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 الباب اخلامس

 النتائج و االقرتاحات

 

 النتائج . أ

بعد ما قامت الباحثة بالبحث العلمي عن الكالم اخلربي و الكالم 

ففي . اإلنشائي و يبذل جهده يف احلصول على اإلجابة عما يسألو يف غرض حبثو

 :ىذا البحث نتائج البحث كما يلي

كلما خربيا و أكثر منها جبملة امسية و من القواعد ادلعروفة  أن ىف سورة لقمان  .1

. يف اللغة أن اجلملة اإلمسية أقوى من اجلملة الفعلية ألن األوىل تدل على الثبوت

أكثر أضرهبا الذي استعملو هللا ابتدائي و ىذا يدل على أن ادلخاطب يف ىذه 

و كان أكثر أغراضو فائدة اخلرب ألن ادلخاطب جاىل . السورة خايل الذىن

 باحلكم الذي تضمنتو 

و من حيث طريقتو أن ىناك أربع الطرق و . أن ىف سورة لقمان كلما إنشائية .2

كان أكثر أغراض األمر يف  ىذه . ىي األمر و النهي و االستفهام و النداء

السورة وجوبا ألن ما يأمر بو هللا شيء مهم و إذا كان ادلخاطب مل يعمل ما 
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كان .  كان أكثر أغراض النهي يف  ىذه السورة حترميا. أمر هللا فسيكون مذنبا

أكثر غرض االستفهام يف ىذه السورة تقرير الواقع و تأكيده ألن هللا كمتكلم ال 

و أما النداء من حيث صيغتو فيستعمل بصيغة . حيتاج إىل اجلواب من ادلخاطب

و يدل . واحدة و ىي يا و من حيث أغراضو غرضان و مها الندبة و التذكري

 .النداء على أن الطريقة الرتبوية ادلستعملة احلوار

تضمينو يف تعليم البالغة أن ىذا البحث لو دور مهم خاصة يف تطور مادة  .3

 التعليم و طريقتو 

 االقرتاحات . ب

بعد أن قامت الباحثة بإعطاء النتائج من ىذا البحث، وّجهت الباحثة يف ىذا 

 :الباب بعض االقرتاحات اليت تقّدمها هبذا البحث، و ىي

 للمعّلم .1

على ادلعّلم أن يهتّم مبادة تعليمو ألّّنا تعّّي جناحو  يف عملّية التعليم و التعّلم ، 

 .و من ىذه ادلادة كالم خربي و كالم إنشائي

 

 

 للطالب .2
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و إن جيدوا الكالم . عليهم أن يتعّلموا العلوم الكثرية و يستوعبوىا استيعابا تاما

اخلربي و الكالم اإلنشائي فعليهم البحث العميق بالنظر إىل الوجوه ادلتعّلقات 

 .بو

 للباحث الالحق .3

ال بّد للباحث الذي يريد أن يبحث عن مثل ىذا البحث أن يستوعب الطريقة 

و ىكذا يقّدر على أن يأيت . ادلطابقة بو و يرّكز أفكاره فيما أراد أن يبحث عنو

 .باحلواصل اجلّيدة


