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                                                                                                            البحث هذا

 احلكومية اإلسالمية كاليجاكا ناسون جبامعة الثقافة وعلوم بااآلد كلية إىل مقدم

                                                                          العاملي اللقب على للحصول الشروط بعض إلمتام جوكجاكرتا

  وأدا العربية اللغة علم يف

 وضع

  رمحنال نوران من

 ٠٥١١٠٠٨٣ رقم الطالب:

 

شراف                                                                                                             احتت 

 احلاج حممد حبيب املاجستري أندوس دكتور

 

قسم اللغة العربية وأدا                                                                                                     

  ب وعلوم الثقافةاكلية اآلد

                                                                                  ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا                          اجبامعة سون

٢٠١٣  



 



 ب 
  

  شعار                         
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sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, 
berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan 

dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap 
orang-orang mukmin. 

 

  )٢٣٨(سورة التوبة: االية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 ج 
  

  إهداء

  

  

  أهدي هذا البحث إىل:

سالمية احلكومية جبامعة سونان كاليجاكا اإلوعلوم الثقافة كلية اآلداب  -

 .جوكجاكرتا

مجيع املدرسني واملدرسات الذين زّودوين علوما نافعة مدة دراسيت يف هذه  -

 اجلامعة. 

هلما هذا الشرف. اللهم اغفر يل ولوالدّي وارمحهما كما  ،حضرة والدّي احملبوبني -

 ربياين صغريا وبارك هلما ىف عمرمها وارزقهما رزقا حالال واختمهما حبسن اخلامتة.

و أخيت الصغرية:  ،أخي الصغري: حممد عقيب الناجح ،أخي الكبري: مئيدالرؤف -

 مال أولني نور رمحنّية.

 .  ن يف جيفاراآاسة القرحبيبيت سييت نفيسه الىت جتاهد يف در  -

 القرآن. وإىل من جيتهدون ويتمسكون يف دراسة -



  ه
  

 تجريد

 
 

 
 
Penelitian ini membahas tentang problem penerjemahan urutan kata dalam 

penerjemahan buku yang berjudul “Al Ju’”  karya Abu Bakar Abdallah bin 
Muhammad Ibn Abi Dunya. Cara menerjemahkan urutan kata yang terdapat 
dalam sebuah frasa (آ����) maupun kalimat (��	
) dari buku “Al Ju’” . Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rigit  cara penerjemahan pola urutan 
kata dalam buku “Al Ju’” dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia serta 
mendapatkan hasil terjemahan bahasa Indonesia yang tidak keluar dari bahasa 
sumbernya (Arab). Penelitian tentang urutan kata dalam ilmu terjemah (Arab-
Indonesia) sangatlah penting, mengingat keniscayaan dari perbedaan pola antara 
bahasa sumber (Arab) dan bahasa sasaran (Indonesia).  

 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku “Al Ju’” karya Abu 

Bakar Abdallah bin Muhammad Ibn Abi Dunya. Adapun sumber sekunder 
penelitian ini antara lain: Kamus Al Munjid, kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 
kamus Al Bishri dan buku-buku referensi lain yang relevan dengan penelitian ini. 

 
 Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu penelitian  dengan pengumpulan data-data dan informasi yang 
berkaitan dengan pokok masalah, dengan cara membaca, menelaah dan 
memeriksa bahan-bahan keperpustakaan, teknik pengumpulan data langsung 
diambil dari beberapa konten buku Al Ju’. Dalam tahapan Analisisnya, peneliti 
menggunakan analisis deskriptif (descriptive Analysis), yaitu peneliti 
mendiskripsikan mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah 
dipahami dan memberikan pengetahuan bagi pembaca.  

 
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, bahasa Arab dan bahasa 

Indonesia memiliki perbedaan dalam hal struktur pola kata. Perbedaan ini tentu 
menjadi masalah dalam setiap penerjemahan Arab-Indonesia. Urutan kata 
berperan penting dalam ketepatan makna suatu hasil terjemahan. Dalam penelitian 
ini menghasilkan  2 (dua) jenis urutan kata, Yakni Urutan kata huriyya (free Word 
Order)  dan urutan kata tsabit (Fixed  word order). 

 
 
 
Kata kunci: Urutan Kata, Terjemah, Al Ju’, Ibn Abi Dunya    

 
 
 
 



  و
  

  قديروت كرش كلمة

  

 والّسالم والصالةوبه نستعني على أمور الدنيا والدين,  العاملني ربّ  هللا احلمد

   :بعد أما. أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد املرسلني وسيد اخللق أشرف على

 بعلم السيما ,اللغة بعلم الشديد يتمامهل نتيجة هو ملوضوعا يختيار ا إنّ 

 منها كثريا أنّ  وجدت ولكنين, املوضوعات ىف فكرت املوضوع هذا يختيار ا قبل. البالغة

 جيذبىن مل وبعضها, طويل ووقت جهد إىل حيتاج وبعضها. حبثها ىف يغري  سبقين قد

  .فيه للبحث

 للحصول الشرط متاموإل األخرية األكادميية الوظيفة متامإل البحث هذا كتبت

 لدي نافعا البحث هذا يكون أن وعسى. العربية اللغة علم ىف العاملية الدرجة على

 اجلزيل الشكر خالص أوجه أن أريد وختاما. اال هذا ىف معرفته زيادة أراد ملن لكوكذ

  :إىل

 باداآل ةكلية  كعميد املاجستريسييت مرمي  ةاحلاج ةدوكتور ال ةالفاضل ةالسيد �

 .جوكجاكرتا احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونن جبامعة علوم الثقافةو 

 قد الذى وأدا العربّية الّلغة قسم كرئيس ليا نصر اللطيفييو  ةالكرمي ةالسيد �

 .البحث هذا يضاأ توافق

 مشرف هذا البحث ك رياملاجست حممد حبيباحلاج  اندوسدوكتور ال الكرمي السيد �

 .البحث هذا أرشدين يف إمتام قد يالذ

 احلكومية اإلسالمية كاليجاكا ناسون جبامعة علوم الثقافةاآلداب و  كلية أساتيذ �

 .ومعرفة وثقافة علم ذاتالذين بذلوا جهودهم يف تكوين الطلبة  جوكجاكرتا



  ي
  

ين الذين قد ساعدو  املكتبة يفموظوخاصة  اجلامعة هذه اآلداب كلية يموظف �

 .علي نيل املراجع يف كتابة هذا البحث

  الذين قد دبروين بكل حبهم.عائليت األحباء  و والدي �

 .يل والّتشجيع والنصح اإلرشاد تقدمي اجتهدوا الذين الّزمالء �

 .ذكر يف هذا البحثأن أكل من مل ميكن  �

 ...آمني. واآلخرة الدنيا ىف والسالمة السعادة مع  وكثريا جزيال شكرا أشكركم

 كل وأنتظر األعزاء القرآء جلميع مين اوارث البحث هذا يكون أن أرجو وأخريا

 فاستبقوا احلق سبيل ىف وباهللا. القادمة األيام ىف وتصحيحه تصويبه ألجل والتنبيه نتقاداال

  ...اخلريات

  

  

  م٢٠١٣ جوين   ,جوكجاكرتا 

  الباحث

  

  نور الرحمن انمن

 ٠٥١١٠٠٨٣ :القيددفرت رقم 

  

  

  

  

  



  أ أ
  

  محتويات البحث  

  

  

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

  ب .................................................................شعار......

  ج....................................................................إهداء....

  دصفحة املوافقة.................................................................

  ه ...............................................................جتريد.........

  و............................................................تقديركلمة شكر و 

  أأالبحث...............................................................حمتويات 

  مقدمةالباب األول: 

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

 ٤..................................................بحثال حتديد   .ب 

 ٤...................................فوائده.......راض البحث و أغ   .ج 

 ٥......................................املكتيب...........التحقيق   .د 

 ٦.................................................النظري اإلطار   .ه 

 ٨.......................................البحث.......... جمنه   .و 

 ٩...............................................البحث...نظام    .ز 

  أليب بكر عبد اهللا بن حمّمد ابن أيب الدنيا "جانبية لكتاب "اجلوع صورة:  الباب الثاين

  ١٠......................................صفحة الكتاب: الفصل األول

  ١٤........................................كتابالترمجة : الفصل الثاىن

  



  ب ب
  

     كتاب "اجلوع"  أليب بكر عبد اهللالىف ترمجة  ترتيب الكلمة مشكلة:  الثالثالباب 

  بن حمّمد ابن أيب الدنيا

 ١٩٥................................معىن الكلمة و ترتيب الكلمة  . أ

 ١٩٦................................ترتيب الكلمة يف اللغة العربية  . ب

 ١٩٩........................كتابالمشكلة ترتيب الكلمة ىف ترمجة  ج.

  
  ٢٠٦.......................................................اختتام:  الباب الرابع

  ٢٠٦..................................................... خالصةأ 

 ٢٠٧.....................................ت..............قرتاحاا.ب

  ٢٠٨............................................................ثبت املراجع...

  ٢٠٩..............................................................باحثترمجة ال

  ٢١٠..........................................................نص االصلىحملة ال



١ 
 

  األول الباب
 مقدمة

 

  البحث ةخلفيّ .  أ

 بدّ  ال الذي مقدّ التّ  ىف مهمّ  دور هلا الرتمجة عملّية ىف هابشكل اللغة يف املواصلة
 من الرتمجة فعالّية بوجود إندونيسيا بالد ىف الظاهرة هذه وتظهر .العوملة عصر ىف ابطاهلا

 ىف نيماملسل غرية لكون بحدثت احلالة هذه. ةاإلندونيسيّ  اللغة اىل العربّية النصوص
 )إندونيسيا -عرب( اليها املرتمجة الكتب بوجود ةاإلشار  هذه ظهرت وقد. اإلسالم دراسة

 ثروة عن تتعّلق خاصة, وغريمها Toga Mas او  Gramedia  كمثل مكتبات رفوف ىف
   .وغريها االخالق وعقيدة فوالّتصوّ  والتفسري واحلديث ناالقر  ترمجة كمثل اإلسالم

 ،نساناإل حضارة نفس ىف ناالزم من طول ىف وجدت الرتمجة ةعمليّ  كانت وقد
 اللغة من معىن يفهم مل ملن مساعدة هي الرتمجة ةعمليّ  ىف وتقصد.بدايتها ىف كانت بل

 الرأي من كوا ىف الفكرة تبليغف الرتمجة ةيعمل ىف االساس اأمّ  ،بنفسه عنها املرتمجة
 من الفكرة أنّ  ينبغي .اليها املرتمجة لغةالّ  اىل عنها املرتمجة غةاللّ  من والشعر والعقل

١.حق له من اىل ومعىن أسلوبا مجيعا اترمجته تشتمل األصلّية صوصالن
    

 او ةيالفكر  ةيمنقول عملّية من أا الرتمجة عن)  Moeliono( موليونو رأي و
 معىن اليها املرتمجة لغةالّ  ىف ىاألزم املعىن تكافؤ اقرب  مع عنها املرتمجة لغةال من التوصّية
 ينبغى ،حقيقة الرتمجة نتيجة مثل الرتمجة نتيجة تشعر ال كي املستحسن ومن. وأسلوبا

                                                      
١  M. Zaka Al Farisi,  Pedoman Penerjemahan Arab-Indonesia  (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, ٢٠١١),  hal. ٣ 
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 ال احلالة هذه. واملعىن األسلوب تكافؤ مع عنها املرتمجة اللغة من الفكرة نقل مرتّجم لكلّ 
٢.اليها املرتمجة غةاللّ  ىف الزم غري دجدي تركيب تسّبب

 

ّن اقيل  .ملةاجل تركيب دور مهّم ىف معىن لهإلندونيسيا ىف اللغة ايب الكلمة تتر 
الظاهرة جتري اجلملة مع معىن خاّص. هذه  تركيبمناهج ىف اع يب الكلمة نوع من أنو تتر 

 حنوّي ختالف ا ىفختالف ترتيب الكلمة ال يسّبب اأّن حيث  أيضا ىف اللغة العربّية
(Sintaksis) ,معىنختالف ابل ىف  فحسب  (Semantik).أيضا  

 ىف الكلمة وضع هو الكلمة ترتيب انّ   Kridalaksana)(وقد بّني كريدا لكسنا 
 ىف ترّتب وقد. تركيب او مجلة ناحية ىف إماّ  غةاللّ  قاعدة حسب اخلاص صّفها مكان
 (Fixed الثابت كلمة وترتيب  (Free Word Order)  احلرّ  كلمة ترتيب مها شيئني

٣.(Word Order    

سّبب ىف تغّري معىن يال  ذيال احلرّ  كلمة ترتيبللغة العربية يف ا الكلمة يبتىف تر 
 العرب لغويّ مجلة  كمال بدري من ٤سّبب ىف تغّري املعىن.ي لذي ا الثابت كلمة وترتيب
غة العربّية اجلملة ىف اللّ  تركيبىت تلزم ىف على ثالثة انواع من ترتيب الكلمة الّ  خيّصص

ىت تلزم ىف تغّري ترتيب الكلمة مع غريها بال شرط وتسمّى اجلملة الّ  تركيب األّول وهي:

ذهب  (باألمسيغّري  ان يلزم(ذهب محّمد باألمس) .مثل برتتيب كلمة احلرّ هذه 
ملة الىت حتّقق ترتيب الكلمة اذا كانت حتيط من شروطها اجل تركيب الثانىمحّمد). 

(الطالب من اصله (امام الفصل طالب) . مثل وتسمّى هذه برتتيب الكلمة غري واجب
ىت ال تلزم بوجود تغّري ترتيب اجلملة او تركيب الكلمة الّ  تركيب الثالثامام الفصل). 

  .)فى البيت( جيوزال )تى البيف(تسّمى هذه برتتيب كلمة الواجب مثل:  ،الكلمة

                                                      
٢  Syihabuddin,  Teori dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia (Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, ٢٠٠٢), hlm. ٩ 

     ٣ M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab-Indonesia (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, ٢٠١١), hlm. ١٣٥-١٣٤. 
     ٤  Ibid. hlm. ١٣٥ 



٣ 
 

 رجىنو اجل هناك العربّية اللغة ىف اجلملة تركيب ىف الكلمة ترتيب نم املهمّ  ومن 
 تعليم انّ  ورأى. النحويّ  املعىن اختالف ىف يأثّر الكالم ىف الكلمة ترتيب نّ ا يقول

 عن املختلفة ألمثالا هناك ٥.الداللة علم عن ينفصل ال الكالم تراكيب علم ىف البحث
  : املعىن ىف اختالف هلا اّلىت العربية اللغة ىف الكلمة ترتيب

  

  
 ىف ختالف ولكن الكلمة نفس ىف ترّكب كّلها السابقة األمثلة ىف اجلملة تركيب

 إّما ولكن,زيداً  ضربتُ  لستُ  معىن يتضّمن األّول املثال ىف .ياقىالسّ  ومعناها ترتيبها

 شخص ضربتُ  قد, ضربتُ  قد زيًدا ليس معىن يتضّمن الثاىن لاملثا, هقرصتُ  او رفسُته

 الرابع املثال. فاعال ولستُ  زيدٌ  ُضِربَ  قد معىن يتضّمن الثالث املثال. زيداً  وليس

 يأثّر اجلملة ىف الكلمة ترتيب انّ  تبّني  األمثلة هؤالء .دونه ازيدً  ضربتُ  قد معىن يتضّمن
   . املعىن ىف

ىف البحث العلمّى. أمّا املوضوع ىف هذا  هذه املسألةان احبث  هتّم نفسياوقد 
ىف   تهاو مشكل اجلوع أليب بكر عبد اهللا بن حمّمد ابن أيب الدنيا ترمجة كتاب"البحث 

يث النيب يشتمل على أحاد .هذا الكتاب )رتمجةىف ال دراسة حتليلّية(" ترتيب الكلمة 
    لنّاس.ا رئلقا الشريفة عن اجلوع غالبا وحيتج به كثري املنفعة

  
                                                      

٥    Ibid. Hlm. ١٣٦ 

  ةاإلندونيسي اللغة في معنى  الكلمة ترتيب  نمرة
  Saya tidak memukul Zaid  زيًدا ضربتُ  ما  ۱

  Bukan Zaid yang saya pukul  ضربتُ  زيًدا ما  ۲

  Bukan saya yang memukul Zaid  زيًدا ضربتُ  أنا ما  ۳

  Saya hanya memukul Zaid  زيًدا إالّ  ضربتُ  ما  ٤



٤ 
 

   البحث تحديد . ب

  : يلى اكم الباحث حّدد املذكورة البحث خلفّية على عتماداا 
  ؟ العربية اللغة ىف الكلمة ترتيب هو ما  .۱
 عبد بكر أليب" اجلوع" كتابال ىف الكلمة ترتيب ترمجة مشكالت هي ما. ب

  ؟ الدنيا أيب ابن حمّمد بن اهللا
  ؟ ندونيسّيةاإل إىل وترمجتها حّلها كيف. ج

  
   وفوائده البحث أغراض.  ج

 هذا ىف األغراض أمأّ . اهلدف ىف للتمام الغرض يبّني  نا البحث ىف ينبغي
  :هيف البحث

  .العربية اللغة ىف الكلمة ترتيب عن البيان او التعريف ملعرفة. ۱
 عبد بكر أليب" اجلوع" كتابال ىف الكلمة ترتيب يف الرتمجة مشكالت ملعرفة. ۲

  .الدنيا أيب ابن حمّمد نب اهللا
 اللغة إىل العربية اللغة يف الكلمة ترتيب عن الرتمجة مشكالت حلّ  كيف ملعرفة. ب 

  .اإلندونيسية

  وأّما فوائد البحث فهي:        

  .العربية اللغة ىف الكلمة ترتيب عن العاّمة واإلعالمات الفهم لتوفري . ۱ 
 لقارئ الكلمة ترتيب يف الرتمجة شكالتم عن العاّمة واإلعالمات الفهم لتوفري.  ب

  .الدنيا أيب ابن حمّمد بن اهللا عبد بكر أليب" اجلوع" كتابال
 اللغة وعلوم الرتمجة علم يف خاصة اجلملة ىف الكلمة ترتيب مشكالت حللّ .  ج

  . عمومة واداا العربية
  .القراء ا يتمتع أن ميكن الصحيحة الرتمجة جودة ذات منتجات تقدمي   .د
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  المكتبي التحقيق.  د
 على الكتاب ذا قةاملتعلّ  والبحوث الكتب مبطالعة الباحث يقوم أن وبعد

 سأل و املكتبة يف بكر عبد اهللا بن حممد ابن أيب الدنيا وأب ألفه الذي"اجلوع"  املوضوع
 ترمجة مشكلة يف خاصة البحث إىل سبق قد أحد ال أنه الباحث رأى ،املدرسني حنو

 حيتاج" اجلوع" الكتاب يف الباحث عنه عرب الذي االعتبار على اعتمادا .مةالكل ترتيب
  .الكلمة ترتيب ترمجة مشكلة الباحث اختذ وذا جديرا العمل ذا القيام كان. حبثه إىل

الذي  الباحثوعمل الباحث التحقيق على بعض البحث يف كلية اآلداب فوجد 
البحث  اىل فعلّية. ولكن من بعيد مالحظتهامجليت اإلمسّية وال مشكلة ترمجة يبحث عن

ن لسّيد سابق ا"ترمجة كتاب اليهود ىف القر  حتت املوضوع ترتيب الكلمة عنالذي يبحث 
لطالب قسم اللغة  ومشكلتها ىف مجليت اإلمسّية والفعلّية دراسة ترمجويّة حتليلّية حنويّة"

. ٠٧١١٠٠٥٣: وكو فرايتنوامحد سالعربية بكلية اآلداب تركيز الرتمجة، اسم الطالب 
كتاب الامحد سوكو فرايتنو عن مشكلة ترمجة تركيب اجلمليت اإلمسية والفعلية يف  حبث

ووجد  .ئومل يبحث عن ترتيب الكلمة شي فحسب ن" لسّيد سابقا"اليهود ىف القر 
ىف الكتاب الذي اّلف حممد زكى الفارسى على  خر عن ترتيب الكلمةا حبث الباحث

 ترتيب عن امجاال يبحث الكتاب هذا ،إندونيسيا - ىف ترمجة عرب  طريقةاملوضوع 
  ٦.تفصيل غري الكلمة

 "عاجلو " كتابال ىف  الكلمة ترتيب ترمجة مشكلةف سأحبث الذي البحث وأماّ 
 ترتيب ترمجة ىف مشكالت حتليل على يسعى البحث اهذ. الرتمجة ىف ختليلية دراسة
  .الصحيحة أقرب برتمجة حّلها مث ةاإلندونيسي اللغة اىل العربية اللغة من الكلمة

   

                                                      
٦  M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab-Indonesia  (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, ٢٠١١), hal. ١٣٧-١٣٤ 
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  النظري اإلطار . ه

 تغّري  يف يأثّر الكلمة ترتيب ألنّ  املعىن، و الكلمة ترتيب عن تنفصل ال الرتمجة نا
 علم عن ينفصل ال )الكلمة ترتيب( النحو علم يف حبث نّ ا ورجيناجل قال وقد. املعىن

   . )معىن( الداللة

 إىل نقلت مث مفردات أو كلمات من القاموسي املعىن بتذكر تبدأ الرتمجة ةعمليّ  إن
 اجلملة ىف بناء كل وظائف ظهرت حىت اجلملة تركيب إىل النظر مع اهلدف اللغة

   ٧.الظرف أو به مفعول أو اليه مسند أو كمسند

 اىل حاجة هناك ،البحث حتديد يف الباحث حددها قد اليت املشكلة على وبناء  
 دراسة الباحث دمخسيست فلذلك .املوجودة املشكالت لتحليل كأساس النظرى اإلطار
   .البحث هذا حتليل يف الرتمجة

 تعريفال أو والصيغة الفكرة كل الذي عقل أو املنتق األخدود هي النظرية
 على شتملت الرتمجة علم يف النظرية نا ٨.بيعاوت نظاما فيها يركب الذي واملقرتة والتحديد

 الرتمجة يف سرتاتيجيةا الرتمجة، عملية الرتمجة، أنواع ،ا املتعلقة املصطلحات و املعىن عدة
 ٩.نقدها و

 ترمجة يف مشكلة بعض الباحث وجد" اجلوع" الباحث ترمجه الذي الكتاب كان
 األحداد .فعلية و إمسية مجلة من تتكّون هنا الكلمة ترتيب مشكلة. الكلمة ترتيب

 ينقسم العربية اللغة يف الكلمة ترتيب نا: يقول" الدريّة الكواكب" كتابال يف )(١٩٩٣
  . )  Kalimat Nominal( إمسية مجلة و (Kalimat Verbal) فعلية مجلة: مها قسمني، على

                                                      

��� ا�  إ��ا��������� أآم، ٧ � �  !"#������ %' أ%& %$ ا "�)*+,�$�1ب "ا��/ا.- ا
��1,� �/17ن آ1���1آ1 ا��45/ر %,+*/رى � 8"1�%�� آ��9 ا>داب و.9/م ا,��/آ�1آ�1: @?< ا�9=� ا) ،
 ،���/$�� ٦)، ص ٢٠١٠ا���C�D ا

٨  Sudjarwo dan Basrowi, Manajemen Penelitian Sosial, (Bandung: CV. 
Mandar Maju, ٢٠٠٩), Hal. ٦٣ 

٩ Abdul Munip, Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab ke 
dalam Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 
٢٠٠٨), Hal. ١   
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 اجلملة يف اساسية الكلمة ترتيب توجد. ساسيةا لمةالك ترتيب فعلية مجلة ففي
       :مثل                                           فاعال، سماال كلمة اتبعتها مث فعلال بكلمة تبدأ اليت

                  يوسف           حضر
    فاعل /اإلسم كلمة                 الفعل كلمة

    (P + S + O): منط على الكلمة ترتيب كان اجلملة هذه ففي

 Yusuf telah datang: املثال هذا ترمجة

 

 او إمسا تبدأ اليت اإلسم كلمة يف توجد خيارية الكلمة ترتيب إمسية مجلة يف اأمّ و 
  ).Sistem Fokus( الرتكيز يف فائدة هلا ،إشارة او ضمريا

  في كلية األداب      يتعلم              هو        :مثل
  كانامل ظرف          الفعل كلمة            فاعال/اإلسم كلمة     

 (S + P + O):منط على  اخليارية  الكلمة ترتيب كان اجلملة هذه ففي

 kuliah di Fakultas Adab Dia:املثال هذا ترمجة

           منط تطّور من  (P + O + S): طمن على أخري خيارية الكلمة ترتيب هناك

)S + P + O( .السفرة               القاها          الكلمة هذه: مثل  
 الفاعل            به مفعول+  فعل        املعرفة إسم                         

   pihak kedutaan olehini disampaikan  Sambutan:املثال هذا ترمجة

 السفرة                  أقامته               حفل: مثل

 الفاعل              به مفعول+  فعل           النكرة إسم

 Kedutaanoleh itu diselenggarakan  Perayaan:املثال هذا ترمجة

 اللغة يف وجدنا كما الفاعل مهمّ  لتأكيد: هيف الصورة هذه من الفائدة أما
  .)kalimat pasif( سليبّ  مبعىن إلندونيسياا

 

 ترتيب الكلمة اساسية
Urutan Kata Dominan 

 ترتيب الكلمة اخليارية
Urutan Kata Alternatif 
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  البحث منهج . و

 حتليل به ميكن منهج أو كيفية إىل الباحث إحتاج  العلمي البحث عملية ويف  
 حبثا البحث فينتاج جبيد، ستتم املسألة كانت وباملنهج. البحث يف وجدت اليت املسألة
  :يلي كما وهي مناهج فثالثة املستخدم املنهج أما. اعلمي

  .يالمكتب البحث:   األولى
 املكتيب البحث هو البحث هذا يف الباحث يستخدمه الذي البحث نوع كان  

Library Research أكثر من والدراسة واملطالعة القراءة طريقة على يقام الذي البحث أي 
 لتناول موضوع وهذا .البحث مبوضوع صلةاملتّ  املكتبية واملواد املراجع أو املصادر

 البحث، هذا يف ةومساعد مقارنة وكمعلومات قدميةال البحوث يف األصلية املعلومات
  .القدماء الباحثون يبحثه مامل فيعرف

  :نوعان وفيه المعلومات، مصدر:  الثاني
"اجلوع" أليب بكر عبد  الكتاب يف واقعة وهي ،ليةاألوّ  المعلومات  . أ

 ترتيب أشكال هي املعلومات وهذه. اهللا بن حمّمد ابن أيب الدنيا
  .فيها دتوج اليت الكلمة

 قاموس املنور، قاموس منها القواميس، وهي ،اإلضافية المعلومات   . ب
  البحث مبوضوع املتعلقة املكتبية واملواد ،إندونيسيا -  عرب ىالعصر 
 .  البحث هذا تتميم يف تعني مما الداللة او النحو كتاب مثل

  الحقائق تحقيق:  الثالث
 جنسها على املطابقة احلقائق ثالباح حبث ، السابقة احلقائق مجعت أن بعد

 الرتمجة بنظرية املوجودة املسألة على مطابقى احلقيقية األسباب تستخدم املذكورة واحلقائق

  .فيها
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  البحث نظام. ز

  :  يلي كما البحث هذا يف الباحث يستخدمه ذيالّ  الّنظام وأّما     

  البحث لفيةخ منها فصول بعةس إىل الباب هذا وينقسم.  مقدمة:  األول الباب

 واإلطار املكتيب والتحقيق البحث ومنهج وفوائده البحث وحتديد

  . البحث ونظام النظري

اجلوع أليب بكر عبد اهللا بن حمّمد ابن أيب " كتابل ةيجانب صورة : الثاني الباب
  .الدنيا"
اجلوع أليب بكر عبد اهللا بن حمّمد ابن " الكتاب صفحة:  األول الفصل

 عن حملة ،خمتصره و الكتاب صفحة: منها ،أيب الدنيا"
  أيب بكر عبد اهللا بن حمّمد ابن أيب الدنيا. حياة ترمجة

  ةاإلندونيسي اىل اللغة كتابال ترمجة:  الثاين الفصل
 

 اهللا عبد بكر أليبكتاب "اجلوع"  الىف ترمجة  مشكلة ترتيب الكلمة:  الثالث الباب

  : فيها حيتوي ، الدنيا أيب ابن حمّمد بن

  الكلمة وترتيب الكلمة معىن  . أ
  العربية اللغة يف الكلمة ترتيب  . ب

   كتابال ةترمج يف الكلمة ترتيب مشكلة. ج

 قرتاحاتواال باخلالصة خيتم الباب وهذا ، اخلتام: الرابع الباب
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  الباب الرابع

        ختتاما

        

        

        خالصة  .أ

ترمجة  ": املوضوع حتت ورمحته توفيقه و هللا بعون البحث هذا ىإنته قد

 وبعد". كتاب"اجلوع" أليب بكر عبد اهللا بن حمّمد ابن أيب الدنيا و مشكلتها يف ترتيب الكلمة

  :  يلي كما  ،عليه ةاحملصول النتائج الباحث قدمن البحث هذ بدراسة القيام

  
 إىل ينقل مثّ  مفردات وأ كلمات من القاموسى معىن بتذكر تبدأ الرتمجة عملية نّ ا.   ١

 اجلملة يف بناء كل وظائف ظهرت حىت اجلملة تركيب إىل النظر مع اهلدف اللغة

 يشتمل علمي عمل هي الرتمجةو  .ظرف أو به مفعول أو إليه مسند أو كمسند

. اهلدف اللغة هي األخر و املصدر اللغة هي أحدمها أن حيث كثر أ أو لغتني بني

 تذكر مع اهلدف اللغة إىل املصدر اللغة من الكالم نقل هو الرتمجة عمل إنّ  و

من اللغة العربية إىل اللغة  ،الصدد هذا يف و .اجلملة يف املركبة الكلمة ترتيب

  يسية.اإلندون

 إماّ  الّلغة قاعدة حسب اخلاص صّفها مكان يف الكلمة وضع هو ترتيب الكلمة.    ٢

 يف مهمّ  دور يدور الرتمجة عملية يف الكلمة ترتيب .تركيب او مجلة ناحية يف

 ترتيب هناك البحث هذا خالصة يف. املعىن يف اإيتائه و الرتمجة بنيويّة تكوين

 ال يذال الثابت كلمة ترتيب و  املعىن يف يؤثر ومل تغريها وزجي ذيال احلر كلمة

  .املعىن اختالف يف يؤثر ألا تغيؤها جتوز
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  قتراحاتاب. 

  لي:تالباحث اإلقرتاحات كمايقدم  ،البحث هذا انتهاء بعد

  القائدة ومن. االزمة القائدة من تنفصل ال اليت الضرورية من الرتمجة عملية إن .١

 يف يدور هناك إلن. الكلمة ترتيب عن مشكلة يهتم ان باحث لكل ينبغي االزمة

   .الرتمجة يف ومعناه الفهم تغري

 تركيب بنيوية إهتمام من بد ال يةاإلندونيس اللغة اىل العربية اللغة من النص ترمجة .٢

 ان لقارئ كتاب "اجلوع"خاصة ولذالك ينبغي لكل مرتجم  ،معناها و اجلملة

 يناسب املقصود من النص األصلى.يهتّمهما كي 

               

 ورضاه رمحته يف أقدامنا نثبت أن الباحث اهللا دعوي البحث هذا كتابة يف وأخريا،

. رشدا أمرنا من لنا وهّيء رمحة ّلدنك من أتنا ربنا .األخر ومالي حىت اليومية حياتنا طول

 .امني. العاملني رب هللا احلمد و. أمجعني وصحبه اله على و حممد سيدنا على اهللا وصلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٨ 

 

  ثبت المراجع

 

  

 العربية باللغة المراجع ثبت .١

  
  .١٩٩٧ .بن حزمبريوت: دار إ .اجلوع، أيب بكر عبد اهللا بن حمّمد ابن أيب الدنيا

. كرافيكا كريا موليت: جوكجاكرتا .العصري كرابياك قاموس.حمضر زهدي و علي أتابك

  .٢..٩ .التاسعة الطبعة

    ١٩٩٩سورابيا: فوستكا فروكريسف. قاموس البشري. أديب بشري و منور عبد الفتاح.
. العلمية كتبال دار: بريوتجواهر البالغة يف املعاين و البنان والبديع. أمحد اهلامشي. 

  .٢..٦.الثالثة الطبعة

 الثانية الطبعة. املشرك دار: بريوت .واألعالم اللغة يفاملنجد .حمفوضة احلقوق مجع

   .٢٠٠٥ .واألربعون
٢..٥ .بريوت: املكتبة العصريةجامع الدروس العربية. ،مصطفى الغالييين  

  اإلندونيسية باللغة المراجع ثبت .٢

    

Abdurrohman, Dudung. ٢٠٠٣. Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurnia 

Kalam Semesta. 

Al Farisi, M. Zaka. ٢٠١١. Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia. 

Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya. 

Al khulli, Muhammad Ali. ١٩٨٢. A Dictionary of Theoretical Linguistics: 

English-Arabic. Libanon: Libraire Du Liban. 

Burdah, Ibnu. ٢٠٠٤. Menjadi Penerjemah: Metode dan Wawasan 

Menerjemahkan Teks Arab. Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Fatawi, M. Faisol. ٢٠٠٩. Seni Menerjemah. Malang: UIN-Malang Press. 



٢٠٩ 

 

Huda, Nurul. ٢٠١١. Mudah Belajar Bahasa Arab. Jakarta: Penerbit 

Amzah. 

M. Suyuti, Dkk. ٢٠٠٤. Panduan Penelitian: Edisi ke ٢. Yogyakarta: LP٣ 

UMY. 

Munip, Abdul. ٢٠٠٨. Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab 

ke dalam Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN 

Suka. 

Musthofa, dkk. ٢٠٠٦. Panduan Penulisan Proposal, Skripsi dan 

Munaqosah. Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 

Adab UIN Suka.  

Prayitno, Ahmad Suko. ٢٠١٢. Tarjamatu Kitaab al-Yahuud fii al-Qur’an li 

Sayyid Saabiq wa Musykilatiha fi Jumlatai al-Ismiyah wa al-

Fi’liyah” (Diroah Tarjamawiyah Tahliliyah Nahwiyah).Yogakarta: 

UIN Sunan Kalijaga  

Qodratillah, Meity Taqdir dkk. ٢٠٠٨. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Pusat Bahasa. 

Robinson, Douglas. ٢٠٠٥. Menjadi Penerjemah Profesional (Terjemah). 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Syihabuddin. ٢٠٠٢. Teori dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia.   

Jakarta: Departemen Pendidikan  Nasional. 

Sudaryanto. ١٩٩٢. Metode Linguistik. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 

Sudjarwo dan Basrowi. ٢٠٠٩.  Manajemen Penelitian Sosial. Bandung: 

CV. Mandar Maju. 

Sukamto, dkk.  Bahasa Arab. Yogyakarta:Pokja Akademik UIN Sunan 

Kalijaga, ٢٠٠٥ 

Ullmann, Stephen. ٢٠٠٧. Pengantar Semantik (Terjemah). Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                األول الباب

  مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 الثاني الباب

 

 

 

 نيالثا الباب

  "الجوع"تابصورة جانبية لك

                                                                        

  صفحة الكتاب:  الفصل األول

  كتاب اىل اللغة اإلندونيسيةالترمجة :  الفصل الثاني

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                الثالث الباب

  "الجوع" كتابال ترجمة فى الكلمة ترتيب مشكلة

  الدنيا أبي ابن محمد بن اهللا عبد بكر ألبي

  
  الكلمةعىن الكلمة وترتيب م. أ

  . ترتيب الكلمة يف اللغة العربيةب

  . مشكلة ترتيب الكلمة يف ترمجة الكتابج



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      الرابع الباب

                                                                            
        ختتامختتامختتامختتاماااا

        

  . خالصةأ

  قرتاحاتا. ب
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