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الفصل الخامس

خاتمة

نتائج البحث.أ

اية بعد ما قامت الباحثة بالبحث عن أساليب  القران األمساء املوصولة ىف ويف 
الكرمي فتوصل الباحثة إىل النتائج كما يلي :

الكرمي مثايىن ومخسون أية، وهي: سورة أساليب األمسآء املوصولة يف القرآن .1
24، 22، 3والنسآء 181، 83، 47وآل عمران 228، 213البقرة: 

واألنفال 165، 140، 60، 44، 41، 3واألنعام 89، 52و املآئدة 
8والرعد 79، 75، 48ويوسف 16وهود 46ويونس 92والتوبة 57

3سراء واإل106، 70، 57، 34، 31، 19والنحل 51وابراهيم 
واملؤمنون 14، 5واحلج 82واألنبياء 130، 81وطه 95، 28والكهف 

والروم 45، 42والعنكبوت 166، 92والشعرآء 45، 38والنور 75
وفصلت 83وغافر 38والزمر 102والصافات 51واألحزاب 54، 28
.2والفلق 4والتغابن 23واحلديد 52اريات ذوال48

"من وما" من اإلعراب اللتني توجدان يف سورةوموقعة اإلمسني املوصولني .2
: كما يأيت

يف حمل رفع مبتدأ )، 83آل عمران (في محل رفع فاعل"من" فتعرب: 
، احلج 82، األنبياء 70(النحل في محل رفع مبتدأ مؤخر)، 75(يوسف 

في محل نصب )، 106(النحل في محل نصب مستثنى)، 45، النور 5
في محل جر )، 51، األحزاب 82، األنفال 79(يوسف مفعول به

).28، الكهف 3، اإلسراء 116(األنعام مضاف اليه



54

في محل رفع )، 48، فصلت 16(هود في محل رفع فاعل"ما" فتعرب: 
، 57&31(النحل في محل رفع مبتدأ مؤخر)، 95(الكهف مبتدأ

نصب في محل )، 24(النسآء في محل نصب مستثنى)، 92الشعراء 
، األنعام 22&3، النسآء 118&47، آل عمران 228(البقرة مفعول به

، يوسف 92، التوبة 165، األعراف 140&60، األنعام 44&41&3
، العنكبوت 166، الشعراء 75، املؤمنون 14، احلج 19، النحل 48
، التغابن 52اريات ذ، ال48، الزمر 102، الصافات 54، الروم 45&42

في محل نصب )، 51(إبراهيم مفعول به ثانفي محل نصب )، 4
، 34، النحل 89(املآئدة في محل جر مضاف اليه)، 8(الرعد معطوف

، 52، املآئدة 213(البقرة في محل جر)، 2، الفلق 38، النور 81طه 
)23، احلديد 83، غافر 28، الروم 130، طه 46يونس 

ريقة االستقرائية.وطريقة تعليم الرتكيب الوصفي أو اسم املوصول هي الط.3

توصيات البحث.ب

:وهيالبحث،ذاتتعلقتوصياتالباحثةلدي
ينبغي جلميع الطالب والطالبات واملسلمني واملسلمات أن يهتموا بالدراسة .1

النحوية خاصة األمساء املوصولة حفظا عن األخطاء يف فهم القرآن الكرمي.
القرآن الكرمي وسيلة يف تعليم ينبغي ملدرسي النحوي يف املدارس أن يستعملوا .2

األمساء املوصولة.
بالنسبة إىل أمهية هذا العلم، تريد الباحثة أن يقرتح لكي يبحث الباحث الآلخر .3

يف علم النحو خاصة عن اسم املوصول يف سورة أخرى أو غري ذلك من 
املباحث النحوية القرآنية.



55

ية خاصة عن اسم املوصول وعلى مدرسي اللغة العربية أن يهتموا بالدراسة النحو .4
ا تساعد كثريا على جناح  والعلوم الرتبوية والتفاسري على املادة الراسية حيث أ

تعليم اللغة العربية.
ال الدراسي .5 وللجامعة فينبغي هلا أن توفر املكتبة بالكتب النحوية حىت يتسع ا

النحوى ومدارسها على قرأة هذه الكتب.
ترجو الطالب اآلخر أن يقوم بالتحليل التجرييب وعلى هذا التحليل الباحثة .6

باستخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم الرتكيب الوصفي. 
عرفت الباحثة على أن هذا البحث مل يصل إىل الكمال، سواء كان ما يتعلق 
باملوضوع أو يف كتابة هذا البحث، لذلك ترجو إىل من يقرأ هذا البحث أن يقدم 

عند وجود األخطاء والنقصان يف هذا البحث.األقرتاحات النافعة


