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 الباب األول
 املقدمة

 
 التحديد اإلجرائيو  لفية البحثخ -أ 

  مصطفى الغاليُتقال  ،ىي اللغة ىذا العامل يف ادلهمة اآللة من اآلالت
ىي  اللغةَت عند عبد اخل إما ٔاللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم.

أن اللغة ىي آلة من  سابقالادلفهوم من  ٕتصال.ية اليت تستخدم لالآلة كالم
يعرب اإلنسان عن مقاصدىم مع اإلنسان الغَت سواء  آالت االتصال يف العامل اليت 

 كان يف بالد متساواي أم بالد متفرقا.
بالد غَتىا من  ختتلف عناللغة اليت والثقافة و  العادات لو لدكل ب 
،  موحدة لغة ولكن لو، واحدة ىناك أكثر من لغة واحدة ادلنطقةبل من ، األخرى

يف نطاق  كذلكو  .اإلندونيسية عندان اللغة ،إندونيسيا بالدان كما ىو احلال يف
 .يف العامل من لغات ادلوحدة لغةىي العربية  اللغة عادلّي،

 الناس يف العامل خيلق شرح لنا أنت تعاىل هللا آايت من آيةوىناك    
كما قال هللا تعاىل  .نعرف بعضنا البعضسلتلفة ل لغاتالدول القومية و ابلقبائل و 

 يف كتابو الكرمي:
                       

                       

    ﴾احلجرات:﴿

                                                 
 ٚ(، ص : ٕٚٓٓ،  بَتوت :دار الكتب العلمية) جامع الدروس العربية،مصطفى الغاليُت،   ٔ

 ٖ( ص. UIN – Malang Press: Malang, 2009) العربية،فقه اللغة أوريل حبر الدين،   ٕ
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ال سيما يف بلدان  نعرف بعضنا البعضلفعلينا ة، القرآن السابق من آية   
إما  نعرف بعضنا البعضللة االتصال ، إذن اللغة ىي آبالد األخرىنفسو أم 

 .العربيةاللغة  أم اإلندونيسيةللغة اب
 األشياء أكثرف ،يتعُت على ادلرء اليت لةآ أفضل، لةاللغة ىي آوظيفة    

 قواعد اتقان يعٍت آلةك إتقان اللغة لذلك، ٖ.سيتم احلصول عليهااليت  الفوائدو 
 يف رلال تسارع .استخدامها بشكل صحيح لتكون قادرة على ىذه اآلالت

 العودلة مجيع النواحي تدرج يفالناس أن   اجلميع اضطر التكنولوجياادلعرفة و 
تكون قادرة على جيدة ل لغات متعددة يف يتطلب مهارة التكنولوجية. ذلك

 عامل يتجو حنو العودلة.  يفادلنافسة 
 أكثر من ذلك، مهم للغاية ذلا دورو  لغات دولية لغة من ىي العربية اللغة

 العلوم الدينية، سواء لملغة الع ىي اللغة العربية ابلنسبة للمسلمُت. وذلك ألن
 التوحيدو  احلديث والفقوو  التفسَت إما العلوم الدينية غالبية  .والعلوم األخرى

التاريخ  كل من غَتىا من العلوم يف حُت أن .مكتوبة ابللغة العربية وغَتىا
 يستخدم أيضا ابللغة جزء يف االجتماعية األخرى والعلوموالسياسة  واالقتصاد

 ٗ.يةالعرب
، اندونيسيا بالدان توحيد ادلستخدمة يف ىي اللغة اإلندونيسيةاللغة  إما

محلتو  الذي " جيدبشكل صحيح و اإلندونيسيا استخدم اللغة " شعار ىناك
إما الثقافة و قسم اللغة والتعليم و تعزيز تنمية ادلركز و  من قبل مرارا وتكرارا نتخابيةاال

                                                 
ة تعليمه تركيب اإلضايف بني اللغتني "اللغة العربية واللغة اإلجنليزية" وطريقفطرة عُت الرمحة،   ٖ

  ،يوغياكراتغا اإلسالمية احلكومية: قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية جامعة سوانن كاليجا) ،)حتليل تقابلي(
 ٘(، ص.ٖٕٔٓ

4
 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab: Media dan Metode-metodenya, 

(Sukses Offset: Yogyakarta, 2009), hlm.1 



ٖ 
 

 اقًتاحات شعار حيتوي ذلك.أو غَتىا.  وسائل اإلعالم اإللكًتونيةمن خالل 
٘تطبيقو  ودقيقة بعناية الستخدام اإلندونيسي للمجتمع

. 
 .عصر العودلة قادرة على مواجهة ادلهارات اللغوية اليت ىيحتتاج  وابلتايل

 الكتابةعامل وخاصة ابلنسبة لل، دورا ىاماقواعد وال ،كتابةو  ات يف لسانلغإلتقان 
 .لألغراض األكادديية األعمال، وخاصة رلاالت، سواء يف رمسيا

، الدويلو  النطاق الوطٍت يف دورا ىاما( العربية واإلندونيسية) ُتتتلك لغ
السهولة ، وابلتأكيد ليس ُتتلغ تعلمالثقافة. والتعليم و  رلاالت التجارة سواء يف

 .الطالب اليت قد تواجهها وادلشاكل العديد من الشكاوى يتصور، اليت
 :الطالب يواجهها غالبا ما ادلشاكل اليت على األقل ثالثة ىناك

، النحويّ  ابجلانب ادلشكلة تتعلقيف علم اللغة: تلك  ادلشكلة (ٔ
 ىذه اجلوانب وكثَتا ما تؤدي. الصرفيةو  ادلفرداتو  الداليلو 

 .يف اللغة االرتباك لتدخل
 ادلشكلة إىل ىذه ديكن أن تؤدي: اجتماعية وثقافيةيف  شكلةادل (ٕ

النظام  يفتطور و  والدة لغة ألن كل لطالب،ا النفسي
 .ختلفادلتماعي االج

ىذه  بقوة عادة ما يرتبط تلك ادلشكلة: ادلنهجية شكلةادل (ٖ
دييل ، كل منها وطرق التدريس العطاءات عدد من ادلشكلة مع

دون  من قبل طريقة أخرىإنكار الزائدة و  أيقن أن تؤدي إىل إىل
والظروف االجتماعية  بشكل موضوعي ادلتعلمُت واقع أن يرى

.منوعلم الثقافية لعملية التو 
ٙ  

                                                 
5
 Zaenal Arifin, Berbahasa Indonesialah dengan Benar, (PT Melton Putra: Jakarta, 

1987), hlm.v 
6
 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing: Sebuah Tinjauan dari segi Metodologi, 

(Bulan Bintang: Jakarta, 1975), hlm.7 
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من قبل بعض  ندونيسيةوادلشكلة اآلن ىي كيفية حتسُت نوعية العربية واإل
ة. ىذا ىو التحدي لغة صعبة حىت ننظر إليو ابعتباره آفالالطالب ال تزال تعترب 

ندونيسية واإل الذي جيب السعي احللول. ىنا دور ادلعلمُت واخلرباء اللغة العربية
 ولةسهابلعلمية المتوقعة. وينبغي بذل اجلهود يف شكل توفَت الكتب ية عال

زلاولة أخرى القيام بو ىو إجراء حبث لغوي حيث النتائج  .واضحة ومنهجيةو 
تدريس اللغة. وجيب أن يكون الطالب من ستكون مفيدة جدا لتطوير طرق 

، ابخلصوص اللغة العربية على استعداد للتعلم القيام تعليم اللغات األجنبية
 شكل واحد من البحث اللغوي ىو التحليل التقابلي. بذلك.

لغتُت أو أكثر بُت أنظمة  مقارنةليل التقابلي ىو إجراء عملي للتحال
بينهما. ويعتمد ذلك على حتليل لكل من  حلصر أوجو  التشابو وأوجو االختالف

 7ال التارخيي.النظامُت موضوع ادلقارنة يقوم على أسس من ادلنهج الوصفي 
طة ىو النشاط أو األنش  ليل التقابلي مثل إجراءات العمل الذيتحال

لتحديد االختالفات بُت يتم  اللغة الثانيةإىل األوىل اللغة اليت حتاول مقارنة ىيكل 
ولدت من خالل التحليل التقابلي واليت ديكن استخدامها  و ا ماحلصول عليه

كأساس للتنبؤ صعوابت تعلم اللغة يف لغتُت، اليت سيواجهها الطالب يف 
 اللغة الثانية أكرب عقبة يف عملية اتقانألن  اللغة الثانية.ادلدرسة، وخاصة يف تعلم 

لردم  التحليل التقابلي وظيفة للغة األوىل إىل اللغة الثانية. ىناختالط القواعد اىي 
للتنبؤ لغوتُت ال القواعد ىذه ىذه الصعوابت عن طريق ادلتناقضة كل من

 يعرف ادلساواتالتحليل سىذا من يت قد يواجهها الطالب. الصعوابت ال
 الذي يتناقض. اتفواالختال
اللغوية يف اجلملة الفعلية وعالقتها بًتمجة العربية إىل اإلندونيسية  ألخطاءا

الفعل اجلملة الفعلية فيها من ، و جديرا ابلذكر أن القواعد متبُت لغتُت متصرفُت 

                                                 
7
 Maman Abdurrahman, Anakon Bahasa Arab-Indonesia, (RoyyanNPress: Bandung, 

2012), hal. 13   
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ويبحث عن الفعل ىناك يستعمل الفعل  ، إما ابدلفعول أم بغَت ادلفعول.والفاعل
الفعل  أملفاعل متعد والزم، وفيها أيضا يبحث الفعل اب ابعتبار معناه إىل

وكذلك  مفاعيل. مفعولُت أم بثالثإما مبفعول واحد أم  بو ادلفعولو  لفاعلاب
العربية  للغةاإلندونيسية، ىل يتبع ترمجتو حول قواعد ا للغةاخلطيئة يف ترمجتو إىل ا

   .(Transitif dan Intransitif)اإلندونيسية بكلمة  للغةأم يثبت بقواعد ا

عن الفعل لتحليل التقابلي اب الباحثة فتقوموبناء على ىذه االعتبارات، 
 .صرفيةحول ال اإلندونيسيةالعربية و يف وادلتعدي  الالزم

  Kata Kerja Intransitif مستوى ب يف اللغة اإلندونيسيةالالزم الفعل 
كتاب ترمجة   مناألمثلة  .Kata Kerja Transtifمستوى ب  ادلتعدي والفعل

 ىذا: حديث األربعون النووية
 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية الفعل الالزم

 Benar َصَدْقـتَ 

 Berlalu اْنطََلقَ 

 الفعل الالزماألول من من تلك األمثلة ىناك متساوية وسلتلفة، يف ادلثال 
ة سلتلفإذن ىناك   من الفعل ويف اللغة اإلندونيسية من االسم اللغة العربيةيف 

ويف اللغة  الفعلمن يف اللغة العربية  الفعل الالزميف ادلثال الثاين من  ،حُت يًتجم
                                                 

عة والنشر )دار السقاف للطبا جمموعات عصرية يف اللغة العربية،حسن أمحد ابىرون احلدوري،  ٛ
  ٕٜص.  (،ٜٓٛٔوالتوزيع: سرااباي، 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية الفعل ادلتعدي
  8مسَِْعت  

Saya mendengar  

 Bertanya َيْسَأل  
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 األولويف ادلثال  أيضا إذن ىناك متساوية حُت يًتجم،  اإلندونيسية من الفعل
يف اللغة العربية من الفعل ادلتعدي ويف اللغة اإلندونيسية من  الفعل ادلتعديمن 

 حُت يًتجم،أيضا إذن ىناك متساوية ( Kata Kerja Transitif)الفعل ادلتعدي 
يف اللغة العربية من الفعل ادلتعدي ويف اللغة  الفعل ادلتعديويف ادلثال األول من 

 (Kata Kerja Intransitifاإلندونيسية من الفعل أيضا ولكنها من الفعل الالزم )
 صرفيةالوظائف ال وادلتعدي الالزمالفعل ويتضمن  إذن ىناك سلتلفة حُت يًتجم 

لذلك من ادلهم جدا ابلنسبة لنا كطالب ختصص يف . اليت غالبا ما تستخدم
  .العربية واإلندونسيةندرس النصوص للفهم ذلك دتهيدا   تعليم اللغة

ىذا ، والفرق الالزم وادلتعديمن الفعل سلتلفة  طرق لغتُتأن  اىذ من
 .تُتلغ لتعلم الصعب على الطالب من شأنو أن جيعل االختالف

بُت لغتُت لقيت الباحثة  الالزم وادلتعديمن الفعل  من تلك ادلشكلة أي
كثَتة يف كتاب ترمجة حديث األربعون النووية الذي كتاب من كتب األشكال ال

الًتبوية الذي يتعلم الطالب والطالبات يف ادلدارس وادلعاىد، وكتاب من كتب 
 ادلشهورة يف العامل.  

حات إلحذار اخلطأ يف فهم ادلوضوع السابق فحددت الباحثة ادلصطل
 ادلوجودة يف ىذا ادلوضوع:

                                 يفوادلتعدي  عن الفعل الالزمادلساوات واختالفات التحليل التقابلي ىي   -ٔ
 من انحية الصرفية. واإلندونيسية العربية

الفعل الالزم ىي الفعل الالزم الظاىر من معايَته أي من أشكال األفعال   -ٕ
 الالزمة. 

الفعل ادلتعدي ىي الفعل ادلتعدي الظاىر ابلنظر إىل مفعولو وابلنظر إىل   -ٖ
 تعديو أي من أشكال األفعال ادلتعدية.

 والفعل ادلتعدي الفعل الالزمالعربية ىي  من  -ٗ
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 .Kata Kerja Intransitif dan Transitifىي  اإلندونيسيةو    -٘

ومقارنة فيها  ةربعون النوويحديث األ ترمجة كتابيف   وادلتعدي الفعل الالزم  -ٙ
 .اإلندونيسيةو  العربيةبُت 

من الناحية اللغوية دون مقارنة أبسباب  حتليل ادلضمون ىيدراسة حتليلية   -ٚ
 النزل أو التفسَتات.

. حيِت بن شرف النوويىو ألفو  ةحديث األربعون النووي ترمجةكتاب   -ٛ
 -: د. دمحم معُت بصري مراجعةترمجة: عبد هللا حيدر  .األربعون النووية

إيرواندي ترمذي. الرايض: ادلكتب التعاوين للدعوة وتوعية اجلاليات ابلربوة. 
 مٖٔٗٔه/ٕٓٔٓ

  

 أسئلة البحث  -ب 

 دلسائل يف ىذا البحث ىي:ا
 العربية يف الالزم وادلتعديدلساوات واختالفات الفعل ما ا

 ؟حديث األربعون النووية ترمجة كتاب يف اإلندونيسيةو 

فحاولت الباحثة ابلقيام من  ،لحصول على البياانت ادلرغوبةل
  حالل األسئلة اآلتية:

 ؟حديث األربعون النووية ترمجة كتابالفعل الالزم   أشكال كيف (ٔ

حديث األربعون  ترمجة كتاب يف الفعل ادلتعدي أشكال كيف (ٕ
 ؟النووية

ربعون حديث األ ترمجة كتاب لفعل الالزم يفأشكال ترمجة ل كيف  (ٖ
 ؟النووية

حديث األربعون  ترمجة كتاب يف لفعل ادلتعديل ترمجة أشكال كيف (ٗ
 ؟النووية
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 أهداف البحث -ج 

 مناسبا أبسئلة البحث  فأىداف ىذا البحث ىو:

 .اإلندونيسيةو  العربية يف وادلتعدي الفعل الالزم ات واختالفاتادلساو  عرفدل

 

 أمهية البحث  -د 

 ادلنفعة منها التالية: يرجى أن ىذا البحث كثَت
الالزم عن الفعل  احلالية ادلعرفةتعميق و وسيلة لزايدة ادلعارف اجلديدة  -ٔ

 للناس مجيعا والباحثة خاصة. اللغة تعّلميف  لعربية واإلندونيسيةابادلتعدي و 

 ادلتعلقة. العلمية األفكار يف تطوير األكادديية الكتاب مظهر من مظاىر -ٕ

 وادلتعدي  الالزمالفعل  حول الذين يريدون أن يفهموا قراءلل إضافية مرجعية -ٖ
 .اللغة تعّلميف  لعربية واإلندونيسيةاب

 .ةويعلمي اللغدل التعّلم، وال سيما مارسيدل مساعدة -ٗ

يف عملية التعليم والتعلم  "األربعون النوويةحديث "كتاب  علميمساعدة دل -٘
 .  حُت يشرح و يًتجم ذلك الكتاب إىل تالميذىم

  

 أسباب اختيار املوضوع  -ه 

 وىي : أسبابباحثة ىذا ادلوضوع مؤسسا على ختتار ال
تحسُت نوعية العربية واإلندونيسية من قبل بعض لكيفية   من توجد ادلشكلة  -ٔ

صعبة حىت ننظر إليو ابعتباره آفة، فتحليل الطالب ال تزال تعترب اللغة 
 خرج من ادلشكلة السابقة.التقابلي ىي كيفية من كيفيات دلساعدة لت

إىل اللغة الالزم وادلتعدي األخطاء من ترمجة الفعل كثَتة من الطالب   -ٕ
  .يصَت الالزم متعدايال يعلمون كيفية لاإلندونيسية و 

 من لغة القرآن واألحاديث وعلوم الدين. العربيةغة للا أنّ  -ٖ
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فهمها فعلينا نفهم ولكي يمن العربية " ةكتاب حديث "األربعون النوويوأن    -ٗ
" ةن النوويحديث "األربعو وكيف ترمجة ادلًتجم كتاب  أوال ابللغة اإلندونيسية.

 إىل اللغة اإلندونيسية.

عّلم من الكتاب ادلشهور يف العامل الذي ي "ةن النووياألربعو "حديث كتاب   -٘
  .األساتيذ ويتعّلم الطالب كثَتا، إما يف ادلعاىيد أم يف اجملاليس

 

 السابقة الدراسات  -و 

ث العلمية ادلناسبة هبذا البحث البحث فتستخدم الباحثة بعض البحو  ليعقد ىذا
 ىي:

  العربية واللغة اللغة عن التصريف من التقابلي التحليل، رمحاواة نور فعادة  -ٔ
، قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم تعليم اللغة العربية يف وتضميتة السندوية

ىيل ادلعلمُت جامعة سوانن كاليجاغا اإلسالمية احلكومية. عام الًتبوية وأت
ٕٓٔٗ.     

  السندوية اللغةيف من الدراسة السابقة أن التصريف استفدت الباحثة 
اللغة العربية ىناك ادلساوات واالختالف. وادلساوات بينهما أن كل منهما و 

وقت واجلملة يبحث عن تكوين الكلمة. وأما االختالف بينهما وىو أثّر ال
 السندوية فال هتتم بو اللغةيف  العربية وأما للغةواجلنس يف تكوين الكلمة اب

: كثَتة منها األفعال، و فعالخصوصا يف األوتفكر الباحثة ادلشكالت الكثَتة 
 .  األفعال ابعتبار معناهيف  ستبحث الباحثةو  ،األفعال ابعتبار معناه

 Analisis Kontrastif Bahasa Arab & Indonesiaاحلاج عبد ادلعُت،   -ٕ

(Telaah terhadap Fonetik dan Morfologi) ،PT. Pustaka Al Husna Baru: 

Jakarta, 2004. 

سلارج احلروف اختالفات من الدراسة السابقة أن استفدت الباحثة 
مورفولوجي يف ومتساوية بُت األصوات يف اللغة العربية  واللغة اإلندونيسية،  و 
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ربية واللغة اإلندونيسيا مها قاعداتن اللتان تبحثان الًتاكب حسب اللغة الع
ولكنها حبث الباحث عامة، وتفكر الباحثة حبثا خاصة من ، اللغة نفسهما

األفعال ابعتبار معناه مها الفعل الالزم من معايَته والفعل ادلتعدي من 
 أقسامو.

العربية واللغة اإلجنليزية" تركيب اإلضايف بُت اللغتُت "اللغة ة، ة عُت الرمحفطر  -ٖ
، يوغياكرات، قسم تعليم اللغة العربية بكلية وطريقة تعليمو )حتليل تقابلي(

 .ٖٕٔٓالًتبية جامعة سوانن كاليجاغا اإلسالمية احلكومية. عام 

اختالف القواعد بُت اللغة ، ىناك من الدراسة السابقةاستفدت الباحثة 
 Positive Superlative, danكيب اإلضايف )، منها تر العربية واللغة اإلجنليزية

Comparative،)  وجدت طريقة مناسبة لتعليم اللغتُت يعٍت يستخدم نظرية و
( ابستخدام طريقة الًتمجة التطبقية من اللغتُت Parsial Approachالفروع )

(Dual-Language Method( وطريقة القواعد والًتمجة )Grammar Translation 

Method.) وتفكر الباحثة ادلشكالت اللغة العربية واللغة اإلجنليزية ا يفولكنه ،
اللغة العربية يف ، لذلك ستبحث الباحثة أيضا توجد يف اللغة اإلندونيسيةالكثَتة 

 .اللغة اإلندونيسيةو 

الدراسة التحليلية التقابلية بُت اسم الضمَت يف اللغة العربية دمحم رليب الدين،  -ٗ
كرات، كلية الًتبية جامعة سوانن كاليجاغا اإلسالمية يوغيا  واإلندونيسيا،

 .ٕٛٓٓاحلكومية. عام 
اسم ىناك يوجد التشابو بُت السابقة أن  من الدراسة الباحثةاستفدت 

)سواء كان متكلما أو سلاطبا أو غائبا(  الضمَت يف اللغة العربية واإلندونيسيا
 ،ة مجيعا عن الفعلتوجد الباحثة خاص مل الدراسةيف حالة الرفع، من تلك 

    .وادلتعدي الالزمالفعل  حول الفعل أيستبحث الباحثة و 
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 منهج البحث -ز 

 البحثنوع  -1

البحث   ىو ادلكتيب يف ىذا البحث احثةببحث الذي تستعملها الال نوع
. يقال ابلبحث النوعي، ألن يف ىذا البحث مزية من (kualitatif)النوعي 

حديث األربعون ترمجة  ت جوىرية من كتابالبياانمزايت النوعي، ىي: 
يف  (Human Intrumen) الباحثة جهاز األساسية، العينة ابألىداف، النووية

ادلعٌت ابحلث أو اإلستقراء، حتليل البياانت ، مجع البياانت وتفيسر البياانت
      (. ٕٜٛٔ)بوغدان وبيكالن،  جوىري.

ادلضمون  تحليلالىذا البحث أيضا يستعمل بتصميم جانب ذلك،  
(content analisis)  على أسس أّن ادلصادر البياانت يف ىذا البحث ىي

ذا البحث ليأخذ اإلستنتاج  التحليل ادلضمون ىو األسلوب يف ى، و التوثيق
 9وحيدد ابلنظامي والتجرد مزية خاصة يف النصوص.

 
 تصميم البحث -2

 أما تصميم البحث فهو يتكون من مراحل البحث التالية:
 أوال ادلرحلة األوىل للبحث، وىذه تتضمن اخلطوات التالية: 

 توجيو ادلوضوع إىل احملاضر مع اسًتشادىا عن موضوع ادلختار (أ 

 ختطيط خطوات البحث (ب 

 لقة ابدلوضوع لتكون مصادرا للبياانت.مجع كتب ادلتع (ج 

ابللغة العربية ادلتعدي و  الالزمقراءة الكتب اليت تتعلق ابلفعل  (د 
 وفهمها مع حتليلها.  واإلندونيسية

  كتابة خطة البحث  (ه 

                                                 
9
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االسًتشاد إىل احملاضر عن خطة البحث مث جتليها إىل جلنة مناقشة  (و 
 خطة البحث.

 بحث، وىذه تتضمن اخلطوات اآلتية:اثنيا مرحلة االستعداد لل
خطة البحث إىل جلنة مناقشة خطة البحث مث تناقشها الباحثة تقدم  (أ 

 مناقشة.

هبذا طلب رسالة االستئذان للبحث وذلك لبحث الكتب ادلتعلقة   (ب 
البحث سلتلف ادلكتبات ادلوجودة يف جامعة أنتساري اإلسالمية 

 بنجرماسُت.احلكومية 

 فيذ البحث، وىذه تتضمن اخلطوات اآلتية:اثلثا مرحلة تن
 مجع البياانت األساسية ادلتعلقة هبذا البحث (أ 

 ابجلد اضرمتابعة عملية االشراف من احمل  (ب 

 لبياانت وحتليلهاعرض ا (ج 
 

 رابعا مرحلة كتابة الرسالة العلمية
ويف ىذا ادلرحلة تقوم الباحثة بكتابة نتائج البحث على شكل البحث 

حتت اشراف وارشاد احملاضر. وتكتبها الباحثة بعد أن  العلمي
يصححها احملاضر بتصحيح كل خطإ أو نقصان الذي يوجد يف 

 البحث.

 

 درهااالبياانت ومص -3

 البحث بياانتأوال 

ادلتعدي و  الالزم تتكّون من البياانت احملتاجة يف ىذا البحث العلمي
 .العربية واإلندونيسيةمن 

 تمصادر البيااناثنيا 
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وأّما ادلصادر للبياانت السابقة فهي العديد من ادلراجع اّلذي يتكّلم 
تنقسم ، وىي  لعربية واإلندونيسيةامن ادلتعدي و  الالزم ويبحث عن
 إىل قسمُت:

، األربعون النووية حديثترمجة كتاب   ادلصدر األساسي وىو (أ 
إيرواندي  -مراجعة: د. دمحم معُت بصري ترمجة: عبد هللا حيدر 

رمذي، )ادلكتب التعاوين للدعوة وتوعية اجلاليات ابلربوة: الرايض، ت
 .حيِت بن شرف النوويي الدين حمل، م(ٖٔٗٔه/ٕٓٔٓ

 ىي تنقسم إىل قسمُت:ادلصادر الثانويّة و  (ب 

 الكتب العربية (1
 علم اللغة يف التقابلي لدكتور أمحد سليمان ايقوت (أ )

لدكتور زلمود إمساعيل صيٍت  التقابلي اللغوي وحتليل األخطاء  (ب )
 إسحاق دمحم األمُتو 

 جامع الدروس العربّية دلصطفى الغالييٍت (ج )

 التيسَت يف فهم اللغة العربية للحاج دمحم كامل رّمى أنصار  (د )

 اذلدى يف علم الصرف ألمحد مزكى ادلاجستَت  (ه )

 ملّخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة (و )

 م الصرف ألمحد عزانادلوجز يف عل (ز )

 البداية يف علم الصرف لسالمت دارين (ح )
 

 الكتب األجنبية (2
a. Analisis Kontranstif  Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia oleh H. 

Abdul Mu’in.  

b. Anakon Sintaksis Bahasa Arab-Indonesia oleh Dr. Maman 

Abdurrahman, M.Ag. 

c. Jurus Andalan Menguasai EYD oleh Sholechul Aziz 
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d. Intisari Kata Bahasa Indonesia oleh Moh. Syamsul Hidayat, S.Pd 

e. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan.  

 

 أساليب مجع البياانت -4

التوثيق  احملتاجة فهي ة جلمع البياانتاحثبأّما الطريقة اّليت سلكتها ال
(dokumentasi) ادلتعديو الالزم الفعل  ، حتدد الباحثةالبياانت ىذهمجع . يف 

حديث األربعون النووية إما يف العربية أم يف ترمجة كتاب  يف الذي توجد
الفعل الالزم وادلتعدي من احلديث االول حىت  حتدد الباحثةاإلندونيسية. 

اليت فيها  10خيطط يف كراسة اخلاصةتحديد حديث اآلخَت. مث ىذا نتائج ال
حديث األربعون ترمجة كتاب الفعل الالزم وادلتعدي ومعانيها اليت توجد يف  

ألجل ىذا النتائج بدقة  .احلديث االول حىت حديث اآلخَتالنووية مرتبا من 
   بثالث مرات.  الفعل الالزم وادلتعدي ومعانيهاصحيح، فتحدد الباحثة 

 

 أساليب حتليل البياانت -5

الذي أيخذ من  ادلضمون التحليلالبياانت أبسلوب  رلموعة ةاحثبال تقّدم
Krippendorff . تية:اآلطوات اخلة على احثبالوحتّللها 

من  حديث األربعون النووية إما يف العربية أم يف اإلندونيسية قراءة كتاب (أ 
 خَت امجاال.احلديث االول حىت حديث اآل

 ىي الفعل الالزم وادلتعدي. الكلماتد يحتد  (ب 

 احمللولة. البياانت  حتديد (ج 

 نسخ البياانت احمللولة. (د 

 .تقليل البياانت ادلناسبة ابلتحليل والبياانت غَت ادلناسبة ابلتحليل (ه 
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 اىتداء ادلعٌت.  (و 

 حتليل البياانت  (ز 

استعمال ادلصادر غَت ابستمرار،  تصديقات البياانت، ىي مالحظة (ح 
البياانت احمللولة، مناقشة ابألشخاص اليت ذلهم كفاءة حول الفعل الالزم 

 11وادلتعدي، واعادة النظر عن تلك البياانت والتخطيط.

 
 

                                                 
11

 Moh. Ainin, Op.Cit, hal. 14-17 


