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 الباب الرابع
 اإلختتام

 الخالصة البحث -أ
 بناء على أسئلة البحث ونتائج البحث يف الباب الثالث، فتمكن الباحثة أن تأيت

 إختصر البحث كالتايل:

  وهي .عشر آية اليت تتضمنها االمساء اليت تعمل عمل الفعل تسعة توجد -1
 كالتايل:

 َخِليَفًة( اأَلْرضِ  يف  َجاِعل   وهي )ِإّنِ  03آية  (1
 َمَعُكمْ  َمالِ  ُمَصِدقاً  11آية  (2
 الَّْونُ هَ  فَاقِ ع   َصْفرَاء بَ َقَرة   ِإنّ َها 96آية  (0
 ُكنُتمْ  مَّا ُُمْرِج   َوالّلهُ  22آية  (1
 ِإْخرَاُجُهمْ  َعَلْيُكمْ  ُُمَرَّم   َوُهوَ  55آية  (5
 َمَعُهمْ  َمالِ  ُمَصِدق   56آية  (9
 َمَعُهمْ  َمالِ  ُمَصِدقاً  61آية  (2
 يََدْيهِ  بَ ْيَ  َمالِ  ُمَصِدقاً  62آية  (5
 َمَعُهمْ  َمالِ  ُمَصِدق   131آية  (6
 ِإَماماً  لِلنَّاسِ  كَ َجاِعلُ  ِإّنِ  121آية  (13
َلتَ ُهمْ  َتاِبع  بِ  أَنتَ  َوَما 115آية  (11 َلةَ  بَِتاِبع   بَ ْعُضُهم َوَما ِقب ْ  بَ ْعض   ِقب ْ
َنةُ  161 آية (12  اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأَشد   َواْلِفت ْ
 ُكمْ آبَاَء  ذِْكرُِكمْ كَ  الّلهَ  فَاذُْكُرواْ  233آية  (10
َنةُ وَ  212آية  (11   اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأْكبَ رُ  اْلِفت ْ
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 ن َّْفِعِهَما ِمن َأْكبَ رُ  َوِإْْثُُهَما 216آية  (15
 م ْشرِك   ِمن ي ْر  خَ  م ْؤِمن   َوَلَعْبد  ، م ْشرَِكة   ِمن َخي ْر   م ْؤِمَنة   َوأَلَمة   221آية  (19
 النَّاسَ  الّلهِ  َدْفعُ  َوَلْوالَ  251آية  (12
 َصَدَقة   ِمن َخي ْر   َوَمْغِفَرة   مَّْعُروف   قَ ْول   290آية  (15
 هُ قَ ْلبُ  آِث   فَِإنَّهُ  250آية  (16

 
فعوهلا. م تنصبو  مل الفعل هي ترفع الفاعلأوجه األمساء اليت تعمل ع تووجد -2

 فستشرح على تفصيلها كالتايل:
اعل" على اسم الفاعل "جتنصب  َخِليَفًة( اأَلْرضِ  يف  َجاِعل   )ِإّنِ  03 يف آية (1

 .مفعوله "خليفة"
( تنصب اسم الفاعل "مصدق" تقديرا على َمَعُكْم(  َمالِ  َصِدقاً )مُ  11يف آية  (2

 مفعوله "ما".
فاقع" على فاعله ( ترفع اسم الفاعل "الَّْونُ هَ  فَاقِ ع   َصْفرَاء بَ َقَرة   ِإنّ َها) 96آية يف  (0

 "لون".
ى ( تنصب اسم الفاعل "ُمرج" تقديرا علُكنُتمْ  مَّا ُُمْرِج   َوالّلهُ ) 22آية يف  (1

 مفعوله "ما".
ُمّرم" على فاعله "ترفع اسم املفعول ( ِإْخرَاُجُهمْ  َعَلْيُكمْ  ُُمَرَّم   َوُهوَ ) 55آية يف  (5

 "إخراج".
( تنصب اسم الفاعل "مصدق" تقديرا على َمَعُهمْ  َمالِ  ُمَصِدق  ) 56آية يف  (9

 مفعوله "ما".
( تنصب اسم الفاعل "مصدق" تقديرا على َمَعُهمْ  َمالِ  ُمَصِدقاً ) 61آية يف  (2

 مفعوله "ما".
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قديرا على الفاعل "مصدق" ت( تنصب اسم َيَدْيهِ  بَ ْيَ  َمالِ  ُمَصِدقاً ) 62آية يف  (5
 مفعوله "ما".

( تنصب اسم الفاعل "مصدق" تقديرا على َمَعُهمْ  َمالِ  ُمَصِدق  ) 131آية يف  (6
 مفعوله "ما".

تنصب اسم الفاعل "جاعل" ( ِإَماماً  لِلنَّاسِ  كَ َجاِعلُ  ِإّنِ ) 121آية يف  (13
 على مفعوله "إماما".

َلتَ ُهمْ  َتاِبع  بِ  أَنتَ  َوَما) 115آية يف  (11 َلةَ  اِبع  بِتَ  بَ ْعُضُهم َوَما ِقب ْ ( تنصب بَ ْعض   ِقب ْ
 ".قبلة" على مفعوله "تابعاسم الفاعل "

َنةُ ) 161 يف آية (12 أشد" الضمري "ترفع اسم التفضيل  (اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأَشد   َواْلِفت ْ
 املسترت العائد إىل "الفتنة"

" على ( تنصب املصدر "ذكرُكمْ آبَاَء  ذِْكرُِكمْ كَ  الّلهَ  فَاذُْكُرواْ ) 233آية يف  (10
 مفعوله "آبا".

َنةُ وَ ) 212يف آية  (11 أكرب" الضمري "ترفع اسم التفضيل  (اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأْكبَ رُ  اْلِفت ْ
 املسترت العائد إىل "الفتنة"

أكرب" الضمري "ترفع اسم التفضيل ( ن َّْفِعِهَما ِمن َأْكبَ رُ  َوِإْْثُُهَما) 216يف آية  (15
 إىل "إث"  املسترت العائد

"خري" يل ترفع اسم التفض(، م ْشرَِكة   ِمن َخي ْر   م ْؤِمَنة   َوأَلَمة  ) 221يف آية  (19
ترفع اسم  (ْشرِك  م   ِمن َخي ْر   م ْؤِمن   َوَلَعْبد  الضمري املسترت العائد إىل "أمة" و)

 "خري" الضمري املسترت العائد إىل "عبد"التفضيل 
عوله تنصب املصدر "دفع" على مف( النَّاسَ  الّلهِ  َدْفعُ  َوَلْوالَ ) 251آية يف  (12

 "الناس".
اسم التفضيل  ترفع( َصَدَقة   ِمن َخي ْر   َوَمْغِفَرة   مَّْعُروف   قَ ْول  ) 290يف آية  (15

 "خري" الضمري املسترت العائد إىل "قول"
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 قلب".( ترفع اسم الفاعل "آث" على فاعله "هُ قَ ْلبُ  آِث   فَِإنَّهُ ) 250آية يف  (16
 

 اإلقترحات -ب
ي ليفهموا على القارئالباحثة  حث الباحثة على هذه الرسالة فاقرتحتبعد أن تب

ليكم ع وأرج خاص،الكلمة اليت ال نعلم إنه  ةخصوصا عن قواعدها. ألن كثري القرآن، 
مل وجدت  مساء اليت تعمل عمل الفعل اليتألباحث املقابل ليبحث عن اوأرجو ال لتبحثها.

 يف هذه الرسالة.

لعل هذا البحث العلمي ينفع عليكم مجيعا، خصوص يل. ويكون مراجعا ليعلم 
 األمساء اليت تعمل عمل الفعل.


