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 الباب الرابع
 اخلامتة

 

 خالصة البحث - أ

ونتائجو السابقة، فيمكن على تقدمي وحتليل البياانت و بناء على أسئلة البحث 
 :ستنبط النتائج يف ىذا البحث العلمي، كما يليتأن  ةللباحث

 

  الفعل الالزم يف كتاب ترمجة حديث األربعون النوويةأشكال   -1

 وثالثون فعال. اثناالفعل الالزم يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية ىي  عددأّن 
 :لاكأربعة أش ىي وعدد أشكال الفعل الالزم

وعشرون  اثنامن أفعال السجااي والغرائز، ومجلة الفعل ىي  اكان الفعل الزم (أ 
 فعال.

 على وزن اِنْ َفَعَل، وىي فعل واحد أي اْنطََلَق. اكان الفعل الزم (ب 

 أفعال. سبعةدّل على عرض، ومجلة الفعل ىي  االفعل الزمكان  (ج 

 .فعالن اثنان، ومجلة الفعل ىي دّل على معىن الزمو اكان الفعل الزم (د 
 

 يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية تعد الفعل املأشكال   -2

مائة  مخسةالفعل املتعدي يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية ىي  عددأّن  
 :ىي اثنان شكالن تعديوعدد أشكال الفعل امل. فعال وستونومثانية 

 فعال. وتسعون وواحد تاناملتعدي بنفسو ىي مائ (أ 

 :واملتعدي بغريه ىي  (ب 

 مائة ومخسة وثالثون فعال. ىيعددىا و  ،زايدة حرف اجلر (4
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َعلَ كان على وزن  (2  مخسة وستون فعال. ىي عددىاو ، أَف ْ

 أربعة ومخسون فعال. ىي عددىاو فَ عََّل،  كان على وزن (3

 سبعة أفعال. ىي عددىاو فَاَعَل وتَ َفاَعَل،  كان على وزن (4

 أربعة عشر فعال. ىي عددىاو اْستَ ْفَعَل،  كان على وزن (5
 

 لفعل الالزم يف كتاب ترمجة حديث األربعون النوويةأشكال ترمجة ل  -3

ىي  ترمجة للفعل الالزم يف كتاب ترمجة حديث األربعون النوويةأن عدد أشكال 
 :مخسة أشكال

 ل.افعأ ثالثةىي Intransitif dengan Imbuhan Ber  diawal Kata Kerja بكلمات (أ 

 ل.افعأ سبعةىي Intransitif Tanpa Imbuhan Kata Kerjaبكلمات  (ب 

 عشر فعال. ستةىي  Adjektivaبكلمات و  (ج 

 ىي فعالن اثنان. Bentuk Terikatوبكلمات  (د 

 أربعة أفعال. ىي وآخريا، لن يرتجم املرتجم إىل أي شيء (ه 
 

 أشكال ترمجة للفعل املتعد  يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية  -4

ىي  يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية لفعل املتعديترمجة لأن عدد أشكال 
 :أشكال عشر ةتس

 فعال. اثنا عشرىي  Kata Kerja Transitif Tanpa Imbuhanكلمات ب  (أ 

 فعال. واحد وسبعونىي  Kata Kerja Transitif dengan Imbuhan Meكلمات ب  (ب 

 فعال. مائة وعشرةىي  Kata Kerja Transitif dengan Imbuhan Me Kanكلمات ب (ج 

 فعال. ثالثة وثالثونىي  Kata Kerja Transitif dengan Imbuhan Me iكلمات ب (د 

 .واحد ىي فعل Kata Kerja Transitif dengan Imbuhan Memperكلمات ب (ه 

 .واحد ىي فعل i   Kata Kerja Transitif dengan Imbuhan Memperكلماتب (و 
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مخسة عشر ىي  Kata Kerja Pasif Transitif dengan Imbuhan Di Kan كلمات ب (ز 
 .فعال

 .ستة أفعالىي  Kata Kerja Pasif Transitif dengan Imbuhan Di i كلمات ب (ح 

 .عشر فعالأحد ىي  Kata Kerja Pasif Transitif Tanpa Imbuhan كلمات ب (ط 

 .أربعة عشر فعالىي  Kata Kerja Intransitif Tanpa Imbuhan كلمات ب (ي 

مائة وسبعة ىي  Kata Kerja Intransitif dengan Imbuhan Ber dan Ter كلمات ب (ك 
 .وأربعون فعال

 .فعل واحدىي  Kata Kerja Intransitif dan Nomina كلماتب (ل 

 .فعال أحد عشرىي  Nomina كلماتوب (م 

 .أفعال سبعةىي  Adjektiva كلماتبو  (ن 

 .أربعة أفعالىي  Adverbia كلماتوب (س 

 فعال. ثالثة وعشرونلن يرتجم املرتجم إىل اإلندونيسية ولكنها بالتينية ىي مائة و و   (ع 

 

 توصيات البحث - ب

عن الفعل الالزم واملتعدي يف العربية  على الباحثني الالحقني الذين سيبحثون -4
عن الفعل الالزم واملتعدي يف العربية واإلندونيسية  يبحثونواإلندونيسية، لكي 

 البحث إال حول الصرفية.  ألين مل أحبث عنها يف ىذه حول الصوتية والنحوية،

حديث األربعون  عن كتاب ترمجة على الباحثني الالحقني الذين سيبحثون -2
ويقارن عن كتاب ترمجة حديث األربعون النووية بني  يبحثونالنووية، لكي 

 مجني.املرت 

إما يف اللغة العربية أم يف اىتماما،  صرفبعلم ال لكي يهتمواملدرس اللغة العربية   -3
  اللغة اإلندونيسية، ألن القواعد بني اللغتني متساوايت وخمتلفات.
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برتمجة الفعل الالزم واملتعدي يف اللغة العربية إىل  لكي يهتمواملدرس اللغة العربية   -4
 اللغة اإلندونيسية.

منهم أن يقدموا االنتقادات  ةالقارئني ىذا البحث العلمي، يرجو الباحثعلى  -5
 واالقرتاحات على سبيل اإلصالح لتمام ىذا البحث.


