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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

في سورة مريم أقسام الكالم اإلنشائي الطلبي: المبحث األول. أ   

عد  أحدلام هومدلل ال دإلل ائي داطل ال أدس م أيف داه     الباحثد  تبعد أن حتدد  
  هدد ا الوصددا   الباحثدد سددل م هدد ا   الوصددا الثدداحمل    إللددت الوصددا الثدداحمل م ندد  عدد 

 .أحلام ال إلل ائي اطل ال أس اليت ت لن   ه ه ال ل م حتأيإل بإلغيا

  االمم أيف ددال ال ددإلل     هدد ا الوصددا يف ددعر   يعدد   الباحثدد  تنددامم الباحثددت 
  الثددداحمل هعددداحمل ائي ددداطل ال أدددس   سدددل م هددد ا الددد م م،ددددها   سدددل م هددد ا  م عددد   

اعتعددا ا . أ بعدد   دد م م نق دده هدد ا الت أيددا    . ال ددإلل ائي دداطل ال أددس   تأدد  ال ددل م
عأى تق ديه هد ا ال دإلل الد م يفدسدبا الباحدت  تابتد    الوصدا الثداحمل هد  هد ا الب دت 

 .الت عأل هل األه  مالنمل ماالستومال مالتعين مالنداء

  .سورة مريم أقسام الكالم اإلنشائي الطلبي في 

.  عددا هددل افعدد مك أنا  ددإلل ائي دداء هددل  ددإلل الكتعددا الصددد  مال دد   ل اتدد  
ال دإلل ائي دداطل ال أددس م ال ددإلل ائي دداطل : م نق ده ال ددإلل ائي دداطل    يف ددعر م ددا

. مل ددد    هددد ا الب دددت الت عيأدددل  ب دددت ال دددإلل ائي ددداطل ال أدددس  قددد . غدددل ال أدددس
هدل الد م   دتدعل ه ألبدا غدل حاادا   اعتقدا  افدت أه ميفدت  ال إلل ائي داطل ال أدس

 .األه  مالنمل مالتعين ماالستومال مالنداء: مأيف ع  مخ   مهل. ال أب
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ع  سل م هد ا  يقدلم  ن ال دإلل ائي داطل ال أدس الد م م،دده   الباحث  ذا يظ ت 
 .األه  مالنمل ماالستومال مالتعين مالنداء:  يما مخ   أيف ال  مهل

 اآليت من سورة مريم التي وردت فيها األمر. أ 

هل افع مك   الوصا الثاحمل أن األه  هل طأب الوعا عأى م،  االستعإلء   عا 
افعدددع اغقيقدددل هدددل افعدددع . مااللتددد،ال  ملددد  هعنيدددان  افعدددع اغقيقدددل مافعدددع غدددل اغقيقدددل

توا  هدد  سدديا  ال ددإلل أخدد ت ت دد األاددأل  مافعددع غددل اغقيقددل هددل االلدد،ال عأددى هعدداحمل
 :د األه    سل م ه ا  مل ها  ألم ل،. ميف اط  األحلام اليت تدم عأى افعع اجلد د 

 1 .                 

    

 2.                    

 3.                     

 4.                            

  5.                        
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 6.                                   

  

 7.                       

 8 .                      

 9.                       

  

 11                      

 11.                        

                    

 اعبده ماا رب لعبدت  :    اآل ات ال ابق   قلم  ن ال أع   الباحث ت ذا يظ   
 –ماذ   ىف ال تب  – ماذ   ىف ال تب –ماذ   ىف ال تب  –ماذ   ىف ال تب  –

 –ماذ   ىف ال تب  –مه،ات  لي   –  أى ماش ىب ميف ات عينا  –مأي  هه  لل اغ  م 
 أما  دم عأى األه  ألهنا   تععا ايغ   عا . ا،عا  ا ءا   –خ  ال تب بقلام 

 .ع   آ ات حد األ   اليت  يما األه    سل م ه ا مهل أ.األه 
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 اآليات من سورة مريم التي وردت فيها النهي.   

 عا هل افع مك   الوصا الثاحمل أن النمل هل طأب ال ف ع  الوعا عأى  
افعع اغقيقل . هعنيان  افعع اغقيقل مافعع غل اغقيقل م،  ائستعإلء مااللت،ال  مل 

هل افعع األاأل  مافعع غل اغقيقل هل االل،ال عأى هعاحمل أخ ت ت توا  ه  سيا  
  سل م ه ا  مل ها  م ل،د النمل. ال إلل ميف اط  األحلام اليت تدم عأى افعع اجلد د

 : أل

 1 .                       

 2.                 

 3.                

ال تعبد  –أالا حت،ىن  :   اآل ات ال ابق   قلم  ن ال أع   الباحث ت ذا يظ   
 األ   اليت .لنملا أ امألهنا   تععا  النمل أما  دم عأى .  إل تعجا عأيمه –ال ي   

  .آ ات  إل    سل م ه ا مهل  لنملا بأ ام  يما

 الستفهاماآليات من سورة مريم التي وردت فيها ا .ج 

الستومال هل طأب حصلم العأه ب يئ  عا هل افع مك   الوصا الثاحمل أن  
. افعع اغقيقل مافعع غل اغقيقل مل     هعألها ال م اف تومه ه  يفبا  مل  هعنيان

افعع اغقيقل هل افعع األاأل  مافعع غل اغقيقل هل االل،ال عأى هعاحمل أخ ت 
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الستومال م ل،د ا. األحلام اليت تدم عأى افعع اجلد د ت توا  ه  سيا  ال إلل ميف اط 
 :  سل م ه ا  مل ها  أل

 1 .                    

 2.                      

    

 3.                           

      

4 .                      

         

 5.                    

 6 .                          

 7 .                         
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 8.                        

 9 .                   

 11                        

 11 .                        

      

 ه أهأ نا يفبأمه   ها :    اآل ات ال ابق   قلم  ن ال أع   الباحث ت ذا يظ   
 –أءذاها –أمال – أما الو  قر خل هاقاها – أ  ء ت – أطاأع – أمل ت  – حتسا هنمه

ألهنا  االستومال أما  دم عأى .  يف ي أه – مل تعبد – أ اغب – ها تعأه ل 
 . سل م ه ا مهل أحد ع   آ ات  الستومال األ   اليت  يما ا .أ ام االستومال  تععا 

 لنداءاآليات من سورة مريم التي وردت فيها ا.   

 يفبام افدعل عأى الداعل  عا هل افع مك   الوصا الثاحمل أن النداء هل طأب  
م ق يه أ مات النداء ه  ياحي   يوي   ستععاهلا    يف عر . حب ك ياطب هنا  أ عل

مأها األ مات لأنداء البعيد  مل  ا مآ مآت . األ مات لأنداء يف  ب مهل اهلع،م م ام : ا
ه  سيا  ال إلل ميف اط   اف توا  األاأل افععأها خ مج النداء ع  . مأ ا مهيا مما

  م ل،د.  مل ائغ اء م االستغا   مالتعجب مالندب  م ال،،  مالت    مالتل،ع األحلام
 :سل م ه ا  مل ها  أل النداء    إلل بأ ام



 

 24 

 1 .                               

    

 2.                       

 3.                      

        

 4.                           

 5.                   

 6.                      

     

 7.                      

        

 8 .                   
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 9 .                     

   

 11                          

            

  أبت –  أبت إب هيه   :    اآل ات ال ابق   قلم  ن ال أع   الباحث ت ذا يظ   
 أما  دم عأى النداء .  ،   اآ –  ي ىي – أيتين –مي ا –  أخت –  أبت –  أبت –

 . األ   اليت  يما النداء   سل م ه ا مهل ع   آ ات. أ ام النداءألهنا   تععا 

 لتمنىاآليات من سورة مريم التي وردت فيها ا. ه 

 عا هل افع مك   الوصا الثاحمل أن التعع هل طأب أه  حمبل  ال  ،ى  
ت  ملأتعينا أ بع  أ ما. حصلل  م هاا ل لي  مم نا غل ه عل    ييأ   ها ل لي  ه ت يإل

   متعم ل،د . م إل   ياطب  عنما  مهل ها م لل م لعا". ليت"ماحدم أاأي  مهل 
 :سل م ه ا  مل ها  أل

 1 .                     
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 أما  دم عأى .  أيتع :   اآل ات ال ابق   قلم  ن ال أع   الباحث ت ذا يظ    
 .آ ات ماحد األ   اليت  يما التعع   سل م ه ا مهل . التعع ألهنا   تععا أ ام التعع

 معاني الكالم اإلنشائي الطلبي في سورة مريم: المبحث الثاني . ب  

 ست  م إل لناطل ال أس  ن اآل ات   سل م ه ا اليت تأيت ب  ا ال إلل ائي  
 :مأها هعايي   يبينما الباحت  يعا  أل. أ    عاسبا ذ  ه   هب ت ه  ه ا الوصا

 اآليات من سورة مريم التي وردت فيها معاني األمر .أ 

 : ن ال إلل ائي اطل ال أس هعع األه    سل م ه ا  ان عد ه أحد ع    يعا  أل

 1 .                            

    

أي  هه "   ه ه األ   أن ال إلل ائي اطل ال أس بصيغ  األه    الباحث تظ  ي 
  .أم الخت لهه  اهلل أخاا أن خت له .النملمهعع "  لل اغ  م

 2.                        

            

 اعبده "   ه ه األ   أن ال إلل ائي اطل ال أس بصيغ  األه    الباحث تيظ   
مهعع األه  هنا طأب الوعا عأى ،م  االستعإلء ه  األعأى    األ ىن " ماا رب لعبدت 

عأى ،م  اغقيق  مائل،ال بوعأ  مأها افقصل   ي لن تأ  األ   هل  ان ال الب هل اهلل 
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 عأي  مسأه أن  ا ا ال علات ماأل   مها حصلم الوعا عأى النس حمعد اأى اهلل
ل ل  أن ه ا ال إلل  دم عأى هعع . ها تعأه ل  مسيا >بينمعا  اعبده ماا رب لعبدت 

 . حقيقل

 النهياآليات من سورة مريم التي وردت فيها معاني .   

 1 .                 

ال تعبد "   ه ه األ   أن ال إلل ائي اطل ال أس بصيغ  النمل   الباحث تيظ     
مهعع ائ شا  هل طأب ال ف ع  الوعا عأى م،  ائستعإلء  مهل هعع " ال ي  

أها خ مج . حقيقل ه  افعع النمل  ميفد ،اء النمل بصيغ الوعا افضا   هع ال الناهي 
 .ل ميف اط  األحلامالنمل ع  هعناه األاأل اف توا  ه  سيا  ال إل

 الستفهاماآليات من سورة مريم التي وردت فيها معاني ا .ج 

 1.                          

" أ "    ه ه األ   أن ال إلل ائي اطل ال أس بأ م االستومال   الباحث تيظ   
 منا   ا  باالستومال ائ شا  مالتل،ي     أه  . الي ا ه ا االستومال  دم عأى افعع ا

أم مل  نظ  ال ا   يظ  اعتبا   م تو     يفد م اهلل . غل ال م تعلا ه افت أه أم ال عع
 تل،ملا  لي  بال ؤام للشدهه ع  . ر حقل  عين الن و  يعأه أيا خأقناه ه  شيئ هم

 .أه  خأا بين آ ل
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 2.                        

" أ مل "    ه ه األ   أن ال إلل ائي اطل ال أس بأ م االستومال   الباحث تيظ   
ه ا االستومال  دم عأى أسأل  جمازم   عى األه    ي، ده  كاًء مجالًيا  ألن افقصل  
ليس االستومال اغقيقل أم  أه  اهلل ال وا  لتض   هثإل ه  األه  افقتدهر ال    

جي د أه اً غل حااا تخدال  منا هل   الرت يب ال م  العربم ه  ه ا االس. أهأ مه اهلل
 .ميفت ال أب بأسأل  االستومال

 لتمنىاآليات من سورة مريم التي وردت فيها معاني ا .  

 1.                      

        

". ليت "    ه ه األ   أن ال إلل ائي اطل ال أس بأ م التعع   الباحث تيظ    
 عين  قد أه  اهلل اف   ر أن   أبلا آهل  ه  . لأتعين غل اغااا( ليت)استععام 

اليت تويد التعين  مالبد ه  ( ليت)مه ا   لن عأى هن،ل  . األحجا  أن  نص ما هبا
 (.اخت ما)يصب  عا 

 لنداءاآليات من سورة مريم التي وردت فيها معاني ا .ه 

 1.                    
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ه ا "  ا "    ه ه األ   أن ال إلل ائي اطل ال أس بأ م النداء   الباحث تيظ   
ه ا .  عين أن  مدم اهلل عأى يفله  حىت تعأعلن. النداء  دم عأى هعع االستغا  

األسأل    النداء ميا ا   ت  يب  أسأل  التعع  مل   افت أه  نا م شخًصا آخ  
 .ل ل  عين  عأى   ع بإلء أم ِشدَّم

 2 .                                  

ه ا "  ا "    ه ه األ   أن ال إلل ائي اطل ال أس بأ م النداء   الباحث تيظ   
افت أه  تجا    هعناه    . أم لت  ل يفله  أن  تبع ال سا. النداء  دم عأى هعع الت   

 . او  الت    أله  ها محمامل  اللالم    اليقر

اآليت  ي  اآل ات ه  سل م ه ا ب  ا ال إلل ائي اطل ال أس مأيلاع    اجلدمم 
 .مهعايي 

 ،دمم ال إلل ائي اطل ال أس   سل م ه ا

 افعع النل  اجلعأ  اال    يفه
1 65 

  

  

      

      

    

 هعع حقيقل األه 
 



 

 42 

        

     

      

 
2 39      

     

     

     

   

      

 

 ائ شا  األه 
هعع غل )

 (حقيقل

3 44        

      

      

     

    

 

  حتقل النمل
لأتوجع  هعع)

 (مالتل،ع

4 67     االي ا  االستومال 
هعع غل )
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 (حقيقل

5 83      

  

    

   

     

    

 

 األه  االستومال
هعع غل )

 (حقيقل

6 23       

   

     

     

       

    

 حقيقل التعع
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7 23       

   

     

     

       

    

      

 

 االستغا   النداء
هعع غل )

 (حقيقل

8 27     

      

    

   

         

 

 الت    النداء
هعع غل )

 (حقيقل

9 7         

      

 الت    النداء
هعع غل )

 (حقيقل
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11 66   

      

   

      

    

 

 ائي ا  االستومال
هعع غل )

 (حقيقل

11 29       

   

   

  

    

    

 

 التعجب االستومال
هعع غل )

 (حقيقل
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12 16      

     

       

     

        

 

 ائ شا  األه 
غل هعع )

 (حقيقل

13 11   

       

     

  

  

    

       

 

 اغقيقل األه 
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14 42      

     

     

  

        

     

    

 

 األه  االستومال
لأتوجع هعع )

 (مالتل،ع

15 77       

 

    

   

   

    

 

 ي ا ائ االستومال
هعع غل )

 (حقيقل

16 98       

    

   

 األه  االستومال
هعع غل )

 (حقيقل
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17 24     

     

      

     

    

 

 التيئيس النمل
 (هعع حقيقل)

18 84     

       

     

    

 

 التيئيس النمل
 (هعع حقيقل)
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19 41      

  

       

     

        

 

 ائ شا  األه 
هعع غل )

 (حقيقل

21 51      

   

      

     

     

    

 

 ائ شا  األه 
هعع غل )

 (حقيقل

21 54      

  

     

   

 ائ شا  األه 
هعع غل )

 (حقيقل
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22 56      

  

       

     

        

 

 ائ شا  األه 
هعع غل )

 (حقيقل

23 78     

    

    

    

 

 ائي ا  االستومال
هعع غل )

 (حقيقل

24 65   

  

      

 التعجب االستومال
هعع غل )

 (حقيقل



 

 44 

      

    

        

     

      

 
25 98       

    

   

     

   

      

 

 التعجب االستومال
هعع غل )

 (حقيقل
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26 28      

     

         

   

        

 

 االستغا   النداء
 هعع غل 

27 42      

     

     

  

        

     

    

 

 االستغا   النداء
لأتوجع هعع )

 (مالتل،ع

28 43       

     

     

        

 االستغا   النداء
لأتوجع هعع )

 (مالتل،ع
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29 46    

   

  

        

   

  

       

    

 

 االستغا   النداء
هعع غل )

 (حقيقل

31 73      

     

     

   

     

    

 ائي ا  االستومال
هعع غل )

 (حقيقل
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31 25     

     

     

     

    

 

 حقيقل األه 

32 12     

   

     

      

    

 

 حقيقل األه 

 
       
 


