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 الباب الخامس
 االقتراحاتو  الخالصة

 اخلالصة .أ

إىل  ــديعـــــاملتعل أن الف خيّلص أن البـــــاحثيريد  ،البحثبالقيام  بعد
( 26س )ي يف سورة لفظ الفعل املتعدي إىل مفعولني .الـــفع (49) فيه مفعولني

ال. ولفظ ــــ( فع11ة ). ولفظ الفعل املتعدي إىل مفعولني يف سورة الواقعالـــفع
 ما الفعل املتعدي إيلأ ال.ــــ( فع12عدي إىل مفعولني يف سورة امللك )الفعل املت

فعل الو  فعال (33) دياملتعـــــــ املاضي فعلالمفعولني بالنظر إىل وقوعه ففيه 
أما الفعل . و نفعال (2) ــــدياملتعـــمر األفعل و  الـــفع (14) املتعـــــــديضارع امل

 الــــفع (32) رداجملي ثالثالفعل ال فيهفتركيبه  مفعولني بالنظر إىل املتعدي إىل
 .الـــــفع (17) زيداملثالثي الفعل الو 

له معىن  فعولنيىل مإ دياملتعـــــــلفعل عجمي لامل عىناملأن  هذكر مما جيدر و 
ولني ـــــــــإىل مفع ــــدياملتعـــلفعل أما املعىن يف او  أو أكثر من فعل واحد. واحد

 كما يلى:  ، ىنى ـمع (68)

 معىن فعل  معىن فعل
 عبد ،أشرك ب اختذ  اثنان( جعل )فعالن جعل

 وصف ضرب  عِمل خشي  
 بدأ جعل  أخِب  بشِّر
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 يدور يطوف  عدَّد ،بنيَّ ،كتب أحصى
، اذكر   اضرب    يتفرق ُيصدّع  اجعل  ،بنّي 

 خلق و ابتدأ أنشأ  غّلب ،قّوي عّزز
 أتى جعل  نقُتل نرجم
 أخبوا )مخسة أفعال( رأى   يصيب ،يعذِّب ميس

 ذّكر جعل  يطلب يسأل
 يعامل و خيتب يبلو  اعبد أختذ

 أحسن و أكمل زّين  أدخل ،أكرم جعل
 رجم جعل  أهلك أنزل

 أعدّ  اعتد  أنبت أخرج
 خياف حيشى  أجرى ،شقّ  فّجر

خنرج ،نذهب عن  نسلخ
 ،نفصل

 ذّلل جعل 

 أنشأ ،خلق )فعالن اثنان( جعل  صّّي ،جعل قّدر
 يضطرب و يدور خيسف  محل ،خلق محل
 ميطر و يهلك يرسل  أهب ،نبه بعث

 خلق و بّث و فرق ذرأ  حنطط ،نُرد ننّكس
 ينجي و مينع جيّي  أتى عّلم
 جيرى. يأتى  صّّي ،سخر ،أخضع ذّلل
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 االقرتاحات .ب

 هي:و  ،االقرتاحات لباحث أن يقدما يريد ،اخلالصة تقدمي بعد

 القـــــــرآن تبارــــــــــية باعربــــــــــــــــــــة العــــــــللغلموا اـــــــــــــأن يتع ،معنيــــــــــــــجللناس أ .1
 لوم الكثّية.ــالعربة و ــــة العــغلم اللـــــــــــــاسي لتعـــــــدر أســــــــــــــه مصـــــالعظيم ألن

ة ــللغن األ .الكام  فهما هايفهمو أن يدرسوا اللغة العربية و  لطالب املسلمنيل .2
 ية. ربـــلوم العــــة العــــمة هلم يف دراســـربية مهــــالع

 د اللغةــــــــــــــا قواعو ـــــــــــدرسن يربية أــــــــــــــة العــاللغ قسم طالبينبغي هلم كــ .3
 .ةرفيص ةحنويية ـــــــــــــمن ناح فعولنيىل مإ ــديـــــاملتعل ـــــــالفع ادةــم وصاـــــــــــخص

بة دة ىف املكتـــــو وجربية املـــــــــــلعالكتب ا تكملأن امعة إندونيسيا الرتبوية ــــــــــــجل .4
 ربية.ـــــــة العـــــلوم اللغــــــــــعو د ـــــــعالقواب ةلقــــــــعاملت ةـنوعــــــــتاملكتب البأكثر 

د ــاسة القواعق بدر تعليث الذي ــــلبحة لأن جيـــــعله أشد غّي  لباحث الالحقلو  .5
 .لباقيا رآنــالقسور يف بعض  ثـيستمر هذا البحعلوم اللغة العربية و و 


