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الباب ااخلامس

اخلامتة

ّٔول  اخلالصة: الفصل ا

ّ إ  ادًا ٕاىل نتاجئ البحث ال ّ السابقيت مت وصفها يف البابس راسة يت تتعلق ، وال

ذ "شفاء اجلنان"الصوتّیة يف احلروف العربیّة اجلاویّة يف كتاب  ٔ ة،  ات الباح ا ست بعض 

:ما یيل 

حلروف العربیة اجلاویة يف كتاب .١ ٔصوات  مل ا وصفها يف شفاء اجلناندراسة 

ٔصوات مل ا راسات الصوتیة و راسة الصوتیة يف هذا البحث . قسمني، هام ا ٔوًال، ا

ة اجلاویة له راسات ال. يه صوت ا شمل ا ىل صوتّیةنیًا،  ة  صوت احلروف املنت

ة اجلاویة ابة هو له . عكس الك

ىل حروف .٢ ٔصوات الصويتّ التغیريات يف صوت احلروف بناًء  سبة ل ل و A، ويه 

O ٔصوات ٔصوات / I، ل سبة ٕاىل ا ل ٔصوات E talingى  بني احلروف . U، و 

ج صوت الصوّيت حرف+ شلك الضّمةيف فاكال شلك النونواحلرف KUو ی

ة ج صوتٔلیفالصويتّ حرف + الف .NOی

المات احلروف املتحركة، .٣ لغة العربیة واجلاویة يف صوت  ٔصوات  مل ا الفرق بني 

دم حروف ال ست لغة العربیة  ٔن ا مل ؤ الطویةصوتیّ ٔي  ٔن  ني  القصرية يف 

دم حروف  ست لغة اجلاویة ال  ٔصوات من ا ٔو القصريةةالصوتیّ ا لكن . الطوی

ة اجلاویة ع نظام له .صوت احلروف ی



٨٢

اقرتاح: الفصل  الثاين 

ٔحباث البحثیة العلم  ادًا ٕاىل نتاجئ هذه ا ّ یةٕاس لبحث ا ة  ، یقرتح ي مت ٕاجراؤه، ن

ٔشیاء تتعلق املؤلفة :"اجلنانشفاء "راسة الصوتّیة يف احلروف العربّیة اجلاویّة يف كتاب دة 

ٔو ال.١ ل العدید من الناس، ٔدرت  ىل حنو مزتاید من ق هذه احلروف مل تعد تدرس 

لغة اصة الطالب وعشاق ا م والرسائل العربیة اجلاویة احلالیةٔنّ . و ه ، . ق

وازنة  ي یتضمن الصوت والهیلك واملعىن بطریقة م لغة ا مل ا لبحث من  ة  ا هناك 

شلك حصیح .حبیث ميكن فهم احلروف العربیة اجلاویة 

ٔمول تعمیق معرفهتم.٢ ام، من امل شلك  لغة  ٔو لعشاق ا لغة العربیة  سبة لعشاق ا ل

یلحلروف العربیة اجلاویة  ٔرخ لغات يف هذا ا دة من ا .لتعرف ومعرفة وا

دام هذا البحث مكرجع يف .٣ ىل است كونوا قادرن  ٔن  ني، من املتوقع  ملزید من الباح

املتعلقة . حبث مماثل ٔو ت اب  ىل دراسة هذا الك كون قادرة  ٔن  ومن املتوقع 

لمیا .احلروف العربیة اجلاویة 


