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الباب الخامس

خاتمة

تائج. النّ 1
ومن أربع و سّتني أية بعد أن قام الباحث بالنظر و التدقيق يف األمساء املوصولة اّليت وردت 

لى :يف سورة الّنور فنتائجها هي كما ي
، وهي : األية الرابعة: ا، و سورة الّنور ثالثة و سّتون موضعااألمساء املوصولة املوجودة يف)أ

، و اخلامسة عشر: 1، و الرّابعة عشر: 3، و احلادية عشر: 1، و السادسة: 1اخلامسة: 
، و الرّابعة و 1، و الثالثة و عشرون: 2، و الواحدة وعشرون: 2، و التاسعة عشر: 1

، و الثامنة و عشرون: 1، و السابعة و عشرون: 1، و السادسة و عشرون: 1عشرون: 
، و الثالثة و ثالثون: 4، و الواحدة وثالثون: 1، و الثالثون: 2، و التاسعة و عشرون: 1
تاسعة و ، و ال2ون: ، و الثامنة وثالث1و اخلامسة وثالثون: ،1الرابعة و الثالثون: ،4

، و 4، و اخلامسة و أربعون: 2، و الثالثة و أربعون: 2، و الواحدة و أربعون: 1ثالثون: 
، و اخلامسة و 2، و الرابعة ومخسون: 1مسون: اخلو الثالثة و ،1و أربعون: السادسة 
، 1، و التاسعة و مخسون: 3، و الثامنة و مخسون: 1، و السابعة و مخسون: 3مخسون: 

، و 2، و الثالثة و سّتون: 4، و الثانية و سّتون: 1، و الواحدة و سّتون: 1السّتون: و
64.  = 3الرابعة و سّتون: 

أمساء املوصول ىف سورة الّنورأنواع) ب
)، 21)، (19, 19)، (11()،6()،5)، (4، وهذا النوع موجود يف اآلية :(اّلذين)1

)23) ،(27) ،(31) ،(33 ،33) ،(34) ،(39) ،(55 ،55،()57) ،(58 ،
58 ،58) ،(59) ،(62 ،62 ،62) ،(63 ،63 = .(26

3= ).55)، (33)، (11، وهذا النوع موجود يف اآلية :(اّلذي)2
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1). = 60(وهذا النوع موجود يف اآلية :اّلالتي، )3

، 45)، (43، 43)، (41، ()38()،35(،،)21، وهذا النوع موجود يف اآلية :(نْ مَ )4
45 ،45) ،(46 ،()62 .( =11

، 29)، (28)، (26)، (24()،15()،14)، (11، وهذا النوع موجود يف اآلية :(ما)5
29) ،(30) ،(31 ،31 ،31) ،(33) ،(38) ،(41) ،(45،()53) ،(54 ،
54) ،(61) ،(64 ،64 = .(22

بيان اإلعراب األسماء الموصولة الموجودة في اآليات
كّل األمساء املوصولة يف سورة الّنور متتابعا بوقوعها يف اجلملة، إمّا هي املبتداء, إعراب  

فاعل, مفعول به، بدل. 

. اإلقتراحات2
يقدم الباحث اإلقرتاحات كما تلى:

يّةدراسة الّنحو الينبغى جلميع الطالب والطالبات وجلميع املسلمني واملسلمات أن يهتموا ب.1
خاصة األمساء املوصولة حفظا عن األخطاء يف فهم القرآن الكرمي بالنظر إىل فوائدها.

يف من الوسائلالّنحو يف املدارس أن يستعملوا القرآن الكرمي وسيلةمادةينبغى ملدرسي.2
تعليم القرآن

بالنسبة إىل أمهية هذا العلم يريد الباحث أن يقرتح لكى يبحث الباحث الآلخر يف حنوية .3
األمساء املوصولة يف سورة أخرى أو غري ذلك من املباحث النحوية القرآنية.

مساء املوصولة" األوعلى مدرسي اللغة العربية أن يهتموا بالدراسة النحوية "خاصة عن .4
ا تساعد كثريا على جناح تعلم الّلغة  والعلوم الرتبوية والتفاسري على املادة الدراسية حيث أ

العربية.
ال لدارسي النّ فينبغي هلا أن توفر املكتبية بالكتب النحوية حىت يتّ و للجامعة.5 حو سع ا

ءة هذه الكتب املباركةاومدارسها على قر 



66

سواء كان ما يتعلق باملوضوع أو ،عرف الباحث على أن هذه الرسالة مل تصل إىل الكمال.6
قرتاحات النافعة االه الرسالة، لذلك يرجو من القارئني هذه الرسالة أن يقدم يف كتابة هذ

.عند وجود األخطاء والنقصان يف هذه الرسالة


