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 شعار

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

                             

                 ﴿:احلجرات﴾ 

 
 

 :إمام الشافعيوقال 
نْ َيا فَ َعَلْيِو ِِبْلِعْلِم، َوَمْن أَرَاَد اآلِخَرَة فَ َعَلْيِو ِِبْلِعْلِم،  َمْن أَرَاَد الدُّ

َا فَ َعَلْيِو ِِبْلِعْلمِ َومَ     ْن أَرَاَدُهم
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هدإء  إ 
 

 

 أ هدي هذإ إمبحث إمعلمي

 إ ىل وإدلّي إمكرميني إحملبوبني

ىل  إحملبوبني ينتيأ خ  و أ يخ وإ 

ىل أ ساتيذي وأ س تا  يت إمكرمينيإذوإ 

ىل زماليئ  إمعزيزين وإ 

 إذلين يعطوهين إدلإفعة ل متام هذإ إمبحث إمعلمي

لهيم  وميس يل أ حسن لكمة  أ هديه إ 

 غري إمشكر إجلزيل 

 جفزإمه هللا خري إجلزإء
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 والتقدير الشكر

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 والّسالم والّصالة األلباب ألويل تبصرة الكتاب، عبده على زلأن الذي هلل احلمد

 خًن إىل الشعاب، الشعوب أكرم من ادلبعوث زلّمد سّيدان وادلرسلٌن األنبياء أشرف على
 :بعد أّما. ادلآب يوم إىل األصلاب وصحبو آلو وعلى كتاب، أبفضل أمة

تعليم اللغة م قسقد متت كتابة ىذا البحث العلمي لنيل درجة السرجاان يف 
 وأحسن احرتامي إىل العربية، فيسرين أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري وأمجل حتيّت 

 من قد ساعدوين على كتابة ىذا البحث، وىم: 
 الرتبية كلية كعميد ادلاجستًن معروف ىداايت الدكتور احملرتم الفضيلة صاحب -ٔ

 .ٌنبنجرماس احلكومية اإلسالمية أنتسارى جامعة والتعليم
 اللغة تعليم قسم كرئيس ادلاجستًن مرادي أمحد الدكتور ادلكرم الفضيلة صاحب -ٕ

 . بنجرماسٌن احلكومية اإلسالمية أنتسارى جامعة والتعليم الرتبية كلية العربية

 إرشادىا على ادلاجستًن، درماوايت رضى الدكتورة ادلشرفة احملاضرة السيادة صاحب -ٖ
 ومل بعلمها تبخل ومل العلمي، البحث ىذا كتابة يف الباحثة وتشجيعها وتوجيهها

 عظيم هللا ومن والتقدير الشكر خالص مين فلها الباحثة مساعدة عن صدرىا تضق
 .واجلزاء الثواب

 تعليم قسم يف التعليم و الرتبية بكلية واحملاضرات احملاضرين مجيع السماحة صاحيب -ٗ
 .النافعتٌن رفوادلعا العلوم يعطونين الذين العربية اللغة

 منذ ورمحاين ربياين قد اللذان( جاين نور واحلاجة أرشد دمحم احلاج) احملرتمان الوالدان -٘
 ِبآلداب للقيام ووجهاين النافعة، العلوم لطلب دائما وشجعاين أظفاري، نعومة

 .   العالية

 .احملبوبٌن واألصدقاء الزمالء مجيع -ٙ



 و 
 

 والنقصان، األخطاء إىل ادلائلة اإلنسانية اآلاثر من أثر الكتاب ىذا أن وأخًنا
 إىل يوفقنا أن هللا عسى اإلصالح، سبيل على واالقرتاح النقد القراء من الباحثة ترجو فلذا

 علينا وينعم الثواب، حبسن يثيبنا وأن ذلا حد ال برمحة علينا مين و الصواب، حسن
 لوجهو خالصا العمل ذاى جيعل أن تعاىل هللا وأسأل. العلم طلب يف والربكة النجاح

   آمٌن. الدين كلمة إلعالء وانفعا الكرمي
  

م ٕٙٔٓ يونيو ٕٗ بنجرماسٌن،    
الباحثة                        
 

 نور العيىن
         ٕٕٖٔٓٔٓٙٔٔ  
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 ادلوافقة
 

العربية  منالتحليل التقابلي عن الفعل الالزم وادلتعدي :  البحث العلمي بعنوان
ندونيسية )دراسة حتليلية يف كتاب ترمجة حديث األربعون واإل

 النووية(
 نور العيىن:    ةالطالب

 ٖٕٕٔٔٙٓٔٓٔ:   رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية   القسم
 : الرتبية والتعليم   الكلية

 ت، وافقنور العيىن: ةو الطالبتو وكتبتبعد االطالع على البحث العلمي الذي أعدّ  
 دميو إىل رللس ادلناقشة.على تق ةادلشرف

 ٕٙٔٓ يويول ٕ٘ بنجرماسٌن،                                              
 ةادلشرف

          
 الدكتورة رضى درماوايت ادلاجستًن

 ٕٕٕٕٖٜٛٓٓٔٓٔٔٓٙٔٛٔ: رقم التوظيف
 

 االعتماد
 ِبسم عميد كلية الرتبية والتعليم،

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 

 ر أمحد مرادي ادلاجستًنالدكتو 
 ٕٜٙٓٓٔٔٓ٘ٓٓٛٓٛٓٛٚٔ :رقم التوظيف



 ح 
 

 االعتماد من طرف جلنة ادلناقشة
العربية  منالتحليل التقابلي عن الفعل الالزم وادلتعدي : بعنوان العلمي البحث

 نورو: تتبك ، الذيواإلندونيسية )دراسة حتليلية يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية(
عن ىذا البحث العلمي أمام  ةالباحث ت. قد دافعٖٕٕٔٔٙٓٔٓٔيد: ، رقم القالعيىن

 جلنة ادلناقشة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة السرجاان يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف :
 اإلثنٌن :  اليوم       

 ٕٙٔٓيوليو  ٛٔ:  التاريخ            
 (+A) ٔ،ٖٜ:  بدرجة   ويكون مقبوال

 لتعليمعميد كلية الرتبية وا 
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 
 

 ادلاجستًن الدكتور ىداايت معروف
 ٖٜٜٖٜٜٗٓٓٔٓ٘ٔٓٚٓٙٔرقم التوظيف :        

 :الكرام السادةوتتكون جلنة ادلناقشة من 
 التوقيع اإلسم

 الدكتور أمحد مرادي، ادلاجستًن -ٔ -1
   ٕٜٙٓٓٔٔٓ٘ٓٓٛٓٛٓٛٚٔرقم التوظيف: 

 رئيسا

 ادلاجستًن، حسب هللا -ٕ -2
 ٕٕٖٕٕٕٜٓٓٔٔٓٓٗٔٚٚٔرقم التوظيف: 

 مناقشا

 الدكتورة رضى درماوايت، ادلاجستًن -ٖ -3
  ٕٕٕٕٖٜٛٓٓٔٓٔٔٓٙٔٛٔرقم التوظيف: 

 مشرفة ومناقشة

 



 ط 
 

 الطالبة إقرار
 : كاآليت وبياانيت أدانه ادلوقعة أان

 العيىن نور:    الكامل االسم
 ٖٕٕٔٔٙٓٔٓٔ :  القيد رقم

 العربية اللغة عليمت:    القسم
 والتعليم الرتبية:     الكلية

 
 قسم ىف السرجاان درجة لنيل شرط الستيفاء حضرتو الذي البحث ىذا أبن أقر

 بنجرماسٌن احلكومية اإلسالمية أنتساري جبامعة والتعليم الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم
 :عنوان حتت

 العربية واإلندونيسية من التحليل التقابلي عن الفعل الالزم وادلتعدي
 )دراسة حتليلية يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية( 

 أحد ادَّعى وإذا. اآلخر أتليف أو غًني إبداع من زورتو وما بنفسي وكتبتو حضرتو
 ولن ذلك، على ادلسؤولية أحتمل فأان حبثي من ليس فعال أنو وتبٌن أتليفو من أنو استقباال

 اإلسالمية أنتساري جامعة والتعليم الرتبية كلية على أو ادلشرفة على ادلسؤولية تكون
   .بنجرماسٌن احلكومية

 .ذلك على أحد جيربين وال اخلاصة رغبت على بناء اإلقرار ىذا وحررت

 
      ٕٙٔٓ يونيو ٕٗ ، بنجرماسٌن

اإلقرار صاحب توقيع          

 
     العيىن نور 

ٕٕٖٔٓٔٓٙٔٔ  
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 ملخص البحث
. التحليل التقابلي عن الفعل الالزم وادلتعدي يف العربية واإلندونيسية )دراسة حتليلية يف كتاب ترمجة حديث األربعون م٦١٠٢، نور العيىن

 . البحث العلمي. قسم تعليم اللغة العربية. ادلشرفة: الدكتورة رضى درماوايت ادلاجستًن.النووية(

 زم وادلتعدي، كتاب ترمجة حديث األربعون النوويةالتحليل التقابلي، الفعل الال : الكلمات الرئيسية 
إّن أوجو التشبو وادلتساوايت واالختالفات بٌن ىيكل اللغة األوىل وىيكل اللغة الثانية، يصعب على دراسة اللغة األوىل 

وجهة يف ميدان دراسي ، والتحليل التقابلي تساعد على حل ىذه الصعوبة، وخاصة يف ترمجة بٌن لغتٌن. وادلشكالت ادلواللغة الثانية
عدم  منها األخطاء اللغوية يف اجلملة الفعلية وعالقتها برتمجة العربية إىل اإلندونيسية. بناء على أّن قواعد اللغتٌن سلتلفٌن، وفضال على

ي يسمى بفعل الزم، تركيب مجلة فعلية يف اللغة اإلندونيسية. ترتكب اجلملة الفعلية من فعل وفاعل، إما فعل ما ال حيتاج إىل مفعول أ
أم فعل حيتاج إىل مفعول بو واحد أم مفعولٌن أم بثالثة مفاعيل أي يسمى بفعل متعّد. بدأ ادلشكالت عند ترمجة الفعل الالزم 

 Transitif dan)وادلتعدي  إىل اللغة اإلندونيسية، ىل تتبع الرتمجة حول قواعد اللغة العربية أم بقواعد اللغة اإلندونيسية بكلمة 

Intransitif).     شلا يتعلق بعلم الصرف.  العربية واإلندونيسيةلذلك قامت الباحثة ِبلتحليل التقابلي عن الفعل الالزم وادلتعدي يف 
كتاب ترمجة العربية واإلندونيسية استخدمت الباحثة   يفادلساوات واختالفات يف ترمجة الفعل الالزم وادلتعدي  دلعرفة

 بعون النووية ألنو من كتب مشهورة وأكثر استخدامو يف رلال الرتبوي.حديث األر 
على أسس أّن  Krippendorff بنموذج البحث (content analisis)واستخدمت الباحثة تصميم التحليل ادلضمون  

 ادلصادر البياانت يف ىذا البحث ىي التوثيق. 
مة أربعة أشكال ىي: أفعال السجااي والغرائز وعلى وزن اِنْ َفَعَل أما نتائج ىذا البحث فهي: أّن عدد أشكال األفعال الالز 

ودّل على عرض ودّل على معىن الزمو. وعدد أشكال األفعال ادلتعدية شكالن اثنان ُها: ادلتعدي بنفسو وادلتعدي بغًنه، وادلتعدي 
تَ ْفَعَل. وأما عدد أشكال ترمجة للفعل الالزم مخسة أشكال: بغًنه ىي: زايدة حرف اجلر وعلى وزن أَفْ َعَل، فَ عََّل، فَاَعَل، تَ َفاَعَل، اسْ 

 Kata Kerja Intransitif dengan Imbuhan Ber dan tanpa Imbuhan, dan Kata Adjektiva dan Bentuk بكلمات

Terikat, لن يرتجم ادلرتجم إىل أي شيء. وعدد أشكال ترمجة للفعل ادلتعدي ستة عشر أشكال: بكلماتو Kata Kerja Transitif 

tanpa Imbuhan dan dengan Imbuhan Me, Me-Kan, Me-i, Memper, Memper-i, dan dengan Kata Kerja Pasif 

Transitif tanpa Imbuhan dan dengan Imbuhan Di-Kan, Di-i, dan dengan Kata Kerja Intransitif dengan Tanpa 

Imbuhan, dengan Imbuhan Ber dan Ter, dengan Tambahan Nomina, dengan Kata Nomina, Adverbia,  

Adjektiva,  ولن يرتجم ادلرتجم إىل اإلندونيسية ولكنها بالتينية. 
بناء على نتائج البحث استنتجت الباحثة افرتاضات البحث وىي، األول: إذا كانت األفعال الالزمة على وزن اِنْ َفَعَل 

وإذا دلَّ على معىن الزمو فرتمجها إىل اإلندونيسية . Kata Kerja Intransitif dengan Imbuhan Ber فرتمجها إىل اإلندونيسية ب
 Kata. وإذا دلَّ على عرض وافعال السجااي والغرائز فرتمجها إىل اإلندونيسية  ب Kata Kerja Intransitif tanpa Imbuhanب 

Adjektiva ن أَفْ َعَل وفَ عََّل واْستَ ْفَعَل أو من الفعل الذي حيتاج إىل ثالثة مفاعيل فرتمجها إىل . الثاين: إذا كانت األفعال ادلتعدية على وز
 Kata. وإذا حبرف اجلر فرتمجها إىل اإلندونيسية ب Kata Kerja Transitif dengan Imbuhan Me-Kanاإلندونيسية ب 

Adjektiva atau dengan Kata Kerja Intransitif dengan Imbuhan Ber atau Ter atau dengan Tanpa Imbuhan. 
 
 
 
 



 ك 
 

 حمتوايت البحث
 الصفحة    ادلوضوع

 أ  ........................................................ صفحة الغالف
 ب  ......................................................... صفحة العنوان

 ج  ................................................................. شعار
 د   ................................................................. إىداء

  ى  ........................................................ الشكر والتقدير
  ز  ..... ادلوافقة............................................................

  ح  ......... ..........................................االعتماد جلنة ادلناقشة
 ط  ............................................................ إقرار الطلبة

 ي  ........................................................ ملخص البحث
 ك  ........................................................ زلتوايت البحث

 س   ......................................................... قائمة اجلداول 
 ص   .......................................................... قائمة ادلالحق

Pedoman Singkatan   .................................................   ق 
 الباب األول

 ادلقدمة
 ٔ  .................................... والتحديد اإلجرائي خلفية البحث - أ 
 ٚ  ...................................................... أسئلة البحث - ب 
 ٛ  .................................................... أىداف البحث - ج 
 ٛ  ...................................................... أُهية البحث - د 
 ٛ  ............................................ أسباب اختيار ادلوضوع - ه 
 ٜ  ............... الدراسات السابقة ................................. - و 



 ل 
 

 ٔٔ  ....................................................  منهج البحث - ز 
 الباب الثاين

 اإلطار النظري 
 ٙٔ  ........................................ التحليل التقابلي ومفاهيم عامة - أ 

 ٙٔ  ........................................... تعريف التحليل التقابلي  -ٔ
 ٛٔ  ........................................... أىداف التحليل التقابلي  -ٕ
 ٜٔ  ................................. التقابلي للتحليل الرتبوية مطالب  -ٖ
 ٕٓ   ......................................... فرضية التحليل التقابلي  -ٗ
 ٕٕ   ........................................  وظيفة التحليل التقابلي  -٘

  ٖٕ  .......... الفعل الالزم وادلتعدي يف العربية واإلندونيسية ومفاهيم عامة - ب 
 ٕٗ  .................................. الفعل الالزم وادلتعدي يف العربية -ٔ

 ٕٗ  ...................................... أوال: تعريف الفعل الالزم  
 ٕٙ  ...................................... لالزمال الفعل أشكااثنيا: 

 ٕٚ  ................................... اثلثا: مىت يصًن الالزم متعداي 
 ٖٓ   .................................... رابعا: تعريف الفعل ادلتعدي 

 ٖٔ   ................................. الفعل ادلتعدي  خامسا: أشكال
 ٖٛ  ............................... الفعل الالزم وادلتعدي يف اإلندونيسية -ٕ

 ٜٖ  ......................... يف اإلندونيسية أوال: تعريف الفعل الالزم 
 ٜٖ  .......................... أقسام الفعل الالزم يف اإلندونيسيةاثنيا: 

 ٔٗ  ....................... لثا: تعريف الفعل ادلتعدي يف اإلندونيسيةاث
 ٕٗ   ........................ رابعا: أقسام الفعل ادلتعدي يف اإلندونيسية

   ٚٗ  الفعل الالزم وادلتعدي يف العربية واإلندونيسية ادلتساوايت واالختالفات -ٖ
 



 م 
 

 الباب الثالث
 هامناقشتالبياانت و  حتليل

  ٓ٘  ............................................. حديث األربعون النووية حملة - أ 
 ٗ٘  .............................................................. البياانتتقدمي  - ب 

 ادلتعدي يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية و أشكال الفعل الالزم -ٔ
 ٗ٘  ........................................................ وحتليلها

 ٕ٘ٔ  ...... أشكال الفعل الالزم يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية -ٕ
 ٕٙٔ  .... يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية ادلتعديأشكال الفعل  -ٖ
 ٖٓٔ  ... ترمجة حديث األربعون النووية لفعل الالزم يف كتابأشكال ترمجة ل -ٗ
 ٖٔٔ .. أشكال ترمجة للفعل ادلتعدي يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية -٘

  ٖٙٔ  ............................................. وتفسريها البياانت حتليل - ج
 ٖٙٔ  ... أشكال الفعل الالزم يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية -ٔ
 ٖٚٔ  . يةيف كتاب ترمجة حديث األربعون النوو  ادلتعديأشكال الفعل  -ٕ
 ٖٛٔ  لفعل الالزم يف كتاب ترمجة حديث األربعون النوويةأشكال ترمجة ل -ٖ
  ٜٖٔ أشكال ترمجة للفعل ادلتعدي يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية -ٗ

 
 الباب الرابع

 اخلامتة
   ٗٗٔ ........................ خالصة البحث............................ - أ 
 ٙٗٔ  ................................................... توصيات البحث - ب 

 وادلراجع  قائمة ادلصادر
 ادلالحق

 ترمجة احلديث األربعٌن النووية -ٔ
 خطاب رئيس مكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن  -ٕ



 ن 
 

خطاب عميد كلية الرتبية والتعليم إىل رئيس مكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية       -ٖ
 احلكومية بنجرماسٌن

 بطاقة اإلشراف -ٗ
 السًنة الذاتية للباحثة -٘

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 س 
 

 قائمة اجلداول
 صفحة موضوع رقم

 ٗ٘ احلديث األول ٔ.ٔ، ٖ
 ٙ٘ احلديث الثاين ٔ.ٕ.ٔ،ٖ

 ٙ٘ احلديث الثاين ٕ.ٕ.ٔ، ٖ
 ٓٙ احلديث الثالث ٖ.ٔ، ٖ
 ٔٙ احلديث الرابع ٗ.ٔ، ٖ
 ٖٙ احلديث اخلامس ٘.ٔ، ٖ

 ٗٙ احلديث السادس ٔ.ٙ.ٔ، ٖ
 ٘ٙ دساحلديث السا ٕ.ٙ.ٔ، ٖ

 ٚٙ احلديث السابع ٚ.ٔ، ٖ
 ٛٙ احلديث الثامن ٔ.ٛ.ٔ، ٖ
 ٛٙ احلديث الثامن ٕ.ٛ.ٔ، ٖ

 ٓٚ احلديث التاسع ٜ.ٔ، ٖ
 ٕٚ احلديث العاشر ٔ.ٓٔ.ٔ، ٖ
 ٕٚ احلديث العاشر ٕ.ٓٔ.ٔ، ٖ

 ٗٚ احلديث احلادي عشر ٔٔ.ٔ، ٖ
 ٙٚ احلديث الثاين عشر ٕٔ.ٔ، ٖ
 ٙٚ احلديث الثالث عشر ٖٔ.ٔ، ٖ

 ٚٚ احلديث الرابع عشر ٔ.ٗٔ.ٔ، ٖ
 ٛٚ احلديث الرابع عشر ٕ.ٗٔ.ٔ، ٖ
 ٜٚ احلديث اخلامس عشر ٔ.٘ٔ.ٔ، ٖ



 ع 
 

 ٜٚ احلديث اخلامس عشر ٕ.٘ٔ.ٔ، ٖ
 ٔٛ احلديث السادس عشر ٔ.ٙٔ.ٔ، ٖ
 ٔٛ احلديث السادس عشر ٕ.ٙٔ.ٔ، ٖ

 ٕٛ احلديث السابع عشر ٚٔ.ٔ، ٖ
 ٗٛ احلديث الثامن عشر ٛٔ.ٔ، ٖ

 ٘ٛ احلديث التاسع عشر ٔ.ٜٔ.ٔ ،ٖ
 ٘ٛ احلديث التاسع عشر ٕ.ٜٔ.ٔ، ٖ
 ٛٛ احلديث العشرون ٔ.ٕٓ.ٔ، ٖ
 ٛٛ احلديث العشرون ٕ.ٕٓ.ٔ، ٖ
 ٜٛ احلديث احلادي والعشرون ٔ.ٕٔ.ٔ، ٖ

 ٜٔ احلديث الثاين والعشرون ٕٕ.ٔ، ٖ
 ٖٜ احلديث الثالث والعشرون ٖٕ.ٔ، ٖ
 ٜٗ ناحلديث الرابع والعشرو  ٕٗ.ٔ، ٖ
 ٜٛ احلديث اخلامس والعشرون ٕ٘.ٔ، ٖ

 ٓٓٔ احلديث السادس والعشرون ٔ.ٕٙ.ٔ، ٖ
 ٓٓٔ احلديث السادس والعشرون ٕ.ٕٙ.ٔ، ٖ
 ٕٓٔ احلديث السابع والعشرون ٔ.ٕٚ.ٔ، ٖ
 ٕٓٔ احلديث السابع والعشرون ٕ.ٕٚ.ٔ، ٖ
 ٘ٓٔ احلديث الثامن والعشرون ٔ.ٕٛ.ٔ، ٖ
 ٘ٓٔ العشروناحلديث الثامن و  ٕ.ٕٛ.ٔ، ٖ
 ٚٓٔ احلديث التاسع والعشرون ٔ.ٜٕ.ٔ، ٖ
 ٚٓٔ احلديث التاسع والعشرون ٕ.ٜٕ.ٔ، ٖ

 ٜٓٔ احلديث الثالثون ٖٓ.ٔ، ٖ



 ف 
 

 ٓٔٔ احلديث احلادي والثالثون ٖٔ.ٔ، ٖ
 ٕٔٔ احلديث الثاين والثالثون ٕٖ.ٔ، ٖ
 ٖٔٔ احلديث الثالث والثالثون ٖٖ.ٔ، ٖ
 ٗٔٔ ثوناحلديث الرابع والثال ٖٗ.ٔ، ٖ
 ٘ٔٔ احلديث اخلامس والثالثون ٖ٘.ٔ، ٖ
 ٚٔٔ احلديث السادس والثالثون ٖٙ.ٔ، ٖ

 ٜٔٔ احلديث السابع والثالثون ٔ.ٖٚ.ٔ، ٖ
 ٜٔٔ احلديث السابع والثالثون ٕ.ٖٚ.ٔ، ٖ
 ٕٕٔ احلديث الثامن والثالثون ٔ.ٖٛ.ٔ، ٖ
 ٕٕٔ احلديث الثامن والثالثون ٕ.ٖٛ.ٔ، ٖ

 ٕٗٔ لتاسع والثالثوناحلديث ا ٜٖ.ٔ، ٖ
 ٕ٘ٔ احلديث األربعون ٓٗ.ٔ، ٖ
 ٕٙٔ احلديث احلادي واألربعون ٔٗ.ٔ، ٖ

 ٕٚٔ احلديث الثاين واألربعون ٔ.ٕٗ.ٔ، ٖ
 ٕٛٔ احلديث الثاين واألربعون ٕ.ٕٖ.ٔ، ٖ

 ٜٕٔ أشكال الفعل الالزم ٕ، ٖ
 ٖٓٔ أشكال الفعل ادلتعدي ٖ، ٖ
 ٖٗٔ أشكال ترمجة الفعل الالزم ٗ، ٖ
 ٖ٘ٔ أشكال ترمجة الفعل ادلتعدي ٘، ٖ
 ٔٗٔ مقابلة معاين أشكال الفعل الالزم من العربية واإلندونيسية ٙ، ٖ
مقابلة معاين أشكال الفعل ادلتعدي من العربية  ٚ، ٖ

 واإلندونيسية
ٕٔٗ 



 ص 
 

 قائمة ادلالحق
 

 موضوع رقم
 ن النوويةترمجة حديث األربعو  ٔ
 نتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌنخطاب رئيس مكتبة جامعة أ ٕ
خطاب عميد كلية الرتبية والتعليم إىل رئيس مكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية       ٖ

 احلكومية بنجرماسٌن
 بطاقة اإلشراف ٗ
 السًنة الذاتية للباحثة ٘
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PEDOMAN SINGKATAN 

 

Pedoman ini seseuai dengan tanda-tanda yang  ada di Kamus Besar Bahasa 

Indonesia cetakan ke-4: 

NO KATA SINGKATAN KETERANGAN 

1. K N Kata Benda 

2. K A Kata Adjektiva 

3.  K ADV Kata Adverbia 

4. KKT Kata Kerja Transitif 

5. KKI Kata Kerja Intransitif 

6. KKPT Kata Kerja Pasif Transitif 

7. KKPI Kata Kerja Pasif Intransitif 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 


