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BAB V 

 واالقتراحات النتائج
 

 قدم ،اللك سورة يف اجلر حبرف املتعلقة األفعال عن الباحث حبث ما وبعد 
 : يلي فيما وهي واالقرتاحات النتائج الباحث

 النتائج   -أ
امللك ثالثة هي ماضي، مضارع و  سورة يف اجلر حبروف املتعلقة األفعال أنواع .1

 22:امللك هي سورة يف اجلر حبروف املتعلقة املاضية األفعالوعدد . أمر
امللك  سورة يف اجلر حبروف املتعلقة املضارعة األفعال فعال، و( إثناء وعشرين)

 سورة يف اجلر حبروف املتعلقة أألمر األفعالفعال، أما ( أربعة عشر) 11هي 
 .فعال( أربعة) 1امللك هي 

 عددها امللك سورة يف اجلر حبروف على األفعال املتعلقة تتضمن الىت األيات .2
  .أية مخسة وعشرون

 وهي الباء، أنواع، ستة على تتكون امللك سورة يف املستخدمة اجلر حروف .3
 سورة يف املوجودة اجلر حروف معاىن وعن، أما والالم، وإىل، ويف، وعلى،
االستعالء  االستعانة، والزمانية، اجملزية الظرفية( الباء: )يلي كما امللك

اجملزي،  و احلقيقي االستعالء( على)املصاحبة، و  التعدية، التأكيد، احلقيقي،
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 واجملزية، و والزمانية املكانية الظرفية املكانية، الغاية انتهاء من، معىن( يف)و 
 التبعيضية، االبتداء والتعليلية، السببية التأكيد، البيان،( من)مع، و  معىن
واألشخاص، و  داثاألح يف الغاية انتهاء( إىل)األحداث، و  يف الغاية

 .التأكيد امللك، االختصاص، األشخاص، يف الغاية انتهاء الصريورة،( الالم)

 

 االقتراحات.  ب
   تقدمي من للباحث فيمكن املذكور، التقابل هذا خالصة الباحث قدم ما بعد

 :يلي كما وهي االقرتاحات
 ال ألهنم العربية، اللغة ويفهمون يدرسون املسلمون الطلبة يكون أن .1

 القرآن أن عرفنا، كما حياهتم، يف العربية اللغة من يتخلصوا أن يستطيعون
 .العربية باللغة نزل الكرمي

 العربية اللغة يف اجلر حبرف املتعلقة األفعال مادة يدرسوا أن للطلبة ينبغي .2
 . امللك سورة يف خاصة

 من متنوعة بكتب املوجودة املكتبة تكمل الرتبوية إندونيسيا جامعة تكون أن .3
 . العربية اللغة وعلوم القواعد كتب عن خصوصا.العربية اللغة الكتب

 من دراسة خاصة الدراسة أية من القرآن أسرار يكشفوا أن العربية اللغة حمليب .1
  النحوية
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امللك  سورة يف املوجودة اجلر األفعال املتعلقة حبروف عن العلمي البحث هذا
األفعال املتعلقة  عن استعمال عن أخر حبث يظهر أن املرجوا من ولكن فحسب،

 .أسراره بعض ملعرفة أخرى ناحية من القرأنية يف األيات اجلر حبروف
اهلل  البحث هبداية هذا كتابة انتهت فقد الباحث، عليه حصل ما هذا

 والنقصان، لذا األخطاء من كثرية الكتابة هذه الباحث وعرف .وعنايته وتوفيقه
 ألخطائها واالنتقادات تصويبا األعزاء القراء من -الباحث نفس من- يرجو

 .لتكميله فيه املوجودة
 احلق يوفقها إىل يهديها ان وتسأله تعاىل اهلل حبمد به بدأت كما واختتمت

 النصري املوىل ونعم نعم إنه األعمال بصاحل حياهتا خيتم أن إليه وترجو به، للتمسك
 .العاملني رب هلل واحلمد العظيم العلي باهلل اال قوة وال والحول

 
 
 
 
 
 

 


