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الفصل الخامس

خاتمة

البحث نتائج.1

اية البحث عن  ةمن القرآن الكرمي فتوصل الباحثحرف الفاء يف سورة البقرة و يف 

إىل النتائج كما يلى:

128عدد اآليات اآلتية حبرف الفاء يف القرآن الكرمي يف سورة البقرة  و كان عددها )1

حرف الفاء. 255آية، و 

، وهي: فاء العاطفة، فاء) ال5أنواع حرف الفاء املوجودة يف سورة البقرة  تقع يف مخس  ()2

فاء  اإلستئنافية، فاء الرابطة جلواب الشرط، و فاء السببية و الفاء الزائدة.

وهي :اما معاىن الفاء اليت توجد يف سورة البقرة )3

ة طفافاء العال.أ

 ستة وهذه املعىن موجودة يفمبعىن إشرتاك املعطوف مع املعطوف عليه ىف احلكم

آيات من سورة البقرة. 
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 .مبعىن الرتتيب و هذه املعىن موجودة ىف إثنا عشر آية من سورة البقرة

  .مبعىن التعقيب و هذه املعىن موجودة ىف إحدى عشر آية من سورة البقرة

حرف اإلستئنافية ليس له معىن ألنه يف إبتداء الكالم وهذه املوجودة يف مثانية فاء ال.ب

و سبعون آية  من سورة البقرة. 

الفاء حرف الرابطة جلواب الشرط مبعىن يقع ىف جواب الشرط وهذه املعىن موجودة .ج

من سورة البقرة.آية سبعة و ستون يف

ب و التعقيب مع داللته     الفاء حرف السببية مبعىن حرف عطف يفيد الرتتي.د

على السببية اجلوابية،  وهذه املعىن موجودة يف عشرة آية من سورة البقرة. 

الفاء حرف الزائدة مبعن لتزيني اللفظ، و هذه املعىن موجودة ىف سبعة آيات     .ه

من سورة البقرة.

االقترحات.2

تقدم الباحثة اإلقرتحات كما تلى: 

والطالبات وجلميع املسلمني واملسلمات أن يهتموا بدراسة النحوية ينبغي جلميع الطالب )1

خاصة حرف الفاء حفظ عن األخطاء يف فهم القرآن الكرمي باالنظر إىل معانيها.
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رآن الكرمي وسيلة يف تعليم.يف املدارس أن يستعملوا القينبغى ملدرسي النحوية)2

ة الآلخر يف حرف بحث الباحثلكى تة أن تقرتحريد الباحثبالنسبة إىل أمهية هذا العلم ت)3

القرآنية.ى أو غري ذلك من املباحث النحويةيف سورة أخر الفاء

والعلوم ربية أن يهتموا بالدراسة النحوية خاصة عن حرف الفاءوعلى مدرسي اللغة الع)4

ا تساعد كثريا على جناح تعلم اللغة العربية .الرتبوية والتفاسري على املادة الدراسية حيث أ

ال الدارسي النحو )5 وللجامعة فينبغى هلا أن توفر املكتبة بالكتب النحوية حىت يتسع ا

ومدارسها على قراءة هذه الكتب املباركة.


