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 الباب الخامس

 قتراحاتالا و نتائجال

  نتائجال . أ

 (secondary meaning)ترمجة املعىن الثانوي  قابلية عن عد البحثوب

 لي: يما كالباحثة   إستنتجتيف القرآن  مراال كالمل

وفعل املضارع بالم  مرفعل اال ومها مريف هذا البحث صياغتان لكالم اال .١

 ٩يوسف آية و  ٠٨االسراء آية  يستخدم يف سورة  مر. وفعل االمراال

البقرة و  ٢١يوسف آية و  ١١الطور اية و  ٣٣ن آية الرمحو  ١٢١هود آية و 

يس آية و  ٩٩االنعام آية و  ٤١الدخان اية و  ١١لقمان اية و  ١٠١اية 

يف سورة الزخروف آية  مر. وفعل املضارع بالم اال٩الفرقان آية و  ٠٢

١١. 

 مثل وجد معىن الدعاءفقط، لكن ي مرإال لظهور معىن اال ليس مرمعىن اال. ٢

 ، والتمّن ٩يوسف آية يف سورة  مثل لتماسواال ٠٨ء آية يف سورة االسرا

، ١٢١يف سورة هود آية  مثل التهديد، و ١١يف سورة  الزخروف آية  مثل

الطور اية يف سورة  مثل والتسوية ،٣٣يف سورة الرمحن آية  مثل والتعجيز

يف سورة  مثل االباحة، و ٢١يف سورة يوسف آية  مثل التخيري، و ١١
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االهانة يف سورة و  ،١١لقمان اية يف سورة  مثل االرشادو  ،١٠١البقرة اية 

يف  مثل التكويني، و ٩٩االنعام آية االعتبار يف سورة ، و ٤١الدخان اية 

 .٩الفرقان آية يف سورة  مثل التعجب، و ٠٢يس آية سورة 

برتمجة اللغة اإلندونيسية املبحوثتني يف يعن القرآن القرآن الرتمجة  من كلي .٣

 .أحسن القرآن الفرقان DEPAGفكان القرآن الذي يرتمجه  ،هذا البحث

 االقتراحات . ب

 لي: كما يالباحثة   ، أعطتاخلالصة من هذا البحثوبعد أن تشرح الباحثة 

ترمجته باللغة  يطالعواالقرآن و  ئواقر ي أن للطالب يف قسم تربية اللغة العربية. ١

 احملتوي فيه. اللغويرتكيب ال ةسادر لاإلندونيسية 

 اقيعم احبثبحثوا  االخرين أن يمن الباحثني الباحثة وترجوللباحثني االخرين، . ٢

 بحثواوال ي. مركالم االل (secondary meaning)املعىن الثانوي عن ترمجة 

الباحث ، حىت يكون اآليات القرآن فقط ولكن أيضا من جمموعات القصائد

  اآليت أن يزيد املعرفة لآلخرين. 


