الباب الخامض
الخالصت والاقتراخاث
أ .الخالصت

ّ
بعد القيام بالبدثً ،سيد البـ ــاخثت أن ًخلص عً أهواع و معاوي
املبخدأ مً الاشم املبني في شوزة الصافاث .لما هخائج البدث التي
خصلذ عليها الباخثت ،هىاك  88البياهاث التي جدليلها .البياهاث هي
املبخدأ مً الاشم املبني جخكون مً خمصت أهواع الاشم الضمير أي هم
()9؛ أهخم ()8؛ هي ()1؛ هو ()5؛ هدً ( ،)8ثالثت أهواع الاشم إلاشازة أي
الاشم إلاشخاهام أي ما ( .)4
هرا ()3؛ أولئك ()1؛ ذلك ( ،)1هوع واخد 
فأم املعاوي املبخدأ مً الاشم املبني في شوزة الصافاث ًدل على
العقل و غير العقل .املعاوي للعقل هىاك  83و املعاوي لغير العقل هىاك
 .5
 .1آلاًت التي فيها املعاوي للعقل ،و هي:
11؛ 18؛ 19؛ 85؛ 86؛ 41؛ 48؛ 47؛ 54؛ 66؛ 68؛ 76؛ 87؛
98؛148؛ 145؛ 156؛ 154؛ 163؛ 165؛ 166؛ 178؛  .173
 .8آلاًت التي فيها املعاوي لغير العقل ،و هي:
15؛ 19؛ 86؛ 81؛  .166
جضمين في حعليم علم الىد و مً هرا البدث هو جيصير الطالب في
معسفت أهواع و معاوي املبخدأ مً الاشم املبني ،جدسهض الطالب على حعليم
علم الىدو مً مصدزه السئيس ي و هو القسآن الكسيم ،جسقيت خماشتهم و
جقدًم صوزة عامت أن دزس اللغت العسبيت شهل ،جقدًم صوز ّأن مبخدأ
مً اشم مبني ًمكً أن ًدل على اشم للعقل أو لغيو العقل.
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ب .الاقتراخاث
بعد شسح الباخثت في آلاثاز املترجبت على الاشخيخاجاث الوازدة أعاله
مزيد مً الباخثت شخقدم جوصيت مً هره البدث .
ّ
 .1للمعلم ً :قدم املعلم املواد خاصت معلمي اللغت العسبيت ًجب أن
جخخر مثاال في حعلم القسآن الكسيم .لدصهيل الطالب على جطبيق
املعسفت املكدصبت بصهولت .
 .8للمخعلم  :ألشهل اعتراف والخمييز بين الكلماث والعبازاث والجمل
خصوص في املبخدأ و اشم مبني .اشخمعل إعساب القسآن و الخاصير
القسآن لاهم معنى الجملت في اللغت العسبيت.
 .3للباخث الخالى :أن هرا البدث الخكميل بعيدة عً الكمال و على
هرا جسجو الباخثت عً جطويس هرا البدث في مىاقشت معنى.
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