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 امسالباب اخل

 االختتام

  اخلالصة -أ

فيمكن الباحث أن يستنتج النتائج الىت  ث فيما تقدم,رح الباحبناء على ما ص

 قد حبثها ىف هذا البحث العلمي: 

سميات مشرتكا لفظيا بني م ستة عشروجد الباحث ىف آايت الرتبية و التعليم  -1

ىف جمال خمتلفة, وينقسم إىل مثانية ىف جمال األمساء, ومخسة ىف جمال األفعال, و ثالثة 

, (164: 6)األنعام/ "مرجع"لفظى ىف جمال األمساء فنحو: احلروف. أما املشرتك ال

( 28: 5)املائدة/ "يد" ,(68: 16النحل/) "البيوت"و ,(3: 106قريش/) "البيت"

 "اهلدى" ,(164: 6)األنعام/ "اإلنسان" ,(49: 26الشعراء/) "أيدي"و 

 ,(175: 4النساء/) "الرمحة" ,(25: 8األنفال/) الفتنة (,71: 6األنعام/)

 "بَنْيناَ " أما املشرتك اللفظى ىف جمال األفعال فنحو: (,87: 11هود/) "الةالص"

ندعو "(, .175: 4النساء/) "يهدي"و  (71: 6)األنعام/ "هدى", (6: 50ق/)

: 5املائدة/) "بسط"(, 239: 2البقرة/) "اذكروا", (71: 6األنعام/) "و يدعون
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 "الباء"(, 68: 16النحل/) "أنْ ": فظى ىف جمال احلروف فنحوأما املشرتك الل (,28

  .(68: 16النحل/) "ِمنْ "(, .1: 96العلق/ )

من  "مرجع"هي: منها ىف األمساء حنو:  ومعاىن األلفاظ املشرتكة من تلك اآلايت -2

 "األيد"و   "اليد". الكعبة من بعض معانيها "البيت". حمل الرجوع انيهامعبعض 

من بعض  "اهلدى". آدم معانيهامن بعض  "اإلنسان". من بعض معانيها النعمة

من بعض  "الرمحة". الشرك االختبار, من بعض معانيها "الفتنة". معانيها الرشاد

من  "بَنْيناَ "الدعاء. وىف األفعال حنو:  من بعض معانيها "الصالة". الرقة معانيها

 من بعض معانيها "ندعوا" .من بعض معانيها أرشد "هدى". رفعنا بعض معانيها

من بعض  "بسط"احلفظ ما يقتنيه من املعرفة.  من بعض معانيها "ذكرواا"اندى. 

 ,ملزيدة, احلالمبعىن ا الباء. فسرة. وىف احلروف حنو: أن مبعىن املمعانيها نشر

 . ىف. من مبعىن التبعيض, مبعىن صدرية, املعلىمبعىن  ,إلستعانةا

تلفة, بني مسميات خم مرتادفا لفظيا آايت الرتبية و التعليم ستة وجد الباحث ىف -3

ىف جمال األمساء, و ثالثة ىف جمال األفعال, و واحد  ىف جمال وينقسم إىل اثنني

: 9)التوبة/ فرقة و طائفةاحلروف. أما املرتادف اللفظى ىف جمال األمساء فنحو: 

أما املرتادف اللفظى  .(68: 16النحل/(  و اجلبال )7: 50ق/) رواسي ,(122
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 ,(118: 3( و بي َّنَّا )آل عمران/98: 6)األنعام/نا فّصل :ىف جمال األفعال فنحو

تال  ( و1 :96قرأ )العلق/ ,(25: 6األنعام/( و فقه )79: 21األنبياء/)فهم 

 ِإنّ  فظى ىف جمال احلروف فنحو:أما املرتادف الل, ( 27: 18)الكهف/

 (.235 :2/بقرة)ال َأنَّ  ( و69 :16/نحل)ال

 

 توصيات البحث  -ب

الباحث جلمعية الطالب والطالبات, املدرسني واملدرسات و املهتمني ىف اللغة اقرتاح  -2

غة وخاصة عن املشرتك اللفظى لللكي يقرؤوا كتب فقه اللغة وفروق ا العربية

 واملرتادف اللفظى لزايدة املعارف حوله.

عسى هذه البحث عن املشرتك اللفظى واملرتادف اللفظى من آايت الرتبية والتعليم  -3

ىف فهم بعض اآلايت القرآن والطالبني  القرآن الكرمي, مستفيدا لنا وللمدرسني ىف

 ىف الكرمي, ويكون مستطاعا عن أخذ االستنباط و االعتبار عنها واستخداما ما فيها

 .املعاملة اليومية

 


