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 الرابع الباب

 الخاتمة

 البحث خالصة – أ
  :تلي كما البحث ىذا من استنتجت اليت النتائج وأما

 الشىء بني اجلمع يوى البديع، علم يف معنوية حمسنات من قسم يى املطابقة 
يف كتاب اجلوىر و قد تكون اثنني وقد تكون ثالثة.  املطابقة أقسام الكالم، ىف وضده

ىو ما مل خيتلف فيو الضُّدان إجيابًا وسلًبا  اإلجياىب مطابقةقسمان:  طابقةاملاملكنون 
                                  .وسلبا إجيابا الضدان فيو اختلف ما وىوالسلب ىو  مطابقةو 

السلب  طابقةاملعدد املطابقة يف سورة يوسف املطابقة اإلجياب ىي مخسة آية و 
مكّون فعل بفعل و مكّون اسم باسم ىي توجد املطابقة اثنان، و  توجد ىي وحدة آية.
مكّون خمتلفني أو فعل باسم ىي توجد املطابقة ثالثة. واجلملة و ، انىي توجد املطابقة اثن

، آية 62، آية 62، آية 62عدد املطابقة يف سورة يوسف ىي توجد ستة آية منها: آية 
                                .22، و آية 22،  آية 85

طابقة املو  اإلجياب توجد ىي عشرة آية. طابقةاملعدد املطابقة يف سورة النمل 
مكّون فعل و مكّون اسم باسم ىي توجد املطابقة ثالثة، و  ن آية.السلب توجد ىي اثنا

مكّون خمتلفني أو فعل باسم ىي توجد املطابقة اثنان. و بفعل ىي توجد املطابقة سبعة، 
،  00،  01آية منها: اآلية اثنة عشر  بقة يف سورة النمل ىي توجد واجلملة عدد املطا

66  ،68  ،62 ،61 ،60 ،62 ،65 ،26 ،26 ،58-81. 
املطابقة اإلجياب توجد : ىي مطابقة عشر ةتني تسعالسور  ىذه يف ةالباحث ووجد

 سم،اب اسم من مكّون مطابقة ستة عشر آية، واملطابقة السلب توجد ثالثة آية. ومخسة
من فعل باسم. وبالنظري إىل  مكّون مطابقة، ومخسة بفعل فعل مكّون من مطابقة وتسعة

 املعٌت احلقيقي مثانية عشر واملعٌت اجملازي واحد فقط.
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 البحث توصيات -ب
 اهلل التقوى يزيد الكرمي القرآن عن البحث يكون أن املسلمني من الكاتب يرجو -0

 .اجلمال حيب مجيل اهلل ألن إليو، وأحب وتعاىل سبحانو

 الكتب يقرؤوا لكيالعربية اللغة يف ومهتمني والطالبات الطالب جلميعة أقًتح  -6
 العربية، اللغة املفتاح ىي القواعد ألن العربيةاللغة القواعد يف خاصة العريب األدب

                          .وغريىاالبالغة مثلك
 لنا معينا يكون ،طابقةامل دراسة عن صوصاخ البالغة علم عن البحث ىذه لعل  -3

 ونعترب استنباطها نستطيع حىت ، الكرمي القرآن آيات بعض فهم يف وللمسلمني
 .اليومية املعاملة ىف فيها ما ونطبق عنها

 


