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Abstrak 

Cerpen as-Sa’id Hasan merupakan salah satu karya sastra dari Kamil 

Kaelani seorang sastrawan Arab, cerpen tersebut menceritakan tentang seorang 

penebang kayu yang miskin berhati baik dan bijaksana terhadap semua makhluk, 

sehingga ia memiliki julukan as-Sa’id Hasan. Dalam memahaminya diperlukan 

kemampuan berbahasa Arab. Salah satu cabang ilmu bahasa Arab adalah ilmu 

nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur kata dan kalimat dalam setiap 

teks. Tarkib Washfi merupakan salah satu kajian ilmu nahwu. Dalam penerjemahan 

tarkib washfi ke dalam bahasa Indonesia tidak serta merta diterjemahkan secara 

harfiah sesuai dengan bahasa sumber, karena akan terasa janggal. Maka dari itu 

peneliti mengkaji kajian ini untuk mendaptkan penerjemahan yang lebih luwes dalam 

bahasa sasaran. 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah struktur na’at dan man’ut, 

berapa banyak jumlah srtuktur na’at-man’ut dan penerjemahan Tarkib Washfi 

kedalam bahasa Indonesia. 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi adalah deskriptif-

analitik, sedangkan dalam penerjemahannya menggunakan metode komunikatif 

dengan bantuan kajian nahwu. Metode penerjemahan komunikatif ini mengubah 

bahasa sumber menjadi struktur yang tidak hanya berperan dalam bahasa sasaran 

saja, tetapi juga harus luwes. 

Adapun hasil penelitian: dalam cerpen “as-Sa’id Hasan” terdapat 94 

struktur yang berbeda. 94 diantaranya berupa na’at haqiqi, untuk penerjemahan 

na’at haqiqi yang wajib menggunakan lafadz “yang” yaitu menambahkan kata 

“yang” antara dua kata, na’at haqiqi yang tidak menggunakan kata “yang” yaitu 

membuang kata “yang” karena jika dipaksakan dalam penerjemahannya akan terasa 

janggal dan diterjemahkan seperti halnya idhafah, na’at haqiqi yang tidak wajib 

menggunakan kata “yang” yaitu jika diterjemahkan masih tetap luwes ketika 

ditambah “yang” maupun tidak, na’at haqiqi yang menggunaknan lafadz “dan” dan 

“lagi” yaitu terdapat na’at yang lebih dari satu, dan na’at haqiqi yang menggunakan 

lafadz “seperti” karena terdapat sifat tasybih dalam kalimat. Kemudian, satu berupa 

na’at jumlah, untuk penerjemahannya menambahkan lafadz “yang” setelah isim 

nakiroh. Sedangkan untuk na’at sababi tidak ditemukan dalam cerpen tersebut. 

Kata kunci: Tarkib Washfi 
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 جتريد

 وىو أديب صة القصَتة "السعيد حسن" ىي إحدى من أعمال كامل كيالين،الق
احلكيم إىل مجيع ادلخلوقات الفقَت الرحيم اب ىذه القصة القصَتة عن احلط جيكىعريب، و 
ربتاج إىل مهارة يف اللغة العربية. واحدى من علوم اللغة "السعيد حسن". لفهمها  حىت لقبو

العربية ىي علم النحو وىو علم الذي يبحث عن تراكب الكلمات واجلمل يف كل نص. 
غة ًتكيب الوصفي ىو احدى من فروغ العلم النحو. ال يًتجم تركيب الوصفي إىل اللال

اإلندونيسية حرفيا كما يف اللغة ادلصدر ألهنا ستسبب إىل غَت أنيق. ولذا، أرادت الباحثة 
 أبن تبحث ىذا البحث لنيل الًتمجة ادلناسبة من اللغة ادلصدر. 

ة تركيب النعت وادلنعوت وعددىا وترمجيف ىذا البحث ىي  البحوثة ادلشكلة
 الًتكيب الوصفي إىل اللغة اإلندونسية.

ة، األساليب التحليلية الوصفيادلنهج الذي تستخدمو الباحثة يف ىذا البحث ىو 
مجة التواصلية يغَتر الًت وتستخدم ادلنهج التواصلية يف ترمجتو دبساعدة علم النحو. وىذا منهج 

  .ليرنااذلدف، بل البدر ليكون  يف لغة الساىم لغة ادلصدر إىل الًتكيب الذي ليس ىو إالر 
 ًتاكيبال 89 صَتة "السعيد حسن" ىناكالق البحث: يف القصةأما حصيل 

نعت احلقيقي الذي يكون ابستعمال لفظ ال لًتمجةمنها النعت حقيقي،  88 .ادلختلفة
“yang”  وجواب يعٍت الذي يزيد لفظ“yang” والنعت احلقيقي الذي يكون تُت، بُت كلم

أن يكون احلاصلة يف ترمجتو  ألن إذا أجرب ”yang“لفظ  يلقييعٍت  "yang"بدون لفظ 
غَت وجواب يعٍت  "yang"، والنعت احلقيقي الذي يكون ابستعمال لفظ الغاربة ومتاثل إضافة

النعت احلقيقي ، و ال تزال مرنة  يف ترمجتو  ”yang“أو بدون لفظ  ”yang“يزيد لفظ إذا 
الذي يكون والًتكيب . ىناك النعت أكثر من الواحد يعٍت الذي ”lagi“و  ”dan“لفظ ب



 ح
 

وواحد ىو من نعت اجلملة، لًتمجتو  .كان صفة مشبهة  يعٍت إذا ”seperti“ النعت بلفظ
 د الباحثة فيها.وأما لنعت السبيب مل توج .بعد اسم نكرة يف ترمجتو  ”yang“بزايدة لفظ 

 الرتكيب الوصفي الكلمة املفاحتية:
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 كلمة شكر وتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

العادلُت وبو نستعُت على أمور الدنيا والدين، والصالة والسالم على  احلمد هلل رب
 أشرف األنبياء وادلرسلُت دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعُت. أما بعد،

ط للحصول على الدرجة العادلية الدينية يف و الشر  بعض كتبت ىذا البحث إلمتام
عة سونن كاليجاكا اإلسالمية قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم الثقافية جبام

معرفتو يف ىذا  احلكومية. عسى أن يكون ىذ البحث انفعا لدي وكذلك دلن أراد زايدة
واألصدقاء، الفرصة أن أشكر شكرا جزيال على أساتيذي الفضالء  هاجملال. فيحسن ىذ

 ذكر منهم:وأخص ب

امعة جبة يادلاجستَت عميد كلية اآلداب والعلوم الثقاف يخَت لوان أتور الدكادلكرم  .0
 كياكرات.جو ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية سون

بكلية اآلدب  مصطفى ادلاجستَت رئيس قسم اللغة العربية وأدهباالدكتوراندس  كرمادل .8
  . والعلوم الثقافية

مشريف الدكتور احلاج دمحم حبيب ادلاجسًت الذي قد بذل جهده الكبَت على ادلكرم  .1
 ىذا البحث. حىت يتمالقيام ابإلشراف 

ن جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية وخاصة ياألساتيذ واحملاضر مجيع  .8
 األساتيذ يف كلية اآلدب والعلوم الثقافية من قسم اللغة العربية وأدهبا وموظيفها.

 مدى األايم. يرشادكما علإأيب احملبوبُت شكرا على أمي و  .5



 ي
 

بيضاوي شكرا  الكردية احلاجة لطفية Gedung Putihعهد علي معصوم ادل مربية .6
ن الكرًن واألخالق احلسنة وادلوعوظة يف الدين والتعليم آعلى تعليمك يل القر 

 واحلكمة يف مقابلة احلياة.
 اعفيفة وفوتري وفرد راانحجريت لل اصةخو  "Gedung Putih"يف مسكن  أصدقائي .7

 شكرا على إعانتكن. شفعة ورزقيو 
 (.KKNأصدقائي يف العمل االجتماعية ) .8
مجيع األصدقاء الذين ال متكن الكاتبة أن تذكر مجيع أمسائهم، ىم الذين يساعدوا  .9

 .الباحثة يف كتابة ىذا البحث مباشرة كانت أم غَت مباشرة

أعطاين كثَتة وسالمة من بداية ىذا البحث حيت هناية. وأخَتا أشكر هللا تعاىل الذي قد 
ولسائر  والعلوم الثقافية عسي أن يكون ىذا البحث انفعا جلميع الطالب بكلية اآلدب

 قرائو.
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 الباب األول

 مقدمة

 
 خلفية البحث . أ

من العلوم أن اللغة ىي نظام الرسائل اليت استخدمها اإلنسان، بطريقة 
الصوت والكتابة والتحدث. وىي أيضا ىي واحدة من أساس الثقافة وأدوات 
االتصاالت. كلر اللغة ذلا التشابو واالختالف أو االختصاصات يف العامل بينهما 

مثال اإلندونيسيون ية، وبُت لغة أخرى. فلذلك ضلتاج إىل أن نتعلم اللغة األجنب
يتعلمون اللغة العربية. ىذه اللغة مهمة جدا خاصة ابعتبار أهنا الوسيلة األوىل لفهم 
النصوص الدينية والىت يف صدرىا القرآن الكرًن والسنة النبوية ادلطهرة، بينما نفهم  

ىي أساس يف التواصل والتفاىم بُت الناس  —أي لغة كانت—كذلك أن اللغة
كما أن معرفتها أتمننا من مكر قوم ما، كما قيل: "من عرف لغة قوم   بعضهم بعضا

أمن مكرىم"، فيمكننا أن نقول ابختصار العبارة أن مهنة اللغة ىي للتواصل بُت 
 الناس. 

اللغة العربية ىي واحدة من اللغات السامية اليت تنتمي إىل العائلة السامية 
و ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن  0اجلديدة.وترتبط ابللغتُت العربية والعربية 

  8ضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل.اأغر 

                                                           
  0 http.//id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab. Diakses: 08 November 8107. 
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كما أن لكل اللغات شليزاهتا اخلاصة، وقواعدىا وضوابطها الىت تربيطها، 
 فللغة العربية قواعدىا وضوابطها الىت جيمعها علمان، خيص أوذلما الكلمات من

ها وىذا الذي يبحث فيو علم الصرف، وخيص حيث البناء والتغَت الذي حدث في
ًف بو إعراب أواخر الكلمات داخل الًتكيب ادلنسق ايع 1اثنيهما يف الًتكيب اجلملي.

 وىذا الذي يتناولو علم النحو. 
وربت ىذين العلمُت نقول أن قواعد اللغة العربية تنقسم إىل اثنُت: الصرفية 

يف سلسلة أو دائرة اللغة العربية، ومن  والنحوية، وتتناول كل منهما رلاذلا اخلاصة
يسمى أيضا الوصف أو الصفة،  النعتالقواعد النحوية الًتكيب الوصفي، مثال. ف

يعٍت ذكر إسم ليبُتر صفة من اإلسم السابق )منعوت( أو ليبُتر صفة من إسم الذي 
 الًتكيب الوصفي ابللغة 8يتعلق بو، ووظيفة الصفة أهنا تصف إسم الذي يتعلق بو.

 إسم.   –صفة اإلندونيسية، أما يف اللغة اإلصلليزية تعلم صفة  -العربية يعلم كإسم
الًتكيب الوصفي يدخل على التوابع ألنرو احلركة تتبع حبركة السابقة. التوابع 

ها االعراب إال على سبيل التربع لغَتىا. دبعٌت أهنا تعرب ىي الكلمة اليت ال ديسر 
: النعت والتوكيد والبدل والعطف البيان وادلعطوف  ذلا مخسة أنواع 5إعراب سابق.

 ابحلرف. و يف البحث، أريد أن آخذ واحدا من مخسة التوابع وىي النعت. 
احلوادث الىت  ضعيضا صفة ( يذكر وحدة إسم ليبُت بالنعت )يسمى أ

بُت كلمتُت،  ”yang“بزايدة كلمة معلق إبسم ما قبلو الذي شاع يف اإلندونيسية 
 يف الًتمجة. — ”dan“وإذا ركب يف ثالث كلمات أو أكثر فيعرب بو  بكلمة 

  01. ص. (مركز األىرام للًتمجة والنشر) النحو العصرى دليل مبسط لقواعد اللغة العربيةسليمان فياض،   1                                                           
8-wasfi-tarkib-tarjamah-/makalah2117111.blogspot.co.id/4http://maribelajarvika

idhofi.html-danWIB 15:25. 2117November  22.  
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نيدا واتبَت ذكرا أن الًتمجة ىي زلاولة إلعادة إنتاج يف اللغة ادلستهدفة 
تعادل الطبيعية أقرب ما ديكن إىل الرسالة يف لغة ادلصدر، األول من حيث ادلعٌت 

مجة يف النصر استخدم بلغة ادلصدر، ولكن ال 6من حيث أسلوب اللغة. والثاىن ًتر
 أحسنو إذا يًتجم بلغة ادلرونة وال يركز على اللغة ادلصدر بدون اخلرج من القواعده. 

الًتمجة إىل اللغة اإلندونيسية  "كان فالًحا فقريًا"ومثال الًتكيب الوصفي 
 Petani. لذا فإن الًتمجة ىي فقرياو  فالحابُت كلمة  "yang"يزاد عليو لفظ 
yang miskin.وترمجتها النعت يتبع دبفرد منعوتو . 

القصة القصَتة "السعيد حسن" ىي واحدة من أعمال كامل كيالين الذي 
ىو شاعر عريب، وتروي ىذه القصة عن شخص كان يلقب ابسم السعيد حسن 
لكرمو ذباه زمالئو، سواء كانوا بشرا أو حيواان. و ىناك كثَت من الًتكيب الوصفي 

 لما سبق الىت وجدىا الباحثة و تكون مشكالت فيها.مث
وبناء على ذلك، رغبت الباحثة يف أخذ ىذا القصة القصَتة "السعيد 
حسن" ألن ىذه القصة القصَتة مل يبحثو من انخية العلم النحوى أو غَتىا. أن 
تبحث الباحثة من الًتكيب الوصفي على كلر اجلملة يف القصة القصَتة السعيد 

ل لتكون سليمة ومفهومة.حسن بطر   يقة تًتمجتها مجم
 

 حتديد البحث . ب
 "السعيد حسن"ما ىو شكل الًتاكيب الوصفية يف كل مجلة من القصرة القصَتة  .0

 لكامل كيالىن؟

                                                           6  Abdul Munip, Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab kedalam Bahasa 
Indonesia (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 8118) hlm. 8  
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لكامل  "السعيد حسن" كيف ترمجة الًتاكيب الوصفية يف القصة القصَتة  .8
 كيالين؟

 
 فوائدهأغراض البحث و  . ج

 يلي :واألغراض من هذا البحث هي كما 
 معرفة الًتكيب الوصفي الذي يكون ادلشكلة يف القصة القصَتة السعيد حسن. .0
 يف القصة القصَتة السعيد حسن لكامل كيالين.معرفة ربليل الًتكيب الوصفي  .8
 معرفة فهم ترمجة التقنية يف النص. .1
 فوائد هذا البحث هي كما يلي:و 

 أن تساعد القارئ يف ربليل و تقدرر علم اللغة. .0
 التحقيق ادلكتىب على علم النحو خباصة الًتكيب الوصفي. أن يزيد .8
 أن يقدم النتائج الًتمجة اإلتصالية يف لغة اذلدف.  .1

 
 التحقيق املكتىب . د

قامت الباحثة ابلدراسة عن البحوث السابقة لتحديد أوجو إختالف 
. وبعد أن تقوم الباحثة دبطالعة الكتب والبحوث والتشابو ابلدراسات السابقة

ادلتعلرقة هبذه القصرة الىت ىي "السعيد حسن" لكامل كيالىن ال أحد رأت الباحثة 
أهنا ال أحد قد سبق إىل البحث اخلاص يف مشكلة ترمجة الًتكيب الوصفى و ال ذبد 
الباحثة قصة قصَتة "السعيد حسن" على صورة الًتمجة. ومع ذلك، قد أجرى 

منعوت( كموضوع رمسير دبا  -)نعت الباحثون العديدون حبواث عن الًتكيب الوصفى
 يف ذلك كما يلي:



 

5 
 

البحث الذى كتبو امحد شريف فطاىن يف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية 
السنة  اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يف

بن دبوضوع "النعت يف كتاب الغلور و أثره يف اإلرىاب اجملتمع للسيد دمحم  8107
ه )دراسة ربليلية ضلوية(". ىذا البحث  0885علوي ادلالكى احلسٍت تويف سنة 

 يتكلم عن النعت الذي يتبع ادلنعوت على أساس لفظو و معناه. 

البحث الذى كتبو سفتيان سفًتا يف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب 
 8101يف السنة والعلوم الثقافية جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

كيب اإلضافية و الوصفية و مشكلتها اىل اللغة اإلندونسية يف  ا دبوضوع "ترمجة الًت 
كتاب الشيطان حيكم دلصطفى زلمود )دراسة ربليلية ضلوية(". ىذا البحث يتكلم 
عن الًتمجة لغة الطيفة من الًتاكيب اإلضافية والوصفية ادلتنوعة يف ترمجة كتاب 

 حث ىو يستعمل منهج الوصفي التحليلي. الشيطان و يف ىذا الب

البحث الذى كتبو دمحم انصر الدين يف قسم اللغة وأدهبا العربية بكلية 
اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يف السنة 

كتاب الشباب اإلضافة  النعت و ترمجة اجلملة الفعلية و  "األخطاء ىف دبوضوع 8119
الفرغ ألمحد حسن كرزون )دراسة ربليلية وصفية(". ىذا البحث يتكلم  أوقات ىفو 

اإلضافة يف كتاب الشباب و أوقات الفراغ. الفعلية والنعت و  عن أخطاء ترمجة اجلمل
جيد اخلطأ يف فهم قواعد اللغة من النص ادلصدر و اخلطأ بسبب للحد من كلمة أو و 

 مجلة. 

"ترمجة الًتكيب الوصفى إىل  على أساس نظرة أعاله، فإن البحث دبوضع
اللغة اإلندونسية و مشكلتها يف القصة القصَتة "السعيد حسن" لكامل كيالىن 
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)دراسة ربليلية ضلوية(" تستحق أن تكون مدروسة ألنر الباحثة مل ذبد البحث السابق 
 .ى الرغم من قواعد الًتكيب الوصفىاستعرضت القصة القصَتة عل

 
 اإلطار النظرى. ه

 7علم النحو البد أن تعررف من أنواع اجلملة ومقطع اجلملة. الًتمجة يف
بناء على عملية ترمجة، ىناك ثالثة أنواع. النوع األول ىو الًتمجة اليت تقف على 
نص لغة ادلصدر والثاىن ىو الًتمجة اليت تقف على نص لغة اذلدف والثالث ىو 

 Strategi Kiat“يف كتاب  8الًتمجة اليت تقف على نص لغة الصريح.

Menerjemahkan Teks Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia”  

العبارة ىي وحدة من قواعد اللغة اليت تشكرل من اللفظُت أو أكثر اليت ال متلك 
 احلد الوظيفة. ويف اللغة العربية منها الًتكيب الوصفي أو النعت وادلنعوت. 

الذي ليبُت متبوع إذا النعت ىو اتبع مشتق أو مجلة أتويل جبملة مشتق 
 9متبوعو اإلسم ادلعرفة أو ليبُت متخصصة إذا متبوعو اإلسم النكرة.

النعت وادلنعوت ىو الصفة اليت يف اللغة العربية تتكون على عنصران، 
يعٌت الكلمة األول تسمرى منعوت وكلمة الثانية تسمرى نعت )صفة(. واجب 

مذكر أو مؤنث ومفرد أو مثٌتر أو مجع  النعت مستوى دبنعوتو يف ادلعرفة أو النكرة و
 01ورفع أو نصب أو جر.

                                                           7  Widyamataya, A. Seni Menerjemahkan (Yogyakarta: Kansisus, 8111), hlm. 85  
8    00Abdul Munip, Strategi…, hlm.  
9  Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, Ilmu Nahwu Terjemah Tuhfatus Saniyah : 

Syarah Jurumiyah, hlm 098 
11

 H Taufiqul Hakim. Qoidati Program Pemula Membaca Kitab Kuning. (Jepara: al-
Falah Offset, 2113), hlm. 11 
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سلطط الًتكيب الوصفي والًتكيب الوصفي اللغة اإلندونسية على مستوى 
العبارة يف الًتمجة. يف الًتمجة الًتكيب الوصفي إىل اللغة اإلندونسية يزاد عليو لفظ 

“yang” لذلك يزاد عليو لفظ بُت كلمتُت وإذا كان اجلملة أكثر من ثالثة الكلمة ف
“dan”  .مثال يف ترمجة مجلة "رأيتم الررجالم العقالءم " يعٌت “saya melihat para 

lelaki yang berakal” " الررجالم العقالءم" يزاد عليها بلفظ . الًتمجة من“yang” 
 ألن منعوتو ىو إسم مجع ونعتو إسم مجع أيضا.  

الباحثة منهج الًتمجة لتحليل يف زلاولة ربصيل الًتمجة اجليدة تستخدم 
ادلشكالت ادلوجودة يف البحث. رباول الًتمجة االتصالية أن تصحح منطق على 
اجلمل لغة ادلصدر وتبدل الكلمات والًتكيب اجلاسئ إىل لغة الطيفة وضيرع 

 00تكرير.
الباحثة يف ترمجتها تغَتر لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف ولكن تداف عن 

ابة الكلمة إىل مجلة مرنة، ىناك العديد من التقنيات اليت سياق اجلملة. يف كت
تستخدم يف الًتمجة، واحدة منها ىي تقنية التحويل )االبدال الصرفية( اليت تغَت 

 08شكل وحدة الكلمة الواردة يف لغة ادلصدر إىل شكل آخر.
 

 منهج البحث . و
ولتحقيق ىدف البحث، مجع الباحثة عدة طرق يف الدراسة. وتشمل 

 لطرق:ىذه ا
 نوع البحث .0

                                                           
11

Abdul Munip, Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Arab kedalam Bahasa Indonesia, 
(Yogyakarta: Sukses Offset, 2112), hlm. 65 

12
 M. Faisol Fatawi. Seni Menerjemahkan. (UIN-Malang Press, 2111), 41 .ص 
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يتم تضمُت ىذا البحث يف البحث النوعي، أي البحث يف البحوث 
الوصفية ومتيل إىل استخدام التحليل. العملية وادلعٌت )منظور ادلوضوع( أكثر 

 وضوحا يف البحث النوعي.
البحث النوعي ىو دائما وصفي، وىذا يعٍت أن البياانت اليت مت 

وصف ذلذه الظاىرة، وليس يف شكل أرقام أو ربليلها ونتائج التحليل يف شكل 
 معامالت حول العالقة بُت ادلتغَتات.

 مصدر البياانت( أ
اما البياانت يف ىذه الدراسة ىي عبارة عن كلمات وعبارات 

 وكالم ومجلة يف القصة القصَتة "السعيد حسن" لكامل كيالين.
 طريقة مجع البياانت( ب

ىي طريقة ادلكتبات  الطريقة ادلستخدمة يف مرحلة مجع البياانت
وادلالحظات. طريقة ادلكتبة ىي الطريقة اليت تستخدم مصادر 
مكتوبة للحصول على البياانت. طريقة ادلذكرة تعٍت ادلؤلف كأداة 
رئيسية دلراقبة بعناية، موجو وتدقيق دلصدر البياانت األولية. أما 

دام ابلنسبة ذلذا البحث، سيتم ربليل البياانت اليت مت مجعها ابستخ
 الًتكيب الوصفي.

 طريقة ربليل البياانتج( 
اسة ابستخدام األساليب طريقة ربليل البياانت يف ىذه الدر 

الوصفي بينما يف الًتمجة تستعمل األساليب التواصلية.  التحليلية
األسلوب الوصفي التحليلي ىو طريقة تستخدم دلناقشة مشكلة 
عن طريق البحث ومعاجلة وربليل البياانت، يف حُت أن طريقة 
الًتمجة التواصلية ىي الطريقة اليت تسعى إىل استنساخ ادلعٌت 
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غة وانحية احملتوايت كال من جانب انحية الل السياقية حبيث أن
 01فهمها مباشرة من قبل القارئ.

 
 نظام البحث . ز

وهتدف ىذه الدراسة إىل احلصول على نتائج هناية مناقشة منهجية. 
 تستخدم ىذه الدراسة مناقشة منهجية على النحو التايل:

الباب األول ىو مقدمة ربتوي على وصف خلفية البحث وربديد 
البحث وأغراض البحث وفوائده والتحقيق ادلكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث 

يف ىذا الباب بقصد يعطى عن صورة عامة الذى ستبحث ونظام البحث. 
 الباحثة. 

 الباب الثاين يتضمن على تعريفات و أنواع الًتكيب الوصفى. 
الثالث يتضمن على ربليل ترمجة الًتكيب الوصفي ومشكلتها يف  الباب

 القصة القصَتة السعيد حسن لكامل كيالين.
اليت ربتوي على خالصة  خيتم ىذا البحث ابلباب الرابع وىو اخلامتة

.واقًتاحات

                                                           
13

 Rochayah Machali. Pedoman Bagi Penerjemah: Panduan Lengkap Bagi Anda yang 
Menjadi Penerjemah Profesional. (Bandung: Kaifa, 2111), hlm. 23 
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 الباب الرابع

 خامتة

 ة خالص . أ
ترمجة الًتكيب الوصفي وبعد أن حبثت الباحثة حبثا طويال حتت ادلوضوع "

السعيد حسن" لكامل كيالين يف القصة القصَتة " إىل اللغة اإلندونسية و مشكلتها
"، كتبت اخلالصة من التحليل اليت قد شرحت من قبل، وىذا )دراسة حتليلية حنوية(

 البحث ىو حبث والنتيجة من ىذا التحليل فيما يلي:
وجدت الباحثة تراكب الوصفية يف القصة القصَتة "السعيد حسن" لكامل   .1

 لفظا. 44كيالين ىي 
أنواع النعت يف القصة القصَتة "السعيد حسن" ىناك النعت احلقيقي والنعت  .2

السبيب ونعت اجلملة، من ثالثة صيغة السابقة ال توجد إال صيغتُت نعتُت يف 
القصة القصَتة "السعيد حسن" ىي النعت احلقيقي ونعت اجلملة، مبا أّن النعت 

النعت  وتًتجم الباحثة السبيب مل توجد الباحثة صيغة النعت السبيب فيها. 
 ىل صيغة وعدد النعت فيما يلي: إالًتكيب الوصفي 

: ما دل على صفة يف نفس متبوعو، حنو: قرأ الرجل الكتب. النعت احلقيقي ( أ
ألفاظ.  44وأما نعت احلقيقي يف القصة القصَتة "السعيد حسن" ىي 

 وجواب "yang"ووجدت الباحثة النعت احلقيقي الذي يكون ابستعمال لفظ 
بُت كلمتُت،  ”yang“ألفاظ يعٍت الذي يزيد لفظ  21يف ترمجتو وىي 

ألفاظ يعٍت الذي  14وىي  "yang"والنعت احلقيقي الذي يكون بدون لفظ 
أن يكون  ”yang“ألن إذا أجرب ترجتو ابللفظ  ”yang“ال جيب بلفظ 
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، والنعت احلقيقي الذي يكون ابستعمال لفظ احلاصلة الغاربة ومتاثل إضافة
"yang"  غَت وجواب يعٍت الذي يزيد لفظ“yang”  أو بدون لفظ“yang” 

ظ، النعت احلقيقي الذي يكون تعدد النعت يعٍت ألفا 3يف ترمجتو وىي 
يف ترمجتو ألن ىناك النعت أكثر من  ”lagi“و  ”dan“الذي يزيد لفظ 

 الذي يكون النعت بلفظ التشبيوظ، والًتكيب األف 4وىي  الواحد
“seperti” لفظا واحدا.  ترمجتو ألن كان صفة مشبهة فيويف 

، وجدت الباحثة ية منعوات هبامسلة الفعلية أو االمجأن تقع : نعت اجلملة ( ب
بعد اسم  ”yang“تراكيب نعت اجلملة لفظا واحدا يعٍت الذي يزيد لفظ 

 .نكرة يف ترمجتو
 

 اتاقرتاح . ب
الباحثة إىل ل وبذلك ترجو امًتفت الباحثة أن ىذا البحث بعيد عن الكاع

الطالب والطالبات خاصة جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية أن يالحقوا 
مع التصحيح على االخطاء والنقصان. وينبغي ذلم قرأة كتب النحوية ليزودا أنفسهم 
وغَتىم حىت حصل على معرفة الًتكيب الوصفي لسهولة قرأة ىذه القصة. وتتمٌت 

 مي انفعا ادلباحث نفسها ومجيع من القراء أمجعُت.الباحثة أن تكون البحث العل
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