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 الباب الخامس

 الخالصات وإلاقتراحات
 

 

 ةالخالص 1.5

بناء على تحليل بيانات البحث في الباب الرابع عن الكالم الخبري فى 

 وأنواعهسورة الكهف من آلاية ألاولى إلى آلاية الخمسين من حيث أغراضه 

 , يستنتج الباحث كما يلي:وأدوات التوكيد ومراده عند املفسرين

الباحث البيانات فحللها, وجد الباحث أّن الكالم الخبري في بعد ما جمع  1.5.5

كما من حيث أغراضه  سورة الكهف من آلاية ألاولى إلى آلاية الخمسين

 يلي:

 جملة 51( فائدة الخبر عددها 5

 جملتان ( الزم الفائدة عدده2

 جملة 52 ( الوعظ وإلارشاد عدده3

 التوبيخ عدده جملتان(  4

 جمل 3( الوعيد عدده 1

 جمل 3( املدح عدده 6

 ان ذكير الفرق في مستويات عدده جملت( ت7

 جمل  4عدده  ئيعلى ش ( تشجيع لنيل الحصول 1

عد ما جمع الباحث البيانات فحللها, وجد الباحث أّن الكالم الخبري في ب 1.5.2

سورة الكهف من آلاية ألاولى إلى آلاية الخمسين من حيث أغراضه كما 

 يلي:
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 جملة 21عدده  ( إلابتدائي5

 جمل 6عدده  ( الطلبي2

 عدده جملتان ( إلانكاري 3

 إلاقتراحات 1.5

يريد أن يقدم الباحث فى هذا ويظهر كما سبق ذكر عن النتائج ف

 عن إلاقتراحات التي تتعلق بهذه الرسالة وأما إقتراحاتها فكما يلي: الباب

علم يتعلموا ثم  القرآن ويفهموه يقرأواينبغي على الطالب أن  1.2.5

قرآن تعلما جيدا ليعلموا املعاني واملقاصد من كل آية في الاملعاني 

أن يستعملوا القرآن كهداية و بينات الكريم, وينبغي على الطالب 

 .من الهداية والفرقان

ه أكثر أسوة وقدوة من أمثلة درسل فى وصو  يرغب املدّرس أن 1.2.2

 فيه خزائن العلوم وألاخالق وأكبر إهتماما  نآالقر 
ّ
ه بمعناها ألن

 ن هو كالم هللا.ير الهدى وأحسن القول وألّن القرآيحفظ خ

ن آالقر  طيع الشخص فهمايقّدر علم املعاني أن يفّسر حتى يست 1.2.3

 تامة, أي ليس مجرد فهمه من الناحية النصية، ولكن املوضوعية.

يرجي أن تكون هذه الرسالة تقدر أن تتبع بالرسالة ألاخرى التي  1.2.4

 ن.آر من ألاجزاء فى القر خبالجزء آلا وضو  تواصل عن هذا امل

البحث وأوسعه ملعرفة الكالم  تعمق يحتاج الباحث آلاخر إلى 1.2.1

 الخبري في سورة الكهف


