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 الفصل الخامس

 الخاتمة
 

 الّنتائج . أ
 

 :يمكن أن نلخص آما يالي, من الوصف المذآور في الباب الرابع  
وهي , آيات في سورة يبس تسعة وثالثون األيات التي تتضمن على النعت   )1

,  28,  24,  20,  19,  18,  17,  15,  12,  11,  6, 5,  4, 2في اآلية  
29  ,33  ,34  ,39  ,42  ,41  ,44  ,46  ,47  ,49  ,52  ,53  ,58  ,
59  ,60  ,61  ,62  ,63  ,69  ,75  ,77 ,81 . 

 : هي يسفي سورة  نعتأنواع ال )2
 . آيات 26 وآان عدده ت متبوعه،هو ما يبين صفة من صفا لحقيقي االنعت #  

َخَلْقَناُه ِمن 
نُّْطَفٍة َفِإَذا 

ُهَو َخِصيٌم 
 مُِّبيٌن 

َأَوَلْيَس الَِّذي  39
َخَلَق 

السََّماَواِت 
َواَألْرَض 

َعَلى  ِبَقاِدٍر
َأْن َيْخُلَق 

ِمْثَلُهم َبَلى 
َوُهَو اْلَخالَُّق 

 اْلَعِليُم

النعت  العليم الخالق
 الحقيقي

 81 المدح
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, به هو ما يبين صفة من صفات ماله تعلق بمتبوعه وارتباط والنعت السببي#  
 .آية 1 وآان عدده , الرجل الحسن خطه نحو

 هو ما آان غير جملة وال شبهها، وإن آان مثنى أو جمعا  نحو والنعت المفرد#   
 . آيات 14 وآان عدده ,جاء الرجل العاقل

نعت الجملة هو إن تقع الجملة الفعلية أو اإلسمية منعوتا بها  النعت الجملة و#   
 آيات 3ا وآان عدده , جاء رجل يحمل آتابا  نحو

, أن يقع الظرف أو الجار والمجرور فى موضع النعت و النعت شبه الجملة  #  
 . آيات 5 وآان عدده , فى الدار رجل أمام الكرسينحو 

نحو  هو الذي يدل على معنى يفهم من الجملة بدون وجوده و النعت التأآيد  #  
 ,ة آي 4 وآان عدده,  تخيرت من اإلطباء الناطاسي البارع

:فى سورة يس هي  وفوائده) 3      

,  20,  19,  15,  12,  11,  6, 4 ياتفي هذه اآل وآان عدده,  التخصيص .1   
24  ,28  ,29  ,44  ,46  ,47  ,49  ,52  ,53  ,57  ,61  ,63  ,69  ,75  ,77  ,  

,39, 58, 38, 5 ياتفي هذه اآل وآان عدده,   المدح. 2     

.2,  39,41, 33,33, 17 آيات 6 وآان عدده,  إليضاحا.  3      

 اإلقتراحات .ب .
آثير من البحوث , في سورة يس وفوائدهنعت يتناول هذا البحث عن ال  

األخر فضال عن إجراء مزيد من ولذلك للقارئ والباحثين , والدراسات فيه
البحوث خاصة الطالب بشعبة اللغة العربية وادبها على مواصلة وتوسيع هذا 

 .البحث أن يكون أآثر فائدة في المستقبل
وتأمل الباحث للبحث , تدرك الباحث أن هذا البحث يعاني من نقاط ضعف 

.القادم ليكون أآثر آماال  

 

 

 


