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 اس اخل الباب
 اخلامتة

 البحث خالصة - أ

 طاستنبا لباحثةا فأخذت البياانت وحتليل تقدمي وعلى البحث أسئلة على اعتمادا
 : يلي كما البحث، هذا يف النتائج
 أمساء األعداد يف القرآن الكرمي -1

وهي: واحد،  (37) وعشرون امساسبعة  األعداد يف القرآن الكرمي أمساء عدد إن  
اثنان، ثالثة، أربعة، مخسة، ستة، سبعة، مثانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر،  
تسعة عشر، عشرون، ثالثون، أربعون، مخسون، ستون، سبعون، مثانون، تسعة وتسعون، 
مائة، مائتان، ثالث مائة، ألف، ألفان، ثالثة آالف، مخسة آالف، مخسون ألفا، مائة 

امسا  وثالثون وسبعةمائتان وكرر  سادس، اثمن.، خامساثلث، رابع،  ألف،  أول، اثين،
عشرة  ستعشرة مرة(، ثالثة )أربع ون مرة(، اثنان )ستو واحد ، وهي: واحد )(737)

أربع ستة )سبع مرات(، سبعة ) (،مراتن اثنتانة )مخس (،عشرة مرةاثنتا مرة(، أربعة )
مرات(، أحد عشر  تسعمرات(، عشرة )أربع (، مثانية )مخس مرات(، تسعة )وعشرون

)مرة واحدة(، اثنا عشر )مخس مرات(، تسعة عشر )مرة واحدة(، عشرون )مرة واحدة(، 
مرات(، مخسون )مرة واحدة(، ستون )مرة واحدة(،  أربعثالثون )مراتن اثنتان(، أربعون )

ست )سبعون )ثالث مرات(، مثانون )مرة واحدة(، تسعة وتسعون )مرة واحدة(، مائة 
(، ألفان )مرة مرات مثاينمرات(، مائتان )مراتن اثنتان(، ثالث مائة )مرة واحدة(، ألف )

واحدة(، ثالثة آالف )مرة واحدة(، مخسة آالف )مرة واحدة(، مخسون ألفا )مرة 
وعشرون مرة(، اثين )مرة واحدة(، اثلث  تسعواحدة(، مائة ألف )مرة واحدة(، أول )

سادس )مراتن اثنتان(، )مراتن اثنتان(،  خامساثنتان(،   (، رابع )مراتنمرات ثالث)
 .يف القرآن الكرميواحدة(. واسم عدد واحد هو اسم العدد األكثر الوارد  اثمن )مرة
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 كناايت العدد يف القرآن الكرمي -2

(، وهي: بضع، كم 1أربع كناايت ) ناايت العدد يف القرآن الكرميك عدد إن  
)مراتن  بضعوهي: (،73وعشرون كناية )ثالث  وكرركأين. و االستفهامية، وكم اخلربية، 

سبع إحدى عشرة مرة(، كأين )) كم اخلربيةو )ثالث مرات(،  كم االستفهاميةاثنتان(،  
 .يف القرآن الكرمياألكثر الوارد  العدد ةنايكهو   كم اخلربيةو  مرات(.
 القرآن الكرميآايت العدد يف  سواقع -3

مرة(، وعشرون  اثنتان) به مفعولهي:  القرآن الكرمي آايت يفالعدد  مواقع إن  
 مخسوعشرون مرة(، مفعول مطلق ) أربع) مفعول فيه (،مرات ست) اثن به مفعول

)مرة واحدة(، خرب إن اسم إن  )مرة واحدة(، مستثىن إبال مرات(،مخس )مرات(، حال 
مخس )(، فاعل اتمر  تسعكان )خرب  (، مرات(، اسم كان مؤخر )مخس مراتثالث )

 (مرة سبع عشرة) مبتدأ خرب(، مراتست مؤخر ) مبتدأ(، مرات ثالث) مبتدأ(، مرات
مرات(، مضاف إليه )اثنتا (، عطف )أربع مراتمخس )(، بدل مرةوستون  ستنعت )

األكثر الوارد  العدد قعو مهو  نعتو  (.مرةست وعشرون ) جمرور حبرف جر(، عشرة مرة
 .يف القرآن الكرمي

 القرآن الكرميآايت يف  العددكناايت سواقع   -1

كناية   به مفعولنصب هي: يف حمل  يف آايت القرآن الكرمي مواقع كناايت العدد إن  
 نصب مفعول به مقدمحمل ويف  كناية واحدة،  اثن به مفعولنصب يف حمل واحدة، و 

حمل ، ويف نمفعول فيه كنااياتيف حمل نصب كناية واحدة، و  كناايت، ومفعول فيه  سبع
  قعو مهو  رفع مبتدأحمل ويف  كناية واحدة. جمرور حبرف جرعشر كناايت، و  مبتدأرفع 

 .يف القرآن الكرمياألكثر الوارد  العددكناية 
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  البحث توصيات - ب

أمساء األعداد وكناايهتا يف القرآن  عن سيبحثون الذين الالحقني للباحثني -4
 يف ماعنه أحبث مل الباحثة ألن ،عدد نسيبعدد معدول و  عن يبحثوا أن، الكرمي

 .البحث هذا

 أمشل حبثهم يكون به تعمقا البحث هذا ويوسعوا يطوروا أن اآلخرين للباحثني -7
 .البحث هذا من وأكمل

 .يفهم لن دونه الكالم ألن اهتماما، النحو بعلم يهتموا أن العربية اللغة ملدرسي -3

 االنتقادات يقدموا أن منهم الباحثة ترجو العلمي، البحث هذا للقارئني -1
 .البحث هذا إلمتام اإلصالح سبيل على واالقرتاحات

 


