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  الباب الخامس 

  االختتام

  

الذي قد وفق الباحث يف إمتام كتابة هذا البحـث. وبعـد أن يبحـث املوضـوع يف  احلمد هللا      
ولــذا شـــرح الباحــث هـــذا البـــاب  ،البحــث مـــع كــل أبوابـــه فينبغــي للباحـــث أن يقـــدم النتــائج منـــه
  اخلامس بعض النتائج واالقرتاحات اليت متكننا االستفادة منه. 

 النتائج   .أ 

ن النعت هو كل ما يذكر بعد اسم ليبني أحواله أو أحوال ما يتعلق به ويطابقه يف  إ .1
نقسم النعت يف اللغة ي ". دُ هِ تَ جْ ُـ امل لُ جُ الر  اءَ "جَ  فمثله:. ليتحقق الغرض كل أحواله

(احلقيقي والسبيب) وباعتبار اللفظ (مفرد  ىل فرقتني، مها النعت باعتبار املعىنإ العربية
 .املؤسس واملؤكد واملوطئأيضا اىل  باعتبار املعىنوينقسم النعت ه مجلة). ومجلة وشب

وصفة املفرد هي الصفة اليت مل تكن مجلة أو شبهها. واجلملة تنقسم إىل اجلملة 
 االمسية والفعلية وكذلك الصفة الشبيه باجلملة تنقسم إىل ظرف واجلار وجمروره. 

األمساء. وعالمته ىف اللغـة اإلندونيسـية هـي  صفة الكلمة الىت تبني فهو Adjektivaما أ
 adjektivaينقسـم إىل و وغريهــا.  ,tidak lebih, sangat يسـتطيع أن جيمـع بكلمـة

dasar, adjektiva turunan, predikatif, atributif, bertaraf, dan tak 
bertaraf.  

 أمــاكن معينــة يف adjektifaة دونيســيومــن هنــا عرفنــا أن الصــفة العربيــة تشــبه الصــفة اإلن
ية يف مكان واحد وقد التكـون دونيسحيث نقول أن الصفة العربية قد تكون صفة اإلن

  مثلها يف مكان أخر. 
ـــة واإلن .2 ـــفة العربيــ ــا adjektiva(ة دونيســـــيإن للصــ ـــعر متعلمومهـــ ــبه حيـــــث يشــ ــه الشـــ ) أوجـــ

ـــهولة ــ ــا  ،بالسـ ــ ــــعر متعلمومهـــ ـــــث يشـــ ـــتالف حيـ ــ ــه االخــ ـــ ــا أوجــ ـــ ــــها أن هلمـ ــذلك عكســـ ــ وكـــ
ي: النعـت املفـرد مـا الصـفة الـيت هلـا أوجـه الشـبه واالخـتالف هيـك مـا تلـبالصعوبات. وأ

ــوب اليــــه و  adjektiva dasarو  ــد املنسـ ،   adjektiva turunan، نعـــت اجلامــ
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، النعــت شــبه urutan sifatو  ، ترتيــب النعــتderajat perbandinganو املقارنــة 
 . frase adjektivaو اجلملة 

هــو كــون الصــفة واملوصــوف واالخــتالف بينهمــا إمجــاال فهــو فوأمــا الشــبه بينهمــا إمجــاال  .3
ــواء كانـــت يف التـــذكري والتأنيـــث ــة اإلجنليزيـــة سـ ــة يف اللغـ ــدم املطابقـ أو يف اإلفـــراد أو  ،عـ

   ية.دونيسوخصوصا عدم اإلعراب يف اللغة اإلن ،املثىن واجلمع
  

 االقتراحات  .ب 

ــم معلمــــو  .1 ــة بــــني اللغــــيت العربيــــ اأن يفهــ ــة املقابلــ ة لكــــي يكونــــو دونيســــية واإلناللغــــة العربيــ
  عارفني يف انتخاب املواد التعليمية والطريقة واإلسرتاتيجية يف تعليمهم. 

 .ية اهتماما كبريادونيسأن يهتم متعلمو اللغة العربية باملقابلة بني لغيت العربية واإلن .2
ـــو  .3 ــ ــ ـــون متعلمـ ـــ ـــة  اأن يكــ ــ ــة العربيـــ ــ ــ ــة أيف اللغــ ــ ـــ ـــاط مبالحظـ ــ ــ ــــنيناختيـ ــ ــــة اللغتــ ــ ـــة  ،ظمــ ــ العربيـــ

 ية حىت يفهمومها فهما كامال. ونيسدواإلن
أن يســتخدم املعلــم اإلســرتاتيجية يف تعلــيمهم باملدرســة وأن يســتعمل الشــريط الــذي قــد  .4

 قدمه الباحث يف معاجلة الصعوبات املذكورة عند تعليمهما. 
تـــأليف الكتـــب الـــىت تشـــتمل فيهـــا املقابلـــة بـــني أنظمـــة اللغتـــني مـــن اللغـــة العربيـــة واللغـــة  .5

 اإلندونيسية.
  

 ختتام كلمة اال  .ج 

نعمـا كثـرية حـىت يسـتطيع علـى أن يـتم كتابـة هـذا  ى الباحـثاحلمد هللا الذي قد أعطـ  
    .ممكنةطاقة و بكل  البحث
مـــن كتـــب كثـــرية الـــيت ألفهـــا أهـــل العلـــوم  يقـــوم البحـــث بالتحليـــلوقـــد كـــان الباحـــث   

ألخطـاء والعرفان. وكما هو املشهور أن الباحث هـو إنسـان عـادي فـال ميكـن أن خيلـو عـن ا
. ولــذا يرجــو الباحــث مــن مساحــة اممــوالت والنســيان حيــث يكــون البحــث بعيــدا عــن الكمــال

. عســى اهللا أن أصــح وأمجــلالقــارئني الكرمــاء االقرتاحــات واإلرشــادات كــي يكــون البحــث 
 يؤتينا خريا يف كل أمورنا. واهللا على كل شيئ قدير. 


