
 ملخص البحث
العربية واإلندونيسية )دراسة حتليلية يف كتاب ترمجة حديث  من التحليل التقابلي عن الفعل الالزم واملتعدي .م6102ىن، عينور ال

 املاجستري. رضى درماوايتالبحث العلمي. قسم تعليم اللغة العربية. املشرفة: الدكتورة  .األربعون النووية(

 األربعون النووية كتاب ترمجة حديث ،الفعل الالزم واملتعدي، التحليل التقابلي : الكلمات الرئيسية 
يصعب على دراسة أوجو التشبو واملتساوايت واالختالفات بني ىيكل اللغة األوىل وىيكل اللغة الثانية،  إن  

واملشكالت  .ترمجة بني لغتني وخاصة يف والتحليل التقابلي تساعد على حل ىذه الصعوبة، ،اللغة األوىل واللغة الثانية
بناء على أن   .األخطاء اللغوية يف اجلملة الفعلية وعالقتها برتمجة العربية إىل اإلندونيسيةمنها  املوجهة يف ميدان دراسي

فعل لة الفعلية من اللغة اإلندونيسية. ترتكب اجلم فعلية يفمجلة  وفضال على عدم تركيب ،خمتلفنيلغتني القواعد 
 ةأم مفعولني أم بثالث بو واحد مفعولفعل حيتاج إىل  أمأي يسمى بفعل الزم،  مفعولفعل ما ال حيتاج إىل  إماوفاعل، 
تبع تإىل اللغة اإلندونيسية، ىل  ة الفعل الالزم واملتعدي ترمج عند بدأ املشكالت. أي يسمى بفعل متعد   مفاعيل

 قامتلذلك     .(Transitif dan Intransitif)حول قواعد اللغة العربية أم بقواعد اللغة اإلندونيسية بكلمة  ةرتمجال
  .مما يتعلق بعلم الصرف العربية واإلندونيسيةالباحثة ابلتحليل التقابلي عن الفعل الالزم واملتعدي يف 

استخدمت الباحثة   العربية واإلندونيسية منالفعل الالزم واملتعدي يف ترمجة  املساوات واختالفات ملعرفة
 .الرتبوي مشهورة وأكثر استخدامو يف جمال من كتبألنو كتاب ترمجة حديث األربعون النووية 

على  Krippendorff بنموذج البحث (content analisis)تصميم التحليل املضمون استخدمت الباحثة و  
  أسس أن  املصادر البياانت يف ىذا البحث ىي التوثيق.

أفعال السجااي والغرائز  :ىي أربعة أشكال الزمةاألفعال ال أشكال عدد ن  أ :ا نتائج ىذا البحث فهيأم
املتعدي  مها: اثنان شكالن األفعال املتعدية لوعدد أشكاعلى عرض ودل  على معىن الزمو.  وعلى وزن اِنْ َفَعَل ودل  

أما و بنفسو واملتعدي بغريه، واملتعدي بغريه ىي: زايدة حرف اجلر وعلى وزن أَفْ َعَل، فَ عََّل، فَاَعَل، تَ َفاَعَل، اْستَ ْفَعَل. 
 Kata Kerja Intransitif dengan Imbuhan Ber dan بكلماتعدد أشكال ترمجة للفعل الالزم مخسة أشكال: 

tanpa Imbuhan, dan Kata Adjektiva dan Bentuk Terikat, عدد أشكال و لن يرتجم املرتجم إىل أي شيء. و
 Kata Kerja Transitif tanpa Imbuhan dan dengan Imbuhan بكلماتأشكال:  عشر ترمجة للفعل املتعدي ستة

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 املرتجم إىل اإلندونيسية ولكنها بالتينية

إذا كانت األفعال الالزمة على  :األول ،ىياستنتجت الباحثة افرتاضات البحث و البحث نتائج بناء على 
 دلَّ على معىن الزمووإذا  .Kata Kerja Intransitif dengan Imbuhan Ber وزن اِنْ َفَعَل فرتمجها إىل اإلندونيسية ب

دلَّ على عرض وافعال السجااي والغرائز  إذاو  .Kata Kerja Intransitif tanpa Imbuhanفرتمجها إىل اإلندونيسية ب 
إذا كانت األفعال املتعدية على وزن أَفْ َعَل وفَ عََّل واْستَ ْفَعَل أو  الثاين: .Kata Adjektivaفرتمجها إىل اإلندونيسية  ب 

-Kata Kerja Transitif dengan Imbuhan Meمن الفعل الذي حيتاج إىل ثالثة مفاعيل فرتمجها إىل اإلندونيسية ب 

Kan.  وإذا حبرف اجلر فرتمجها إىل اإلندونيسية بKata Adjektiva atau dengan Kata Kerja Intransitif dengan 

Imbuhan Ber atau Ter atau dengan Tanpa Imbuhan. 


