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 الباب الرابع

 الخاتمة

 .حاتواالقترا من الباب األول إلى الباب الثالثعلى الخالصة يشتمل هذا الباب 

 الصةالخ .أ
اعتمادا على أسئلة البحث نتائج البحث في الباب الثالث ونظرا إلى نتائج البحث 

 ر البحث كما يلي:صيكون الباحث أن يأتي مخت، الثالثفي الباب 
 55لفاظا للمركب الإلضافي. واآليات التي تتضمنها  052في سورة الكهف 

، 11، 17، 16، 15، 11، 11، 10، 11، 12، 5، 7، 6، 5، 0، 1 آية، وهي آية
15 ،02 ،01 ،00 ،01 ،05 ،06 ،07 ،01 ،05 ،12 ،11 ،10 ،11 ،11 ،
15 ،16 ،17 ،11 ،15 ،12 ،11 ،10 ،11 ،15 ،16 ،17 ،11 ،15 ،52 ،
51 ،50 ،51 ،51 ،55 ،56 ،57 ،51 ،55 ،62 ،61 ،60،61 ،61 ،65 ،
67 ،71 ،70 ،71 ،71 ،75 ،76 ،77 ،71 ،75 ،12 ،11 ،10 ،11 ،11 ،
16 ،17 ،11 ،52 ،51 ،51 ،51 ،55 ،56 ،51 ،55 ،122 ،121 ،120 ،

 .112، و 125، 127، 126، 125، 121
آية. وهي آية  11 واآليات التي تتضمنها لفظا. 61وأما المركب الوصفي فيها 

1 ،0 ،5 ،7 ،1 ،11 ،15 ،17 ،15 ،00 ،01 ،05 ،11 ،10 ،12 ،11 ،11 ،
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15 ،16 ،50 ،51 ،60 ،65 ،71 ،71 ،76 ،77 ،75 ،10 ،16 ،17 ،52 ،
 .112، و 125، 121، 51، 51، 51

 ية،اإلضافة اللفظ وأنواع المركب اإلضافي في سورة الكهف سبعة أنواع، هي
إلضافة على وا واإلضافة على تقدير الالم، واإلضافة على تقدير من،واإلضافة المعنوية، 

 تقدير في، واإلضافة التي المضاف إليه مفرد، واإلضافة التي المضاف إليه جملة.
النعت الحقيقي، والنعت  وأما أنواع المركب الوصفي فيها  خمسة أنواع، هي

 السببي، والنعت المفرد، والنعت الجملة، والنعت شبة الجملة.

 االقتراحة .ب

بين الباحث ثالثة األبواب السابقة بيانا موسعا فاقترح الباحث على جميع بعد أن 
المركب الوصفي المركب اإلضافي و  قسم تعليم اللغة العربية والقارئين أن يفهموافي طلبة ال

 يحا متقنا حتى يستطيع أن يعينوا ويفرقوا بينهما.فهما صح
الباحث نفسه و  قسم تعليم اللغة العربية والقارئينفي طلبة الجميع ويدعو الباحث 

لتكثير قراءة كتب النحو والصرف والكتب األخرى المفيدة في كل الزمان والفرصة ال 
 عند المنقشة أو االمتحان فقط.

ل من يريد )النحو( ليسهيبحثوا عن هذا العلم أن  ويرجو الباحث الباحثين اآلخرين
أن يفهمه حتى يستطيع أن يتفقه في الدين فيكون البحث عمال جاريا ينتفع لمن كتبه 

 ولمن يقرأه.
 


