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الباب الخامس

خاتمة

النتائج.أ

سورة يف أضرب الكالم اخلربييف بالبحث ةالباحثتبعد أن قامومن مائة ومثان وعشرين آية 
:فنتائجه هي كما تلىاملؤمنون

ية، هي : اآلسّتون آيةاملؤمنوناملوجودة يف سورة بأضرب الكالم اخلربيالىت تأتى يةاآل.1

)1) ،(6) ،(7) ،(10) ،(11 ،()12) ،(14) ،(14) ،(14) ،(14) ،(14 ،(

)14) ،(15) ،(16) ،(17) ،(18) ،(18) ،(19) ،(21) ،(23) ،(24 ،(

)24) ،(27) ،(27) ،(29) ،(30) ،(32) ،(33) ،(33) ،(34) ،(35 ،(

)49) ،(51) ،(52) ،(52) ،(57) ،(61) ،(61) ،(63) ،(63) ،(65 ،(

)71) ،(72) ،(72) ،(73) ،(74) ،(76)،(83،()83) (90) ،(95 ،(

)100) ،(104) ،(104) ،(109) ،(109) ،(111) ،(111) ،(115 ،(

)118. (

:املؤمنونسورةقسام كالم خربي يفأ.2

) تسع وثالثون آية و هى رقم: 39(ربي الذي جاء جبملة إمسية هواخلكالم الأقسام .أ

6 ،7 ،10 ،11 ،15 ،16 ،18 ،21،24 ،27 ،29 ،30 ،33 ،34 ،35 ،
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51 ،52،52 ،57،61 ،61 ،63 ،63 ،65 ،71 ،72 ،72 ،73 ،74 ،

83 ،90 ،95 ،100 ،104 ،109 ،109،111 ،115 ،118.

آية و هى ) واحدة و عشرون21أقسام الكالم اخلربي الذي جاء جبملة فعلية هو (.ب

، 24، 23، 19، 18، 17، 14، 14، 14، 14، 14،14، 12، 1رقم:

27 ،32 ،33 ،49 ،76 ،83 ،104 ،111 .

:املؤمنونسورةىف القرآن الكرمي ىف الكالم اخلربيضربأ.3

لداللة على أن ،ابتدائيوهوالذى خيلو عن أدوات التوكيدالكالم اخلربيضربأ.أ

. أّما الكالم اخلربيأصالاملخطاب خاىل الذهن أى ال يعرف شيأ من مضمون اخلرب

)، 14)، (11:(قمآية و هى ر مثانية وعشرون)28و (هى بضرب اإلبتدائي أتالذى 

)14،()14،()14،()14) ،(14) ،(18) ،(19) ،(24) ،(24) ،(27 ،(

)29) ،(32) ،(33) ،(33 ،()52) ،(61،()61،()63) ،(63 ،()71 ،(

)72) ،(72) ،(104) ،(104) ،(109،( )118.(

لداللة على أن املخطاب مرتدد ، طليبوهو يؤكد بواحد الذى الكالم اخلربيضربأ.ب

) 11(وهى بضرب الطاليب أتالذى الكالم اخلربيأّما .مضمون اخلرب أصالعن 

)، 35)، (27)، (16)، (10)، (7)، (6)، (1(: و هى رقمآيةإحدى عشرة

)51) ،(52) ،(109) ،(111.(
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لداللة على ، إنكريوهوالذى يؤكد بأكثر من توكيد واحدالكالم اخلربيضربأج. 
ى بضرب أتالذى أّما الكالم اخلربياخلرب أصال.ضمون ملأن املخطاب منكر 

:و هى رقمآية) واحد و عشرون21اإلنكاري (

)12) ،(15) ،(17) ،(18) ،(21) ،(23) ،(30) ،(34) ،(49) ،(57 ،(
)65) ،(73) ،(74) ،(76) ،(83) ،(83) ،(90) ،(95) ،(100 ،(
)111) ،(115.(

ب. اإلقتراحات

كما يلى:قدم اإلقرتاحات  تةالباحث

ىف فهم آيات أضرب كالم خربيينبغى جلميع املسلمني أن يهتموا بدراسة البالغة خاصة .1

القرآن.

ينبغى ملدرسى اللغة العربية أن يستعملوا اآليات القرآنية وسيلة ىف تعليم اللغة العربية..2

ىف أمهية يبحثواأن ملستغلني ىف دراسة البالغيةقرتح تأن ةود الباحثتبضرورية هذا العلم .3

ىف فهم مقاصد اآليات القرآنية.أضرب كالم خربي

أضرب كالم خربيو ملدرسى اللغة العربية أن يهتموا بضرورية الدراسة البالغية خاصة ىف .4

ا تساعد كثريا على جناح إو العلوم الرتبوية و علوم القرآن على املادة الدراسية، حيث 

تعليم اللغة العربية.


