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 اخلامس الباب

 اخلامتة

 االستنباط . أ

 : يلى ما السابقة األبواب يف حبثها من الباحثة تستنبط

 املباشرة القصة تركيب على الروائي تساعد الىت هى الداخلية العناصر . 1

 . تركيبها تعىن الرواية ىف حقيقة داخلة و قائمة أا إال ا يقال وال

 الشخصية، ، املوضوع : هى لوت طا قصة يف الداخلية العناصر . 2

 . الفكرة واحلبكة، املوضع،

 هللا إال إله ليس أي اهللا وحدنية عن هو موضوعها -

 : بأنواعها الشخصية -

 . نفسه طالوت وهي الرئيسية ) أ

 : وهي اإلضافية ) ب

 بن إلياهو بن يرحان بن القمة بن بلي إبنه هو مشويل ) 1

 بن اموصا بن ماهيث بن القمة بن شوف بن تاهوي

 عليه هارون البيت أهل من هو مقاتل، يقول . يا اوزر

 . صديق و صاحل رجل هو و . السالم

 استولو وهم نون، بن يوشع قوم هم هم إسرائيل بنو ) 2

 . القصر يف ويسكنون خالفته حتت فليستني

 اجلسم كبري وهو . احلرب يف قاعد هو غالييت أو جالوت ) 3

والظلوم،
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 . لوت طا جنود حتت مغلوب ولكنه . لقيه من كل فهلك

 بن سلمون بن بوعز بن عوبيد بن يسى ابن هو داود ) 4

 بن فارص بن حصرون بن أرام بن داب عمينا بن حنشون

 رجل هو . السالم عليه إبراهيم بن إسحاق بن يهوذا

 . وصديق صاحل

 . الزمان موضع و املكان موضع -

 . جالوت استعمر اليت إسرائيل بين قرية يعىن الدار هو املكان

 خرج حني إسرآئيل بين ملكا طالوت عن خمربا تعاىل ويقول . النهر

 . فيما يومئذ جيشه وكان إسرائيل بين مأل من اطاعه ومن جنوده ىف

 الشريعة ر يعىن وفلسطني األردن بني ر وهو . بنهر خمتربكم

 ال : يقولون طالوت جنود من أكثر هو الزمان وموضع . املشهور

 . وجنوده جبالوت اليوم لنا طاقة

 حبكة -

 البدائية ة احلبك ) أ

 جعله قد اهللا إن . ملكا طالوت اختاد من القصة هذه بدأت

 وهذا . واجلسم العلم ىف بسطة وزاده إسرائيل بين على ملكا

 . اهللا قدرة من

 الوسطية احلكبة ) ب

 طالوت وجنوده طالوت قصة من تبدأ الوسطية احلبكة

. النهائية احلبكة بنهر يبتليهم وجنوده
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 امللك ويقهرون غلبون ي وجنوده طالوت من تبدأ هى

 . اهللا بنصر وجنوده جالوت

 . الفكرة -

 . اوليآءاهللا عليهم إن ) أ

 . الصابرين مع اهللا إن ) ب

 االقتراح . ب

 وعنايته اهللا بعون اجلامعية الرسالة هذه الباحثة أمتت أن وبعد

 تصححوها أن القراء، من الباحثة فترجو نقائص، فيها أن تعترف

 اجلامعية الرسالة هذه تنفع أن الباحثة ترجو وأخريا، . تاما تصحيحا

. اهللا احلمد و . تاما نفعا قرأها من ومجيع للباحثة


