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 الباب األّول 
 املقدمة 

 خلفية البحث -أ
 1اللغة عند عند ابن جّني : "أصواٌت يعرب هبا كلُّ قوم عن أغراضهم"

يستطيع   وأميا عند الشيخ املصطفى الغالييّن: "ألفاٌظ يعربي هبا كلُّ قوٍم عن مقاصدهم" فبللغة
 اإلنسان أن يتواصلوا يتعاملوا معاملة حسنة.

واللغة العربيية عند شيخ املصطفى الغالييّن أيضا : هي الكلمات اليت يعرب هبا العرُب 
عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث  

ألهن  2الشريفة. منها  مهمية،  لغة  هي  العربيية  سييما  اللغة  ال  العاملية،  اللغات  إحدى  ا 
للمسلمني، ألني كتاب املسلمني يعّن القرآن الكرمي نزل ابستخدام هذه اللغة لكي يعقلوا 

  :"  : الكرمي  تعاىل يف كتابه  قاله  به كما  تَ ْعِقُلْوَن    ّنَا ا  ويتفكيروا  لََعَلُكْم  َعَربِيًّا  قُ ْرٰاّنا  اَنْ َزْلٰنُه 
فبهذا قد حثي هللا على املسلمني ألن يقرؤو القرآن ويتدبيرون مبعانيه لكي  ﴾  ۲﴿يوسف :  

وأيضا لفهم ااثر نبيينا حمميد صلى هللا عليه وسليم ولفهم الكتب اإلسالميية    يكونوا عاقلني.
لحصول إىل األهداف املرغوبة فأكيد فوزان و آخرون الكفاءة اللغوية  املؤلفة ابللغة العربيية. ول

الثالثة اليت يستلزم تعليمها استوعبها :وهي الكفاءة اللغويية، والكفاءة اإلتيصال، والكفاءة  
 الثقافيية.

اللغوية الكفاءة  بشكل صحيح،    ، أواًل:  العريب  الصوت  نظام  يتقنون  املتعلمني  أن  وتعّن 
نطقه، والتعرف على الرتكيب اللغوي، واجلوانب النحوية األساسية للنظرية وكيفية متييزه و 

 والوظيفة. معرفة املفردات واستخداماهتا. 

 
 .150 ،(2004 ،ر الفكر العريب)دا املهارات اللغوية مستوايهتا،تدريسها،صعوبتها ،دكتور رشدي أمحد طعيمة 1
 .7 ،(1993 ،)بريوت: منشورات املكتبة العصرية 1م  ،جامع الدروس العربيية  ،الشيخ املصطفى الغالييّن 2
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اثنًيا: كفاءة االتصال، أي أن املتعلمني قادرون على استخدام اللغة العربية تلقائًيا، والتعبري 
 نه من اللغة بسهولة.عن األفكار والتجارب بطالقة، وقادرون على استيعاب ما مت إتقا

اثلثًا: الكفاءة الثقافية ، وتعّن فهم ما حيتويه اللغة العربية من منظور ثقايف، والقدرة على 
 3التعبري عن أفكار املتحدث وقيمه وعاداته وأخالقه وفنه. 

اإلجنيلزيية   الكلمة  من  ترمجة  الكفاية:  فمفهوم  "كفاية"  من  أصله  والكفاءة 
competency   يف معناها الواسع تعّن : معرفة املادية العلميية أو إكتساب املهارات،    هي

ا تعّن قدرة الفرد على ترمجة ما تعلمه يف مواقف حياتية فعلية بعد انتهاء الدراسة.   كما أهني
 4وتعّن أيضاً املهارة والقدرة والصالحيية. 

الكفاءة اللغوية هي الفهم األساسي عن قواعد اللغة العربيية،كما يفسيرها"نوم مجشكي"  
  فهمهي معرفة متمثيلة يف جمموعة قواعد لغويية عامية والقدرة على فهم فكي الرموز اللغويية، و 
تب  تركيب تلك الرموز وميكن للطالبني تطويرها ابلتعليم القواعد العربيية بدقية، إميا بقراءة الك

غري   و  والصرفيية  النحويية  ابستخدام ٰذلك القواعد  احلريية  للكتابة  النفس  بتجريب  وإميا   .
 القواعد الصحيحة.

 5إعرااب وبناء.  تعريف علم النحو هو: قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات العربيةف

و أمساء املرفوعات وأمساء املخفوضات، ولكن رأت  مساء املنصوبة  ذكر أبتما    ويف النحو، 
ومطالعة   فهم  يف  املصاعب  جيدون  الطالب  أني  املنصوبةالباحثة  غريها)من    األمساء  من 

األمساء املرفوعات واملخفوضات(لكثرة نوعها وفروعها من املرفوعات واملخفوضات. فأنواع  
املفعول   املفعول معه، املفعول ألجله،  ،املفعول املطلق  إثناء عشرة نوعاً؛ املفعول به،  املنصوبة

 
3 Ahmad Muradi, "Tujuan pembelajaran bahasa asing (Arab) di Indonesia"Jurnal Al-

Maqayis 1,  141(: 2014)  1عدد . 
 .63 ،2011 ،الطبعة األوىل ،مهارات التدريس حنو إعداد مدريس اللغة العربيية الكفء  ،أوريل حبر الدين 4
 .1 ،د.ت( ،)سورااباي: دار الكتب اإلسالمية قواعد اللغة العربية ،حفّن حنيف 5
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  خرب كان وأخواهتا،   املنصوب بال النافية للجنس،  املنادى،  اإلستثناء،  التمييز،  احلال،  فيه،
 إسم إني وأخواهتا. 

وهلذه األنواع الكثرية رأت الباحثة أني  كثريا من هؤالء الذين يطلبون هذا العلَم جيدون  
العل  تعليم وفهم هذا  إىل املصاعب يف  اللغة حيتاج  تعليم هذا  األمر طبيعيي ألني  . وهذا  م 

ب الذين ال يستطيعون أن ميييزو   التفكري بدقية وشدية. وسبب هذا األمر هو كثري من الطالي
م جيدون صعبة يف تعيني  النحو. كما أهني بني بعض اإلعراب واألمساء وأحكامها يف علم 

 وما موقعها يف اجلملة؟ بعض اإلعراب النحويية، كما حكم هذه الكلمة؟ 

وهذه املسألة موافقة ابلبحث السابق الذي يعنيي على كثرة الطلبة الذين جيدوم صعبة 
يف فهم األمساء املنصوبة، كما حبثته سيت ربيعة عدوية يف حبثها حتت موضوع:"أثر فهم  
من   الثاين عشر  الصف  تالميذ  لدى  العربية  القراءة  على  القدرة  األمساء يف  منصوابت 

الغربية"   الثانوية اإلسالمية ببكاسي  الباقيات الصاحلات  . كما كتب يف  2010مدرسة 
أبني  املئوية  حبثها  املنصوبة   النسبة  األمساء  أنواع  التالميذ  معرفة   34من    %91و73يف 

الطالب الذين   12من    %09و26الطالب الذين ال يعرفون أنواع منصوابت األمساء، و
 ء.يعرفون أنواع منصوابت األمسا

 41من    %13و89والنسبة املئوية يف رأي التالميذ يف صعوبة فهم منصوابت األمساء  
األمساء  منصوابت  أنواع  حيفظوا  مل  ألهنم  فهمها  يف  ابلصعوبة  يشعرون  الذين  التالميذ 

 التالميذ الذين مل يشعروا ابلصعوبة. 5من  %87و10الكثرية، و

بناء على ما كتبته  6منصوابت األمساءفتبني أبن كثريا منهم يشعرون ابلصعوبة يف فهم  
   الباحثة يف حبثها. 

 
مساء يف القدرة على القراءة العربية لدى تالميذ الصف الثاين عشر من  "أثر فهم منصوابت األ  ، سيت ربيعة عدوية 6

– 62 ، (2010مدرسة الباقيات الصاحلات الثانوية اإلسالمية ببكاسي الغربية")جاكرات, جامعة شريف هداية هللا, 
63, 
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فلهذا إختارت الباحثة هذا النوع من البحث ألن يكون هذا البحُث تسهيال ملن يتعليم  
املسألة حىت ابلنظر إىل هذا البحث يستطيعون أن يكشف غميهم يف تعيني   هويدرس هذ

ألفاظهما   لشبه  متايزمها  موقع  يدركون  ال  من  ومنهم  مثال.  أواملطلق؟  به  مفعول  أهذا 
أراد الباحثة أن تبحث هذا املوضوع لكي يتبنيي بني اسم منصوب واحد   ذلك وحكمهما. فل 

هذا املوضوع لكي يستطيع املدريسون استعماَل هذا مع اآلخر. ومن أسباب اختيار الباحثة  
َب املدرسة لكي جيدون أكثر أمثلة يف تفهيم وتطبييق  البحث مواديا إضافييا لتعليمهم طالي

. وأيضا لتطبيق املفردات للذين يقرؤون هذا البحث ابلنظر إىل ترمجة ألفاظ األمساء املنصوبة
اليت ستكتبها وتبحثها الباحثة يف هذا -لك يف سورة يس والواقعة وامل  -منصوابت األمساء

 البحث.

واختارت الباحثة هذا البحث يف سورة يس والواقعة وامللك دون غريها من سائر سور  
القرآن ألني هؤالء السور مشهورٌة، وكثري من الطالب يعلموهنا وحيفظوهنا حىتي يسهَلهم يف 

حلفظ هم األايت وأمناطها، ولكي    يف أمثلة أوسور آخرَ أمساء املنصوبة  تذكري وتعيني منط  
أقرب حينما حيفظون تلك السور.    -األمساء املنصوبةيف تعيني اإلعراب من  -يكون الذكر

يوجد سوء   القراءة حىتي ال  يزيد خشوعا عند  السور لكي  الثالث من  يفهم معاين هذا 
اللبس  التفاهم الرتمجة  أو  ثه  يف حب  2009كما قد حبثها حسني علوي سامل احلبشي    يف 

مبوضوع البحث: "اللبس يف الدرس النحوي دراسة حنويية دالليية" إىل أني اللبس يف مواقع 
النصب قد يقع فيها اإللتباس سواء مبنصوب مثلها أم بغريه من قبيل التباس املفعول به 

تباس  املقدم ابملبتدأ، والتباس املفعول به الثاين ابألول، والتباس املفعول املطلق ابملفعول به، وال
املفعول معه ابملفعول به، والتباس احلال بنعت النكرة، والتباس التمييز ابملفعول به، والتباس  

  7التمييز ابحلال. 

 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21559 /1/Siti %20Robi

ah%20Adawiyah-FITK_NoRestriction.pdf. 
  ،(2009"اللبس يف الدرس النحوي دراسة حنوية داللية" )اليمن, جامعة صنعاء,   ،حسني علوي سامل احلبشي 7

173, https://yemen-nic.info/upload/study/5408.docx. 
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اللبس عندما زلي  اليت متكن وجود  الباحثة أمناط تركيب منصوابت األمساء  وستقدم 
 الطلبة يف تعيني موقعها يف اجلملة.

ابت األمساء اليت توجد يف هذه السورة يعّن سورة  وستقديم الباحثة مثاال واحدا عن منصو 
فهي إىل األذقان فهم مقمحون" فكلمة "أغالاًل"هي أغالالً    يس : "إّني جعلنا يف أعناقهم

ا فعل وفاعل الذي حيتاج  اسم منصوٌب وهي مفعول به من كلمة قبلها يعّن "جعلنا" ألهني
 إىل املفعول ويقال أيضا فعٌل متعديٌي.

يف سورة يس، و ستقديمها يف حتليل   األمساء املنصوبة ه الباحثة من مثال  تديمإىل هنا ما ق
املنفعة ملن يقرأها   كثريةَ   أن يكون هذا البحثُ   ترجو الباحثة  شاء هللا. وهبذا  البياّنت إن
 ويدرسها.  

 

  أسئلة البحث -ب
 يف سورة يس والواقعة وامللك؟  األمساء املنصوبةاليت تتضمن فيها    ت املنصرفة. ما األاي1 

ة اليت تكتب يف سورة يس والواقع  األمساء املنصوبة ألفاظ    وتراكيب   لاشك أ. كيف  2
 وامللك؟  

اليت تكتب يف سورة يس والواقعة وامللك مبعانيها    األمساء املنصوبة املعاين من    كيف . و 3
 ملة؟الصحيحة، وإذا وجدت الزلة يف تعيني موقع األمساء املنصوبة يف اجل

 

   أهداف البحث -ج

 مناسبا ألسئلة البحث فأهداف هذا البحث هي:

 يف سورة يس والواقعة وامللك.  األمساء املنصوبة. ملعرفة األايت اليت تتضمن فيها 1 
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اليت تكتب يف سورة يس والواقعة  األمساء املنصوبةألفاظ وتراكيب ل اشكأ. لتحليل 2
 وامللك.

عند إجياد الزلة يف تعيني موقع   الصحيحة واخلطأ   األمساء املنصوبة . لكشف املعاين  3
 األمساء املنصوبة يف اجلملة. 

 

 حتديد املصطلحات -د
 الظاهرة األمساء املنصوبة -أ

وستقدم   ابلفتحة،أوالياء،أواأللف،أو الكسرة.حيكم ابلنصب إميا ينصب  ظاهرة  هي أمساٌء  
 شاء هللا.  أمثلتها إن

وهي تكون من املفاعيل)به،ألجله،مطلق،معه،فيه، واحلال، واإلستثناء، واملنادى، واسم ال  
مع أمناط تراكيبها ومعانيها املعجمي النافية، والتمييز وخرب كان وأخواهتا واسم إني وأخواهتا(  

 والسياقي.

وستبحث الباحثة عن التمكينات زلة الطلبة يف تعيني موقع األمساء املنصوبة يف اجلملة اليت  
تسبب خالف مفهوم املعاين عند الرتمجة. ومعاين مفهوم األايت اليت توجد فيها األمساء 

واستخدمت الباحثة تصميم التحليل    املنصوبة الصحيحة واخلطيئة عند إجياد الزلة يف التعيني.
ني املصادر البياّنت يف أعلى أسس    Krippendorffبنموذج البحث     (content analysis)ن املضمو 

 هذا البحث هي التوثيق.

 سورة يس  -ب
اخلمس واألربعني فهي مدنييٌة، وعدد آايهتا الثالث والثمانون،    هي سورة مكيية إالي األية 

 وترتيبها يف املصحف رقم السادس والثالثني. وموقعها يف جزء الثالث والعشرين.
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 سورة الواقعة  -ج 
أوسبع   وهي ستٌّ  األويلني"األيَة،  من  و"ثلية  األيَة  احلديث"  "أفبهذا  إال  مكية  هي سورة 

أيةً  وتسعون  يف8أوتسع  وتقع  رقم  .  املصحف  يف  ترتيبها  ورقم  والعشرين  السابع  جزء   
 السادس واخلمسون.

 سورة امللك  -د
،وتقع يف جزء التاسع والعشرين، ورقم ترتيبها يف  9فهي سورة مكية، وعدد آايته ثالثون أيةً 

 املصحف يف رقم السابع والعشرين. 

 

 أمّهية البحث  -ه
 يرجي أن جيعل هذا البحث كثري املنفعة ملن يقرأه ويتعليمه. ومن أمهيية هذا البحث : 

 النظريية    -أ
 رجاًء أن يوجد يف هذا البحث نظريية جديدة الذي مل يكشف قبلها.  -1
لكشف املعاين املضمون يف سورة يس والواقعة وامللك ابلنظر إىل األمناط األمساء   -2

املنصوبة فيها  وترجيمها ابملعاين املوافقة كما يف القاعدة الرتكيبيية لتكون تسهيال  
 للطالبني. 

رجاًء ألن يكون هذا البحث مرجعا للطلبة الباحثني هلذا النوع من البحث يف  -3
 املستقبل.

ه -4 تكون  اإلسالمية  وأن  انتاساري  جامعة  مكتبة  يف  للعلوم  زايدة  البحث  ذا 
 احلكوميية.

 
 ،)جاكرات: دار الكتب اإلسالمية  تفسري اجلاللني ،جالل الدين حممد بن أمحد احملليي و وجالل الدين عبد الرمحن السيوطي 8

2011)، 654. 
 .689 ،جالل الدين حممد بن أمحد احملليي و السيوطي 9
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 التطبيقيية   - ب 
اال  -1 يف املادية  البحث  هلذا  املشاهبة  املشكلة  عن  البحث  سيكتبون  للذين  خباريية 

 املستقبل.
تتعليق بألمساء -2 اليت  العلوم  اليت توجد يف بعض   زايدة  املنصوبة وأشكاهلا ومعانيها 

 أايت سورة يس والواقعة وامللك. 
اللغة   -3 هذا  فهم  يف  املصاعب  جيدون  الذين  الطالب  يف –ملساعدة  خصوصا 

األمساء املنصوبة -منصوابت  أمساء  إعراب  بعض  تفريق  يف  صعبة  جيدون  للذين 
 ك.وترجيمها مبعانيها الصحيحة، يف سورة يس والواقعة واملل 

 

 ختيار املوضوع اأسباب  -و

اختارت الباحثة هذا املوضوَع يعّن " منصوابت األمسا الظاهرة ومعانيها يف سورة  
 يس والواقعة وامللك" ألسباب آتية : 

الكثرية  نوُعها ويطَلُب اجلدُّ يف فهمه، وهذا سبب عجز الذين ال يستطيعون مساء املنصوبة  أل .1
أرادت   ٰذلكفهمها وتفريقها وترجيمها بني اسم منصوب واحد عن اسم منصوب آخر، ل

إبعتبار اىل معانيها املناسبة    األمساء املنصوبةالباحثة تعيينها رجاًء لكي حيصل فهُمهم عن  
 ميييزوا بينهم. للرتاكيب حىتي يستطيعو أن 

ه الباحثة يف خلفيية البحث اختارت هلذا البحث يف سورة يس والواقعة وامللك توكما كتب .2
السور مشهورٌة، وكثري من الطالب يعلموهنا   دون غريها من سائر سور القرآن ألني  هؤالء

يف أمثلة أوسور آخَر، ولكي  أمساء املنصوبة  وحيفظوهنا حىتي يسهَلهم يف تذكري وتعيني أمناط  
يوجد سوء   القرائة حىتي ال  عند  يزيد خشوعا  لكي  السور  من  الثالث  معاين هذا  نفهم 

 التفاهم يف الرتمجة.
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 الدراسات السابقة  -ز

ث اسم الباح رقم
 والباحثة

موضوع 
 البحث

 املساوة اإلختالف  نوع ونتيجة البحث 

فخر  . 1   أمحد 
الرازي)اجلامعة 

اإلسالميية 
احلكوميية 
أنتاساري 

قسم 2021  )
اللغة  تعليم 

 العربيية

"ّنئب 
يف  الفاعل 
يس  سورة 

والواقعة 
 وامللك" 

البحث  هذا  ومنط 
أخذ   هوحبث مكتيبي :

البياّنت  مصادر 
من  اجملموعات 
 : املتنويعة  الكتاابت 
من  كانت  سواء 
كتب  أم  ت  اجملالي
أخرى املناسبة مبوضوع 
من  والنتيجة  البحث. 

وجد  هذا البحث هي
ّنئب الفاعل يف سورة 
يس احدى عشر و يف 
ثالثة  وجدت  الواقعة 
سورة  يف  ووجدت 
امللك أربعة و مجلة كليه 
مثانية عشر كلمات من 

ئب الفاعل الصارح، ّن
الفاعل  ّنئب  و 

ّنئب   استخدام
الفاعل يف سورة 
والواقعة   يس 

وامللك  
 للبياّنت،

تعيني  يف 
اسم  وحتليل 
يف  املنصوب 
يس  سورة 

والواقعة  
 وامللك.
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وّنئب  املضمر، 
 الفاعل من اجلملة. 

 
رمحة"  .2 سيت 

من   2016
الرتبية  كلية 
يف  والتعليم 

جامعة 
أنتساري  

اإلسالميية 
 احلكوميية

ّنئب "
يف  الفاعل 

القرآن 
الكرمي)دراسة  
سورة  يف 

الكهف  
يس  وسورة 

والواقعة 
 ". وامللك(

البحث  هذا  ومنط 
أيضاً.  مكتيبي  هوحبث 
هذا  من  والنتيجة 
وجد  هي  البحث 
يف  الفاعل  ّنئب 
وسورة  الكهف  سورة 

و  الواقعة يس  سورة 
مخس  امللك  وسورة 
من  كلمًة  وثالثون 
ّنئب  أنواع  ثالثة 
الفاعل يعّن  من ّنئب 
و  الصارح،  الفاعل 
ّنئب الفاعل املضمر، 
وّنئب الفاعل اجلملة. 
أسباب  ووجدت 
الفاعل  ّنئب  حذف 
يف سورة الكهف ويس 

 الواقعة وامللك.
 

ّنئب   استخدام
الفاعل يف سورة 

الكهف،ويس 
وامل لك  والواقعة 

 للبياّنت

استخدام 
اسم  

يف  املنصوب 
يس  سورة 

والواقعة  
 وامللك.
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معيد  .3 ّندية 
من   2013

علم  كليية 
قسم  الثقايفي 
أداب العربيية يف 
سومطرا  جامعة 

 الشماليية

مفعول  حتليل 
سورة  يف  به 

 .الرمحن 

البحث  هذا  ومنط 
أيضا،  مكتيبي  هوحبث 
 : وصفيي  وحتليل 
تصوير الشيء أوتعيينه 

املراجع. و كما   هويف 
هذا  من  النتيجة 
:وجدت  البحث 
عشرة  اثنا  الباحثة 
اسم  من  مفعوالبه 
مفعوال  ستية  و  ظاهر، 
و  مبّني،  اسم  من  به 
من  واحدة  توجد 
بشكل  به  مفعول 
أية  يف  املؤويل  املصدر 

 من سورة الرمحن. 33

استخدام 
به  مفعول 
يف  للتحليل 

 سورة الرمحن. 

تعيني  يف 
اسم  وحتليل 

 املنصوب. 

 2016رزينة   .4
اللغة  من كليية 
قسم  والفني 
اللغة  تعليم 
يف  العربيية 
مساراع  جامعة 

 احلكوميية.

مفعول ألجله 
 يف القرآن 

البحث،  هذا  يف 
الباحثة  وجدت 

املفاعيل   300" من 
يف  توجد  اليت  ألجله 

مفعوال   87القرآن. 
ألجله ، ابلفتحة ألنيه 
ومفعوالن  مفرد،  اسم 
ألهنما  ابلفتحة  ألجله 

الباحثة  تبحث 
مفعول  عن 
ألجله يف القرآن 
أميا  الكرمي كلي ه. 
الذي  البحث 
ستقدمه الباحثة 
عن  يشمل 
يس  سورة 

تعيني  يف 
اسم  وحتليل 
يف  منصوب 

 القرآن. 
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مجع التكسري، ومفعواًل 
مجع  ألنيه  ابلكسرة 

و   السامل،   10املؤنث 
املكسور،  مفعوال 
مجع  منها  واحدة 

و منها   9التكسري، 
 رد. اسم مف

وامللك   والواقعة 
 خاصيًة. 

 

الباحثة هوالبحث اليت ستقديمها  البحث  الظاهرة يف   وأما  عن "منصوابت األمساء 
سورة يس والواقعة وامللك" فتبنيي الفرق بني الدراسات السابقة كما تقدم ذكرها والدراسة  
اليت ستقديمها الباحثة أن يف الدراسات السابقة األوىل والثانية هم يستخدمون ّنئَب الفاعل  

تخدم مفعوال به يف سورة الرمحن،  يف سورة يس والواقعة وامللك للبياّنت،  ويف الثالثة هم يس 
ويف والرابعة تبحث الباحثة عن مفعول ألجله يف القرآن الكرمي. وأميا الدراسة اليت ستقديمها 
الباحثة هي البحث عن منصوابت األمساء يف سورة يس والواقعة وامللك. وتبنيي اإلشرتاك 

مها الباحثة يعّن يف حتليله ستقد  ذيبني الدراسات السابقة األوىل والثانية و هذا البحث ال 
 سورَة يس والواقعة وامللك.  
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هيكل البحث -ز  

 هذا البحث العلمي يشتمل على أربعة أبواب، فيما يلى :  
 : املقدمة، وهي تتكون من خلفية البحث ، ، وأسئلة البحث،وحتديد  الباب األول 

والدراسات  املوضوع،  اختيار  وأسباب  البحث،  وأمهية  البحث،  وأهداف  املصطلحات، 
 السابقة، وهيكل البحث.

الثاين وسورة يس والواقعة   األمساء املنصوبة: اإلطار النظريي عن تعاريف    الباب 
 وامللك.

تتكون من منهجية البحث وأساليب مجع البياّنت وأساليب حتليل :    الباب الثالث
 البياّنت. 

الرابع البياّنت عن    :  الباب  البحث، وحتليل  نتائج  املنصوبةهو عرض   األمساء 
 وأمناطها ومعانيها اليت توجد يف سورة يس والواقعة وامللك 

 .، يتكون من اخلالصة واألقرتاحات امتةاخل:  الباب اخلامس 

 
 


