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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 االستنباطات .أ

يف ىذه حتت عنوان الدراسة النحوية عن أحرف بعد أن حبثت الباحثة 
 العطف يف سورة الواقعة تستطيع أن نتقدم النتائج مايلى :

أماعدد أحرف العطف ادلستخدمة  يف سورة الواقعة ستة وىي أحرف  .1
 العطف ىم: الواو، الفاء، مث، حىت، ال، بل، لكن، إما، أم، أو.

 الواقعة كما يلى وقفا:  أما معاين  أحرف العطف ادلوجودة يف سورة .2

( 2( مطلق اجلمع 1معين حرف العطف "الواو" ذلا معناييين ىم  .أ
 ( الحق.4( سابق 3للًتتيب 

 ( للًتتيب وال تعقيب1معين حرف العطف "الفاء" معين ىو   .ب

 معين حرف العطف "مث" معين ىو للًتتيب والًتاخي .ج

 معين حرف العطف "أو" معين للشك والتخيري .د

 معين حرف العطف "أم" معين للطلب والتعيني .ه

 معين حرف العطف "ال" معين لنفي احلكم عن معطوف .و

 معين حرف العطف "بل" معين لالضراب .ز

 معين حرف العطف "لكن" معين لالستدراك .ح

 معين حرف العطف "حىت" معين للغاية .ط









 

ةعن أحرف العطف ومعانيها يف آيات سورة الواقع
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 اما االيات اليت تضمنت أحرف العطف يف سورة الواقعة :       
 الواو، عددىا الثاين والتسعون أحرف .1

 ومعانيها : مطلق اجلمع، للًتتيب كثري، و سابق.

 الفاء، عددىا السابعة أحرف .2

 ومعانيها : للًتتيب والتعقيب

 مث، عددىا الواحد أحرف .3

 ومعانيها : للًتتيب والًتاخي

 م، عددىا الرابع أحرفأ .4

 ومعانيها : للطلب والتعيني

 ال، عددىا الثالث أحرف .5

 ومعانيها : لنفي احلكم عن ادلعطوف

 لكن، عددىا الواحد .6

ومعانيها : لالستدراك

 

 القتراحات .ب

احلمد هلل، قد مت البحث يف ىذه البحث التكميلي. وفيو من النقائص       
كان ىف مستوى التعليم والتدرب حيث دلا تستطيع   واخلطيئات، ألن الباحثة ممن

يف إيرد البيان والتوضيح والشرح الذي تتوىف يف شروط الباحث التكميلي 
 الكاملة.
الباحثة جهده يف ىذه البحث التكميلي وصدره كما كان. وترجو وقد بذل 

 أن تتمو كل ادلطلع اليت رأى النقائص واخلطئة فيو.
الباحثة عن أحرف العطف تستطيع أن تريد فكرة وأرجو أن ىذه       

ومعلومات النحوية للقارئن. وأرجو أن ىذه البحث التكميلي نافعة للباحث 
 والقارئني، آمني.
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وأخريا ترجو من اهلل أن جتعل ىذا البحث التكميلي مقبوال قبوال حسنا        
للغة العربية ونافعا للباحث واإلخوان ادلسلمني واألخوات ادلسلمات ىف فهم ا

 ودراستها.
 واحلمد اهلل رّب العادلني، آمني.

 

 


