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 اخلامس الباب

 ختتاماال

 اخلالصة .أ

البحث الذي مت وصفه ، مث  على أساس التعرض للبياانت ونتائج البحوث واملناقشة
 احلصول على االستنتاجات التالية:

فهم القرآن يف مسجد اهلدى سومبينغني   . تنفيذ برانمج الرتمجة خطوة خبطوة لتسهيل األمر1
 علم النفس. كاراجنان

، مث الشروط املالية من  هجئة  اتباع برانمج الرتمجة جيب أن يكون قادرا على قراءة الرسائلأ. شروط 
 ألف مث تودع يف سورااباي. 400 جيب أن تدفع كل شهر لكل جمموعة

مث احبث عن الكلمات اليت تعرف ابلفعل  ب. احبث عن كلمات "معين" تساوي قراءة األصوات
 املعىن.

 ة على النحو التايل:ج. مستوى املواد التعليمي

 ترمجة املفردات ، حمتواها . 1 :أساسي 

 حرفو فعل و  اسم. معرفة .2  

 . منتصريف: ماضي ، مضاري "عمار ، جاميد ، مستك3

 . معرفة جامع ومطريف4

 تالمعو  صاحيح. معرفة 5

 جمّرد و مزيد. معرفة 6

 ؤربوم. تعرف على مابين 7  أعلى 
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 . تعرف عمده8

كودوسان   الرمحن سجد بيتامليف . الطرق املستخدمة يف تنفيذ برانمج الرتمجة لتسهيل فهم القرآن 2
 .كبومن

يعين التكرار ، أي كيفية تعلم لرتمجة مع النظام الكثري من التكرار. كلما كرر تكرار طريقة 
ن اليت تتكرر. ذلك ، كلما كان أسرع. يف دراسة أبو نرباس ، هناك العديد من الكلمات يف القرآ

مرة ،  2698مرة ، كلمة )هللا( ، تتكرر بقدر  3000فمثاًل كلمة )هم( اليت تعنيها ، تتكرر 
مما  )الئك(مرة ، مث كلمة  810اليت تعين األشخاص الذين يكررون ما يصل إىل  )الذين(الكلمة

 مرة. 205يعين أهنا ، تتكرر بقدر 

 الرمحن سجد بيتامليف لرتمجة لتسهيل فهم القرآن . العوامل اليت تعوق وتدعم تنفيذ برانمج ا3
( عامل 3( اخللفية التعليمية ، 2( خلفية خمتلفة للمشاركني ، 1. ترمجات املؤلف: .كودوسان كبومن

. الوحدات 2. الطريقة قصرية ، 1عامل الوقت. يف حني أن العوامل الداعمة هي  4السن ، 
 . النية والعاطفة.3تلخص مجيع املواد اليت ميكن تعلمها ، التعليمية والربامج التعليمية اليت 

 االقرتاحات ..ب

 استنادا إىل االستنتاجات املذكورة أعاله ، طرح الباحثون بعض االقرتاحات على النحو التايل:

. ملسؤويل املساجد أن يكونوا أكثر قدرة على توفري احلافز للمجتمع احمليط ، وخاصة ابلنسبة 1
 طالقة يف تعلم القرآن والتأكيد على اجملتمع أن تعلم القرآن أمر مهم للغاية. للطالب األقل

. ابلنسبة للمدرسني الذين يقومون بتدريس مرتجم الربانمج ، جيب أن يكونوا أكثر حماولة مرة 2
، حبيث القرآن أخرى لتحسني عملية تعلم ما إىل غريهم من املشاركني الذين ال جييدون دراستهم يف 

 ابإلضافة إىل أن املشاركني جييدون فهم املرتجم أيًضا بطالقة يف قراءة القرآن
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. جيب أن يكون املشاركون أكثر نشاطًا ونشاطًا يف تعلم وتعميق العملية التعليمية لربانمج الرتمجة. 3
ع حبيث ميكن بسهولة ما مت تعلمه للشخص املتعلم أن ميارس يف احلياة اليومية. وميكن أيًضا توزي

 املعرفة على األشخاص الذين مل يكونوا قادرين ، حىت تكون املعرفة أكثر فائدة.

. ابلنسبة للباحثني اآلخرين جيب أن يستخدموا كمرجع للبحث يف أي مكان آخر. جيب أن 4
 تنعكس أوجه القصور املوجودة يف الدراسات السابقة على أهنا حمسنة.


