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 الباب الخامس

 الاقتراحاتوالتضمين الخالصة و 

 الخالصة .أ

ص أن يالبـــــاحث أن ريد ي 
ّ
نتائج يوجد  معاني الباء في سورة املآئدةخل

على عدد  , و بمعنى املقابلة26عدد الباء بمعنى إلالصاق هو مما يلى: البحث 

, و  معنى 4على عدد  , و معنى التوكيد 1على عدد  , و  معنى التعدية 12

عللى  , و  معنى املصاحبة4على عدد  , و  معنى إلاستعانة7على عدد  السببية

, و معنى 1على عدد  معنى إلاستعالء , و 8على عدد  , و  معنى الغاية6عدد 

بناء على الخالصة السابقة  .1على  , و معنى التبعيض3على عدد  املجاوزة 

هو فأما التأثير .اللغة العربية ى أساتيدإلعطي ألاثر تفنتيجة هذا البحث 

النحو بالرجوع إلى القرآن  تعليمهم في رتلتطوير مهالألساتيد إعطاء فرصة 

 الكريم.

ممارسة اللغة العربية  تالميذجب على الي و هف تالميذأما التأثير لل  

 واستخدمها معانيها بوسيلة القرآن الكريم باآليات املقروءة يوميا و معرفة

 .بعضها بعضا واتميزليمعاني الباء  وافهمييعرفوا و أن  للتالميذ ينبغي

يصير مرجعا ليطوره فوأما التأثير للباحثين آلاخرين أن هذا البحث 

 في بحث آخر.

 الاقتراحات . ب

مما الاقتراحات يقدم هذا البحث  .السابقة تأثيراتشرح الباحث ال أن بعد 

 يلى:
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م :  .1
ّ
م ألاساتيد باب مجرورات ألاسماء أن الاقتراح ألاّول للمعل

ّ
 ملا يعل

 وخاصة معاني الباء معاني الحرف باألمثلة من القرآن وآلاحاديث وايقدم

 .لتسهيل الطالب على تطبيق املعرفة املكتسبة بسهولة

م الاقتراح  .2
ّ
 اول .معاني الباء اعتراف والتمييز بين لسهولة:  الثانى للمتعل

اعراب  يقرأ أن علينا جبي معرفهابعد  .عاني الباءعرف ميأن  علينا يجب

ها و القرآن ملعرفة م
ّ
 طيع تحتى نس .يقرأ كتب التفسير ملعرفة مقصودهاحل

 . اتأو التركيبالعبارات في الجملة أو  ماني الباءنفهم أن 

رجو الباحث عن يو  .للباحث التالى، أن  هذا البحث بعيد عن الكمال  .3

و ثقافة اللغة العربية واللغة , مباحث الامثلةتطوير هذا البحث في 

 ألاندونيسية, و نظريات النحو ومشاكله, و تطبيق فهم النص.

 

 
 


