
 
 

والصفة على الرتكيب  عبد هللا املغلوثللشيخ  "مساء 46:  7الساعة "ترمجة كتاب 
 اإلضايف فيه

 

 هذا البحث
 مقدم إىل كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمة احلكومية

 إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي
 العربية وأدهباىف علم اللغة 

 

 وضع
 خري االانمحممد 

 14110088رقم الطالب : 
 

 شعبة اللغة العربية وأدهبا
 كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمة احلكومية

 جوكجاكرات
1920
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 الشعار

 

اْلُمْؤِمِنََّي َوَمْن ُيشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبَّيََّ َلُه اْْلُدى َويَ تَِّبْع َغْْيَ َسِبيِل  "

 "نُ َولِ ِه َما تَ َوَّلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوساَءْت َمِصْيا  

 (115)النساء : 

 

 "من رضي بقضاء ربه أرضاه هللا جبمال قدره"

 )الشيخ متويل الشعراوي(
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 اإلهداء

 كنا هندي هذا البحث إىل :

اىل اآلن بكل حنان ري ذان ربياين من صغ" الخالصة" وأمي "زمهريأيب الكرمي " .1

هما كما ربّياين ئس وبرم. )اللهم اغفر هلما وارمحوحمبة وجبميع بذل ووسع مع عدم ي

 صغريا(.

الذي قد رسم لنا  خ أشهري مرزوقي احلاج املغفور له،املكّرم  صاحب الفضيلة الشي .2

رسوما راسخة يف طريقة طلب العلم بشعار املطالعة واجلماعة وهداان إىل سبيل 

واألخالق النبوية، نسألك اللهم أن  اخلالق واملخلوق ابلسلوك الراقي بني التعامل

 تدخلنا معه فسيح جنّتك.

ي مجيع مشاخينا ومشاخيهم وأساتذان وأساتذهتم خصوصا املكّرم الشيخ أمحد زابد .3

عهد نوراألمة اإلسالمي بكواتغدي جوكجاكرات الذي خلف من مرزوقي مشرف م

 ا قد سلف واإلعطاء مبا أصلح.بعده خالفة أمينة مبحافظة م
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 جتريد

كتب هذا الكتاب الشيخ عبد هللا املغلوت ، كاتب مسلم ولد يف اململكة  
. هذا على الرتكيب اإلضايفالعربية السعودية. يف الكتاب هناك العديد من الصفات 

موجود بشكل طبيعي يف كتب اللغة العربية ألن العديد من املصطلحات يتم ترمجتها إىل 
 .الصفةاللغة العربية ابستخدام 

 ، ألن هذا النمطالصفة على الرتكيب اإلضايفيف هذه الدراسة ، اختار املؤلف  
وهي مشكلة يف ترمجة الكتاب. هذه العملية هي تباين حنوي بني لغة  الذي عثره الباحث

 .الصفة على الرتكيب اإلضايفاملصدر واللغة اهلدف يف ترمجة 
الصفة جتب أن تكون هي أن و  م صفة نظريةالباحث يستخدف يف هذه املشكلة

نفسها مثل املوصوف من حيث مذكر ومؤنث ومفرد ومثىن واجلمع. يف اللغة العربية ، إذا  
كانت الصفة مذكرا فيجب أن يكون املوصوف مذكرا وإذا كانت الصفة مؤنثا فيجب أن 
يكون املوصوف مؤنثا وهلم جرا. يف العلوم النحوية يف اجلزيرة العربية ، الصفة تبحث يف 

يستخدم ف . لرتمجتهمخسني صفة على الرتكيب اإلضايفعموما وجد املؤلفون  ابب التوابع.
بعد  الضامرفإن الرتمجة هي بوضع  املضاف إليه ضامرا إذا كانأوال,  :مناهجااملؤلف 

كيفية ترمجته عن طريق ف، يتصل ابلضامر املضاف إليهإذا كان اثنيا,  .الصفة أو اآلخر
املضاف إليه إذا كان  اثلثا, . dengan”"لكلمة اب زايدةيف النهاية مث  املضاف إليهوضع 

مث يتبع  يف الوضع األول الصفةكيفية ترمجته عن طريق وضع ف  ضامرا وصفته عددا
كيفية ترمجته عن طريق ف،  املضاف إليه ضامرا وصفته من املهنإذا كان رابعا,  .موصوفه

ترمجتها عن طريق  ية، فكيفإذا كانت هناك صفتانخامسا,  يف النهاية. وضع الصفة
 ."dari"جلملة وإضافة الكلمة من االثانية أو النهائية  الصفةاألوىل بعد  الصفةوضع 
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 كلمة شكر وتقدير

هللا أوال محدا كثريا متواليا، وإن كان يتضائل دون حق جالله محد أمحد  
احلامدين. وأصلي وأسلم على رسله اثنيا صالة تستغرق مع سيد البشر سائر املرسلني.  

 46:  7الساعة ترمجة كتاب وأستخريه تعاىل اثلثا فيما انبعثت واجبيت من حترير حبث يف 
 .املنسوبة صفته بياء النسبة فيه ومشكالت ترمجة الرتاكيب الوصفية مساء

أما بعد فقد وصلنا اآلن إىل مرحلة الدراسة النهائية ىف قسم اللغة العربية وأدهبا  
امعة سونن كاليجاكا جوكجاكرات، فال بد لنا أن حنرر جببكلية  اآلداب والعلوم الثقافية 

للغة العربية حبثا إلمتام شرط من بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي ىف علم ا
وأدهبا. ومع ذلك أقدم كلمة الشكر على مساعدتكم مجيعا يف إمتام كتابة هذا البحث، 

 وأخص بذكر:
احلاج املاجستري عميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية  أمحد فتاحاملكرم الدكتور  .1

 جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.
عبة اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب املكرم مصطفى املاجستري رئيس ش .2

 والعلوم الثقافية.
الذي قد بذل جهده ىف املاجستري مشرف الباحث  سوكمطا الدكتور املكرم .3

ه من قدم لك شكرا جزيال على ما قد بذلأ ،اإلشراف حىت يتم هذا البحث
 .إشراف وإصالح وإحسان

مشرف الباحث األكادميي الذي قد أشرفين  خري النهضينياملكرم الدكتور  .4
 خالل دراسيت ىف قسم اللغة العربية وأدهبا.

" اللذان ربياين من صغاري اىل اآلن بكل خالصة" وأمي "زمهريأيب الكرمي " .5
حنان وحمبة وجبميع بذل ووسع مع عدم يئس وبرم. )اللهم اغفر هلما وارحم 

 مها كما ربّياين صغريا(.
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
اجملتمع للتعاون و اللغة هي  نظام صويت اعتباطي يستخدمها أعضاء 

بناء على ذلك، فالتعريف يفهم منه أن إحدى  1االتصال و التعارف فيما بينهم.
 وظائف اللغة هي أداة للتعامل مع اآلخر وللتعبري عن فكرة و إرادة. 

اللغة الىت مل تزل قائمة حية حىت اآلن كثرية جدا. ولكل أمة أو دولة لغتها 
يرتتب عليه مشقة يف التعامل بني انطقي لغة  املتميزة عن غريها. فاختالف اللغة

وغري الناطقني هبا لعدم احتاد اللغة املستخدمة بينهم. هناك أشخاص يتمكنون من 
التعامل بعدة لغات، لكن عددهم قليل جدا ابلنسبة إىل سكان العامل ألن أكثر 

قعون الناس ال يقدرون على استخدام لغة إال لغتهم األم أو لغة وطنهم. ولذلك سي
ىف صعوبة للتعامل مع اجملتمع العاملي املتنوعة لغاهتم. وهذه مشكلة هامة ال بد من 

 حلها ليجري اتصال عاملي بني الناس. فمن الطرق حلل هذه املشكتة هي الرتمجة.

وقال سافوري أن ماهية الرتمجة حبث عن مقابل فكرة ىف لغة لوضعها ىف 
إال إذا كان بينهما تقابل متكافئ. فإن  لغة أخرى. وال تتم الرتمجة بني اللغتني

ويؤخذ مما سبق ذكره أن ترمجة لغة   2التكافؤ يصبح أصال أساسيا ىف عملية الرتمجة.
من اللغة األصل حىت تكون الرتمجة مقبولة ىف  إىل أخرى البد من صيانة الفكرة 

أفكار. اللغة اهلدف من غري تغيري وال تصريف ملا قصدت به اللغة األصل من آراء و 
 ولذلك فالرتمجة ليست أمرا يسريا وحنن حمتاجون إىل وقت طويل للتمكن منها.

وابلرغم من ذلك، جند عديدا من األعمال املرتمجة منذ عصر يوانين حىت 
زماننا اآلن. فاآلن تطورت الرتمجة تطورا هاما حىت أصبحت علما مستقال بنفسه  

                                                           
1 hlm. 88 ,(Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001) ,KBBIHasan Alwi,  
2  Malang Press, 2009), hlm. 3.-(Malang: UIN, Seni MenerjemahM. Faishal Fatawi,  
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السيكولوجيا وغريها. والرتمجة كعلم كعلم متميز مثل علم اللغة والفلسفة والنفس و 
ومن احلجج الىت تدل على أمهية الرتمجة  3مستقل يعرف اآلن بدراسات ىف الرتمجة.

هي ظهور كثرة األعمال األجنبية املرتمجة إىل اللغة اإلندونيسية سواء كانت ىف صورة 
 .القصة أو غريها تيسريا للقراء ىف فهم األعمال األجنبية و االستفادة منها

ومن البادرة أن الرتمجة هي وسيلة اتصلت ابللغة لتجعلها مفيدة لغري 
انطقيها حىت ينطبق نقل ما تضمنته من املقاصد و األهداف أبكملها. واختار 

لغة أصال واللغة اإلندونسية كلغة ابعتبارها الباحث ىف هذا البحث اللغة العربية 
 هدف.

وهذه  الصفة على الرتكيب اإلضايف أما املوضوع املادي هلذا البحث فهو
. 2013مت نشر الكتاب يف عام ". مساء 7:  46الساعة الرتاكيب موجودة يف "

حيتوي هذا الكتاب على قصص ملهمة من خمتلف مستوايت اجملتمع. ستفتح 
القصص عيون القلب لرؤية العامل بسعادة. ينصح شخص لديه جتربة سيئة ويسقط 

 ب مبثابة الدافع الذي ميكن أن يبين محاسه مرة أخرى.يف اليأس لقراءة هذا الكتا

فمن املعلوم أن اللغة العربية لغة اعتمدت على قاعدة اإلعراب فيها. تلك 
القاعدة ترتب عليها إشكال الرتمجة منها إىل اللغة اإلندونسية. واملشاكل الىت 

ىف هذا واجهت املرتمجني إما مشكلة لغوية وإما غري لغوية. لكن اهتم الباحث 
أن الصفة جأت  الصفة على الرتكيب اإلضايف.البحث مبشكلة لغوية يعىن مشكلة 

يف ابب التوابع فتتبع ما قبلها يف إعرابه, فريفع, أو ينصب, أو جير بسبب رفع ما 
طابقا للموصوف يف مذكر أو مؤنث, مفرد والصفة كنت مقبله, أو نصبه, أو جره. 

 أو مثىن أو مجع, نكرة أو معرفة.

                                                           
3 hlm. 1. ,Seni MenerjemahM. Faisol Fatawi,  
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ومن املعلوم أن األصل ىف النعت )ويسمى الصفة أيضا( أن يكون مشتقا 
لكي يتحمل ضمريا يعود إىل املنعوت. واملراد ابملشتق ما دل على حدث وصاحبه، 

  4وذلك كاسم الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة وأفعل التفضيل.
الرتاكيب وما كانت تلك األمثلة إال أمثلة قليلة التشمل مجيع أنواع تلك 

املوجودة ىف الكتاب. هناك أنواع أخرى واجهت الباحث ىف ترمجة الكتاب حيث 
أهنا مشكلة البد من حلها لتكون الرتمجة صحيحة وصاحلة فوجب على الباحث 

 حتليلها وبيان طريقة ترمجتها.

 حتديد البحث .ب
الصفة على بناء على ما تقدم ذكره، حدد الباحث هذا البحث مبسألة 

إىل  مساء لعبد هللا املغلوث 46:  7الساعة املكتوبة ىف كتاب  إلضايف فيهالرتكيب ا
صورة  كملبحث إىل أمرين، مها، أوال،  اللغة اإلندونيسية. وميكن تفصيل قضية ا

اثنيا، ما هي االسرتاتيجيات املمكنة لطرح احلل  ؟الصفة على الرتكيب اإلضايف فيه
 لرتمجة تلك الرتاكيب؟

 أغراض البحث وفوائده .ج
ىف   الصفة على الرتكيب اإلضايفترمجة  معرفة الغرض من هذا البحث هي

إىل اللغة اإلندونيسية. اثنيا، لعبد هللا املغلوث   مساء 7:  46الساعة كتاب 
ناسبة لرتمجة تلك الرتاكيب من لغتها يقصد هذا البحث إىل اكتشاف طريقة م

 األصل إىل األندونيسية.

 
 
 

                                                           
 .217(، ص 2012)بريوت: دار الكتب اإلسالمية،  ،القواعد األساسية ىف اللغة العربيةأمحد اهلامشي،   4

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



4 
 

 
 

 أما فوائد هذا البحث :
احلصول على الدراية ىف دراسة الرتمجة عن كيفية ترمجة الرتاكيب الوصفية  .1

لطلبة قسم اللغة العربية وأدهبا خاصة  املوصوف هلا من الرتاكيب االضافية
 ومجيع الطالب عامة ىف جانب النظري.

واحلصول على الدراية ىف دراسة الرتمجة عن كيفية ترمجة الرتاكيب الوصفية  .2
  مساء 7:  46الساعة املطبقة ىف كتاب  املوصوف هلا من الرتاكيب االضافية

 ىف جانب التطبيقي. لعبد هللا املغلوث

 كتيبالتحقيق امل .د
يستخدم التحقيق املكتيب ىف هذا البحث ملعرفة البحوث املماثلة به الىت قد 
أجريت من قبل، ولذلك ميكن للباحث أن مييز حبثه منها. وبعد املطالعة على 

" إىل مساء  7:  46الساعة  الكتب والبحوث فلم جيد ترمجة هذا الكتاب "
املتماثلة الىت وجدها الباحث اإلندونيسية وال البحث الذي يبحث فيها. والبحوث 

 هي كما يلي:

األول، البحث حملمد كرنياوان طالب ىف قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة 
حتت عنوان "النعت وترمجته ىف   2002سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية سنة 

كتاب اخلشوع ىف الصالة للحافظ ابن رجب احلنبايل". ركز الباحث ىف مشكلة 
 عت ىف كتاب اخلشوع ىف الصالة للحافظ ابن رجب احلنبايل أبنواعها.ترمجة الن

طالب ىف قسم اللغة العربية وأدهبا  لفيصل خري الرجالالثاين، البحث 
ترمجة كتاب حتت عنوان " 2013جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية سنة 

إنقاذ االمة لشيخ ايب اهلدى اليعقويب ومشكالت ترمجة الرتاكب الوصفية املنسوبة 
". ركز الباحث ىف مشكلة ترمجة كل من الرتاكيب اإلضافية صفتها بياء النسبة فيه 
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قاذ االمة لشيخ ايب اهلدى ىف كتاب املنسوبة صفتها بياء النسبة فيه والوصفية 
 إىل اللغة اإلندونيسية.اليعقويب 

على ضوء ما مر، هناك بعض البحوث الىت تتعلق ابلرتاكيب الوصفية أو 
النعتية وطريقة ترمجتها إىل اللغة اإلندونيسية. ولكنه مل جيد الباحث حبثا ىف الرتاكيب 

لعبد هللا   مساء 7:  46الساعة  ية أو النعتية وطريقة ترمجتها ىف كتاب "الوصف
". وجبانب ذلك، موافقا ابلبحث عنها عرب اإلنرتنيت، مل جيد الباحث أي  املغلوث

عمل ترجم هذا الكتاب. وبذلك ميكن للباحث أن يقوم برتمجة هذا الكتاب 
 فتها بياء النسبة فيها.والبحث ىف طريقة ترمجة الرتاكيب الوصفية املنسوب ص

 اإلطار النظري .ه
ليستقيم البحث إىل ما يرمى إليه، فيستخدم الباحث بعض النظرايت أو 
القواعد النحوية مساعدا هبا على حتقيق األغراض وإنتاج النتائج الشاملة، وهو كما 

 يلي:

 النعت .أ
ابملشتق اسم هو التابع املشتق أو املؤول به املباين للفظ متبوعه، واملراد 

الفاعل كضارب، واسم املفعول كمضروب، والصفة املشبهة كحسن، واسم 
التفضيل كأعلم، واملراد ابملؤول ابملشتق اسم اإلشارة حنو: مررت بزيد هذا، 
واسم املوصول حنو: مررت بزيد الذي قام، وذو مبعىن صاحب حنو: مررت 

من ذلك اجلملة برجل ذي مال، وأمساء النسب حنو: مررت برجل دمشقي، و 
وشرط املنعوت هبا أن يكون نكرًة حنو: }َوات َُّقوْا يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل هللِا{ 

 5( سورة البقرة.281)

                                                           
 .45)املكتبة الشاملة( ص  ،متممة اآلجرومية ىف علم العربيةمشس الدين حممد بن حممد الرعيين املالكي،   5
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ويقال له الوصف والصفة وال فرق بينهما عند النحاة، وأما عند غريهم 
املخلوق. فقيل النعت ما ميكن زواله عن حمله كاللون العارض وعدم العاملية ىف 

والصفة ما ال يزول إال بزوال حمله كاللون اخللقي والعاملية. قال ابن عنقاء: 
واحلق أن الوصف أعم عند النحاة ألنه يقال احلال واخلرب وصف معىن وال يقال 

 6نعت معىن.

وللنعت حاالن، فإن كان معرفة كان النعت فيه لإليضاح )وهو التفرقة 
اء يوسف التاجر. وإن كان نكرة كان النعت بني املشرتكني ىف االسم( حنو ج

 7فيه للتخصيص )وهو تقليل االشرتاك( حنو زارين رجل عامل.

 النسبة .ب
 قال ابن مالك ىف ألفيته:

 8ايء كيا الكرسي زادوا للنسب * وكل ما تليه كسره وجب
معىن البيت: إذا أريد إضافة شيء إىل بلد أوقبيلة أو حنو ذلك جعل 

را ما قبلها فيقال ىف النسب إىل دمشق دمشقي  وإىل آخره ايء مشددة مكسو 
 9متيم متيمي وإىل أمحد أمحدي.

فالنسبة هي إحلاق آخر االسم ايء مشددة مكسورا ما قبلها للداللة 
على نسبة شيء إىل آخر. والذي تلحقه ايء النسبة يسمى منسواب. وىف النسبة 

فته هبذه النسبة. فإن  معىن الصفة، ألنك إذا قلت : هذا رجل بريويت، فقد وص
كان اإلسم صفة، ففى النسبة إليه معىن املبالغة ىف الصفة، وذلك أن العرب إذا 
أرادت املبالغة ىف وصف شيء أحلقوا بصفته ايء النسبة، فإذا أرادوا وصف 

                                                           
(، ص 2008)صنعاء: املكتبة اإلمام الوادعي،  ،الكواكب الدريةحممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل،  6

452. 

 .217ص  ،القواعدأمحد اهلامشي،  7

 .855 قمر نظم ألفية أبو عبد هللا حممد مجال الدين بن مالك،  8

 .181)سورابيا: دار العلم(، ص  ،مالكشرح ابن عقيل على ألفية ابن ابن عقيل،  9
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شيء ابحلمرة، قالوا أمحر. فإذا أرادوا املبالغة ىف وصفه ابحلمرة، قالوا : 
 10أمحري.

ابلنسبة ثالثة تغيريات، األول : لفظي، وهو إحلاق آخر االسم وحيدث 
ايء مشددة وكسر ما قبل آخره، ونقل حركة اإلعراب إىل الياء، مثل جاهلية 
من جاهل. الثاين : معنوي، وهو جعل املنسوب إليه امسا للمنسوب مثل هذا 
رجل مصري. الثالث: حكمي، وهو معاملة اسم املفعول من حيث رفعه 

ول. فإذا قلت: جاء املصري أبوه، فأبوه انئب فاعل للمصري. وإذا قلت: املفع
جاء الرجل املصري، فاملصري حيمل ضمريا مسترتا تقديره "هو" يعود على 

 11الرجل ألن معىن املصري املنسوب إىل املصري.

 التعادل ىف القواعد اللغوية .ج

ناك أعطى املعىن املعجمي طريقة للتحليل و تقدمي األفكار، لكن ه
عنصرا آخر سواه بل أهم منه وهو القواعد اللغوية. فهي مجع من القواعد الىت 
تعرف هبا طريقة تكوين اجلملة أو الرتكيب أو العبارة أو غريها من العناصر 
اللغوية. القواعد اللغوية يتضمن عنصرين: الصرف والنحو. فاألول علم يبحث 

 حتقق املقصود منه ىف اجلملة. فيه تبديل الكلمة الواحدة إىل أحوال أخرى حىت
والثاىن علم يضبط طريقة تركيب البناء اللغوي من مجلة أو شبهها أو تركيب أو 

 12غريها. وهو يعطي احلدود املعينة ىف طريقة تقدمي الفكرة املفهمة.
ومن العسري أن توجد القواعد اجلامعة العامة جلميع اللغات. والفرق 

األصل و اللغة اهلدف يؤدي إىل بعض التغيريات  بني القواعد اللغوية ىف اللغة
ىف مضمون العبارة خالل عملية الرتمجة أحياان. ومن هذه التغيريات زايدة شيء 

                                                           
 .232، ص جامع الدروسالغالييين،  مصطفى 10

 .233ص  ،جامع الدروسمصطفى الغالييين،  11

12 , 2001) hlm. 93.Routledge(New York:  In Other WordsMona Baker,  
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ىف النص اهلدف من البيان الذي مل يكن معربا من النص األصل. وذلك إذا  
كانت اللغة اهلدف تضمن على القاعدة اللغوية الىت مل تتضمنها اللغة األصل. 

تغيري ىف مضمون النص إما أن يكون ىف صورة حذف شيء من مضمون وال
 13النص األصل.

 ( ىف اإلندونيسيةFrasaالعبارة) .د
( هي تركيب بعض الكلمات الىت ال تفيد إسنادية فال frasaالعبارة )

يوجد فيها مسند أو مسند إليه كما يوجد ىف اجلملة. واملبحوث فيها هو 
.العالقة بني كلماهتا. وهي ترتك  14ب من كلمتني فأكثر، منها مبنيِّ ومنها مبنيَّ

وىف ترمجة الرتاكيب الوصفية الىت كانت صفتها امسا منسواب بياء النسبة  
 كان الباحث خيتار العبارة االمسية ملقابلتها لتقابل الغرض واملعىن بينهما.

فالعبارة االمسية تركيب بعض الكلمات الىت كان مبيَّنها امسا وكان 
 15امسا أيضا أو صفة أو فعال أو ظرفا أو غريها من أقسام الكلمة. مبيِّنها

 منهج البحث .و
إن الفائدة من منهج البحث هي لتحصيل النتائج الكاملة بطرقه 

 املستقيمة، ولذلك فال بد للباحث من تبيان املنهج املستخدم فيه، وهو كما أييت:

 نوع البحث .1
 والكتاب املرتجم فيه هو "هذا النوع من البحث هو حبث مكتيب. 

. ومن كونه دراسة لعبد هللا املغلوث:  46الساعة " مساء  7:  46الساعة 

                                                           
13 hlm. 95. In Other Words,Mona Baker,  

14 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Rahardi, Kunjana 
hlm. 67. 

15 hlm. 68 Bahasa Indonesia,Rahardi, Kunjana  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



9 
 

 
 

مكتبية فيستخدم الباحث النظرية واملنهج اللذين قد اختارامها ىف إنتاج النتائج و 
 حل املشاكل املوجودة.

 مصادر البياانت .2
املصدر انقسم مصدر البياانت ىف هذا البحث إىل قسمني: األول، 

. والثاىن، لعبد هللا املغلوث" مساء  7:  46الساعة  األساسي، وهو كتاب "
 املصادر اإلضافية، وهو الكتب النحوية والصرفية وما يتعلق هبذا البحث.

والبياانت األساسية ىف صورة الرتاكيب الوصفية املنسوبة صفتها بياء 
 النسبة. 

 طريقة مجع البياانت .3
خدم الباحث الواثئق التقنية حبيث مجع وىف مجع البياانت، است

 املعلومات واملعطيات املوجودة ىف كل املصادر بطريقة اإلطالع والتدقيق فيه.
 املنهج التحليلي  .4

كان املنهج التحليلي الذي أخذه الباحث ىف هذا البحث هو منهج حتليلي وصفي أي 
حة واحللول للمشاكل. هو منهج بطريقة تبيان البياانت وحتليلها ليحصل النتائج الصحي

وكل التحليالت تعتمد على عناصر النص، صيغة كانت أو وزان. وعملياته كما يلى: 
املوصوف هلا من الرتاكيب األول، البحث عن صورة الرتاكيب الوصفية املنسوبة 

. الثاىن، تصنيف ما قد مجع، واألخري، حتليلها ابلنظرية املستخدمة ليحصل على االضافية
 الرتمجة األوىل واملفهمة.

 نظام البحث .ز
ينبغي للباحث أن يبني خطة البحث ليكون البحث سهال للفهم 

 واإلطالع حىت يصل القارئ إىل اإلستنتاج املتكامل. وهي كما يلى:
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الباب األول مقدمة تشتمل على خلفية املسألة وحتديد املسألة وأغراض 
والدراسة املكتبية واإلطار النظري ومنهج البحث البحث وفوائده ومنهج البحث 

 ونظامه.

. ويليه حملة عبد هللا املغلوثالباب الثاين حيتوي هذا الباب على ترمجة 
 "، وبعد ذلك ن ايت برتمجة كتاب " مساء 7:  46الساعة  نظرية عن كتاب "

 ". مساء 7:  46الساعة 
 املوصوف هلا من الرتاكيبب الوصفية الباب الثالث : البحث التحليلي عن ترمجة الرتاكي

 .االضافية

 الباب الرابع خامتة.
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 الباب الرابع

 خامتة

 اخلالصة .أ
مساء لعبد هللا 46:7 الساعةبعد أن قام الباحث برتمجة الكتاب، وهو كتاب 

، والبحث ىف بياانت اختذها موضوعا أساسيا للتحليل ألجل اكتشاف طرق ترمجة املغلوث
البياانت أخذ النتيجة هلذا البحث اعتمادا على ما قد ذكر ىف حتديد البحث، وهي كما تلك 

 يلي:
هلا من  اوصوفمىف عملية ترمجة الكتاب، وجد الباحث مخسني تركيبا  وصفيا 

 . وأما طريقة ترمجتها هي:الرتاكيب االضافية
 .الصفة أو اآلخربعد  الضامرفإن الرتمجة هي بوضع  املضاف إليه ضامرا إذا كان .1
 (Masyarakat arab kita)جمتمعاتنا العربية  :على سبيل املثال          
يف  املضاف إليهكيفية ترمجته عن طريق وضع ف، يتصل ابلضامر املضاف إليهإذا كان  .2

 . dengan”"لكلمة اب زايدةالنهاية مث 
 (Telvon yang pertama dengan istriku) اتصال زوجيت األولعلى سبيل املثال:       

يف  الصفةكيفية ترمجته عن طريق وضع ف  املضاف إليه ضامرا وصفته عدداإذا كان   .3
 . موصوفهمث يتبع  الوضع األول

 (kepada tiga puluh mahasiswanya )على سبيل املثال: على طلبته الثالثني            
 وضع الصفةكيفية ترمجته عن طريق ف،  املضاف إليه ضامرا وصفته من املهنإذا كان  .4

 (istrinya yang berprofesi dokter) على سبيل املثال: زوجته الطبيبة يف النهاية.

 الصفةاألوىل بعد  الصفةترمجتها عن طريق وضع  ية، فكيفإذا كانت هناك صفتان .5
 ."dari"جلملة وإضافة الكلمة من االثانية أو النهائية 

"                                         ابلستثمار التجربة املاليزية البسيطةعلى سبيل املثال : 
(dengan mengambil pelajaran sederhana dari Malaysia) 
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 االقرتاحات .ب
يسريا حلها ىف عملية ترمجة هذا الكتاب، وجد الباحث مشكالت متنوعة مل تكن 

ووجد أيضا بعض مشكالت غري الىت حبث فيها الباحث. ولذلك أعطى الباحث بعض 
 االقرتاحات لكل مرتجم وابحث، وهي:

ينبغي لكل من الباحث واملرتجم أن يعلم ويفهم قواعد اللغة األصل جيدا حنوية   .1
 كانت أو صرفية أو غري ذلك.

تقدميها وإلقائها املفهم للقراء أو والزم عليه أن يفهم اللغة اهلدف ويعلم طرق  .2
 السامعني.

 والبد له من أن يفهم اإلطار النظري مع تطبيقه ىف عملية حبثه. .3

لكم  وأشكروأخريا, نسأل هللا تعاىل أن جيعل أعمالنا مقبولة وجيزينا أبحسن اجلزاء. 
 شكرا كثريا. وعسى هللا أن جيعل هذا البحث انفعا لنا وللقراء مجيعا. آمني.
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