
ماس الفصل اخل  
 اخلمامتة

 نتمائج البحث . أ
 نتائج البحث الىت وجدهتا الباحثة بعد أن قامت ابلبحث:     

عدد آايت القرآن الىت أتت مبصدر مؤول يف سورة البقرة  .1
 سبع وأربعون من مائتني وست ومثنني آية.

 موقعة اإلعراب عن ادلصدر ادلؤول يف سورة البقرة ىي: .2
 مفعول بو )اثنتا عشر مرة( .1

، 230، 210، 108، 105، 75، 67، 26اآلية: 
233 ،233 ،266 ،282 ،282.  

 سّد مسّد مفعويل )مرة واحدة( .2
 214اآلية:  

 فاعل ) مخس مرات( .3
 .229، 228، 216، 216، 96اآلية:  

 بدل )ثالث مرات( .4
 .224، 90، 27اآلية:  

 معطوف ) ثالث مرات( .5
 .224، 224، 169اآلية:  

 مرات( االستثناء ادلنقطع )أربع .6
 .282،ـ 237، 235، 229اآلية: 

 حبرف جر حمذوف )مخس مرات( .7
 .282، 232، 230، 198، 158اآلية: 

 



 مضاف إليو )مرتني( .8
 .254، 237اآلية: 

 مبتدأ )أربع مرات( .9
 .280، 237، 184، 90اآلية: 

 خرب إن )مرة واحدة( .10
 .248اآلية: 

 جمرور بباء حمذوفة )مراتن( .11
 .267، 67اآلية: 

 مفعول ألجلو )مراتن(  .12
 .282، 114اآلية: 

 اسم كان )مرة واحدة( .13
 .114اآلية: 

 اسم ليس )مرة واحدة( .14
 .177اآلية: 

 خرب ليس )مرة واحدة( .15
 .189اآلية: 

 مصدرا مؤوال، آلايت اليت تستعمل مصدرا صرحيا و الفرق بني ا .3
 احلدث جمرد من الزمن وأن يدل علىأن ادلصدر الصريح 

على احلدث ادلقًتن بزمن يعين أن ادلراد  در ادلؤول يدلادلص
بداللة ادلصدر ادلؤول ىي حاصلة الفعل ذاهتا مقًتنة بزمن 

 الفعل.
داللة مصدر مؤول على ضوء النحو يف سورة البقرة ىي  .4

لكشف مقاصد اآلايت ومضموهنا احلاثة إىل االنتباه 



واالعتماد عليها يف اداء عمل ما يقوم على ادلصدر ادلؤول 
للسان عن اخلطأ يف فهم مضمون اآلايت ادلستعملة حلفظ او 

 على مصدر مؤول )ان والفعل ادلضارع ادلنصوب هبا(.
 

مون مث يتم توجيو القارئ ليقوي فهم مضعرابو بناء على موقع إ     
دون مباشرة وىذا ليحفظ لساهنم عن اخلطأ يف فهم مضمون  اآلايت.

   اآلايت )على نظرية حنوية(. 
 توصيمات البحث  . ب

 لدى الباحثة توصيات تتعلق هبذا البحث، وىي:     
على مًتمجي القرآن الكرمي أن يعتمدوا على داللة مصدر مؤول يف  .1

 ترمجتهم.
ينبغى لكل الطالب ولكل ادلسلمني ولكل القارئ ىذا البحث أن  .2

يهتموا بدراسة النحو خاصة داللة ىذه اآلايت اليت تستعمل مصدر 
نصوب هبا( حفظا عن األخطاء يف فهم مؤول )ان وفعل ادلضارع ادل

 مدمون اآلايت القرآن الكرمي.
وينبغى دلدرسي النحو يف ادلدارس العلم أن يطبقوا تعليم النحو يف  .3

القرآن الكرمي. فيكون القرآن وسيلة لو، والطالب سيشعرون قريبا 
 ابلقرآن. 

ألمهية ىذا العلم تريد الباحثة أن توصي لكي يبحث من بعدىا عن  .4
ة مصدر مؤول وأسرار ورود ادلصدر ادلؤول يف سورة أخرى أو أمهي

غري ذلك من ادلباحث النحوية القرآنية، وتوسيع ادلفاىم حىت جتد 
احلكم الشرعي وتقًتح الباحثة إىل ابحثني آخرين القيام ابلبحث 

لوجوه االتفاق واالختالف   العلمي العميق عما مل تبحثها الباحثة



ردة يف سورة البقرة من حيث األسرار يف أتكيد بني ادلصدر ادلؤول الوا
الفهم يف اآلايت ادلستعملة  وغريىا  من مباحث مصدر مؤول على 

 ضوء النحو.
كتابة ىذا البحث مل تتجرد عن النقصان واألخطاء سواء كان ما يتعلق      

ابدلوضوع أو الكتابة، لذالك ترجو ممن يقرأ ىذا البحث أن يقدم االقًتاحات 
 ة للتحسني.النافع

 


