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 الباب الخامس

 الخالصات و إلاقتراحات

تي  
ّ
في هرا الباب، سخقىم الباخثت بضسح الخالصت مً هخائج البدث ال

تي هالتها الباخثت مً
ّ
 خصلذ عليها الباخثت. وأخرث الخالصت مً جدليل البياهاث ال

لخهىن ماّدة للترحيذ دزاست الىثائق. و بجاهب ذلو، جقّدم الباخثت ؤلاقتراخاث 

ّفي حعل و جسحمت الجملت الضسطّيت للغت العسبّيت. تعمليّّوجدسين 

 الخالصات 1.5

ري قامذ به الباخثت عً 
ّ
ي خقابلال خدليلالبىاء على هخائج البدث والبدث ال

أخرث الباخثت اللغت ؤلاهدوهيسّيت في سىزة البقسة و جسحمتها، للغت العسبّيت ّو

ّالخالصت آلاجيت:

واث . بىاء على هىع و وظيفت أدمخىّىعت الضسطيت في سىزة البقسة بىاء الجمل

الضسط هي خسف الضسط الجاشم و اسم الضسط الجاشم و خسف الضسط غير الجاشم 

ؤلامخىاع لىحىد.  واسم الضسط غير الجاشم و خسف ظسفيت صسطيت غير الجاشم و خسف

فعل الت وفعلها ًىحد حىاب الضسط بالجملت الفعليّّحىاب الضسط بىاء على هىع 

فعل اإلاضازع اإلاجصوم و حىاب الضسط بالجملت ؤلاسمّيت الفعل اإلااض ى و الو  الطلبيّّ

عخباز الخماى باواسمها اسم الضمير و اإلاصدز و اسم ؤلاصازة. و الجملت الضسطيت 

ٌاٌّيّاىجمىةّاىشزطيةّاىكامىةّثثكوّنّمنّأداةّاىعناصزّاىوازدةّفي

ّ ّو ّاىشزط ّفعى ّو ّاىثياىشزط ّاىشزطية ّاىجمىة ّو ّاىشزط ّجواب

ّ ّو ّاىشزط ّأداة ّمن ّاىثيّثثكون ّاىشزطية ّاىجمىة ّو ّاىشزط فعى

ّمقدز.اىثثكونّمنّجوابّاىشزطّ

للغت العسبّيت و في الجملت الضسطيت  أداة مً أدواثألاوى، هىاك  الدضابه

غت العسبّيت هي ًجعلها حملت اللغت ؤلاهدوهيسّيت 
ّ
صسطّيت. وعالمت الجملت الضسطّيت لل

جدّى على الضسط و الجملت الضسطيت  konjungsi سّيت هيفي ؤلاهدوهي أدواث الضسط و
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للغت الجملت الضسطيت للغت العسبّيت جخهىن مً حملت الضسط و فعل الضسط و 

 أخد مًرف خًجىش فيهما، خالف خو ؤلّا. apodosisو  protasisؤلاهدوهيسيت جخهىن مً 

معنى الضسط غير ت سيهىن فعل الضسط أو حىاب الضسط في العسبيت و في ؤلاهدوهيسيّّ

اإلافهىم مامال. ثّم ليس مّل أدواث الضسط في اللغت العسبّيت بمعنى أداة الضسط في 

ّت في اللغخين.جملت الضسطيّّلس، هى جخابع اإلاىقع لغت ؤلاهدوهيسّيت. و ؤلاخخالف آلاخالل

و جضمين هرا البدث على الترحمت هى أّن الًترحم مّل خسف الفاء لجىاب 

ق خّىعت اإلاهدوهيسيت. الترحمت لفسف الفاء إلى اللغت ؤلّا الضسط
ّ
بسياق الجملت  تمعل

ق أدواث الضسطجدّى على الضسط إلى  في جسحمت أداة اإلاسخخدم. ولرلو
ّ
ت بسياق معل

أن  حعيين أداة الضسط اإلاىاسبت. ًجىّش اإلاترحم علىقدز الجملت اإلاسخخدم، ختى ً

هىن أداة الضسط ألاخسي. خّتى جدبّدى وظيفت ؤلاهدوهيسيت أن جأداة الضسط في جهىن 

ًّت ألاخسي.آالترحمت ألداة واخدة مخىّىعت بين آًت و 

 إلاقتراحات 1.5

ّآلاجيت: قتراخاثالفصىى عليها، جقترح الباخثت ؤلاجّم  التي بىاء على هخائج البدث 

م اللغت العسبيت،
ّ
خّتى ًقدز  ًنثر الخدزيب مً القسآن النسيمأن   ًيبغى إلاخعل

م 
ّ
ّىظيفت أداة الضسط.لفي إوضاء الجملت الضسطيت اإلاىاسبت اإلاخعل

أو عنسها أن يهخّم  هّص اللغت العسبّيت إلى اللغت ؤلاهدوهيسّيت ًيبغى إلاترحم

سيترحمها ختى ًدصل جسحمت صفيدت  فت أداة الضسط و سياق الجملت التيبىظي

ّلخبليغ اإلاقصىد مً الىّص.

ًبدثىا عً حملت اللغت العسبّيت باألعمق وألاوسع  أن يًوييبغى للباخثين آلاخّس

في عملّيت الخعليم أو الترحمت   احعهرا البدث مّسبخاصت الجملت الضسطيت خّتى ًهىن 

ّللغت العسبيت في ماّدة الجملت الضسطيت.


