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 الباب الخامس

 قتراحاتوإلا  والتضمينالخالصة  

 الخالصة .أ

صنا أّن الجملة 
ّ
ومن نتائج تحليل الجملة املعربة في القرآن سورة يوسف تخل

الجمل البيانات منها:  174عددها املعربة التي كانت في القرآن سورة يوسف 

( والجمل الواقعة 31ّن وأخواتها )ل  ا( والجمل الواقعة خبر 10)ملبتدأ ا الواقعة خبر 

والجمل الواقعة مفعوال به  (26الواقعة حاال )( والجمل 5كان وأخواتها )ل اخبر 

( 5الجمل الواقعة جوابا لشرط جازم ) (20( والجمل الواقعة مضافا إليه )70)

محّل من إلاعراب )ال يوجد لها تابعة لجملة ال( والجمل 7والجمل الواقعة صفة )

في القرآن سورة  لجملة لها محّل من إلاعراب التي تدّل على التابعة آلايات

 يوسف(. 

 وهذه نتائج البحوث 
 
املواد واملناهج ن من نحو الذي يتكوّ ال ضّمن  علم  ت

الطالب عن  يدّرس أن   وفيما املواد، املدرس الزمووسائل التعليم والتقويم. 

هم يعلمون قواعد اللغة العربية خاصة في الجملة 
ّ
الجملة املعربة في الفصل لعل

منهج القياسية املناهج تعني املعربة. وفي الواقع يجب على املدارس تستخدم 

أن يستخدم وسائل وسائل التعليم، املدرس يجب عليه  وفيماوإلاستقرائية. 

يأتي  أن  تعلق بالتقويم، املدرس الزم . وفيما يالطالب هارّ التعليم التي يس  

 التدريبات عن الجملة املعربة لرفع القدرة املعرفية.

 ضمينالت .ب

صانع ل التضمينبناء على الخالصة السابقة فنتيجة هذا البحث تعطي 

 
ّ
 التضمينم النحو. أما قوانين أي جميع مدارس اللغة العربية خاصة عل
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علم النحو  تدريسة للمدرسين لتطوير مهارتهم في رص  للمدرسين فهو إعطاء ف

 بالرجوع إلى القرآن الكريم.

 ضمار م   الطالبفهو يجب على  للطالب التضمينأما 
 
اللغة العربية بوسيلة  سة

أن يقرأوا  للطالبالقرآن الكريم باآليات املقروءة يوميا وفي معرفة جملتها ينبغي 

وأما  الكلمة والتركيب والجملة ليقدروا على تفريق وتمييزها. ويفهموا عالمات  

  ره في بحث آخر.عا ليطوّ للباحثين آلاخرين أن هذا البحث فيصير مرج   التضمين

 قتراحاتإلا .ج

املترتبة على الاستنتاجات الواردة السابقة  الّتضامين عد أن شرح الباحثب

. أّما م هذا البحث التوصية لصانعي السياسة أو في هذا الحال املعلمينيقّد 

 إلاقتراحات فكما يلي: 

م : يقدم املعلم املواد خاصة معلمي اللغة العربية يجب إلا .1
ّ
قتراح ألاّول للمعل

لتسهيل الطالب على تطبيق املعرفة  .مثاال في تعلم القرآن الكريمأن يجعل 

 .املكتسبة بسهولة

م : لسهولة اعتراف والتمييز بين الكلمات والعبارات إلا .2
ّ
قتراح الثانى للمتعل

ب أن بعد فهم أشكال يجرّ  .والجمل . أننا يجب أن نعرف مسبقا من أشكاله

 التفاسير تنظر ترجمة القرآن أو  ألاخير يفتح اعراب القرآن ملعرفة موقفه. و 

للبحث عن ملعرفة معنى آلايات. حتى نستطيع  أن نفهم كلمة أو عبارة وعدم 

 إلى بعضها البعض.الخلط مرة أخرى بين الكلمات والعبارات والجمل 

 رجو الباحثيعلى هذا للباحث التالى، أن  هذا البحث بعيد عن الكمال و   .3

 عن تطوير هذا البحث في مناقشة معنى.


