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 الّرابعالباب 

 اةم  اخل

 اخلالص  -أ 

 ص البحث كما يلي:خمن األبواب الّسابقة تستطيع أن تل

 األايت اّلذي تتضمن العبارة اإلصطالحية يف جز عّم هي: (1

 93، 91*الّنازعات األية   99، 17، 11*الّنبأ األية 

 18*الّتكوير األية   31، 99،31، 17*عبس األية 

 19، 11، 7*اإلنشقاق األية    5، 1*املطففٌن األية 

 11،19، 6*الطارق أألية     3*الربوج األية 

 19، 18، 11*البلد األية    11، 11*الفجر األية 

 7، 5، 9*اإلنشراح األية     01*الليل األية 

 15*العلق األية     5األية  *الّتٌن

 8، 7، 3*الزلزلة األية    7، 9، 0*البينة األية 

 7*التكاثر األية    5*القارعة األية 

 5*الفيل األية     7*اهلمرة األية 
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 1*الغاشية    .3، 1*الّلهب األية 

    17 *الّضحى األية 

 األمناط من العبارة يف جز عّم  (0

 عّم"، جتد الباحثة العبارة اإلصطالحية كما يلي: بعد حتليل كّل األايت يف "جز

 العبارات.  37اجلملة من العبارات اإلصطالحية يف جز عّم هي  .1

من العبارة  90تغيًن املعىن من املعىن املعجمي إىل معىن العبارة هي  .0

 من العبارة اجلزئية. 15الكلية و 

خلربية، آايت من اجلملة ا 09أشكال العبارات يف جز عم متنّوعة وهي  .9

 آايت من األمثال. 9آايت من تركيب اإلضايف،  9

 الّتشابة واإلختالف من العبارة اإلصطالحية يف جز عّم واللغة اإلندونيسية هي: (9

 من خالل تقسيم نوع العبارة (1

 تفسيم نوع العبارة اإلصطالحية

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 نوعان

 لفظ العبارة

 أنواعثالثة 

 العبارة الكّلية
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 العبارة اجلزئية تعبًن اإلصطالحي

 األمثال

العبارة االصطالحية حتتوي على لّلغة العربية قسمان، عموما ولكن فيها أي 

االصطالحية بٌن ، ”peribahasa“األمثال ،  ”methapor“، اإلستعارة ”simile“التشبيه 

 .”ungkapan-ungkapan kolokial dan slang“التعبًنات العامية ، ”jargon“ مجاعة ما

 متسواي يف مجلة أمناط أقسامها ولكّن املتفرق يف عناصر تركيبها. (0

العبارة اإلصطالحية يف اللغة العربية خاصة يف القرآن الكرمي تتضّمن عن  (9

الّرسالة والّنصيحة وأسوة حسنة ويف اللغة اإلندونيسية تتضّمن عن الّنصيحة 

 يحليا  اإلنسان. وكّل الذي تتصل اب

العبارة اإلصطالحية يف اللغة العربية خاصة يف القرآن الكرمي هلا معاين متنّوعة 

فينبغي لنا أن نقرأ الكتب الّتفاصًن وكتب الّنظرايت عن العبارة ملنع اخلطإ يف فهم 

 معانيها. ألنّنا النستطيع نفّسرها بال ننظر سياقي األايت أّوال.

 الّتوصّيات -ب 

البحث الّتكميلي بعون هللا وهدايته وإبشراف األستاذين الكرميٌن قد مّت هذا 

األستاذ الدّكتور أمحد مرادي املاجستًن واألستاذة الدّكتورة مفلحة املاجستًن. ومن هذا 

" ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث  العبارات اإلصطالحية يف القرآن الكرميالبحث " 
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وحتريك الّذهن وامتاع الّنفس عند القراءة والفهم  انفعا، للباحثة خاصة يف إاثرة العقل

اآلايت القرآنية، وللقارئٌن أن يعرفوا ويفهموا ما هي العبارة اإلصطالحية. وتعين الباحثة 

أّن البحث اّلذي كتبته التكون حبثا اتّما ألّن فيه كثًنا من الّنقصان واخلطيئات لكون 

وأخًنا، ترجو الباحثة الّتصحيحات ملن يقرأ هذا البحث ومن  الباحثة إنساان ضعيفا.

 يستفيد منه إذا وجد األخطاء والّنقصان فيه وترجو على مساحتهم ليستعفوا كّلها. 

 اإلقرتاح  -ج 

فينبغي  نظرا هلذا البحث تركز الباحثة على العبارة اإلصطالحية غًن ات ،

 ألّن يف هذا البحث تبحث قليال عنها. للباحثٌن اآلخرين ليبحثوا عنها يف تعليم العبارة،

بوجود هذا البحث يعين حتليل العبارات اإلصطالحية يف القرآن الكرمي يكون  

معينا لنا وللمسلمٌن عن فهم الكلمة يف أية القرآن، وخصوصا ملن يريد أن يتعمق يف علم 

 الّداللة.

 


