
  ةاإلندونيسي و ةالعربي اللغتين في االختزال قواعد

  )ة تقا بلي تحليليةدراسة(

  
  

  هذا البحث
  جوكجاكرتا جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةمقدم إىل كلية اآلداب 

  إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي
  لغة العربية وأداليف علم ا

  
  وضع

  اينلين مرضي

٠٣١١١٣٤٠  
  

  شعبة اللغة العربية وأدا

  كلية اآلدب جبامعة سونان كليجاكا اإلسالمية احلكومية

  جوكجاكرتا

٢٠٠٨  
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ABSTRAKSI 
 
 

Kaidah Singkatan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia 
(Analisis Kontrastif) 

 
 

Singkatan merupakan persoalan bahasa yang selalu dibicarakan oleh 
pemakainya dimana banyak muncul bahasa-bahasa baru berkembang, sehingga 
perkembangan ini mengakibatkan ketidakteraturan dalam pemakaian bahasa dalam arti 
bahasanya agak sulit dimengerti oleh orang ketika sedang mendengarnya. Dalam hal ini 
singkatan dapat diartikan pengambilan satu kata, dua kata, atau lebih sehingga dapat 
memunculkan istilah-istilah bahasa yang baru. 

 Singkatan ini baik Arab maupun Indonesia mencakup beberapa elemen, yaitu 
penggunaan singkatan dilihat dari segi struktur pembentukannya saja, dan penggunaan 
singkatan dilihat dari segi metode penggunaan di dalam struktur pembentukan singkatan 
itu sendiri. Dari elemen pertama dan kedua dapat melahirkan persamaan dan perbedaan 
antara bahasa Arab dan Indonesia dari segi bentuk singkatan. Singkatan dalam bahasa 
Arab adalah pembentukan satu kata dari dua kata atau lebih yang mengandung makna 
dari kata yang disingkat itu, bisa dari dua atau tiga kata. Dan yang dimaksud dengan 
singkatan dalam bahasa Indonesia adalah akronim dalam bentuk beberapa huruf saja, 
membentuk satu kata dari kata asal dengan makna yang sama. Singkatan dalam bahasa 
Indonesia bisa berbentuk huruf atau kata, berbeda dengan singkatan dalam bahasa Arab 
yang dibatasi dengan rumus fa’lala dan hanya terdiri dari empat huruf. Dan singkatan 
dalam bahasa Arab jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan singkatan dalam 
bahasa Indonesia. 

Yang dibahas pada penelitian ini adalah singkatan dalam bahasa Arab dan 
bahasa Indonesia, ditinjau dari segi kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. 

Data-data skripsi ini penulis peroleh dari data Qawa’id yang berupa buku-buku 
Fiqh Lughah, buku Akronim dalam bahasa Arab dan Indonesia, dan buku-buku 
penunjang lainnya yang mendukung penulisan ini. 

Tujuan penulisan ini adalah agar kita dapat membedakan penggunaan singkatan 
dalam bahasa Arab maupun Indonesia, sehingga, penggunaan singkatan di dalam setiap 
penulisan dapat lebih teratur dan dapat menjawab semua persoalan-persoalan yang telah 
dibicarakan di atas tadi. Contoh dalam bahasa Arab; Basmala dari 
Bismillahirrohmanirrohim, Hamdala dari Alhamdulillah, Subhala dari Subhanallah. 
Sedangkan dalam Bahasa Indonesia berupa HUT = Hari Ulang Tahun, EBTANAS = 
Evaluasi Belajar Tahap Akhir, Menlu = Mentri Luar Negeri. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kontrastif dan 
analisis isi, yaitu suatu metode antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan 
fungsinya untuk menganalisis tentang data-data bentuk singkatan. 
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  الشعار
  
  

إنَّ ِفي ط مواِت واَْألرِض واخِتالَف أَلِْسنِتكُم وأَلْوِنكُم  خلْق السِهوِمن آياِت
اِملِيناٍت ِللّّْعآلي ١ذاَِلك  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  )٢٢:  الروم(، لقرآن ا ١
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  اإلهداء
 
  :أهدى هذا البحث خصوصا إىل 

  إىل أىب احلاج أريوس سراج و أمى احلاجة نوريايت الكرميني احملبوبني •

 إىل إخوا ىن و إخوا تى احملبوبني •

 إىل أصد قائى احملبوبني •
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  كلمة شكر و تقد ير
  

نا حممد احلمد اهللا الذى جعل لغة العرب لغة القرآن والصالة والسالم على سيد 
زالة شبه الضالالت صالة وسالما إلاملرفوع الرتبة فوق سائراملخلوقات وعلى آله وصحبه 

   .وجتزم وتنقطع فيه التعلقات غالزمني إىل يوم ختفض فيه أهل الزيتدائمني م
ختزال ىف قواعد اال" وبعد، بعون اهللا وهدايته متت كتابة هذا البحث حتت العنوان 

وكتاب هذا البحث لتكميل بعض )". دراسة تقابلية (  اإلندونيسية اللغتني العربية و اللغة
ا بكلية اآلداب جبامعة دالشروط للحصول على الشهادة العاملية األد بية ىف اللغة العربية وأ

وأعتقد أن هذا البحث مل يصل إىل . ليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتاسونان كا
 اهللا وهدايته، فأتوجه خبالص الشكر اجلزيل و التقد ير العميق إىل ةصورة مرجوة إال مبعاون

  خص هناأيساعد وىن يف إمتام هذا البحث و من
احلاج شهاب الدين قليوىب اللسان املاجستريكلية اآلداب جبامعة كتور  الفاضل األستاذ الد- ١

  .كليجاكا اإلسالمية احلكوميةُ جوكجاكرتاسونان 
ل جهده الكرمي  الذى قد بذس حممد بريبادى املاجستريوكتور اند فضيلة األستاذ الد- ٢

     .رشاد ته يف إمتام كتابة هذا البحثإشراف فضال عن توجها ته وإلبا
  .أستاذاتى األفاضل بكلية اآلداب الذين علموىن وأرشدوين و احملترماتاتيذى وأس  -۳
سعادى إ احملبوبني خفظهما اهللا اللذين بذال جهد مها يف سبيل يمأ ويبأاحملترمني و   -٤

  .طفولىت إىل اآلنمنوترغيب نفسى ىف العلوم 
  .إىل مجيع أصد قائى الذين يساعدوىن يف سبيل إمتام هذا البحث  -۵

يف إمتام هذا وافق ملسامهتهم بإمتام دراسىت وفرهلم اجلزاء املوإىن ال أستطيع أن أُو
يف حتقيق هذا البحث افقتىن البحث إالّ أن أقد م جزيل الشكر مرة ثانية إىل معونتهم الىت قد 

وأسأل اهللا تعاىل أن يتقبل منهم أعماهلم اخلالصة لوجة الكرمي و جيزيهم اهللا أحسن اجلزاء 
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وا عد االحتزال، قجو أن يكون هذا البحث نافعة لنا ىف فهم اللغة العربية خاصة ىف وأر
  . آمني، يارب العاملني

  
  

  البا حثة
  
  

 جوكجاكرتا
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN   

 

A. Pendahuluan 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman 

Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor  158 tahun 1987/Nomor 0543 b/u/ 1987. 

Dalam penulisannya sistem transliterasi ini harus memakai font Time New 

Arabic, terutama dalam menuliskan huruf-huruf yang bertitik atau bergaris bawah atau 

atas. Dalam hal ini, Shift + (atau) dipakai untuk menuliskan huruf yang bertitik bawah, 

dan shift + , atau . untuk menuliskan huruf yang bergaris bawah.  

B. Lambang Konsonan  

Huruf 
Arab 

NamaNamaNamaNama    Huruf Latin Nama Keterangan 

 Alif  Tidak ا
dilambangkan  

Tidak 
dilambangkan  

 

   Ba B Be ب

  Ta T Te ت

 S|a ث   
S| 

   Es (titik atas) Ketik huruf s kemudian 
tekan Shift + / 

  Jim J Je ج

 H{a H{ Ha (titik bawah) ح
Ketik huruf h kemudian 
tekan Shift + [ (untuk huruf 
besar); ] (untuk huruf kecil) 

  Kha’ Kh Ka dan Ha خ

  Dal D De د

 Z|al     ذ
Z\| 

Zet (titik atas) Ketik huruf z kemudian 
tekan Shift +/ 

  Ra R Er ر

  Zai Z Zet ز

   Sin  S Es س

   Syin  Sy Es dan Ye ش

 S{ad S} ص
Es (titik di 

bawah) 

Ketik huruf s kemudian 
tekan Shift + [(untuk huruf  
besar); ] (untuk huruf kecil) 
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 D{ad D{ De (titik bawah) ض
Ketik huruf d kemudian 
tekan Shift + [ (untuk huruf 
besar); ] (untuk huruf kecil) 

 
 ط  

 
    T{a               T} 

 
 

Te (titik bawah) 

Ketik huruf t kemudian tekan 
Shift + [ (untuk huruf besar); 
] (untuk huruf kecil) 

 Z{a Z} Ze (titik bawah) ظ
Ketik huruf z kemudian 
tekan Shift + [ (untuk huruf 
besar); ] (untuk huruf kecil) 

 ain   …‘… Koma terbalik‘ ع
ke atas  

Buka insert, kemudian 
simbol, kemudian buka font 
(formal teks) 

   Gain  G Ge غ

   Fa’ F ef ف

   Gaf  Q qi ق

  Kaf  K Ka ك

  Lam L El ل

   Mim M Em م

  Nun  N En ن

  Waw W We و

  Ha H Ha ه

   Hamzah …’… Apostrof ء

   ya Y Ye ي

 
C. Lambang  Vokal 
    1. Vokal Tunggal 
 
       Tanda         Keterangan     Huruf Latin       Nama 
       --َ---     Fathah          a           A 

       --ِ---      Kasrah           i            I 

       --ُ---     D{ammah               u           U 

 
 
                         Contoh: 

                             كَتَب  - kataba  $َ&ْ َه(ُ - yaz\habu 

                             َ لفَع   - fa’ala                           َ ئلِسُ   - su’ila 
                             َ رِك ذُ  – z\ukira 
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     2. Vokal Rangkap 
 
Tanda dan huruf     Keterangan Gabungan Huruf            Nama 

 Fath}ah dan ya            ai           a dan i   ---َ ْي           

 Fath}ah dan wau            au           a dan u   -َ--ْو            

 
                Contoh: 
حوَل                                       kaifa --  كَيفَ                              – h}aula 
      3.  Maddah 
 
 Harkat dan   

huruf 
          

Nama 
 Huruf               
   dan 
 Tanda 

 
Nama 

 
   Keterangan 

       
َى--   -َ- ا  

  Fath}ah dan alif 
atau alif layyinah 
     (tertulis ya) 

 
a> 

a garis 
   atas 

ي- ِ-    Kasrah dan ya      i< i garis 
   atas 

 D{ammah dan            ُو--      
         wawu 

     u> u garis 
   atas 

Tulis huruf a atau i, atau 
u, kemudian tekan shift +, 
(untuk huruf besar); . 
(untuk huruf kecil) 

 
                   Contoh: 

 qa>la  -  +َ,ْ-ِ qi>la –  قَاَل         

ُ                                       <rama –  َرَ/.             َ$0ْ1ُل  -  yaqu>lu 
    

 
D.  Ta Marbutah 

Ta Marbu>t}ah hidup (berharakat fath}ah, kasrah atau d}ammah) dilambangkan 
dengan huruf ‘’ t} ’’. 

Ta Marbu>t}ah mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan ‘’ h ’’. 
Contoh: 

ل678ا45 َرْو23َ   bisa ditransliterasikan menjadi ‘’raud}ah al-at}fal’’ atau raud}at}ul at{fa>l. 

ةَر0َّّ>ا;ُ: 2َُ>ْ$ا;َ:9ِ  bisa ditransliterasikan menjadi ‘’ al-Madi><nah al-Munawwarah’’ atau 

alMadi<natul-Munawwarah. 

 
E. Syaddah (Tasdi. Syaddah (Tasdi. Syaddah (Tasdi. Syaddah (Tasdi<< <<d)d)d)d)    
 Tanda Syaddah atau tasydi<d dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah tersebut. 
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                     Contoh: 

Aَ@?َل   <rabbana –  ربَّنَا                           - nazzal 

 

F.  Kata Sandang (ا ل) 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditranliterasikan sesuai dengan 

bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf ‘’ 1’’ (ل ) diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya. 

                Contoh: 

                       ?B;اCُ+ُ   -- ar-rajulu Dَ;ة9َ,? ا -- as-sayyidah 

                       Eَ;9ِا $ْFُ  -- al-badi<’u                                     ُ Gَ;اHَل  -- al-jala>lu 
 

 
                 Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah , kata 
 sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 
                 dihubungkan dengan tanda sambung (-) sebagaimana 
                 contoh di atas. 

 
 
G. Hamzah  
 Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan 

akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam 

tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh:  

1. Hamzah di awal: 

َ+أَآ                                                     umirtu –  ُتBِْ/ُأ       - akala 

2. Hamzah di tengah: 

      KَLُM&َُنْو  - tِِِِِِِِِِِِِِِِِِa>khuz\u>na KَُآM8ُ0َْن  – ta>kulu>na 

3. Hamzah diakhir: 

        NَOٌْء  – syaiu>n                                        ُء0ْ;َ>َا  – an-nau’u  
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H. Penulisan Kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam 

transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per 

kata dan bisa pula dirangkaikan. 

             Contoh: 

           Qَوإّن ا;َ Sُ0َLَ ,ْBَ?B;اَز ا-ِ,ْTَ     

-- Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi<n, atau  

     Wa innlla>halahuwa kharur-ra>ziqi<n 

UَUُوMVَ;اَنَ@ْ, وا;ِ:َ+ْ,0ا ا     

-- Fa aufu> al- kaila wa al-mi<za>na, atau 

    Fa auful-kaila wal-mi<za>na  

Eِ,ْHً َ[ِ_ْ,َ;ِا6عَ َ̂ إ[َ\Tِ َ/ُ]ْ, ا;YZEَ ا;ّ>6س QِWَ .َ8Xَِو  

� Wa lilla>hi ala> an-na>si hijju al-baiti manistata>’a ilaihi sabi<la, atau 

� Wa lilla>hi alan-na>si hijjul- baiti man ist}a>’a ialhi sabi<la 

 

I. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini 

huruf  kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di 

antaranya, huruf  kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. 

Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang. 

            Contoh: 

               NَSٍُْB َر/َbَُأ يِ&ا;? 6َنAْ@َِل Uِ,ْ_ِ 1ُ;اBْcن  

              Syahru Ramad}a>na al-laz\i< unzila fi<hi al-Qur’a>n 

               َ-- dَ;َر ِ_8ِّ; 9ُْ:اYب eَ;6َ;ا:ِ,ْT  

               Al-hamdu lilla>hi rabbil- 'a>lami<na.    
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  حمتويات البحث
  

 ١ ............................................................ صفحة املوضوع

   ب. ............................................................ رسالة املشرف
 ج ............................................................  صفحة املو فقة

  د ...................................................................التجريد 
  ه ....................................................................الشعار 

   و ...................................................................واإلهداء 
ز . ......................................................كلمة الشكروالتقد ير 

  ط............................... .............................حمتويات البحث 
  

  ولألالباب ا

  املقد مة

  
  ١............ ..................................خلفية املسألة  :  الفصل األول
   ٢. ............................................حتد يد املسألة  :  الفصل الثاين

  ٣................................ ....راض البحث وفوائدة  أغ:  الفصل الثالث
   ٤. ............................................منهج البحث  :   الفصل الرابع

  ٥. ..........................................التحقيق املكتيب  : الفصل اخلامس
   ٦.. ..........................................اإلطار النظرى  : الفصل السادس

  ١١............................... ..............نظام البحث  :  الفصل السابع
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  الباب الثاين

   واإلندونيسيةالنحت يف اللغيت العربية

  
  ١٢..... ................................النحت يف اللغة العربية :   الفصل األول
  ٢٠ ...............................النحت يف اللغة اإلند ونيسية :   الفصل الثاين

  

  الباب الثالث

  التحليل عن النحت يف اللغة العربية و اللغة اإلند ونيسية

  
   ٢٤.... ............................بناء النحت يف اللغة العربية  :  لالفصل األو

   ٢٨... .......................طريقة بناء النحت يف اللغة العربية  :  الفصل الثاين
   ٣٢.... ....................... بناء النحت يف اللغة اإلندو نيسية :  الفصل الثالث
   ٣٥... .................ء النحت يف اللغة اإلندو نيسية طريقة بنا :  الفصل الرابع

  ختالف والتشابه يف النحت بني اللغة العربية الوجه ا : ل اخلامسالفص
   ٣٧ .......................................نيسية  واللغة اإلندو

  
  الباب الرابع

  االختتام

  
   ٤٤........................... ................................. اخلالصة - ١

   ٤٦..................................... .................... قتراحاتالا –ب 
 ثبت واملراجع 
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 األول الباب

 املقدمة
  

 املسألة خلفية. أ

. ٢اإلندونيسيه واللغة العربية اللغة إما ىف اللغة، كل ىف واجلملة خصار اكلمة اوجد
 اللغة ىف وكذالك ختزال،البالنحت وا العربية فيسمى اللغة ىف ختصارالااصطالح  مافأ

  .  (akronim)والنحت (singkatan)ختزال البا يسمى اإلندونسية
كلمتني و  النحت تؤخذ من أن كثرية، اللغة العربية فله تعريفات النحت ىف وأما

كلمة  ن تنتزع أصوات أن النحت هو أ٣. كلمة تكون مأخوذة منهما مجيعا حبط حتت منها
 عت انتز الىت األصول معاين من مركب معىن اللة على مجلة للد كلمتني فأكثر أو من من

 اللفط ىف منه املأخود بني مناسبة مع أوكثر كلمتني من كلمة تؤخذ هو أن النحت إن. 4منها
ها منهما، أو من بعض كل من فتسقط أكثر، كلمتني أو إىل تعتمد بأن أي معا، و املعىن

  ٥. حرفا أو أكثر وتضم ما بقيي من أحرف من الكلمتني أو أكثر، وما تدالن عليه من معان
و املنحوت أو الكلمة املركبة هو ما . املقتضب ما خيتصر إىل حرف واحد فأكثر

  . ٦يتركب من أحرف الكلمات األولية أو إحدى ألفاظها فقد أو منهما معا
 من واحدة كلمة أخذ عملية هى النحت أن ولنا فيبد السابقة، التعريفات ومن

 بعض من املأخوذة أكثر أو الكلمتني معاىن على تدل الواعدة الكلمة وهذه أو أكثر، كلمتني

                                                
١

Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 122 

  ٣٢٨. ، ص١٩٦٣، )مؤسة بدران: بريوت(، يف كالمهافقه اللغة العرب ابن فارس،  ٢ 

 ١٨٢. ، ص١٩٥٧، )دار النضة، القاهر: بريوت(، فقه اللغةعبد الواحد وا يف،  ٣ 

 ٢٠٨. ، ص١٩٩٣، )دار الثقافة اإلسالمية: بريوت(، فقه اللغة العربية وخصائصها إميل بديع يعقوب، ٤ 

 ٥
Yus Badudu, Membina Bahasa Indonesia Baku, (Bandung: Pustaka Prima, 1993), hlm. 9  
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 عنصر من مها وغري ختزالالبا يسمى احلرف عنصرا من واجلملة كلمة فتنحت أحرفها
  . ٧بالنحت يسمى احلرف

 مها حني، صطالحاب اإلندونيسية اللغة ىف النحت صطالحا اعرف وقد
 غتصارا حسني هو الرزاق عبد عند ختزالالا  فأما(akronim) والنحتsingkatan)(ختزالالا

 هو ختزالاال أن. الكلمة بعض حبذف الكلمة بناء أو أكثر أو أحرف على يتكون أن الشكل
  ٨. تاما الشكل يإتباع أحرف أو فحرف حرف بتذكري احلروف رتياط ااحلروف ختصارا

 فأكثر كلمتني من األول احلرف من يوخذ ختصارا هو عند (akronim) حتالن وأما
  . عالبة كلمة كنطق نطقها ميكن الكلمة وهذه. ٧كالمها أو من حروفها بعض من أوحرف
 ىف ختصارالا أو النحت تقابل حتلل أن الكاتبة أرادت السابق، البيان على عتماداا

  :هو الرسالة هذه ىف فاملوضوع اإلندونيسية، واللغة العربية اللغة بني واجلملة الكلمة
  )تقابلية دراسة حتليلية(  العربية و اإلند نيسيةقواعد االختزال يف اللغىت

  
 املسألة يد حتد. ب

 :يلى كما هو الرسالة هذه ىف البحث يد فتحد السابقة، املسألة خلفية على بناء 
 دو نيسيا ؟ واللغة اإلنالعربية اللغة ىف النحت بناء هو ما .١

 ؟ اإلندونيسية واللغة العربية اللغة ىف النحت بناء طريقة هى ما .٢

  ؟ية اإلندونيسواللغة العربية اللغة ىف النحت بني شابهتوال ختالفاال وجه هو ما .٣
  اغراض البحث. ج
 :يلى كما هي البحث فأغراض السابق، البحث حتديد على عتمادا 

 ةالعربي اللغة ىف النحت بناء معرفة .١

                                                
 ٦ 

Abdul Husain Razak, Meningkatkan Pengetahuan dan Kecakapan Menggunakan Bahasa 

Indonesia Baku, (Solo: CV Aneka, 1993), hlm. 9 
٧ Mustaqim, Tanya Jawab Bahasa Indonesia Untuk Umum, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 1998), hlm. 115 
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 اإلندونيسية اللغة ىف النحت بناء معرفة .٢

 . واإلندونيسية العربية اللغة ىف النحت عن والتشابه ختالفالا وجه معرفة .٣

  
 األكادمييةالفوا ئد  

 زيادة معلومات البحث اللغوى خاصة عما يتعلق باللغة العربية واإلندونيسية. ١ 

  ما يتعلق بالنحو بني اللغة العربية تزوية معلومات اللغوية عن الباحثة و خاصة . ٢ 
  واإلندونيسية

 
 البحث منهج. د

 البحث طريقة تعيني .١

 البيانات لتحليل طريقة وهى حتليلية، وصفية طريقة البحث هذا ىف الكاتبة ستعملتا
  .وتفسري وحتليله عنه باملدراسة املبحوثة

 البيانات نوع نييتع .٢

الذي يبحث جبمع الوثائق من ) library research( املكتيب جيستخدم فيه الباحثة املنه
  . املراجع املكتبية

  :وتنقسم الوثائق املستخدمة يف هذا البحث إىل قسمني
الوثيقة األساسية، وهي املتعلقة مبوضوع البحث املشتمل على ما يتعلق ذا البحث   . أ

اب كت"منها ما كتبه دكتور ِنحاد موسى حتت املوضوع . تعلقا أساسيا من الوثائق
 م، ١٩٨٤نشره دار العلوم برياض يف اململكة السودية العربية سنة " حنت اللغة العربية

" فقه اللغة العربية و خصائصها"حتت املوضوع الدكتور إميل بديع يعقوب و ما كتبه 
 م و الكتب األخرى تشتمل على ما تبحثه ١٩٨٧سنة دار الثقافة االسالمية نشره 

 . ملباحثالباحثة يف هذا البحث من ا
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الوثيقة اإلضافية، و هي الوثيقة املؤيد على هذا البحث و ال يتعلق بالبحث تعلقا  . ب
  .اأساسي

 نظرية البحث .٣

) pendekatan kontrastif( هذا البحث فهو النظرية التقابلية هى  يف املسختدم أما النظرية
املستفاد على هذا ) التحليل التفاويت(املشتمل على قاعدة املقتضب العريب و اإلندونيسي 

 . البحث

 البيانات مجع كيفية .٤
وحدت هذه الطريقة على حبث الوقائع . ٩وطريقة حتليل وثائق هذا البحث طريقة وصفية

وتتحري هذه الطريقة وتصور وتوسع على وقائع إحدى اللغات احمللّلة استعماالا . فقط
  ١١.الميذ اللغة واألناكون من األنظمة يتكشف به عن غلط كالم ت١٠.وظواهرها

  :أما طريقة املقارنة على نظام اللغتني فباملراحل اآلتية
  . الويثة واالندونيسية و مقارماتصوير اللغتني  . أ
 . بني اللغتنياالختالفاتالتشاات و امز . ب

 .بينهمااالختالف مقارنة . ج

 .تنبؤ ما يصعب على الدراسة وفقا على نتيجة تلك املقارنة. د 

  ١٢.ل التفاويت على ما يتعلق باملباحث املقارنةإذا، فيحدد التحلي
. املختار يف هذا البحث اقتراب تزامين و ال يبحث عكسهالنظرية التقابلية و لذلك 

للغوية  صراالعن ألن هدف مبىن التزامن تصوير تعارض ١٣.وتكفي الوثائق املعتمدة على ذلك 
عجمعي و لصرف و النحوي و امليف اللغة املبحوثة املتعلقة بفونولوجي و علم التشكل أو ا

 داللة األلفاظ و اختالف عناصر اللغة
                                                

٨ Sudaryanto, Metode Linguistik ke Arah Memahami Metode Linguistik, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 1986), hlm. 62  

٩ Ibid., hlm. 59 
١٠ Hendry Guntur Tarigan, Pengajaran Remidi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 20 
١١ Ibid., hlm. 108 

 
١٢

Sudaryono, Linguistik Esai tentang Bahasa dan Pengantar ke dalam Ilmu Bahasa, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 13.  
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   املكتيب التحقيق .٥

 العربية اللغة ىف والبحث. بكثري داباآل كلية ىف الطالب ا قام التقابلية الدراسة إن
على يوجد بعد  فلم والبحوث الكتب على التصفح بعد الباحثة معرفة مدى واإلندونيسية
 رغم ذلك كثرت الكتابات تبحث عن اللغوي. دونيسية حسب فحص الباحثةالعربية و اإلن

 :و جتد الباحثة الكتابات تبحث عن املقتضب واملنحوت، منها. )الدراسة التحليلية التقابلية(

 من املقالة تبحث عن مقارنة املقتضب يف العربية و ١٩٩٩ما كتبه يزيد سنة   . أ
ل بنية األحرف و اقتضاب الكلمة و رأى أن التعارض بينهما حو. اإلندونيسية

 . تشاهما حول التعريف و املعىن و نظام التركيب

 يبحث فيه عن "املقتضب و النحت املعياري" ما كتبه حسني رزاق حتت املوضوع   . ب
 . اعتراض املقتضب العربية

 نشرته اجلامعة "املعجم املقتضيب والنحيت" حتت املوضوع ٢٠٠٥ما كتبه هرتونو سنة   . ت
قال فيه أن املقتضب و النحت وسيلة املخابرة املؤثرة إما باخلطابة وإما . ية مبالغاحملمد

  .و غري ذلك من الكتب املتعلقة مبا تبحثه الباحثة يف هذا الفن. بالكتابة
  النظرى اإلطار. و

 شكل عن البحث امليالد، يقوم العشرين القرز و أول امليالدى عشر مند القرز التاسع
 من مواد أي إىل البحث هذا يتوسع مث ،فحسبMorfologi)(كلمة  وبناء وصيغتها الكلمة

 احلالة وهذه (Semantik) الداللة وعلم (Morfologi) كلمة. وبناء وصبغتها الكلمة شكل غري
  . امليالدى العشرين القرن وسط ىف تكون

 إىل تعتمد أن هو العريب النحت أن ختصار،واال النحت هو الكلمة شكل نوع ومن
 لكثرة ولكن اللغوية الكلمة لتضبيق بغرض ال حىت واملعىن اللفظ ىف أكثر أو لمتنيك

  ١٥ .الكلمة بناء تطور ىف عام ميل هو ختصارعنداال وإن. ١٤املفردات
                                                

  ٢٠. ، ص )١٩٨٤دار ا لعلوم، ا لقاهرة ، : يريوت(، النجت يف اللغة ا لعربيةاد املوسى،  ١٣

 
١٤
 ٢٢٨. ، ص رنفس ا ملصد 
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  واحد لفظ ختصارا هو ختزالواال. ختزالباال فيسمى العربية اللغة ىف النحت فأما 
 :مثل فحرف، فيذكرحبر وهو أوحرفني حرفا يكون ألن أكثر وأ

  اجلمع -ج 
 معروف -م 

 اجلمع مجع -جج 

 اوز الوقف -ج 

 اوز الوقف - ز 

 سكنة - س 

  للمفخيم -خ 
 ١٦أوىل الوصل -صلى

 حسني الرزاق عبد كمابينه اإلندونيسية اللغة ىف (singkatan) النحت صطالحا وأما
 بعض حبذف الكلمة بناء أو أكثر أو واحد حرف على يتكون أن الشكل ختصارا هو

   ١٧.الكلمة
 التقا بالتحليل اإلندونيسية اللغة و العربية اللغة يف ختزالاال قواعد مسألة الباحثة أخذ

 فيها ونشتمل. والنحوية الصرفية الصوتية، منها جماالت ثالثة على اللغة بناء تستمل. بلى
. اجلملة يف الكلمات نيب العالقة عن هاتبحثُ الىت اللغة قاعدة من وهي النحوى، اال على
  . ختزالاال قواعد على يتركن حيث النحوى احملال يف واقع البحث ا فهذ

 التشابه عناصر كسف إىل يهدف لغوى حتليل بأنه بلىاالق التحليل تعريف
 والداللة فية والص والنحوية الصوتية ااالت يف أكثر أو واللهجات اللغات بني ختالفواال

  . ١٨الترمجة أو حنبيةاال الىت ميكن املبادئ على احلصول بغرض

                                                
 ١٥

  ٢٢٩. ، ص نفس املصدر 

 ٩٣.، ص نفس ا ملصدر ١٦
١٧ Hari Murti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 11  
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 انب اجلمها أساسان، جانبان التقابلى التحليل أن جند التعريف هذا إىل نظرنا وإذا
 أو اللغتني من كل دراسة إىل فيهدف النظرى انباجل أما. التعليم التطبيقى انباجلو النظرى

 وتكون. لغوية تطرية خالل من ةحتليلي دراسة واحدة، على كل. مقابلهما املراد اللهجتني
 الدراسات هذه إجناز وبعد وداللة حنوية و وصرفية صوتية من احلاالت مجيع على الدراسة
  . بينهما ختالفالا مواضع بتبيني معا اللغتني بدراسة تقوم التحليله

 الكتب إذتؤلف. اللغات تعليم عملية ىف التقابلى التحليل يساهم اجلانب هذا يف
 املشاة اجلوانب عتبارا مع اللغتني بني املقابلة نتائج على بناء سية الدرا املواد وحتصر اسةالدر

 تعلمهم عند سون الدرا فيها سيقع الىت األخطاء ىف التنبؤ ىف يساهم كما اخلتلفة، اجلوانب
  . ١٩بلغنهم املقابلة اللغة

 B1 التركيب قابلىالت التحليل جيرا الىت العملية من هي التقابلى والتحليل
  . اللغتني بني ختالفاتالا عن دقيقة ملغرفة )العربية(( B2و ()اإلندونيسية(

 بإصطالح متساوي البحث هذا ىف  املستخدمAnalisis Kontrastifالتقابلى  والتحليل
 إن ،Lado" 1957" الدو قال. اللغة علم  ىفLinguistik Kontrastifالتقابلية  اللغة دراسة
  . ٢٠اللغتني بني للتقابل وظيفة هلا الىت اللغة علم من فرع هي التقابلية للغةا دراسة

 Cross Culture Lingustics العنوان حتىت الدو عمل ظهور بعد التقابلى التحليل أشهر
 عن البيان من الكتاب واحتوى هذا. ٢١اللغتني بني تقابلية كيفية عن دقيقا يتبني الذى

 من األخرى األمثلة على أيضا وتكون اإلسبانية اللغة و اإلجنليزيية لغةال بني التقابلى التحليل
 إىل ملوجهة بالتبيني يقوم من على الكتاب هذا تية الكا دعى. جنتية املو واللغة الصينة اللغة

 احلطيئة ظنية أن الدو م قد. الكاتبة قاعدة إىل كذالك املفردات القاعدة، تركيب األصوات
 تشامها وجود  و أماB2و B1 بني اإلختالف وجود من B2 دراسة ىف صيرةامل التقابلية

                                                
١٨ Ahmad Safary Ismail, Al-Muskilat al- Dalaliyah fi Ta’limi al- Lughoh Arabiyah al- jami’ah, 

(Yogyakarta: no. 64 / 1.11/ 1995), hlm. 205 
Hendry Guntur Tarigan, Pengajaran Remidi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm.2020 

Pranowo, Analisis Pengajaran Bahasa, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 21 1996), 
hlm. 42 
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، وجود االختالف بينهما يسسب ٢٢ فسيبها التشابه بينهماB2 دراسة ىف السهولة فيسبب
   . B2اخلطيئة وأما وجود تشامها فسب السهولة يف دراسة 

  :منها يدة عد سباب أب به القيام من بد ال التقابل التحليل أنّ التخمني (Lee) يل  وقد
 . للمتعلم األم لغة من التدخل الثانية اللغة تعلّم لصعونة رئيس سبب .١
 . نظاما اللغتني من ختالفالا جود لو الصوبة وقعت .٢
 . الصعوبة لك كذا دت زا بينهما ختالفالا د از إذا .٣
 اللغة لمتع ىف ستعدث الىت واخلطيئة الصعوبة ختمني عليه نلزم اللغتني بني التقابل نتاجا .٤

 . الثانية
 حتليل لنثيجة طبقا اللغتني نظام ىف الذى التقابل مع الشاير من بد ال يعلّم ما كل .٥

  ٢٣.ختالفالا
 إىل أصعب. واإلندونيسية العربية اللغتني، تعليم يف صعوبة إىل الطالب يسبب الىت وهذه
 يعرف حىت ابليةالتق بدراسة يقوم أن املعلم إىل يشجع والتشابه اإلختالف وجود ذالك

 الىت ملعاجلة اخلطوات من خطوه فهي التقابلية الدراسة أما. ستها درا صعوبات املعلمون
 الدراسة إىل حيتاج األجنيبية اللغة يتعلم من. ئتهم قرا ىف خيطون قد:مثل. اللحن تسمى

 ةجل معا ىف املعلم إىل تساعد إلا. لغات بني والتشابه اإلختالف لكشف بية التقا
و مبادئ هذا البحث نظرية التفاوت . اللغة تعليم ىف املعلمون جهها يوا الىت املشكالت

  :املكتوب يف الكتب املتعلقة ا كتبها اللغويون و هي كما يلي) املقارنة(
  عند هنري كونتور تارغان و دجاغو تارغان. ا

وىل و بنية اللغة الثانية  هو عملية شخص على املقارنة بني بنية اللغة األ التقابليةالتحليل
ليتكشف الفرق بني اللغتني املتخذة بالتحليل التفاويت و يستعان على تنبئ املشكالت 

  ٢٤).اللغة العربية(اللغوية سيعصبها التالميذ السيما عند تعلم اللغة الثانية 
                                                

Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 247 22 
 ٤٤. ، ص نفس ا ملصدر 23

Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berhabasa 
24 

(Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 23.  
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  عند جوش دانيل فارير. ٢
وىل و اللغة الثانية لكل واحد التحليل التفاويت هو عملية شخص على املقارنة بني اللغة األ

  ٢٥.منهما معيار القواعد املتفقة
  عند منصور فتيدى. ٣

 هو مقارنة اللغتني اللتني اعترضتا حول الفونولوجي و و علم التشكل أو التحليل التقابلية
  ٢٦.الصرف و النحوي املؤقت بوقت أو بزمان خمصوص

على   عن وجوه التفاوت القويفبذلك تستنتج الباحثة على أن التحليل التفاويت يكشف
نظام اللغة األوىل تعين تعليم اللغة األوىل و اللغة الثانية تعين اللغة املدرسة عليها ليتكشف 

  . وجوه التشابه و التعارض
  ٢٧.حيثّ الدو على اكتشاف الفونولوجي و مباين اللغة و املفردات و نظام كتابة الكلمة

  :ملا يلىو يرى ليي على أنه حيتاج إىل أناكون 
  .املشكلة املسيطرة على تعلم اللغة الثانية هي التعارض بينها و بني اللغة القومية. ١
  .و تلك املشكلة بسبب تفاوت نظامهما. ٢
  .فلما اشتد تفاوته اشتدت مشكالما. ٣
  .وحتتاج نتيجة املقارنة لتنبئ املشكلة و و الغلط عند تعلمها. ٤
  ٢٨. ختتلفه اللغتان على ما حيصله التحليل التفاويتوالبد أن يوافق احملثوث مبا. ٥
  و ال يصعب التالميذ على ما يتفق او يتعارض بني اللغتني. ٦
  ٢٩ .و ينفذ املتفق أو املعارض بينهما من عملية التوازن. ٧

  :وبذلك فهدف التحليل التفاويت ما يلي

                                                

 
٢٤
 Jos Daniel Parera, Linguistik Edukasional, ( Jakarta : Erlangga, 1987), hlm. 122 

Mansoer Pateda, Linguistik, Sebuah Pengantar, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 48 
26

 
Pranomo, Analisis Pengajaran Bahasa, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 27 1996), 

hlm. 41-46.  
 Ibid., hlm. 44. 28  

 29 Sri Hastuti, P.H., Sekitar Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia, (Yogyakarta: PT Mitra 
Gama Widya, 1989), hlm. 48. 
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  .ه أو ما تعارض بينهمااالكتشاف عما تتفقه اللغة األوىل واللغة الثانية املتعلم علي. ا
  .االكتشاف عن املسائل الثابتة من تعلم اللغة الثانية. ب
  ٣٠.تطوير دراسة اللغة الثانية النافعة يف دراسة اللغة. ج

و يفهم اشتراك التحليل التفاويت يف . إذا فالتحليل التفاويت الزم على دراسة اللغة الثانية
  :دراسة اللغة مبا يلي

  .تخدم على ما حيصله التوازن بني اللغة األوىل واللغة الثانيةتشكيل الدرس املس. ١
  .تشكيل القواعد البيداغوجي من تطبيق نظرية اللغة املستخدمة. ٢
  .األصغر و املتواصل لدراسة اللغة الثانية/ تستعان اللغة يف تعيني كمال الفصل . ٣
  .درس اللغة مباشرا. ٤
  .وىل و اللغة الثانيةني اللغة األكشف االتفاق و التعارض ب. ا

  .كشف ما يتعلق باللغة األوىل املمكن تداخله على اللغة الثانية. ب
  تعليم الرباعة على استالء التداخل. ج
  ٣١.ممارسة ما تعارض بينهما مكاثفا. د

  

  البحث نظام. ف

  :كمايلى أبواب ثالثة من التفصيلا وأم اب،كأب ثالثة عال انكون البحث هذا    
 وفوائده البحث وأغراض املسألة وحتديد املسألة خبلفية حتتوى وهى املقدمة، :االول الباب 

  البحث ونظام النظرى واإلطار املكتىب، والتحقيق البحث ومنهح
 تعريف ىف يبحث األول الفصل. واإلندونيسية العربية اللغة ىف ختزالالا :الثاين الباب 
 واللغة العربية اللغة ىف االختزال ةصبغ عن يتكلم الثاىن والفصل. والنحته ختزالالا

  . اإلندونيسية واللغة العربية اللغة ىف ختزالالا النحت ىف يبحث الثالث الفصل مثّ. اإلندونيسية

                                                
 Pranowo, Analisis Pengajaran Bahasa, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

30
 1996), 

hlm. 42 

Jos Daniel Parera, Linguistik Edukasional, ( Jakarta : Erlangga, 1987), hlm. 122
٣٠
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 تقابلية ىف يبحث األول الفصل. واإلندونيسية العربية اللغتني بني التقابلية :الثالث الباب 
 التشابه وحوه ىف يبحث الثالث الفصل. النحث ىف تقابلية عن يتكلم الثاين والفصل. الصيغة

 واإلندونيسة العربية اللغتني ىف خترالالا أسلوب وإلختالف
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 الباب الرابع

 االختتام

  
        اخلالصة -ا

 تأليفف البحث، من سبق فيما وقوا اقتهاط كل وحاولت ها جهد الباحثة بذلت  وبعد    
 لفائدة وتنميال ملعرفته تسهيال موجز قول يف وتستنتجها تلخصها أن تستطيع الرسالة هذه
 :بلي فيما وهي
 على تدل أكثر أو كلمتني واحدة من كلمة نزع أن هو العربية اللغة يف النحت  بناء1-

 ثالث و الكلمتني من النحت أي لمةك على يتكون وهو. منها املنتزعة الكلمات معىن
 والنحت .احلرف من والنحت اجلملة من والنحت اإلضايف املركب من والنحت الكلمة

 يلد ومل الكلمة بعض الكلمة حبذف وبناء احلروف أشكال من ختصارا هو اإلندونيسي
 .لمةوالك احلروف على يشتمل أن اإلندونيسية اللغة يف النحت فبناء. املعىن اجلديد منه

  " فعلل " باستعمال وزن حروف أربعة على يزيد ال  والعربية اللغة يف النحت بناء أما - ٢
بسمل من بسم اهللا : ، مثل املنحوتة اكلمة من الكلمات ست على يزيد ال هي  مث

الرمحن الرحيم، محدل من احلمد اهللا، حيعل من حي على الصالة، و حوقل من الحو 
ا بناء النحت يف اللغة اإلندونيسية ال يزيد على ستة حروف و وأم. وال قوة إال باهللا

  : ست كلمات، مثل 
    EBTANAS :  Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional 

    AKABRI    :  Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

    BKNKTI    :  Badan Kerja Nasional Kedudukan Tuna Netra Indonesia 

  :مثل واحلرف، واجلملة اإلضايف املركب على يشمل العربية اللغة يف النحت بناء إن - ٣

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 43 

النحت من . دمعز أي آدم اهللا عزك، طلبق أي أطال اهللا بقاءك:       النحت من اجلملة
األلف من اهللا و الالم من جربيل و امليم _ سكنة، و أمل _  ميالدي، س -م: احلروف
  : ناء النحت يف اللغة اإلندونيسية يشمل على احلروف و الكلمة، مثلوأما ب .من حممد

LAN  :  Lembaga administrasi Negara                 Raker     : Rapat Kerja          

. واإلندونيسة العربية اللغة بني النحت يف واختالف تشابه فهناك ، السابق  ومن البيان      
 ختالفما االوأ. فأكثر كلمتني من اجلديدة الكمة نزع حيث من فهو مابينه به التشا وأما

لصيغة اجلديد من اسم ا باملعىن جاءت العربية اللغة يف املنحوتة الكلمة أن حيث فمن بينهما
 عنصر يف وكذالك اإلندونيسية، اللغة يف لعكس با ،إىل فعل أو من فعل إىل فعل و غريها

 . بينهما النحت
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   االقتراحات-ب 
 قتراحاتالا هذه تكون بأن اكثري وتتمين هلا تتميما قتراحاتالا ذه البحث تتمحي و    

 املستقبل يف عامة اإلسالمية احلكومية معة اجلا ولطلبة خاصة العربية ةغالل قسم لتقدم نافعة
 :يلي فكما حثةالبا مها ستقد الىت قتراحاتالا فأما. العربية اللغة ستدر يف والسيما

 .تقابلهما على مستوى النحتو العربية و اإلندونيسية يتإن الباحثة قد حبثت اللغ

 ولكن فحسب، النحت حيث من هي اإلندونيسة العربية و يتاللغاملبحوثة املواد   إن
 يبحثوا اللغة العربية اآلخرين أن الطلبة على فتفضلت الباحثة. حبثها ميكن كثرية مواد هناك

 . األخرى النواحى من اللغة اإلندونيسيةو
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  ثبت املراجع

   من اللغة العربية .١

  .١٩٦٤دار الفكر، : ، بريوتفقه اللغة و سر العربيةالثعاليب، أبومنصور،  

  .١٩٦٤    دار الثقافة اإلسالمية، : ، بريوتفقه اللغة املقارنالسامرائي، إبرهيم، 

        ، ملزهريف علوم اللغة وأنواعهاا السيوطي، عبد الرمحن جالل الدين، 
  .١٩٩٢الفكر،  دار: بريوت

 دار: ، القاهرةالوضع اللغوى ىف الفصحى املعاصرة الغزيز، حممد حسن عبد، 
  ١٩٩٢الفكرالعريب، 
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  .١٩٨٤دار العلوم، : ، القاهرةالنحت ىف اللغة العربيةاملوسى، اد،  
  .١٩٩٨دار النهضة، : ، القاهرةفقه اللغةوايف، علي عبد الواحد،  
         دارالثقافة : ، بريوتفقه اللغة العربية وخصائصهايعقوب، أميل بديع،  
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