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 الباب الرابع

 ختتاماال

 اخلالصة من الباب األول إىل الباب الثالث، واالقًتاحات علىيشتمل هذا الباب 

 الخالصة . أ

واعتمادا على نتائج البحث يف الباب الثالث ونظرا إىل أسئلة البحث فيكون 
 ر البحث كما يلي:صيأيت خمتالباحث أن 

، 87، 4، 3وهي يف أية  مبعٌت ادلوصولاآليات الاليت يتضمّن "ما" يف سورة البقرة 
33 ،37، 39 ،30 ،33 ،33 ،36 ،48 ،57 ،68 ،68 ،73 ،74 ،76، 77 ،
79 ،80 ،85 ،87 ،89 ،90 ،98 ،93 ،95 ،96 ،97 ،808 ،803 ،880 ،

883 ،886 ،834 ،836 ،840 ،848 ،844 ،845 ،849 ،858، 859 ،
864، 868 ،869 ،870 ،873 ،873 ،874 ،887 ،896 ،303، 304 ،
383 ،385، 335 ،338، 339 ،338 ،333 ،334 ،335 ،337 ،339 ،
340، 348 ،358، 353، 354، 355، 363 ،364، 365 ،367، 378 ،
375 ،378، 388، 383، 384، 385،386.  

، 808، 800، 87، 75، 68 ،59، 35، 30، 83 ،80ادلصدرية يف أية معٌت و 
809 ،837 ،846 ،858 ،859 ،867 ،888 ،883 ،885 ،894 ،898 ،
309 ،388 ،383 ،336 ،339 ،353، 375 ،383 ،386.
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، 884، 807، 803، 99، 85، 78، 57، 36، 86، 9النافية يف أية معٌت و 
830 ،835 ،843 ،845 ،878 ،874 ،353 ،369 ،370 ،373. 

، 849، 845، 844، 840، 803، 96، 85، 74، 8احلجازية يف أية معٌت و 
867. 

 .378، 93،803 ،90ادلعرفة التامة يف أية معٌت و 

 .875، 36النكرة التامة يف أية معٌت و 

 373، 373، 385، 897، 880، 806الشرطية يف أية معٌت و 

 .383، 850، 848، 844، 885، 88، 38الزائدة يف أية معٌت  و

، 888، 873، 869 ،837، 887، 803، 84، 88الكافة ادلكفوفة يف أية 
375. 

، 389، 385، 843، 833، 98 ،70، 69، 68، 36االستفهام يف أية ومعٌت 
346. 

 االقترحات . ب

الباحث على مجيع  بعد أن بني الباحث ثالثة األبواب السابقة بيانا موسعا فاقًتح
طلبة قسم تعليم اللغة العربية والقارئني أن يفهموا أنواع "ما" ومعانيها من النحو كامال 

 حىت يستطيعوا أن يثبتوها من كتب العربية والقرأن واحلديث بغري خطأ.
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وهدف هذا البحث  إىل تقدمي ادلعرفة عن أنواع "ما" ومعانيها. وهناك عن أنواع 
سورة البقرة خاصا الىت يبحثها الباحث. ويناقش أيضا عن أنواع ومعاين "ما" ومعانيها يف 

 األية اليت تتضمن فيها أنواع "ما" ومعانيها.

هبذه احلالة يرجو الباحث على الباحثني األخرين أن يبحثوا عن هذا العلم خاصة 
 من ناحية علم النحو كامال حىت يسهلوا أن يفهموه.

 

 


