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 المستخلص

 اشتملت الرسالة اربع فصول

: تحدثت فً ملة ، وقد اشتمل على ثالثة مباحثلمفهوم الج منها خصصته األولف الفصول

حٌن ، والثانً عن الجملة عند النحاة القدماء، األول منها عن الجملة عند اللغوٌٌن و االصطال

والثالث عن الرٌادة فً دراسة الجملة بٌن المرادي و ابن هشام ، والرابع عن الجملة عند النحاة 

 المحدثٌن .

تحدثت فٌه عن  ا: األول منهوضم ثالثة مباحث ،فكان للجملة االسمٌة نيوأما الفصل الثا

، والثانً تحدثت فٌه مبتدأ و الخبر وأحولهما المختلفةالجملة االسمٌة المطلقة وما تضمنته من ال

عن الجملة  ، والثالث تحدثت فٌهبالفعل الناقص )كان وأخواتها( عن الجملة االسمٌة المنسوخة

 . )إن و أخواتها( االسمٌة المنسوخة 

: تحدثت فً األول منها عن الفعلٌة، وضم أربعة مباحثفكان للجملة  لفصل الثالثأما ا

 الجملة الفعلٌة التً فعلها مبنً الجملة الفعلٌة التً ٌكون فعلها مبنٌا للمعلوم ، وجاء الثانً عن

  .، والرابع عن توكٌد الفعل المضارعن الفعل المضارع منصوبا و مجزوما، والثالث عللمجهول

، واألمر والنهً والنداء: االستفهام ، ، وضمإلنشائٌة الطلبٌةفكان للجملة ا أما الفصل الرابع

 .، والعرض و التحضٌض

، إذ عمدت إلى جمع كل مادة فً بابها على محورٌن: الوصف والتحلٌل تقام وهذه الدراسة

 .بر و االنشاء ، ثم قمت بتحلٌلهاعلى أساس الخ

 

 .الدراسة بما ٌأتًً خرجت بها هذه أهم النتائج الت

 اشتملت هذه الدراسة على مستوٌٌن : نظري وآخر وصفً تحلٌلً 

 أما النظري فقد اشتمل على ما ٌأتً 

أساساً من األرض مصدرا ا زال وسٌبقى ما بقٌت السماوات والحدٌث المعصوم كان و م -5

 . مصادر التشرٌع اإلسالمً

، إمام الحدٌث عند الكلٌنً الصدوق األمٌنوب الرازي ثقة اإلسالم أبو جعفر محمد بن ٌعق -4

 الشٌعة اإلمامٌة ، وثقة األنام مقبول الطوائف عند الخاص و العام. 

ن الجملة العربٌة من أهم الموضوعات التً ٌجب على دارس العربٌة اإللمام بها النطالقه إ -4

 إلى موضوعات النحو األخرى. 



 د ، و أن المبر  نحوٌة التً عاصرت سٌبوٌهراسات الن الجملة بهذا المفهوم لم تكن مع الدإ -3

 أول من أطلق علٌها هذا المفهوم. 

اختلف النحاة القدماء فً نظرتهم إلى الجملة فمنهم من جعلها والكالم مصطلحٌن ٌطلقان على  -1

مدلول واحد، ومنهم من فرق بٌنهما واشترط الفائدة فً الكالم دون الجملة، وكانت قضٌة 

 . مرا واجبا فً الجملة و الكالما أاإلسناد عند كلٌهم

 

ا  على المستوى الوصفً التحلٌلً ،فنجدوا أن انقسام الكالم العربً إلى خبر وإنشاء هو ما أم 

 ، لذا نستطٌع أن نوجز أهم النتائج التً خرج بها هذا التحلٌل بما ٌأتً :جرت علٌه هذه الدراسة 

  الجملة الخبرٌة وكانت على نوعٌن : اسمٌة وفعلٌة -5

 ة االسمية وقد اشتملت على مباحث عدة منها لجملا - أ

بنسبة  مبحث الجملة االسمٌة المطلقة أو جملة المبتدأ والخبر وكان حضورها فً الكافً

 من مجموع الجملة االسمٌة . 11%

الجملة االسمٌة المنسوخة كانت على شقٌن )أفعال( ، و)حروف( واألفعال تمثلت بكان 

ا وهذه النواسخ كان والحروف تمثلت بـ )إن( وأخواتها وما ألحق بهوأخواتها وما ألحق بها ، 

 % من مجموعة الجملة االسمٌة . 31حضورها بنسبة 

 الجملة الفعلية واشتملت على مباحث عدة منها  -بـ 

% 01بناء الفعل للمعلوم والمجهول وكانت نسبتهما متفاوتة فجاءت جملة المبنً للمعلوم بنسبة 

% ، أما نصب وجزم الفعل المضارع فكانت 41اءت نسبة المبنً للمجهول من مجموعهما ، وج

وكذلك توكٌد الفعل المضارع والماضً فقد تعددت أدوات توكٌدهما نسبة النصب أعلى من الجزم 

% أما سوف فكانت 89، فالمضارع أكد بحرفٌن هما )السٌن ، وسوف( كانت نسبة حرف السٌن 

د أكد بثالثة أحرف هً ) قد ، فقد ، ولقد ( وأكثر ما أكد منها % ، أما الفعل الماضً فق4نسبته 

 . ثم لقد، ثم فقد ، قد 

الجملة االنشائٌة وتنوعت بٌن أسالٌب االستفهام ، والنداء ، واألمر والنهً ، والعرض  -4

% ، ثم النداء ، إذ بلغت 41والتحضٌض ، وجاء االستفهام أعالها نسبة ، إذ بلغت نسبته 

% ، ثم العرض والتحضٌض وبلغت نسبته 41% ، ثم األمر والنهً وبلغت نسبته 41نسبته 

51 . % 

 


