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 الباب الخامس

 خالصات والاقتراحاتال

 الخالصات ٥.١

النحوية في  شاذاتبناء على تحليل بيانات البحث في الباب الرابع عن ال

 ?Is The Quran Infallibaleالقرآن عند عبد هللا عبد الفادي في كتابه 

 بصورة كلية، يستنتج الباحث ما يلي:

عبد هللا عبد  وجد الباحث أن ،حللهايجمع الباحث البيانات ف بعدما

عدة مواضع من كتاب هللا الكريم، وزعم أنها تفتقد شرطا  ذهب الفادي

 : ، منهامن شروط الصحة النحوية

 توهم عدم املطابقة بين الضمائر وما يعود عليها (1

 توهم عدم املطابقة بين املبتدأ والخبر (2

 توهم عدم املطابقة بين الاسم املوصول وما يعود عليه (3

 م عدم املطابقة بين العدد واملعدودتوه (4

 اضطراب في استخدام املمنوعة من الصرف (5

 توهم عدم املطابقة بين العطف واملعطوف (6

 اضطراب في استخدام زمن الفعل (7
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 اضطراب في استخدام الضمائر (8

 اضطراب في حذف جواب الشرط (9

 وضع اسم املصدر موضع اسم الفاعل (10

 الاقتراحات ٥.٢

بعض هناك بناء على تحليل بيانات البحث في الباب الرابع، 

 :وهوي يمكن أن ينقله الباحث ذت الالاقتراحا

 للتالميذ ٥.٢.١

ينبغي على التالميذ أن يتعلموا قواعد علم النحو تعلما جيدا لكي ال 

يؤثر عليهم املستشرقون بفكرة غير صحيحة. وينبغي على التالميذ أن 

 البراهن في تعلم علم النحو.شواهد و اليستعملوا القرآن ك

 للمدرس ٥.٢.٢

أن يعلم و  أن يكون ماهرا في سيطرة علم النحو  ينبغي على املدرس

ينبغي على املدرس أن لم النحو تعليما فصيال وعميقا. و قواعد عالتالميذ 

يطبق تعليم قواعد علم النحو في القرآن الكريم ألن القرآن هو الحاكم على 

 .علم النحو

 للباحث آلاخر ٣,٥.٢



97 
 

Fakhrur Razi Bin Mohd Rafi, 2017 
TINJAUAN KRITIK PADA TEORI ‘ABDALLAH ‘ABD AL-FADI TERHADAP KESALAHAN SINTAKSIS ARAB 
DALAM ALQURAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

يحتاج الباحث آلاخر إلى أن يفعل أعمق البحث وأوسعه ملعرفة 

 .النحوية في القرآن الكريم عند عبد هللا عبد الفادي شاذاتال


