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 الباب الخامس

  الخاتمة

 

 التلخيص  -أ

نه هذا البحث من الشرح والبيانات فأخذ ما يتضم  ، الباحث  بعد حل             

 الباحث اإلستنباط، كما يلى: 

 . األيات التي تشمل جموع التكسير في سورة النساء1

جموع  ذكرتو ،اية  65 ساءالتي فيها جموع التكسير في سورة الن  األيات       

هذه األيات تشمل ( مرات ، 118التكسير في سورة النساء مئة وثمانة عشر ) 

،  13،  12،  11،  10،  9،  8، 7،  6،  5،  4،  3،  2،  1جموع التكسير : 

14 ،15   ،18  ،19  ،22  ،23  ،24  ،25  ،29  ،31  ،32  ،33  ،34  ،36  ،

38  ،43  ،45  ،46   ،47  ،48  ،49  ،57  ،63  ،64  ،65  ،66  ،67  ،

69 ،75 ،76  ،77 ،89  ،91  ،95  ،97  ،98  ،101 ،103  ،107  ،113 ،

122 ،123  ،127  ،128  ،129    ،131  ،139  ،142  ،144  ،155  ،

164 ،176.1 

 

 

 

 

 . أقسام جموع التكسير في سورة النساء وأوزانها 2

 :أوزانهاو الكثرة . جمع تكسير 1

                                                             
  32كما ذكرت في الباب الرابع صفحة   1
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، فُعَل،  فَعَائِل، فُعا ل  ، َمفَاِعيل، فُعَََلء، أَفِعل ، أَفِعََلء، فُعُل،  فُعُول فَعَالَى، فِعَال 

 ،فعَلن .  فَعَالى، فُعَالى،  َمفَاِعل 

 . جمع تكسير القلة وأوزانها : 2

 أَفعُل،   أَفعَال،   أَْفِعلَة 

وأثرها في تعليم  جموع اتكسير في سورة النساء التركب من  الكشف عن. 3

 اللغة العربية قواعد 

(  مرات 118عدد جموع التكسير ، في سورة النساء مئة وثمانيةعشر )      

وأكثركلمات جموع التكسير في سورة النساء هي كلمة النساء ذكرت عشرون 

، 24،29، 95، 10، 6وأسطها كلمة األموال ذكرت تسعة مرات  في األيات  ،مرة

وكلمة  ، 18ذكرت مرة واحدة وهي كلمة الكف ار  في األية  وأقلها 38،161، 34

اء في هَ فَ وكلمة السُ ،  13ود في األية دُ الحُ وكلمة  12في األية  ،واجزْ األَ اء و ركَ الشُ 

 10طون ذكرت في األية وكلمة البُ  11د ذكرت في األية وَل وكلمة األَ ،    5األية 

ور جُ ب و كلمة الحُ ََل صْ ائب وكلمة أَ بَ الرَ  وكلمة  15يوت  ذكرت في األية وكلمة البُ 

ائر بَ وكلمة الكَ  26ن ذكرت في األية نَوكلمة السُ  ،  23ئل  في األية ََل و كلمة الحَ 

رى ذكرت وكلمة اكَ وكلمة السُ ،   34وكلمة المضاجع في األية ،  31في األية 

وكلمة ،   47بار ذكرت  في األية دْ لسنة و كلمة األَ وكلمة أَ  43األعداء في األية 

وكلمة  102ذكرت في األية  تعةمْ وأَ  ةحَ لِ صْ وكلمة أَ  56لود ذكرت  في األية جُ 

ى ذكرت في الَ سَ وكلمة كُ  132ب ذكرت في األية تُ وكلمة كُ  103وب في األية نُ جُ 

 155اء ذكرت في األية يَ نبِ وكلمة األَ  142األية 

 

وجد أثر البحث يعنى هذا البحث )جموع تكسير في سورة النساء وأثرها          

في تعليم قواعد اللغة العربية . ألن في هذه السورة  اللغة العربية(قواعد  في تعليم 

يوجد كثير من جموع التكسير المشهورة وكثر استعمالها في الكتب العربية 

 موا قواعد يعل   يريدون أن الذين ين يساعد المدرس وأثرها هو والكَلم اليومي. 

ويستد ل أو يأخذ  الذي يتعلق بجموع التكسير ، أو علم الصرف  ،اللغة العربية

وأختار الباحث طريقة القياسية ، أمثلة من القرآن أو من سورة النساء خصوصا  
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 ألن هذه الطريقة سهلة استعمال تعليم علم الصرف ، اللغة العربية  قواعد لتعليم

اللغة  علم الصرف أو قواعد  واخذت الكلمات من هذا البحث أمثلة في تعليم

 . العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلقتراحات  -ب

 م الباحث اإلقتراحات ، كما تلي: تقد  

 لمعرفة علم اللغة العربية   وسيلة  تدريس الصرف لى مدرس أن يقيم . ينبغي ع1

 . تعليم القرآن الكريمل

اللغة العربية خصوصا معلم الصرف أن يعلم المواد ومدرس  . على كل معلم 2

 . الصرفية خصوصا جموع التكسير

قراءة الكتب الصرفية لكي . وينبغي على كل المسلمين والمسلمات أن يكثروا 3

 جموع التكسير .يستطيعوا أن يعرفوا 
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ويحفظ م عن جموع التكسير ، لبد  لنا أن نتعل   . أوزان جموع التكسير مختلفة 4

 الكلمات جموع التكسير .

خلو عن النقصان واألخطاء في ول ي ،وما زال هذا البحث بعيدا من الكمال     

 إذا وجدوا بعض ما يليقوها القراء أن يتم  البيان والشرح ، فلذلك يرجوا الباحث 

ل الشكر إلى من ساعد الباحث في كتابة هذا د فيها . وأخيرا أرا الباحث أن يفض 

 ن أساتيذتي وزمَلئ  ، وإلى هللا توكلنا.البحث م

 وهللا أعلم بالصواب 

 .هللا أن يرزقنا رزق  العمل والمنفعة . آمين وبهذا انتهى الباحث ، لعل  

 

 

 

 

 . مراجع اللغة العربية1

 القرآن الكريم 

السيوطى جَلل الدين ، التفات في علوم القرآن ، ) بيروت : مؤسسا الرسالة 

 م(.2009 –ه 1439ناشرون ، 

 ( 2010أمين عبد الغنى ، الصرف الكافى )القاهرة : دار التوفيق للتراث 

ابن جني ، أبو الفتح عثمان ، الخصائص تحقيق: محمد علي التجارية )القاهرة : 

 م (1952داراكتب المصرية 

ائي د. إبراهيم ،فقه اللغة المقارن،  بيروت، دار العلم للمَليين،   م. 1978السامر 

د بن سعود اإلسَلمي ة العدد  األنباري، أبي البركات ، مجلة جامعة اإلمام محم 

 .م  1990هـ ـ  1410الثالث، 

ائي د. إبراهيم ،فقه اللغة المقارن،  بيروت، دار العلم للمَليين،   م. 1978السامر 
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تفسير القرآن ،بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الحافظ أبي الفداء إسماعيل 

 ه  ( 774- 700المملكة العربية السعودية : دار طيبة للنشر والتوزيع العظيم )

 بي عثمان المازني، تحقيق إبراهيمبن جني  اإلمام أبي الفتح الت صريف لإلمام أ

مصطفى وعبدهللا أمين، القاهرة، دار إحياء التراث، مكتبة ومطبعة البابي 

 م .1954ه،  1373الحلبي وأولده ، 

لمكودي أبي زيد عبد الرحمن ، شرح المكودي على األلفية في بن علي بن صالح ا

 .م2005-ه 1425المكتبة العصرية – علمي الصرف والنحو )بيروت

دالرحمن الجرجاني عبد القاهر ، العمد في كتاب التصريف )القاهرة : دار بع بن

 (.1995المعارف،

بن مؤمن ، بن محمد الحضرمي اإلشبيلي أبو الحسن المعروف بابن عصفور علي 

 .م (1996الممتع الكبير في التصريف   )لبنان : مكتبة لبنان ، 

بن عبد الرحمن بن محمد  الفارسي أبو بكر عبد القا هر األصل الجرجاني الدار ، 

 م (.1987المفتاح في الصرف )بيروت : مؤسسة الرسالة ، 

بن إسماعيل البخاري،محمد عبدهلل محمد ، صحيح البخاري الجزء الخامس ، ) 

 . )م 1994بيروت: دار الفكر ، 

رفايعة حسين عباس ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي،, دار جرير للنشر 

 م  2006والتوزيع, 

 م. 1992سيد قطب ، في ظَلل القرآن ، القاهرة : دار الشروق ، 

 .م1992القاهرة : دار الشروق ، سيد قطب في ظَلل القرآن ، 

اآلدب والتربية الحمل على  –عبد الكريم د. حجاج أنور ،  مجلة جامعة الطائف 

 ه1423الصيغ جموع التكسير المجلد الثاني 

صادق الرافعى مصطفى ، اعجاز القرآ ن  والبَلغة النبوية ، بيروت : دار الكتاب 

 م (. 1990  -ه 1421العربي 

كارل بروكمان ،فقه اللغات السامية ، ترجمة رمضان عبد التواب،  الرياض :  

 م(.1977مطبوعات جامعة الرياض ،  

نور الدين حسن ، الدليل إلى قواعد اللغة العربية بيروت : دار العلوم العربية 

،1996. 
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 .1991ان : درار الفكر المعاصر ، وهبة الزحيلى ، التفسير المنير  لبن
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