
 الخامس الباب

 اإلختتام

 الخالصة .أ

 :يلى كما استخلص البحث هذا موضوع عن الباحث اطلع أن بعد

و من  أن النعت هو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاتهاب .1

 و الحقيقي النعت إما النعت نوع أن و. صفات ما تعلق به وهو سببيُّه

 او اسمية جملة من الجملة إما و مفرد إما أشكاله و السببي النعت

 و الظرف او المجرور و الجار من تتكون الجملة شبه إما و فعلية،

 .مجروره

 يلي كما األيات في وهي كثيرا"  ص"  سورة في النعت الباحث دوج .2

 :1، 4، 5،6، 7، 8، 9، 11، 12، 15، 17، 23، 24، 26، 29، 

31، 35، 36، 38، 42، 43، 45، 47، 51، 52، 56، 58، 59، 

61، 62، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 81، 85. 

 الحقيقي لنعتا من كلها"  ص"  سورة في النعت أنواع الباحث وجد .3

 في النعت أشكل الباحث وجد ثم .السببي النعت فهي 22 األية في اال

 فعلية الجملة يعني الجملة النعت و المفرد، النعت من"  ص"  سورة

 .المجرور و الجار من يعني الجملة شبه النعت و اإلسمية، الجملة و

 اإلقترحات .ج

 سورة في النعت انواع"  العنوان تحت العلمية البحث هذا انتهى

 لذلك و. التمام و الكمال من بعيد العلمي البحث هذا إن و".  ص



 العلمي بحثه يستمروا أن المستقبل الباحثين على الباحث يرجو

 .الموضوع هذا غير

 إقتراحات إلى ووصل البحث، هذا كتابة الباحث انتهى ما وبعد

 :يلى فيما

 أن منهم يرجو لغوية،ال وخاصة وأدبها العربية اللغة شعبة لطالب .1

 معرفة يستطيع لكي. الموضوع هذا على خاصة بحوثا، يعمقوا

 السياق ناحية من المتنوعة الكريم القرآن في الكلمات معني

 .غويلال

 من او الكلمات من تنتج التي الغوية القوائد هناك العربية اللغة .2

 اللغة يتعلم من فلكل غيرها، او النعت من قواعدها و األحروف

 .يعرفها أن عليه العربية

 في المادة إلقاء في يقتصر ال كي العربية اللغة المدرس على .3

 يعرف كي بالنعت يتعلق عما خصوصا العربية اللغة قواعد

 .التوابع من غيرها و النعت بين الفرق الطالب

 


