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 الخاتمة
و  البرثو    الجعفور لجملة في ديواا  الاور ر ابعد دراسة         النتورج  مو  إلو   ودد  تاصَّ

 ، ةااإناوورجي ،(ة  م فعليووأ ةاسوومي  ) ةالخبريوو الجموو ثصوورل لبيوور  خوو ف فووي هرلباوور لوورب  اإاتَّ 
 تي:ا ل  النثا اآل

 ؛ الصود  االكو بتثتمو  ا ثكياور الاور ر ي، ا  َّ أهلب اعر الجعفر  كور  أخبورر  إ  -1
 .لمنرسبرف سيرسية ااجتمر ية ادينية قصرجده اصف     أهلب  أل

ة الخبريووة ، اكرنووف الجملووة موورَّ مجتووي   اربعووي  أإثوودو ا فووي لف الجملووة الخبريووة جوور  -2
اخمسي    ل  أرب    في االستعمر  ، إ  جرلف بمر يرباهلب دة هي األالفعلية المؤكَّ 

 .ةمورَّ اثالثوي   اأربو    جوة  أربعمبلف الجملوة الخبريوة المنفيوة . في ثي  جورةمرَّ  جة  مأربعا 
 اه ا يد   ل  رهبة الار ر في ايصر  األفكرر بأاضح أسلاب .

 الجملة الخبريةفي م  الجملة الفعلية  استعمرال   أق دة جرلف الجملة االسمية المؤكَّ   -3
  جورلف الجملوة ثوي فوي ة  مورَّ  أربعمجوةا  تسو  اأربعوي مر يربا  ل  باستعمرلار ْ  بلغ إ

 سووولاب  أ  هلوووب  لووو  لاوووة الاووور ر  .ةمووورَّ مجتوووي   اا اوووري   يثمووورناالسووومية المنفيوووة 
ا ة تأكيود  دف الجملة الخبرية االسومية االفعليوك  ، اأ   رمعناي   مأر التاكيد ساال  أكر  لفظي  

 .بإ ردة التركيب نفسه  اأا فعلية أة ا اسميأبمؤكداف ثرفية  رلفظي  
  بلوغ اسوتعمرلار إ،  (أ َّ )في التأكيد الجملوي  نود الاور ر دااف المستعملة أكثر األ  -4

( بمور يربوا  لوثوي  أ ك ود ف الجملوة بوو ، فيةمرَّ امجة  اثنتي  ا اري نثا  ثوال    و)إ َّ
( تسووع ر،  ةموورَّ جووة ما  اوورة  بريووة فووي ثووي  أكوودف الجملووة الخ،  ةموورَّ اخمسووي   ا بووو)كأ َّ

بأسووولاب ، ا  ةمووورَّ برلمصووودر اثنتوووي  ا اوووري  ا  ة  ،ا اوووري  مووورَّ  ر)لقد( سوووت  مسوووباقة بووووال
، افبوووو )قووود( ثمووورني مووورَّ  مؤكَّووودة  ، فوووي ثوووي  جووورلف  ةمووورَّ مر( سوووب   اووورة )إنَّ القصووور بوووو

 اف( .التاكيد الثقيلة االخفيفة أرب  مرَّ  ي)ناناأكدف الجملة الفعلية بو
  اردف اثنتووي  إ  رملووة ،دااف النرفيووة للجملووة االسوومية )ال(  رملووة اهيوور أكثوور األ  -5

ثووم جوورلف )موور( ة موورَّ  اسووتي  رمس ووخ ر، ابعوودهر )لوويإ(، إ  بلووغ ارادهووة موورَّ اثموورني  
؛ أل َّ أهلوووب مووواارد اسوووتعمرالف النفوووي بوووو)ال( لووورف  الظلوووم ، ة مووورَّ رب  اخمسوووي  أبووو

 االدفرع    المظلامي .
رلنكرة ب بتدالااالبرلمعرفة ،  كرالبتدالفر  الجملة االسمية بأناا ار استعم  الجع  -6

اة استعم  الثراف المابَّ خبرر االمبتدأ ااثد ، ا لبع  المساهرف ، اتعدد األ



اه ا يد   ل  تمكُّ  الار ر م  مفرداف  خااتار ( مخففة اثقيلة .أا   َّ إبرلفع  ) 
لاتنر العربية ، اقدرته  ل  صيرهة أجم  العبرراف بعبرراف ماجزة ؛ ألنه كر  

 مدر س ر للاِة العربية في بااكير ثيرته.

 ،ة موورَّ  جتوويما اثنتووي  إ  بلووغ اسووتعمرلار ، الفعليووة )لووم( دااف النرفيووة للجملووة األ أكثوور    -7
ضووررع فووي دخلووف  لوو  الما ة  ، موورَّ  جووة  ما اسووبعي   رثالث وو فْ ا وول  جوورلف )ال( بعوودهر اب  ا 

، ثوم جورلف )مور( ة أربو  ا اوري  مورَّ   ل  الفع  المرضيا ، مرَّة  جة  ما تس  اأربعي  
ا)ليإ( ، ة مرَّ )ل ( في ثال   اثالثي   داةفاهر األ، تق ةمرَّ  جة  ما أرب  إ  بلغ اجادهر 
وور( ، اأقوو  األ ةموورَّ فووي ثووال   اوور  ايوود  كثوورة اراد  اف.إ  جوورلف تسوو  موورَّ دااف )لمَّ

الفع  المضررع  ل  أ  الار ر كر  ينظم قصرجد ه تبع ر لمنرسبرف مختلفوة يمورُّ باور 
 الار ر ، أا أثد معررفه ، أا البلد.

و هم  االستفارم برسوتعمر  ثرافو الار ر   كثر  أ  -8 ف ثوراف االسوتفارم  ْ اأسومرجه ، اث 
ايمكوو  االسووتدال   لوو  ثوو فار باجوواد  ،  ليووه فووي البيووف الاووعر  موو  ابقوورل موور يوود ُّ 

ايعوواد سووبب كثوورة اسووتعمر   )أم( المعردلووة فووي سووير  الكووالم االتناوويم داخوو  الجملووة .
صوووياة االسوووتفارم ؛ أل  الاووور ر قووود اسوووتعم  أدااف االسوووتفارم ألهووورا   ثقيقيوووة ، 

 امجرزية كرالستفارم االنكرر  ، االتقرير  .
، ف النودالثور أاار بوي  نامر األأل ؛ الامزة(ا ، رلثرفي )يربم  الندال الار ر  كثر أ  -9

ااسووتعم  ،  ر، ا)الامووزة( فووي  اووري  ماضووع  راضووع  فووو)ير( جوورل فووي ثالثووة اتسووعي  م
اللووب ، السورمعي  لتنبيوه النودال  ؛ ألنوه هرلب ور مور كور  يسوتعم  أثورف   ثورف الندبوة

 اصارجام ِلمر يقا  .
لو  إ رب قيرس  ( التي تستعم  للمخرل  ع ْ فإصياة ) األمر اياع     أسلاب  سجَّ  -11

اردف فوي  إ  ، (صوياة ليفعو ا  -المصودرا  -خرو )اسوم فعو  األموربقية الصيغ األ  
الم األمووور مووو  الفعووو  صوووياة اراد ة  ووو  قلَّووو فضوووال  ،  ضووو (ما خمسووومجة  ا)ثمرنيوووة 
صووياة المصوودر موو  قلووة اراد ، فووي أربعووة مااضوو    جوورلف إ)ليفعووْ ( ،  المضووررع
اهو ا راجو  لكوا  قصورجده  .الاور رديواا  فوي ل   اقتصر  كره في ماضوعي  فيار ا

سيرسية تخرلب الجماع إلارب المار ر ، اتأجي  النفاإ لورف  الااقو  السيرسوي 
هووي األقوواو موو  بوورقي صوويغ  (فعوو ْ إ)ااالجتموور ي المتخلفووي  ؛ األ  األموور بصووياة 

 األمر في الاجاب ا دم التراخي.



( ، ا هب بع   دخلف أداة الندال -11 ي  )ير(  ل  اسم فع  أمر)ث 
االصثيح  .تقديره )ير صرثبي(، منردو مث اف ل  أنار دخلف  ل  إالنثايي  

فعله  ؛ أل َّ  رال يمك  أ  يكا  المنردو مث اف   ها مر  هب إليه الجماار، إ 
 . مث اف

الم يستعم  ساو ، ( في ال م  ابتعد الار ر    استعمر  صياة )ال ثب ا  -12
ستاج  االار ر   َّ أل  إاربمر يعاد السبب في  لك ، ض  اما أربعة في )بجإ( 

معدادة ، الم يستعم  فيار ال قصرجد في الاجرل إله ال لك لم تك  ،  ال م االاجرل
؛ اه ا راج  إل  األثر ال   تركته  ليه بيجت ه  مستاجنةر مستقبثة االلفرظ  الار ر أ
 االثقرفية .الدينية 

ُ


