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 الباب الرابع

 اـختتاإل

 اخلالصة - أ
على أسئلة البحث كما حصل عليها من ربليل البياانت السابقة، فيمكن للباحثة أف يستنبط النتائج  بناء

 للبحث العلمي عن معاين األفعاؿ اؼباضية ُب سورة الكهف من القرآف الكرًن، ٍب يتلٌخصها فيها يلي: 
ن كاحد إىل مائة بناء على التحليل الذم أجرم على سورة الكهف من اآلية مكأما نتائج ىذا البحث  (ُ

بينما ينقسم شكل كلمة.   (ُْٕ) كجدت الباحثة األفعاؿ اؼباضية من مائة كسبعة كأربعُتكعشر آايت، 
 من مائة كسبعة كأربعُتاألفعاؿ اؼباضية إىل قسمُت ىو ؾبٌرد كمزيد. األفعاؿ اؼباضية على شكل ؾبٌرد 

، ُٖ، ُٕ، ُٔ، ُٓ، ُْ، ُّ، ُِ، ُُ، َُ، ٗ، ٕ، ٓ، ْ، ُكلمة فهي ُب آية :   (ُْٕ)
ُِ ،ِْ ،ِٓ ،ِٖ ،ِٗ ،َّ ،ُّ ،ِّ ،ّّ ،ّْ ،ّٓ ،ّٔ ،ّٕ ،ّٗ ،ِْ ،ْٓ ،ْٕ ،ْٖ ،
ْٗ ،َٓ ،ُٓ ،ِٓ ،ّٓ ،ْٓ ،ٓٔ ،ٕٓ ،ٖٓ ،ٓٗ ،َٔ ،ُٔ ،ِٔ ،ّٔ ،ْٔ ،ٔٓ ،ٔٔ ،ٕٔ ،
َٕ ،ُٕ ،ِٕ ،ّٕ ،ٕٔ ،ٕٕ ،ٕٖ ،ٕٗ ،َٖ ،ِٖ ،ٖٓ ،ٖٔ ،ٖٕ ،ٖٗ ،ُٗ ،ٕٗ ،ٗٗ ،
بينما األفعاؿ اؼباضية على شكل مزيد من سبع كأربعوف  .َُُ ،َُٗ، َُٕ، َُٔ، َُٓ، َُِ

، ِْ، ّٕ، ّّ، َّ، ِٗ، ِٖ، ِٓ، ُِ، ُٕ، ُٔ، ُٓ، ُّ، ْ، ُكلمة فهي ُب آية   ( ْٕ)
ْٓ ،ْٗ ،ُٓ ،ْٓ ،ٕٓ ،ٖٓ ،ٓٗ ،ُٔ ،ّٔ ،ْٔ ،ٔٔ ،َٕ ،ُٕ ،ٕٗ، ِٖ، ٖٓ ،ٖٗ، ٕٗ، 
َُِ ،َُٓ ،َُٕ. 

كمن تلك كلمة.   معٌت (ْٕ) من مائة كسبعة كأربعُت كل مزيدعلى شُب حُت أف معاين األفعاؿ اؼباضية  (ِ
كلمة. ما   من مائة كسبعة كأربعُت معٌت على شكل مزيدمعاين األفعاؿ اؼباضية كجدت الباحثة اعبدكؿ، 
، لمة ؽبا معٌت ؼبعٌت "فعل"ك  (ٗتسعة ) كلمة ؽبا معٌت للتعدية، ما ؾبموعو  (ُٗكاحد كعشرين ) ؾبموعو

كلمة ؽبا معٌت للٌتعريض، ما    (ِ) اثنُت  كلمة ؽبا معٌت للٌصَتكرة، ما ؾبموعو   (ّأربعة  ) ما ؾبموعو 
  كلمة ؽبا معٌت للٌسل ب، ما ؾبموعو   (ِ) كلمة ؽبا معٌت للمبالغة، ما ؾبموعو اثنُت   (ُ) كاحد  ؾبموعو
كلمة ؽبا معٌت   (ُ) دكلمة ؽبا معٌت لوجود ما اشتٌق منو الفعل ُب الفاعل، ما ؾبموعو كاح( ٕ)سبعة  
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(  كلمة ؽبا معٌت لنسبة ُ)ما ؾبموعو كاحد (  كلمة ؽبا معٌت التكثَت، ُ)للمطاكعة، ما ؾبموعو كاحد 
 (  كلمة ؽبا معٌت الدخوؿ ُب شيء زماان أك مكاان.ُ)ما ؾبموعو كاحد اؼبفعوؿ إىل أصل الفعل، 

 
 مقرتحة البحث - ب

كأف ُب  ُب سورة الكهف. معاين األفعاؿ اؼباضية ةالقرآف سورة الكهف بطلب انتهت الباحثة ُب دراسة
معاين األفعاؿ  ثر على اؼبعٌت. ؽبذا البحث عنمتنوعة حىت تؤ  كؽباألفعاؿ اؼباضية كمعانيها القرآف كثَتا من  ا

ُب سورة  اؼباضية معاين األفعاؿ ُب سورة الكهف, فًتيد الباحثة دراسة مستقبلة لزايدة الدراسة عن  اؼباضية 
 .الكهف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


