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 اخلامسالباب 

 اخلامتة
 

 خالصة البحث  .أ
بناء على أسئلة البحث وعلى تقدمي وحتليل البياانت ونتائجها السابقة، فتستنبط  

 الباحثة النتائج يف هذا البحث العلمي، كما يلي:  

 

 أشكال األمساء املنصوبة الظاهرة يف سورة يس  -1

 أمساء املنصوبة الظاهرة من90يف سورة يس وجدت الباحثة 

 ،  األول والثاين مفعوال به 52 .أ
 مفعوال مطلقا،  3و .ب 
 مفعوال فيه،  8و .ت 
 مستثىن منه،   3و .ث 
 منادى،   4و .ج
 مصدرا مؤكدا،  1و .ح
 اسم ال،   1و .خ
 خرب كان،  5و .د
 اسم إّن،   2و  .ذ
 توابعا للنصب.  11و . ر
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. يتكون من اسم مفرد، وشبه  13،26،58،81،83وتوجد األمساء املواربة يف آية 
اجلملة، ومجع التكسري، واسم اإلستفهام، واسم املقصور، واسم املوصول، واسم تثنية،  
ومجع املذكر السامل،حرف متن، واسم زمان، واسم مكان، اسم املضاف، ومجع املؤنث 

 السامل. 

 

 ظاهرة يف سورة الواقعة أشكل األمساء املنصوبة ال -2

 الظاهرة،أمساء املنصوبة  43ويف سورة الواقعة، وجدت الباحثة 

 مفعوال به، 14 .أ
 مفعوال مطلقا،  4و  .ب 
 مفعوال فيه، 4و .ت 
 مفعوال ألجله،  1و  .ث 
 حاال،   2و .ج
 مستثىن منه،1و .ح
 خرب كان،  6و  .خ
 اسم إّن،   1و  .د
 توابعا للنصب،   9و .ذ
 مفعوال السم الفاعل.  1و . ر

. يتكون من اسم مفرد، 4،5،6،35،47،53،84ووجدت األمساء املواربة يف آية 
 ومجع التكسري، ومجع املذكر السامل، واسم زمان، واسم مكان، واسم املقصور. 
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 أشكال األمساء املنصوبة الظاهرة يف سورة امللك  -3

 لظاهرة،أمساء املنصوبة ا 41ويف سورة امللك، وجدت الباحثة 

 مفعوال به، 20 .أ
 مفعوال فيه، 3و .ب 
 انئبا عن مفعول املطلق،  1 .ت 
 حاال،   5و  .ث 
 متييزا،   1و .ج
  خرب كان،   3و .ح
 اسم إّن،   1و .خ
 توابعا للنصب،   5و .د
 مفعوال مطلقا لفعل حمذوف.   1و .ذ

: آية  يف  املواربة  الألمساء  واسم 2،4ووجدت  تثنية،  واسم  مفرد،  اسم  من  يتكون   .
اسم زمان، واسم وصول، واسم استفهام، واسم مكان، ومجع  املقصور، ومجع التكسري، و 

 املؤنث السامل، ومجع املذكر السامل. 

 

 :   فوائد

األول    إذا كانت الكلمة تتكّون من فعل+فاعل+املفعول الثاين املقدم+املفعول .1
 املؤخر. فيمكن تعيينها الطلبة أبن مفعوال اثنيا مفعوال أوال لقدومه عنه.
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إذا كانت الكلمة تتكون من حرف النداء+حرف متن)ليت(+اسم مضاف اىل  .2
إليه دون اسم ليت املنصوب  الطلبة أبّّنا مضاف  ايء املتكلم، فيمكن تعيينه 

 إلضمار عالمة نصبه ألنه مضاف اىل ايء املتكلم. 
ا كانت الكلمة تتكون من مبتدأ+مفعول مطلق لفعل حمذوف، ميكن تعيينها  إذ .3

الطلبة أبّنا خرب كان احملذوفة حلركة اإلسم اليت قبلها ابلضمة اليت هي تكون  
 عالمة إلسم كان. 

السامل(+واو  .4 املؤنث  به)مجع  فعل+مفعول  من  تتكون  الكلمة  إذا كانت 
بة أبّنا ليس من املنصوابت  العطف+اسم مفرد)معطوف(، فيمكن تعيينها الطل 

 وحيتسبوأبّنا من املخفوضات حلركتها املكسورة. 
لفعل   .5 مطلق  مفرد)مفعول  اإلستئناف+اسم  بفاء  تبدأ  الكلمة  إذا كانت 

حمذوف(+اسم املوصول)مضاف اليه(، ميكن تعيينها الطلبة أبّنا معطوف عليه  
يكون  اليت تصح أن  -دون مفعول مطلق لفعل حمذوف ملا فيه من حرف فاء

 .-حرف عطف
إذا كانت الكلمة تتكون من فعل جمهول+انئب الفاعل+مفعول مطلق، فيمكن  .6

 تعيينها الطلبة أبّنا املفعول الثاين دون مفعول املطلق لوقوعه بعد انئب الفاعل.
إذا كانت الكلمة تتكون من "كانت"+خرب كان احملذوفة امسها، ميكم تعييها   .7

 عد الفعل والفاعل. الطلبة أبّنا مفعول به لوقوعها ب
ميكن   .8 مطلق،  به+مفعول  فعل+فاعل+مفعول  من  تتكون  الكلمة  إذا كانت 

 احتساهبا الطلبة أبّنا مفعوال اثنيا فال حيصل معىن التأكيد.
إذا كانت الكلمة تتكون من إّن+اسم إّن الضمري+"كانوا")فعل+فاعل(+اسم  .9

م السامل  مذكر  اليه(+مجع  موصول)مضاف  فيه(+اسم  نصوب  زمان)مفعول 
ابلياء)خرب كانوا(، فيمكن تعيينها الطلبة أبن اسم مجع مذكر السامل منصوب  
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اليت تكون عالمة  -ابلياء ليس خبرب كانوا بل أّنا من اسم خفض لوجود الياء
 جلمع املذكر السامل عند نصبها وخفضها. 

إذا كانت الكلمة تتكون من كان+امسها)ضمري حنن(+خرب كّنا، ميكت تعيينها   . 10
أبّنا مفعول به من فعل أمر "ُكنَّ" بدون األلف دون علمهم أبّن كان  الطلبة  

 الناقص ال خيتص لوزن كان فقط لندير جميئه بضمري حنن.
اسم الفاعل بوزن "فاعلون" وأييت بعده مفعول    إذا كانت الكلمة تتكون من . 11

بصيغة مجع التكسري امللحق جبمع املذكر السامل)البطون( لوجود الواو والنون يف  
آخره فيحتسبوا أّنا فاعل، وخيف احتساهبا الطلبة أبنّه ليس مبفعول لعدم فعلها 
املفعول والفاعل واملصدر قد حيتاج اىل  قبلها دون علمهم أبن اسم  ومفعوهلا 

 املفعول به أحياانً. 
من . 12 تتكون  الكلمة  احتساب   إذا كانت  ميكن  مبتدأ،  املبتدأ+حينئذ+خرب 

عول فيه بل اسم خفض لكسرهتا وال يعلمون  الطلبة أّن كلمة حيتئٍذ ليس مبف
 أبّن فيها تنوين عوض حّرك ابلكسر. 

من . 13 تتكون  الكلمة  مفرد    إذا كانت  "أفَعُل"(+اسم  مبتدأ+خربه)بورن 
 منصوب)بوزن َفعاًل"( 

مفعوالً به من -اليت هي تكون متييزا-ميكن ختطيء الطلبة يف تعيني اسِم املفرد  
 متكلم وحده)ضمري أان(.  كلمة)أفعُل( لشبهها بفعل املضارع

من . 14 تتكون  الكلمة  متكن   إذا كانت  املنصوب،  الفاعل  فعل+فاعل+اسم 
ختطئء الطلبة يف تعيينها مفعوال به لوقوعها بعد الفعل والفاعل ولصفاهتا اليت 

 تصح ألن تكون مفعوال به، مع أن األصح أبّنا تكون حاال من الفاعل.
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فكما وجدت الباحثة األمناط الرتكيبية اليت متكن زلة الطلبة يف تعيني موقع  
بتغري   مفهومها  تبني أبّن من املعاين ما تغريالسماء املنصوابت يف اجلملة تبنّي أبّن  

ليس كذالك. ما  ومنها  جمهول+انئب   بعيد  فعل  من  تتكون  اذا  األّول  فمثال 
املطلق، فتغريت املعىن اىل معىن بعبد، إذ ال حيصل معىن التأكيد   الفاعل+مفعول

إذا ُرّجت األرُض رّجاً.   عند جعلها الطلبة مفعوال اثنيا مع اّنا مفعوال مطلقا. حنو:
ومثال الثاين إذا تتكون من فعل+فاعل+مفعول به)مجع املؤنث السامل(مل تتغري املعىن 

 . يس الذي خلق السماواِت واألرضَ أول عند جعلها الطلبة اسم اخلفض حنو:
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 توصّيات البحث .ب
 

لكي يبحثون  -منصوابت األمساء-على الباحثني الالحقني سيبحثون عن هذه املسألة -1
املنصوابت األخر االيت توجد يف سور آخر أو أمساء آخر كمرفوعات األمساء يف سورة  

 الكهف مثال. 
ذكرته الباحثة يف هذا البحث وحاله يف  وعليهم أن ينظر إىل املدارس ليبنّي حال ما   -2

 الواقع.
اللغة  -3 للمدرسي  البحُث مواّداً  أّي مرحلة سُتزاد هذا  ويثّبَت يف  يشاكَل  أن  وعليهم 

 العربّية.
املعاهد  -4 أو  املدارس  الطلبة يف  أحوال  بشهادة  البحث  يلحق هذا  أن  أيضا  وعليهم 

يني موقعها يف اجلملة، ألّن  بتقدمي األسئلة عن صعبتهم يف فهم األمساء املنصوبة وتع
بناء على ما  الباحثة عن إحتمال خاطئ الطلبة يف تعيينها  يف هذا البحث تبحث 

 حدثت يف حالة الباحثة يف املاضي. 
ملدرسني الذين يعّلمون اللغة العربّية، لكي يستخدمون أمثلة آخر اليت تؤخذ من السور   -5

 املشهور ليقرب ذكره يف أذهاّنم.
ي -6 الباحثة يف هذا وهلم أيضا إلن  العادة، كما قد حبثتها  القواعد اخلارج عن  عّلموهم 

البحث لكي يعلموا ويستطيعو تفريَق اسم واحد مع األخر وموقعهم يف اجلملة ألن 
.غلطة يف تعيني موقعها يف اجلملة يسّبب خالف مفهوم املعاين
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