
 تهامشكلة ترجمو الجملة المجهولة

  "القصة ىف التربية" ىف كتاب  حتليلية وصفيةدراسة(
  )ز عبد ايددكتور عبد العزيلل 

 

  

   

  البحث هذا
  مقّدم إىل كلية اآلداب

  جوكجاكرتا احلكوميةاإلسالمية   جبامعة سونان كاليجاكا
  شروط للحصول على الدرجة العامليةلتكميل بعض ال

  ىف علم اللغة العربية وأدا
  

 وضع

  سيت منورة

  ٠٣١١١٢٦١: ةالطالب رقم قيد
 

  لغة العربية وأد بهاقسم ال

  كلية اآلداب بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية

  جوكجاكرتا

٢٠٠٨ 
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 كلمة شكر وتقدير

 

أشـهد أن  . احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم و العلم و العمل 
 وسلّم على سيدنا حممد الفاتح      اللهم صلّ . الإله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله       

ملا أغلق والقادم ملا سبق والناصر احلق واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله وصحبه          
  .حق قدره ومقداره العظيم

وبعد فيسرين أن أتوجه بالشكر اجلزيل والتقدير الفائق على من له فضل يف 
  :إمتام هذا البحث، وأخص بالذكرمنهم 

ميد كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية صاحب الفضيلة ع .١
 .ري املاجستشهاب الدين قليويبالدكتور : احلكومية جوكجاكرتا 

صاحب الفضيلة رئيس شعبة اللغة العربية لكلية اآلداب جبامعة سونن  .٢
الدكتور ألوان خريي : كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا 

 .رياملاجست
 من احملاضرين واحملاضرات يف كلية اآلداب الّذين قد ربوا أصحاب الفضائل .٣

 .الباحث يف  التعلّم و السلوك جبيد العلوم واملعارف
صاحب الفضيلة األستاذ الدكتورندس خري النهضيني املاجستري كمرشد  .٤

 . من أوله إىل منتهاه يف هذا البحثةالباحث
قبتهما وتربيتهما منذ محلتين ن كنت يف ضمنهما ومرايلذل انيي احملبوبوالد .٥

ستفيد بدعائهما، اللهم اغفريل ذنويب ولوالدي  أأمي حىت اآلن ومل أزل
  .ةوارمحهما كما ربياين صغري

 ة الكبري و أخيت و عائلتهمامرانعل آ الكبري عبيد مفرحني و حممد اينأخ .٦
  ".أقول لكم شكرا كثريا "ألف نعامة

 شكرا ، يساعدىن يف كتابة هذا البحث و الذي شجعىن"فائق عني الرفيق" .٧
 .جزيال
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وزمالئي الكرماء مجيع الطلبة يف قسم اللغة العربية وأدا و يف فصل األدب  .٨
 ، مديان،ايفا:الذين يصاحبونين طوال تعلمي يف اجلامعة على سبيل اخلصوص

 و ، إيدا، سومي، نورا، لطفى، اجنيف،حسنة ، فوغوه، نصري، حارس،مريا
-٢٠٠٤(يف هيئة الطالب التنفيذية بقسم اللغة العربية وأدا زمالئي 
 مجيع أصدقائي األعزاء  منومن مل أذكر أمسائهم واحدا بعد واحد). ٢٠٠٣

اجلزاء يف الد نيا  الّذين دفعوين إىل إمتام هذا البحث جبهدهم فجزاهم اهللا خري
احلة واآلخرة وأدعوا اهللا عسى أن يكون ذلك يف صحائف أعماهلم الص

 .اجلارى ثواا هلم إن شاء اهللا
 

أشكر لكم شكرا جزيال بقول جزاكم اهللا أحسن اجلزاء جزاكم اهللا خرياً 
  ...آمني. كثريا و مع السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة

وأخريا أرجو أن يكون هذا البحث وراثة مين جلميع القرآء األعزاء وأنتظر 
واهللا اهلادي إىل سبيل . به وتصحيحه يف األيام القادمةكل اإلنتقاد والتنبيه ألجل تصوي

  .احلق واهللا أعلم بالصواب
  

      ٢٠٠٨  ينايري٢٢ ،جوكجاكرتا  
    
  ةالباحث   
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ريدالتج     

 

 

Dalam penerjemahan sering ditemukan berbagai masalah kesulitan, 

apalagi dalam penerjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yang 

mempunyai latar belakang budaya dan struktur bahasa berbeda, seperti 

permasalahan dalam penerjemahan buku “qishah fi tarbiyah” karya Dr. Abdul 

Aziz Abdul Majid, penerbit Darul Ma’arif, Mesir. Buku ini berisi kumpulan cerita 

anak-anak, dan terdapat pesan-pesan moral yang ada didalamnya.  

 

Dalam buku ini, penulis banyak menemukan kesulitan menerjemahkan 

bentuk fi’il majhul/kalimat pasif. Dalam bahasa indonesia kalimat pasif biasanya 

diterjemahkan dengan menambahkan imbuhan “di….kan” dan tetapi padanan 

dalam terjemahannya sering ditemui berbentuk aktif yaitu “me…kan” atau 

mungkin juga terdapat variasi-variasi bentuk aktif yang lainnya. Sedangkan dalam 

bahasa arab pola kalimat pasif/ majhul memiliki bermacam-macam variasi yang 

memungkinkan terjadinya penerjemahan yang bervariasi pula. Seperti variasi 

bentuk pasif berikut yang diterjemahkan dengan kalimat aktif. Misalnya: لذالك مستها 

 kalimat ini lebih tepat diterjemahkan dengan bentuk aktif “maka , امها "اسبع امللك"

permaisuri memberinya nama “asba’ul mulk”, atau dalam bentuk kata  وهو مربوط فوق

 ,yang biasanya diterjemahkan dengan imbuhan di……., (“diikat”) مربوط  kata , اجلمل

namun akan lebih sesuai diterjemahkan dengan “terikat”, probematika inilah yang 

selanjutnya akan diteliti oleh penulis. 

 

Setelah melakukan pendataan, penulis ingin meneliti dan mencari solusi 

pilihan bentuk kata penerjemahan fi’il majhul tersebut, sehingga akan ditemukan 

bentuk kata yang tepat dan sesuai dengan bahasa Indonesia. Adapun penelitian ini 

merupakan kajian pustaka yang berusaha mendiskripsikan dan menganalisis 

bentuk kata dan struktur penerjemahan fi’il majhul tersebut dengan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan sintaksis.  

 

Penulis berharap dengan penelitian ini akan mempermudah 

penerjemahan dalam bentuk majhul dengan lebih tepat dan mudah untuk dibaca 

dan dipahami. 
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 الشعار واإلهداء

 

  الشعار
 

 

  *هوجاهل كمن علم وأخ وليس عالما لدوي المرء فليس تعلم*  

“Belajarlah!! Sebab manusia lahir tanpa ilmu dan orang berilmu bukanlah seperti orang yang 

bodoh” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلهداء
 

  : إىلأهدي هذا البحث

  

  

  كلية اآلداب

  وأمي فروطوجا الح أبي: ريمينإليكما يا والدي المحبوبين والكو

         ةين ربياني صغيرذ الجةي ستى خدجةاالح

 ة الكبير أختيو ما و عائلتهين الكبيريخوأ وإلى

  قيفو إلى حبيبى فائق عين الر
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  حمتويات البحث

  

  أ......................................................صفحة املوضوع

  ب......................................................صفحة املوافقة

  ج......................................................رسالة املشرف

  د.....................................................الشعار واإلهداء

  ه.............................................................التجريد

  و...................................................كلمة شكر وتقدير

  ح....................................................حمتويات البحث

  ١................................................مقدمة: الباب األول

  ١.................................................البحث خلفية -أ

  ٢...............................................البحث حتديد - ب

  ٢...................................... أغراض البحث وفوائده- ج

  ٣............................................... التحقيق املكتيب-د

  ٤................................................. منهج البحث-ه

  ٥...............................................طار النظري اإل-و

  9................................................ نظام البحث-ز
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  ترمجة الباحثة
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  الباب األول

  ـــــةاملقدمـ

 بحثة اليخلف .١

 هوو ما خيتبأغة اللىف و. ه فكرة اإلنسان و شعورري عنعبوسيلة للتاللغة هي    

 Speech ( الصوت يف فعل الكالمبشكل هرظتضمن يف فكرتنا و سيي ذياللنظام ا

act(.ةالواحداللغة  ختتلف بني ةدير بالعلم أن لكل اللغة هلا فكرة و تعبري من اجل١ 

ال  يف جم ليسختالفاالولكن   اإلندونيسيةختلفت اللغة العربية عنا كما ٢.ىخراألو

  .اآلخرختالف جبانب اال ابتهاكت تعبريها و كيفيةبل يففحسب مترادفاا 

.  والثقافةجياتطور التكنولوتقدم يف هذا الوقت تقدم تطور انتشار اللغة كما 

 كلغة دينية  أيضامهم كانت اللغة العربية هلا دور كانت اللغة اإلجنليزية لغة عامليةبينما

. لبنيصبحت املراجع للعلماء و الطااللغة العربية الكتب اليت أمن ظهرت . و ثقافية

 لتسهيل دراسة املصادر إليها بكثري اجاتحم الترمجة كانتانطالقا ملا سبق ذكره، 

  .العربية

  النصوص األصلية نقل الفكرة منIbnu Burdah" إبن بردة"الترمجة عند 

 غرضها كيو .٣)اللغة اإلندونيسية ( لغة اهلدفمع تكافئها إىل) النصوص العربية(

 غري ةقيقلكن الترمجة ىف احلو. وما فيها من املعاىن مفهومة فهما جيدا املصدر لغةتكون 

                                                
1
 Sumarsono, Buku Ajar Filsafat Bahasa, (Jakarta: Grasindo, 2004), 58:الصفحة  

   ١٧٦الصفحة ) ١٩٧٥مكتبة أجنلو، : القاهرة(إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة،   2
3 Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemahkan Teks 

Arab, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2004) الصفحة ٩    
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أن يكون  البد) دونيسية اللغة العربية إيل اإلنمن( األخص  علىوسهلة ألن الترمجة 

 اجلملة املترجم إليها كانت  حىت،لغة اهلدف جيدا إىل عربهاي مث اجلملة فهم  منماملترج

  .الفهمسهلة وة باجذبديعة و

 عن نصه األصلى أو   من الترمجة اليت التزال ختتلف بنصهري كث هناكيف الواقع

 لذلك البد للمترجم. رئتواصل إيل القاال  األصليةحىت كانت الفكرة ةي األصلفكرته

 ٤.هي املترادفات و النحو و األسلوب وما يتعلق بالسياقو يعرف ثالثة أمور،من أن 

  املشكالت سوي يواجهون ىف هذه الوجوه من املترمجنيري كث الوجوهألن يف هذه

  .املترادفات ىف ؤ التكافمشكالت إجياد

 من الكتاب الذي فيه  عبد العزيز عبد ايدلدكتورل" ىف التربيةقصة "وكتاب 

فيها . )Fabel(القصص اليت تتعلق باحليوانات  تتعلق باألبناء واليت جمموعة القصص 

الكتاب وهذا .  ودراستهاهاانتفاعألوالد لثالثون قصة وىف كل قصة نصائح ميكن 

 استعملت فيها بسيطة وسهلة ليتواللغة احيب عامل األطفالـ  أو ملن  لألوالدصاحل

      .للفهم

منها مشكلة  ، الترمجةكالتمش مشكلة من يف هذا الكتاب بالرغم من ذلك

وظهرت هذه .  والبحث عنهاتترجم إيل اهولكن أن مي اليت  العربيةاجلملةترمجة 

  . واإلندونيسية  بسبب اختالف القواعد بني اللغة العربيةاملشكلة

اجلملة اليت تتركب من  ىف اللغة العربية ومن أنواع اجلملة

 ميكن ترمجتها بالبناء الفاعل، وتترجم هذه اجلملة إىل اإلندونيسية+املفعول+الفعل

تترجم اجلملة اهولة ولكن عادة . ىف جمردها  di…..kanأو  diمع زيادة سابقة  اهول

،  بوجود السياق املوجوداعلقت م ىف اللغة اإلندونيسيةاجلملة املعلومة إىل ىف اللغة العربية 

ومن أمثلة اجلملة  . املذكورةاجلملة أخرى تدل على املعىن اهول سوى وهناك مجلة

                                                
 105  و 99 ,75 ,65 الصفحةنفس املصدر،   4

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 3 

 ، وما أشبه ذلك٥" صبع امللكأ" مستهاأمهالذلك  اليت وجدا الباحثة من هذا الكتاب
   . ة أو معلوم اإلندونيسيةة ىف اللغيترجم جمهولة ميكن أن وةهذه الكلمة معلوم

 اجلملةرادت الكاتبة أن تبحث مشكلة ترمجة أ السابقة تكالشبناء علي امل

لدكتور عبد العزيز عبد ل "صة يف التربيةق" يف كتاب ةكن أن تترجم جمهولميالعربية اليت 

 أن تترجم إيل اإلندونيسية كنمي العربية اليت اجلمل  استعمال ألن الكاتبة وجدتايد،

  .  ولوكان بعضها معلوما ىف العربيةجمهولة

  

  لبحثحتديد ا .٢

ن  ـميك اليتا ذكر ىف خلفية البحث تريد الباحثة أن تبحث اجلملة ممانطالقا 

 اجلملة  ىف، وال تبحث"قصة ىف التربية"ىف كتاب   املوجودةاهولةأن تترجم إىل 

انات من اجلمل اليت يالباحثة تسعى أن جتمع البهولة  كما ىف باب علم النحو ولكن ا

    . ميكن أن تترجم إىل اهول سواء كانت من اجلمل املعلومة أو اهولة

أن املوضوع الذي ستبحث هو اجلملة  الباحثة  ميكن أن تعرفذلكبناء علي 

". قصة يف التربية"هولة يف كتاب اول إيل  ميكن أن حت اليتو التعبري يف اللغة العربية

كن أن مي اليت  العربية صيغ اجلملما هي: إذن حتديد البحث املطابق عند الباحثة هو

   ؟ ىف اللغة اإلندونيسيةحتوهلا الباحثة إيل  اهولة

 

 أغراض البحث وفوائده .٣

ن أكن مياجلمل اليت  ليه هومعرفة صيغإرض الذي تريد الباحثة الوصول الغ   

يف اللغة و معرفة مكافأا " قصة يف التربية" يف الكتاب  إىل اهولحتوهلا الباحثة

  .اإلندونيسية

                                                
 ٧٣. ص،) ١٩٥٦ ، داراملعارف،مصر (،قصة ىف التربية ، العزيز عبد ايد عبد٥

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 4 

جم جمهوال رتيبحث لتسهيل فهم اجلملة و التعبري الذي ميكن أن لو فوائد هذا ا   

إىل اللغة  ة اليت ميكن أن تترجم جمهول العربية معرفة اجلملوملساعدة املترجم يف

   .ونيسيةاإلند

  

 التحقيق املكتيب .٤

 حبث ىفة مل جتد البحث الذي ـبعد أن طالعت الباحثة إىل البحوث السابق  

 "القصة ىف التربية" اهولة و مشكلتها ىف الكتاب اجلملة وهي مثل هذه القضية

، من قبلرجم تمل يذا الكتاب ـاعتقدت الباحثة أن هو .دكتور عبد العزيز عبد ايدلل

د ىف هذا الكتاب ولكن ــ هناك قصة مشهورة تشبه القصص اليت توجتإن كانو

  .يوجد هناك فرق

بالرغم من ذلك وجدت الباحثة البحث الذي يتعلق باهول ىف اللغة العربية   

 ،ألمحد نفائذ مهامنا" املعلوم و اهول ىف اللغتني العربية و اإلندونسية: "حتت املوضوع

 و ،لزيةهول ىف اللغتني العربية واإلجناملعلوم و ا" وع سومرمن حتت املوضو البحث ل

والبحث لكسفيند حتت . مها من كلية التربية باجلامعة اإلسالمية سونان كاليجاكا

كلية ، من "مقارنة بني اللغتني العربية واإلندونسية ىف املعلوم و اهول"املوضوع 

  .  جبامعة سونان كاليجكا جوكجاكرتا١٩٩١داب سنة اآل

 بينها و بني هذا البحث ىف ا فرق هناكعرفت الباحثة أنمن البحوث السابقة و  

 ىف السابق أن هذا البحث سيبحث ىف  الباحثةكما ذكرت. موضوع البحث و حتليله

ىل اللغة إ اكيفية ترمجته و جمهولة ىف اللغة العربيةترجمت اليت ميكن أن اجلملة

 بينهما كما ىف ةتحليل املقارنال و نفسهولالفعل اه ليس يبحث ىفو ،اإلندونسية

       .ث السابقةوالبح
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 طريقة البحث .٥

 لطلب األجوبة والبيانات من املسائل  هىمن اجلدير بالعلم أن وظيفة البحث   

 مجع وهو )Library Research( وهذا البحث من البحث املكتيب ٦.اليت ستبحثها الباحثة

، ومن املصادر الثانوية اليت تتعلق " التربية ىفالقصص" األولية من كتاب ياناتالب

  .باملصدر األويل

هو التحليل )  Descriptive Analysis(و يستعمل هذا البحث التحليل الوصفي    

 انتتاجه، ومنهج هذا التحليل كما الذي تصور البيانات منظمة كي يسهل فهمه و

  :يلي

كن ترمجتها جمهولة ميواملراد هنا مجع البيانات من اجلمل اليت  ،مجع البيانات  .١

 ." ىف التربيةةالقص"من كتاب 

اليت مجعتها الباحثة من كتاب  اهولة حتليل اجلمل حتليل البيانات وهو  .٢

 اللغة اإلندونيسية من حيث إىل، مث تترمجها الباحثة " ىف التربيةةالقص"

 .تركيبها

  الىت ميكن أن تترجم اجلمل  منهي تصنيف البياناتتصنيف البيانات و  .٣

وكيفية ترمجتها إىل اللغة اإلندونيسية " قصة ىف التربية"ىف كتاب اهولة 

 .اجيد

 

 اإلطار النظري .٦

 إذن نقل ٧.لغة اهلدفللغة املصدر إىل ل الترمجة كنقل نصوص  Catfordعرف   

 كل تفك ىفال مور الىت لغة اهلدف مع اهتمام أسلوا من األلاملقصود وتعبريه إىل 

                                                
   ١١٣ نفس املصدر الصفحة ٦

ِ7 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 

 الصفحة:1
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 حتليل نصوص اللغة يهو قسام أىل ثالثة إنقسم ت الترمجة عمليةو . الترمجةعملية

 إذا استعمل املترجم هذه ، اهلدفلغةالركبها إىل  ةاألصلية  مث نقل مقصودها و اآلخر

  . لغة اهلدف جيداون املقصود من اللغة األصلية وصل إىلك سياملرحلة جيدا

 لغة اهلدف يف احلقيقة صعب على املترجم أن ينقل نصوص اللغة األصلية إىل   

للغة العربية واإلندونيسية ختالف بني ا مثل وجود اال، بينهماختالفاتلوجود اال

 الفكرةوجد ما زال تعلي رغم من ذلك .  ثقافية أو أسلوبية أوو لغوية كانت أتركيبة

  ٨. بني اللغة األصلية و لغة اهلدفيةساوتامل

لوجود هو  )sintaksis( النحوىف جمال   الترمجةت من مشكالمشكلةظهور

 ترمجه اللغة العربية اليتكما ىف .  اللغة األصليةمعلغة اهلدف ات القواعد بني فاختال

 العربية اليت ملةاجلم أن لر بالعيفلذلك من اجلد.  نقلها جمهوال يف اللغة اإلندونيسيةميكن

  : كما يلى ىف اللغة اإلندونيسيةترجم إيل اهولت ميكن أن

 اهول يبىن على الفعل الذي .١

يف مستوى اللفظ و  يف اللغة العربية إماكن ترمجتها إيل اهول مية اليت عبارال

 و هي ٩.يت تبين جمهولةويف مستوى اللفظ اهول يعرف بوجود األفعال ال. اجلملة

  : كما يليةينن معاوزأعلي 

 إذا كان املاضيو.  قبل اآلخري الذي يضم أوله ويكسر ماالفعل املاض .١

   ١١.فيبدل عني فعله ياء ىف اهول ١٠أجوفا

 .ي يضم أوله ويفتح ما قبل اآلخر الفعل املضارع الذ.٢

  
                                                

8
 M. Rudolf Nababan, Teori Menerjemah Bahasa Inggris, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, Cet. I, 1999), hlm 19 
 ٩٤نفس املصدر الصفحة   9

 جوف هو الفعل الذى آلم فعله حرف علةو األ  10

ألن ال يذكر لذلك ملا يستعمل يذكر جمهوال يف اللغة العربية ألن فاعله اليعلم أو يقصد  11 

 اهول يف اللغة العربية فال يذكر فاعله
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    املفعول اسم .٢

للداللة على   صفة تؤخد من الفعل الذي يبىن على اهولفعولاملاسم و

 ١٢.والتجدد، ال الثبوت والدوامحدث وقع على املوصوف ا على وجه احلدوث 

، كما ىف املثال الذي يوجد "مفعول"ويبىن اسم املفعول من الثالثي ارد على وزن 

ميكن أن يترجم باهول   ، فوق اجلملمربوطوهو : ىف كتاب قصة ىف التربية

)diikat .(هول، بإبدال ثيثالويبىن اسم املفعول من غري العلى لفظ مضارعه ا 

 ١٣.حترم ومستغفر وما أشبه ذلك، كمحرف املضارعة ميما مضمومة

 فاعل+مفعول+فعل .٣

ب علي  تترك اليت اجلملةهيواجلملة العربية اليت تدل علي املعين اهول 

 يف ترمجة ميكن كاملكافأةوهذا التركيب  .الفاعل+)الضمري(املفعول+)املعلوم( الفعل

 ووجدت الكاتبة هذه .ذكر ظاهراية ولكن فاعلها  اهولة يف اللغة اإلندونيسياجلملة

  .اجلملة كثرية ىف كتاب القصة ىف التربية

   مصدر+مصدر ومت+مصدر و حاجة إىل+مصدر و قابل+من+البد .٤

جمهولة اجلملة اليت كن ترمجتها إيل اإلندونيسية مي اليت ىخرواجلملة العربية األ

 كان ياضتضمن الزمن ما يلكنه ال  من الفعل وذاملصدر مأخوو. درا املصتتركب من

 مصدر  الفعل معلوما كان أو جمهوال لهدير بالعلم أنمن اجل. أو حاال أو مستقبال

عرفة ومل ، أو معلوماجمهوال معناه  أن يكون كن مياملصدر   ظهر أنا من هن،واحد

  .مجلته سياق جاء منمعناه جمهوال أو معلوما 

  سياق اجلملةونيسية جمهوال إذا كانند يترجم إيل اللغة اإلاملصدر الذيو

  ،ال بد من التصويبهذا البحث  : كما يف املثال التاىل،مصدر+من+البدتتركب من 

                                                
 ، الصفحة)١٩٨٧املكتبة العصرية، :بريوت( ،امع الدروس العربيةجمصطففى غالييين،   12

١٨٢.  
 نفس الصفحةاملصدر السابق،   13
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 Penelitian ini harus واجلملة ىف هذا املثال يترجم جمهوال ىف اللغة اإلندونيسية

diperbaiki.   

هذا : يل، كما ىف املثال التامصدر+ل+قابلوكذلك اجلملة اليت تتركب من 
 Sistem ini :ويترجم ىف اللغة اإلندونيسية جمهوال كما يلي، ريغيقابال للالنظام ما زال 

masih bisa dirubah  
هذه  :كمثل، مصدر+مت و مصدر+إىل+حاجةواجلملة اليت تتركب من 

يترجم جمهوال ىف اللغة املصدر ىف هذه اجلملة و، حباجة إىل التطوير زالت  ماالنظرية

 متتواجلملة  متت كتابتهاهذه الرسالة  :واملثال الثاين. dikembangkan ةاإلندونيسي

   Telah selesai ditulis ـبتترجم  كتابتها

  و مها استعمال الترمجة،ية نوعانساللغة اإلندونهول إىل طريقة ترمجة او

ن  ولكملة أن يهتم السياق املوجود حول اجلاملهم يف الترمجةاهولة أو املعلومة و

  .  يترجم باهول يف اللغة اإلندونيسية ىف اللغة العربيةاألكثر اهول

واجلملة اهولة ىف اللغة اإلندونيسية أصلها من اجلملة املعلومة املتعدي، 

 ةالفعل املتعدي). O(واملفعول ) P(والفعل ) S( وهي الفاعل لذلك فيها ثالثة عناصر

  . di - ين الفعل الذي يستعمل سابقةالذي يستعمل فيها على شكل املعلوم يع

للمفعول فيمكن أن نأخذ ) O(للفعل و) P(للفاعل و) S( الرمز ناستعملاإذا 

: القاعدة ىف جعل اجلملة اهولة من اجلملة املعلومة ىف اللغة اإلندونيسية كما يلي

 -Di - بــ-Meng -بدال سابقةإ) ٢). (O(باملفعول ) S(بدال مقام الفاعل إ) ١(

 املفعول  مقام  قبل املفعول، السيما إذا كان-Oleh -زد لفظ ) ٣. (مقام الفعلىف 

)O ( يفارق بالفعل)P.(١٤     

                                                
14 Gorys Keraf, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Ende: Nusa Indah, 1980), 

٢٨٠-٢٧٩الصفحة   
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اجلملة ستعمل ن اللغة اإلندونيسية ميكن أن إىل ترمجة اجلملة اهولة كيفيةو

ترجم اجلملة اهولة مناسبة مبا قبلها وما ياملهم على املترجم أن اهولة أو املعلومة، و

  ١٥.تترجم اجلملة اهولة باجلملة اهولة أيضا  أنولكن األحسن. بعدها من اجلملة

قصة ىف " ىف كتاب يف اللغة العربية ملبالنظرية املذكورة ستحلل الباحثة اجل

 وستترمجها مناسبا بالسياق   اللغة اإلندونيسيةإىل ةكن أن تترجم جمهولمي اليت "التربية

   .ملةاملوجود حول اجل

  

  نظام البحث .٧

  : أبواب كما يلي ربعةأينقسم هذا البحث إىل 

خلفية البحث وحتديد البحث وأغـراض      : توي فيها   حي.  املقدمة الباب األول  •

 البحـث ونظـام     طريقةالبحث وفوائده والتحقيق املكتيب واإلطار النظري و      

  .البحث

 إىل اللغـة    و ترمجتها " قصة ىف التربية  "جانبية كتاب   حيتوي على    الباب الثاين  •

  .اإلندونيسية

حتليل اجلملة العربية اليت ميكن أن تترجم جمهوال إىل         وي على   تحيالباب الثالث    •

 .ها مشكلتاللغة اإلندونيسية وحتليل

 ختتاماالالباب الرابع  •

  

  

                                                
15
 Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemahkan Teks Arab, (Yogyakarta : 

Tiara Wacana, 2004) ٨٩ الصفحة   

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 

 

 

 الباب الرابع

 االختتام

 

 اخلالصة .١

تلخيصا  الكاتبة أن تطرح خالصة هذا البحث تقبل انتهاء هذا البحث عزم

  :، وهي كما يليواختصارا وتسهيال للقراء لفهم ما كتبته الباحثة

وهلا إىل  حتكن أنمي اليت صيغ اجلملكما قد حبثت الكاتبة ىف الباب الثالث أن 

 ثالثة أنواع "القصة ىف التربية"بية إىل اللغة اإلندونيسيسة ىف كتاب اهول ىف اللغة العر

  :وهي

وكيفية ، )POS(اجلملة اليت تتركب من الفعل واملفعول والفاعل   .أ 

تستعمل اجلملة اهولة ىف  ترمجتها إىل اللغة اإلندونيسية نوعان،

 ، مناسبا بالسياق املوجود ىفتستعمل اجلملة املعلومة ترمجتها أو

 .الترمجة

ترجم باملعلوم ياألفعال ميكن أن ، وهذه بىن إىل اهولاألفعال اليت ت  .ب 

 أو اهول ولكن أكثرها تترجم باهول

 إىل اللغة ميكن أن يترجم اسم املفعول جمهوال، واسم املفعول  .ج 

اإلندونيسية، ولكن ميكن أيضا أن يترجم إىل املعلوم يتعلق بالسياق 

 .الذي جاء حوله

فاعل ميكن أن تترجم إىل اللغة اإلندونيسية +أحيانا التركيب الفعل  .د 

 .باهول
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 كلمة االختتام .٢

وأخريا، أشكر اهللا تعاىل على مجيع نعمه وعونه، وأفوض مجيع األمور إليه 

والسعي إىل حصول هذا البحث على درجة الكمال قد . ألنه هو املستعان لكافة عباده

 رحب الصدر أن يقول أن البحث بعيد عن ةولكن الباحث.  الطاقةبلغ إىل أقصاه من

ولذا، كان إصالح األخطاء واملقترحات مرجوا لتصحيحه وكماله ىف . الكمال

 .املستقبل
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  مالحق

  

  فاعل+ مفعول + فعل : امللحقة األوىل

 النمرة الصفحة اجلملة الترمجة احلرفية الترمجة اإلختيارية

Lalu putri raja itu 

berteriak dan 

menangis sehingga 

didengar oleh ikan-

ikan kecil yang 

sedang berenang 

didekat pohon 

tersebut 

 

Lalu putri raja itu 

berteriak dan 

menangis sehingga 

mendengarnya ikan-

ikan kecil yang 

sedang berenang 

didekat  pohon 

tersebut 

فصرحت األمرية و 

فسمعتها مسكات  ،بكت

 كانت تسبح قريبا صغرية

 من الشجرة

١ ٧٣ 

Kemudian ia 

diterima oleh seekor 

tikus, dan bertanya 

tentang masalahnya, 

lalu ia bercerita 

kepadanya 

 

Maka menerimanya 

tikus dan 

menanyainya 

tentang masalahnya 

lalu ia bercerita 

padanya 

 

عن   وسأهلا،فقابلها فأر

 فقصت له ،أمرها

 احلكاية

٢ ٧٤ 

Maka lelaki itu 

memberinya seikat 

jerami pada si 

domba 

Maka memberinya 

lelaki seikat jerami 

 

 فأعطاها الرجل حزمة

 من القش

 

٣ ٧٨ 

Lalu ibunya 

memberinya karung 

yang memang dibuat 

untuknya 

Maka memberinya 

ibunya karung yang 

telah dibuat 

untuknya 
 

نت كافأعطته أمه كيسا 

 قد صنعته له

٤ ٨٦ 

Setelah musang 

melempar dan 

membebaskannya ke 

pagar berduri, ia 

melompat-lompat 

Sesungguhnya 

dengan sendiri apa 

yang dilempar 

musang dan 

melompat lompat  

رماه فإنه مبجرد ما 

 على الشوك نط الثعلب

 و نط

٥ ١٠٩ 

Buaya itu berkata: 

unta itu 

sesungguhnya 

milikku, dan apa 

yang dilakukan 

Maka berkata 

buaya: 

sesungguhnya unta 

yang benar dia 

milikku, dan setiap 

إن اجلمل : فقال التمساح

 ،ىف األصل هو مجلى

٦ ١٠٢ 
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lelaki itu adalah 

mengikatku di 

punggungnya 

 

apa yang 

melakukannya 

lelaki itu dia 

sesungguhnya  

mengikatku diatas 

punggungnya 

 وكل الذى فعله الرجل

 هو انه ربطىن فوق ظهره

 

Kemudian nenek itu 

memberikan jarum 

dan baju kepada 

putri 

Maka memberinya 

pada putri nenek itu 

jarum dan baju 

 

 فأعطها العجوز اإلبرة

 واملالبس

٧ ١١٧ 

Hal ini disebabkan 

karena pohon-pohon 

yang lebat, maka 

tidak seorangpun 

bisa memasukinya 

 

Itu karena pohon-

pohon telah menjadi 

lebat sekali maka 

tidak bisa untuk 

memasukinya 

seorangpun 

 

وذلك ألن األشجار 

كانت قد أصبحت 

 كثيفة جدا فلم يستطع

 أن يدخلها أحد

٨ ١١٧ 

Dan saya dipukuli 

orang-orang 

kampung 

Dan memukuli saya 

orang-orang 

kampung 

  كسرىن أهل القريهو أنا

 

٩ ١٢٢ 

Ketika ditengah 

jalan, ia bertemu 

dengan perempuan 

tua 

 

Dan ketika ia 

dijalan dekat rumah 

menemuinya ia 

perempuan tua  

 

و بينما هي يف الطريق 

 إمرأة  قابلتهارتل إيل امل

 ةعجوز

١٠ ١٧٧ 

Sehingga dikaruniai 

oleh Allah seorang 

pembeli 

 

Sehingga 

mengaruniainya 

Allah seorang 

pembeli 

 

 برجل يرزقه اهللاحىت 

 يشتريه

 

١١ ١٦٥ 

Ketika ayam 

tersebut datang pada 

sore hari, dan dia 

hendak masuk ke 

rumahnya, tiba-tiba 

musang 

menikamnya 

 

Ketika datang ayam 

di sore dan ingin 

untuk masuk rumah 

menikam padanya 

musang 

 

جاءت الدجاجة ىف  فلما

ن أاملساء و أرادت 

هجم عليها تدخل البيت 

 الثعلب

١٢ ٨٦ 

Dahulu kala ada 

sebuah gunung yang 

tinggi sekali, orang-

orang menyebutnya 

Ada pada zaman 

dulu gunung tinggi 

sekali menyebutnya 

orang-orang “jabal 

كان ىف الزمان املاضى  ١٣ ٨٢ 
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“jabal firan”. 

 
firan” 

 
يسميه جبل املرتفع جدا 

   جبل الفريانالناس

Kemudian 

lubangnya 

dilebarkan oleh 

ayam sedikit demi 

sedikit sampai 

akhirnya cukup 

untuk ia keluar dari 

karung 

Maka 

melebarkannya 

ayam sehingga 

menjadi cukup untk 

keluar darinya 

 

 حىت فوسعته الدجاجة

  روجها منهصار كافيا خل

 

١٤ ٨٧ 

Sesungguhnya apa 

yang dikatakan 

kelinci itu cuma tipu 

dayanya 

 

Sesungguhnya apa 

yang dikatakannya 

kelinci 

sesungguhnya cuma 

tipu daya saja 

 

قاله واحلقيقة أن ما 

 إمنا كان حبلة األرنب

 فقط

١٥ ١٠٩ 

Ketika siti hasan 

baru mulai menjahit 

tangannya tertusuk 

jarum 

 

Ketika memulai siti 

husan dalam 

menjahit 

menusuknya jarum 

pada tangannya 

 

و ملا بدأت ست احلسن 

 ختستها اإلبراةىف اخلياطة 

 ىف يدها

١٦ ١١٧ 

Kemudian seorang 

lelaki tua berjenggot 

putih panjang masuk 

 

Maka masuk 

padanya lelaki tua, 

padanya jenggot 

putih besar 

 

 فدخل عليها رجل

له حلية بيضاء ،عجوز

 كبرية

١٧ ١٤٥ 

Lalu ia dimasukkan 

dalam penjara 

 

Maka mengirimnya 

raja kedalam 

penjara 

 ١٨ ١٨١  إيل السجنفأرسله امللك

Ia terkenal sebagai 

pemburu hingga 

masyarakat 

menyebutnya 

”Abdullah sang 

pemburu” 

Dan telah terkenal 

abdullah dengan 

berburu sehingga 

menyebutnya 

orang-orang 

“Abdullah sang 

pemburu” 

وقد اشتهر عبداهللا هذا 

 مساه الناسبالصيد حىت 

 "عبداهللا الصياد"

١٩ ١٠٤ 
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Kemudian ia 

didatangi oleh jin 

berkata: 

tuanku!mintalah apa 

yang kau inginkan, 

aku adalah budakmu 

 

Maka datang ia 

padanya jin dan 

berkata: 

tuanku!mintalah apa 

yang kau inginkan, 

aku adalah 

budakmu 

 

 فجاءت اليه اجلنية

!  يا سيدى :وقالت

اطلب ما تريد فأنا 

 خادمتك

٢٠ ١١١ 

Setelah dekat 

dengan istana, ia 

ingin masuk ke 

istana tapi dihadang 

oleh pengawal yang 

berdiri di pintu 

Setelah dekat 

dengan istana, ia 

ingin masuk ke 

istana tapi 

menghadangnya  

pengawal yang 

berdiri di pintu 

 ،فلما اقترب من القصر

وأراد الدخول منعه 

احلراس الواقفون ىف 

 الباب

٢١ ١٠٠ 

Kemudian harimau 

berusaha untuk 

keluar dan meloncat-

loncat, tapi itu tak 

mungkin, karena 

sumur itu sangat 

dalam 

Lalu harimau 

berusaha ingin 

meloncat-loncat, 

tapi tidak mungkin 

baginya karena 

sumurnya adanya 

dalam 

مث حاول األسد أن ينط 

ألن البئر ،فلم ميكنه ذلك

 كانت عميقة

 

٢٢ ٩٣ 
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  هولا الفعل الذي يبىن على: امللحقة الثانية

  

 الترمجة اإلختيارية الترمجة احلرفية اجلملة الصفحة مرةالن

و قد قرأ هذا الساحر  ٩٥ ١

يوجد ىف ىف الكتاب انه 

 مصباح بالد الصني

 سحرى يقضى كل شئ

 

Dan telah membaca 

penyihir ini sebuah 

buku sesungguhnya 

ada di negeri cina 

lampu sihir yang 

mengabulkan 

apapun 
 

Dan penyihir telah 

membaca buku 

bahwa 

sesungguhnya di 

negeri cina ada 

sebuah lampu sihir 

yang akan 

mengabulkan semua 

keinginan 

 

 إن من يلمس و يقال ٩٥ ٢

هذا الباب ىف أثناء 

الدخول أو اخلروج 

ينطبق عليه الباب ىف 

 احلال

Dan dikatakan 

bahwa siapa yang 

menyentuh pintu ini 

ketika masuk atau 

keluar maka aka 

menutup pintu 

tersebut 
 

Dan diceritakan 

bahwa barang siapa 

menyentuh pintu itu 

ketika masuk atau 

keluar, maka pintu 

itu akan menutup 

 

عاش ىف قرية من القرى  ١٠٤ ٣

  يسمىرجل فقري

 " الصيادعبداهللا"

Hidup di desa lelaki 

miskin dinamakan 

“Abdullah as-

Shoyad” 
 

Di suatu desa 

hiduplah seorang 

lelaki miskin yang 

bernama ‘Abdullah 

as-Shoyad 

 

  مدينة امسها بغدادتوجد ١٧١ ٤
Diadakan kota 

namanya Baghdad 

Ada sebuah kota 

bernama Baghdad 
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 اسم املفعول الفعل الذي يبىن على: ةلثلثاامللحقة ا

 

 الترمجة اإلختيارية الترمجة احلرفية اجلملة الصفحة النمرة

ن القرية قد أو ذلك  92 ١

 مهجورةخالية  أصبحت

 

Dan karena desa 

tersebut menjadi 

sepi ditinggalkannya 
 

Karena desa tersebut 

telah sepi 

ditinggalkan  

 

مملوءة  حجرات و ستجد 95 ٢

 و ، و الفضة،بالذهب

 اجلواهر

Dan akan 

menemukan kamar 

dipenuhi emas,dan 

perak, dan mutiara 
 

Kamu akan 

menemukan sebuah 

kamar yang penuh 

dengan emas, perak, 

dan mutiara 

 

وجد نفسه ىف قصر مجيل  96 ٣

 واملزارع حماط باحلدائق

 ،بالطيور املغنيةاململوءة 

 والىت جترى فيها األار

 

Ada dirinya di istana 

indah dikelilingi 

taman bunga yang 

dipenuhi burung 

yang berkicau, dan 

berterbangan di 

sungai 
 

Ia berada di sebuah 

istana yang bagus 

sekali, dikelilingi 

taman bunga yang 

penuh dengan 

burung yang 

berkicau, dan 

berterbangan di 

sungai 
 

 ،فأخذ خمتار الفأس 113 ٤

واستمر يضرب ىف 

 مربوطالتمساح وهو 

 فوق اجلمل

Maka mengambil 

Muhtar kapaknya, 

dan melanjutkan 

memukuli buaya dan 

dia diikat diatas unta 
 

Kemudian Muhtar 

mengambil 

kapaknya dan terus 

memukuli buaya 

yang diikat pada 

unta 

 

فخرج ا األمري من  118 ٥

 فوجد حديقة ،احلجرة

 با مملوءةالقصر 

الطيور اجلميلة الىت 

 تغىن

 

Maka keluar darinya 

kamar putri, dan 

menemukan kebun 

istana dipenuhi  

dengan burung 

cantik yang 

bernyanyi 

 

Kemudian mereka 

keluar dari kamar, 

dan menemukan 

kebun yang indah, 

dipenuhi dengan 

burung-burung yang 

cantik bernyanyi 
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و أنت الذى انقذتىن من  138 ٦

 فال بد أن أرد ،السجن

 ا املعروفلك هذ

 

Dan kamu yang 

memebaskanku dari 

penjara, maka aku 

harus untuk ingin 

dibaiki ini  
 

Dan kamu yang 

telah 

membebaskanku 

dari penjara itu, aku 

harus membalas 

kebaikanmu 

 

وحيكى الناس عن هذا  82 ٧

 جبل املسمىاجلبل 

 الفريان احلكاية الغريبة

 

Bercerita orang-

orang tentang 

gunung ini 

disebutkan   jabal 

firan karena cerita 

yang aneh 
 

Orang-orang 

menceritakan, 

bahwa disebutnya 

gunung ini jabal 

firan karena 

mempunyai cerita 

yang aneh 

 

 

فوقف األسد وصاح  135 ٨

 و صاحت معه مسرورا

 ، و األشبال،كل األسود

على : وشكرت الفأر

 مساعدته

Maka berdiri singa 

dan teriak 

digembirai dan 

berteriak 

bersamanya semua 

singa-singa, lalu ia 

berterima kasih 

kepada tikus atas 

pertolongannya 

 

Singa itu berdiri dan 

berteriak kegirangan 

begitu juga teman-

temannya, lalu ia 

berterima kasih 

kepada tikus atas 

pertolongannya 

 

 حظ أعوذباهللا من: فقال 138 ٩

  املشئومهذا اليوم

Ia berkata: saya 

mohon pertolongan 

allah dari nasib hari 

ini yang disiali 

 

Ia berkata: aduh, sial 

benar hari ini 

 

 حمبوبةوكانت حليمة  145 ١٠

 جدا عند أبيها وعند أمها

Ia sangat dicintai  

sekali oleh kedua 

orang tuanya 

 

Ia sangat dicintai 

oleh kedua orang 

tuanya 

 

 Kemudian musangفلما ذهب الثعلب ورآها  160 ١١

pergi dan melihat 

kamar serigala yang 

Kemudian musang 

pergi dan melihat 

kamar serigala yang 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 8 

 bagus dan diamani مأمونةوجدها مجيلة 

 

bagus dan aman 

 

و كانت الثريا هذه  176 ١٢

 ، سيئة اخللق،شرسة

 من مجيع مكروهة

 تكثر من الشغب ،جرياا

 واخلالف

Dia adalah 

perempuan yang 

galak, berbudi 

pekerti jelek, dan 

dibenci oleh 

tetangga-

tetangganya dia juga 

sering menghasut 

dan bertengkar 

Dia adalah 

perempuan yang 

galak, berbudi 

pekerti jelek, dan 

dibenci oleh 

tetangga-

tetangganya dia juga 

sering menghasut 

dan bertengkar 
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