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 رابعالباب ال
 اخلامتة

 توصيات البحث كاالقًتاح ,خبلصة البحثالباحثة قدـ ىذا الباب ستيف 
 خالصة البحث . أ

فيمكن للباحثة أف يستنبط  ,بناء على أسئلة البحث ك ٖتليل البياانت السابقة
 يف سورة ككجد الباحثة اآلية اليت تتضمن اجملاز ا١ترسل يف ,النتائج يف ىذا البحث العلمي

 :سورة األعراؼ كما يلي البقرة ك 
وف اآلايت أربع كثبلث ىي سورة البقرة اآلايت اليت تتضمن اجملاز ا١ترسل يف  .ُ

اجملاز ا١ترسل ابلعبلقة ا١تسببية  ,اآلايت ٗل ابلعبلقة السببية اجملاز ا١ترسيعٍت: 
اجملاز ا١ترسل ابلعبلقة  ,اآلايت ْاجملاز ا١ترسل ابلعبلقة الكلٌية  ,اآلايت ّ

اجملاز  ,اآلايت ّابلعبلقة اعتبار ماكاف  ا١ترسلاجملاز  ,اآلايت ٖاٞتزئٌية 
احمللية يف  اجملاز ا١ترسل ابلعبلقةك  ,اآلايت ٓا١ترسل ابلعبلقة اعتبار مايكوف 

 .ِٗٓك  ْٕاآلية 
وف ىي كاحد كثبلث سورة األعراؼاآلايت اليت تتضمن اجملاز ا١ترسل يف  .ِ

اجملاز ا١ترسل ابلعبلقة  ,اآلايت ّ اجملاز ا١ترسل ابلعبلقة ا١تسببية اآلايت يعٍت:
اجملاز ا١ترسل  ,اآلايت ُِاجملاز ا١ترسل ابلعبلقة الكلية  ,اآلايت ٓاٞتزئية 

 اآلايت. ٗاجملاز ا١ترسل ابلعبلقة احمللية كآلخر  ,اآلايت ّابلعبلقة اٟتالية 
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 توصيات البحث .ب 
هللا رجو الباحثة من ا١تسلمُت أف  يكوف الباحثة عن القرآف الكرًن يزيد التوم ت .ُ

هللا ٚتيل حيب اٞتماؿ. ,سبحانو كتعاذل كأحب إليو  ألٌف 
يكوف  ,لعل ىذه البحث عن علم الببلغة حصوصا عن دراسة اجملاز ا١ترسل .ِ

حىت نستطيع  ,معينا لنا كللمسلمُت يف فهم بعض آايت القرآف الكرًن
 استنباطها كنعترب عنها كنطب  ما فيها يف ا١تعاملة اليومية.

يع الطبلب أك الطالبات كخصوصا للباحثة نفسو بعد يدعو الباحثة ٞتم .ّ
ا١تناقشة إلستمرار قراءة كتب الببلغة أك كتب األديب آخر ال تركزكا القراءة 

كلكن كاقرأكا كل الزماف ليزيد العلـو ا١تتعل  هبا  ,عند تريدين ا١تناقشة فقط
 علينا. 

 .نفسو ةثىي السورة اليت اختارىا الباح بحثالسورة ا١تختارة يف ىذه ال .ْ
 اتاالقرتاح . ج

لى علُت ك سر لى أشرؼ األنبياء كا١تعـ بلة  كالسبلاٟتمد هلل رب العالدين كالص
 أٚتعُت وكصحب وآل

سورة البقرة ك اجملاز ا١ترسل يف  " وضوعٖتت ا١ت علميذا البحث الىلقد مت 
  لذا البحث اليصىأبف  ًتفت الباحثةعكا .")دراسة ٖتليلية ببلغية( األعراؼسورة 

سورة البقرة ك سورة اجملاز ا١ترسل يف ن ها عكمعرفت هالمعإذل أتصى النتيجة لقلة 
ذا البحث من ىًتجو من القراء أف يصوبوا ما يف الكرًن. ف فآمن القر األعراؼ

مية سبلب اٞتامعة اإلبلطلللباحثة ك ذا البحث انفعا ىسى أف يكوف عا٠تطيئات. 
يف    اٟتكوميةبلب كالطالبة جامعة أنتسارم اإلسبلمية كخاصة لط ,مهاٟتكومية كل

. بنجرماسُت قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم




