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 الباب الرابع

 لخاتــــمةا

 نتائج البحث -أ
يمكن فا من تحليل البيانات السابقة، عليهبناء على أسئلة البحث وما حصل 

للباحث أن يستنبط النتائج للبحث العلمي عن اإلضافة ومعانيها في سورة النور ثم 
 يتلّخصها فيما يلي:

 أربعونو  ةخمس لنوروجد الباحث األيات التي تتضمن باإلضافة في سورة ا .0
، 00، 01، 00، 01، 01، 00، 00، 01، 1، 8، 0وهي في آية  آية. (11)

00 ،01 ،01 ،08 ،01 ،01 ،00 ،00 ،00 ،01 ،00 ،08 ،07 ،01 ،
11 ،10 ،10 ،10 ،11 ،11 ،17 ،11 ،10 ،10 ،10 ،11 ،18 ،17 ،
 . 01وآية  00، 00، 00، 01، 11

وجد الباحث معاني اإلضافة في سورة النور على ثالثة معاني، وهي المية بأن  .0
ظرفية تقدير حرف "من" و  علىتقدير حرف الالم "ل" وبيانية بأن تكون  علىتكون 

، (67) ستينو  د إضافة المية في سورة النور ثمانيةوعد تقدير "في". علىبأن تكون 
، 01، 01، 01، 00، 01، 1، 8، 0، 0)آية  آية (01) وثالثينوجد الباحث في 

00 ،01 ،01 ،08 ،01 ،00 ،00 ،00 ،01 ،00 ،01 ،11 ،11 ،11 ،
في هذه السورة إضافة بيانية عدد . أّما (01، 00، 00، 00، 01، 17، 18، 10
، 01، 01، 01، 1، 8، 0)آية  آية (00) عشرينعلى ، توجد (06) وعشرين ستة
00 ،00 ،00 ،00، 08 ،07 ،11 ،10 ،11 ،17 ،10 ،10 ،11 ،01 ،
 آيات (0ثالثة ) ، توجد على(1) أربعة. وأّما عدد إضافة ظرفية في هذه السورة (01

 المية/البيانية في هذه السورة سبعةوأّما عدد إضافة ال .(17، 10، 01)آية 
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، 10، 08، 00، 00، 00، 00)آية  آية (00) عشر ثالثة ، توجد على(08)عشر
( اليمكن أن 0ووجد الباحث إضافتين ). (00، 11، 00، 10، 10، 11، 17

( 0احدة )و ا بأّي تقدير إما الالمية، البيانية أو الظرفية وهي توجد في آية يقدر عليه
ني تقدير "ك" تع علىوال يجد الباحث إضافًة واحدًة في هذه السورة . 17في آية 

( إضافة، تتكون على اإلضافة 001وعدد إضافاتها مئة وعشرين ) إضافة تشبيهية.
، 1، 8، 0( إضافة، توجد في آية 000المعنوية بالفائدة للتعريف مئة واثنا عشر )

01 ،00 ،01 ،01 ،01 ،00 ،00 ،01 ،01 ،08 ،01 ،00 ،00 ،00 ،
01 ،00 ،08 ،01 ،11 ،10 ،10 ،10 ،11 ،11 ،17 ،11 ،10 ،10 ،
. واإلضافة تفيد للتخصيص 01، 00، 00، 00، 01، 11، 17، 18، 11، 10

( 0. وللتنكير ثالثة )01، 11، 00، 00، 0( إضافة، توجد في آية 1خمسة )
ث اإلضافة اللفظية في هذه . وال يجد الباح01، 07، 01إضافة، توجد في آية 

 سورة لفظا.
 توصيات البحث -ب

عليه أن فاإلضافة من يتعّلم أو يعّلم بعلم النحو عن  علىأوصى الباحث 
معنى  حيحن صيحيح معنى لها. ألن تعيبال صاإلضافة بال تناسب أو الي قدر معنى 

اإلضافة يدّل على صحة فهم الكلمة أو الجملة، وفهم الكلمة تسهيل لفهم الكالم 
تماما. وأن يهتم باهتمام كبير بالقاعدة النحوية عن اإلضافة وتركيبها في كالمه وقراءته 

 وكتابته. 
 مقترحات البحث -ج

 فمن المستحسن:باإلضافة،  نظرا لهذا البحث العلمي المتعلق
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اآلخرين أن يطوروا ويوسعوا هذا البحث ويبحثوا عن معاني اإلضافة للباحثين  .0
 التشبيهية في سور آخر أو في كتب شاعر باللغة العربية.

ي الكالم العربي ، ألن فمعاني اإلضافة عند التعليم واللمتعلمي اللغة العربية أن يهتم .0
 يمكن له قصير الكالم ولكن طويل المعنى.

هذا البحث العلمي أن يقدموا االقتراحات أو االنتقادات على سبيل  علىللقارئين  .0
اإلصالح لهذا البحث. 


