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 امس الباب ال 
 الامتة 

 البحث   خالصة  . أ 
السابق، البيانات  تقدمي وحتليل  البحث وعلى  أسئلة  الباحثة   بناء على  فأخذت 

 استنباط النتائج يف هذا البحث، كما يلي:
(  233األفعال الثالثية املزيدة يف اجلزء التاسع والعشرين )وجدت الباحثة   .1

 ، وهي:من ثالثة أقسام كلمات 
( كلمات بأوزان خمتلفة، يف وزن 173األفعال الثالثية املزيدة حبرف ) (أ

 (4ووزن فاعل ) ،( كلمات 47( كلمات، ووزن فّعل ) 122أفعل )
 كلمات. 

( كلمات بأوزان خمتلفة، يف وزن 49ني ) األفعال الثالثية املزيدة حبرف (ب 
(  5كلمات، ووزن انفعل )(  6( كلمات، ووزن تفاعل )15تفّعل )

 ( كلمات.23كلمات، ووزن افتعل )
 ( كلمات يف وزن استفعل. 11بثالثة أحرف )  األفعال الثالثية املزيدة (ج

يف اجلزء التاسع    األفعال الثالثية املزيدةوجدت الباحثة املعاين الصرفية من   .2
 ، وهي:والعشرين

معان من وزن   (8حبرف )  األفعال الثالثية املزيدةيف  ة  املعاين الصرفي (أ
( كلمات، ولوجود ما اشتّق منه الفعل يف  51للتعدية )  أفعل، منها:

( ) 13الفاعل  وللمبالغة  كلمات،   )2 ( وللصريورة  كلمتان،   )2  )
( الزمان  يف  وللدخول  )2كلمتان،  استفعل  وملعىن  كلمتان،   )10  )

( وللتكثري  َفَعَل )1كلمات،  وملعىن  واحدة،  كلمة    ( كلمات. 41( 
معان  9و)  ) ( للتعدية  منها:  فّعل،  وللتكثري  17من وزن  ( كلمات، 
و1) واحدة،  كلمة   ) ( َفَعَل  )12ملعىن  أفعل  وملعىن  كلمات،   )5  )
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( 4( كلمات، والختصار حكاية املرّكب )5كلمات، وملعىن تفّعل ) 
( كلمة واحدة، 1كلمات، ولوجود ما اشتّق منه الفعل يف الفاعل )

( كلمة 1ة واحدة، وللمبالغة )( كلم1وللمشاركة بني اثنني فأكثر )
( معنيان من وزن فاعل، منها: للمشاركة بني اثنني فأكثر  2واحدة. و)

 ( كلمات.3كلمة واحدة، وملعىن َفَعَل )( 1)
( معان من وزن 4)حبرفني    األفعال الثالثية املزيدةاملعاين الصرفية يف   (ب 

( فّعل  ملطاوعة  منها:  )9تفّعل،  وللتكلف  كلمات،  كلمات،  (  3( 
( معنيان من  2( كلمتان. و)2( كلمة واحدة، وللمبالغة )1وللطلب )

( كلمات، ولتأدية 4وزن تفاعل، منها: للمشاركة بني اثنني فأكثر )
 ( معنيان من وزن انفعل، منها: ملطاوعة2. و)تان( كلم2معىن اجملرد )

( معان من وزن 6( كلمات. و)3( كلمتان، وملطاوعة أفعل )2)  َفَعلَ 
)افت َفَعَل  منها: ملطاوعة  ( كلمة 1( كلمة واحدة، ولالختاذ )1عل، 

( كلمات، وملعىن  12( كلمات، وملعىن َفَعَل )3واحدة، وللمبالغة )
 ( كلمات. 5( كلمة واحدة، وللطلب )1تفاعل )

( معان من  6) بثالثة أحرف  األفعال الثالثية املزيدةاملعاين الصرفية يف  (ج
 ( للطلب  منها:  استفعل،  ) (  2وزن  َفَعَل  وملعىن  كلمة  1كلمتان،   )

( كلمات، 3( كلمة واحدة، وملعىن تفّعل )1واحدة، وملطاوعة أفعل )
 ( كلمة واحدة.1( كلمات، وللقوة )3عىن أفعل )ومل

األفعال الثالثية  وجدت الباحثة املعاين التربوية من اآليات اليت تتضمن فيها   .3
تربية ال( آيات تدل على  132يف اجلزء التاسع والعشرين، وهي: )   املزيدة

تربية  ال( آيات تدل على  5تربية اخللقية، و)ال( آيات تدل على  34اإلهلية، و) 
 الية.اجلم
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 توصيات البحث  . ب 
التعليم عن  .1 للباحثة خاصة عند  نافعا،  البحث  الباحثة أن يكون هذا  ترجو 

األفعال الثالثية املزيدة اآليات القرآنية وللقارئني أن يعرفوا ويفهموا ما هي  
 . من القرآن الكرمي ومعانيها الصرفية والتربوية يف اجلزء التاسع والعشرين

 الصرف اهتماما.  ملدرسي اللغة العربية لكي يهتموا بعلم .2
يطوروا ويوسعوا هذا البحث تعميقا حبيث  للباحثني اآلخرين يستطيعون أن   .3

 يكون حبثهم أكمل من هذا البحث.
وللقارئني هذا البحث، يرجوا بأن يقدموا االنقادات االقتراحات لتمام هذا   .4

 البحث.


