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Abstrak 

Skripsi ini memberikan fokus kajian pada keterangan waktu yang didahului 

dengan kata “qabla atau ba’d” yang terdapat pada buku Al Hayah Biduuni l 

kaatisyab karya Ahmad Elkady. Keterangan waktu meskipun bukan elemen utama 

dalam kalimat tetapi ia sangat penting dalam memahami teks karena keterangan 

waktu ini memberikan tambahan informasi tentang waktu terjadinya sesuatu.  

Wujud keterangan waktu dalam setiap bahasa sangat bervariasi secara 

struktur. Perbedaan struktur pada pola penempatan dan elemen-elemen yang 

mengiringi kata qabl atau ba’d menarik untuk dikaji karena dalam beberapa hal 

berkaitan dengan persoalan urutan waktu khususnya ketika kata tersebut diikuti 

dengan klausa. Klausa utama dan klausa yang menjadi keterangan waktu terkadang 

memiliki kala atau waktu yang sama tetapi juga kadang-kadang berbeda. Ini 

menjaid masalah dalam mengalihkan kalimat ke dalam bahasa lain. 

Persoalan di atas didekati dengan pendekatan, pertama, sintaksis, dan yang 

kedua pendekatan terjemah. Pendekatan pertama untuk mengurai struktur 

keterangan waktu dalam teks buku yang diterjemahkan. Pendekatan kedua 

dipergunakan untuk menjelaskan perubahan dalam mengalihkan struktur bahasa 

sumber. 

Hasil yang diperoleh dari analisis di atas dalam penelitian ini adalah bahwa 

(1) variasi keterangan waktu dalam bahasa Arab dilihat dari strukturnya yang

berupa kata, frasa, maupun kalimat (2) dilihat posisinya, keterangan waktu dapat

berada di awal, tengah, maupun akhir kalimat dan (3) pola penerjemahannya

berdasarkan susunan kalimatnya, jika menerjemahkan kata keterangan waktu

berupa kata dan frasa ke dalam Bahasa Indonesia, maka keterangan tersebut

langsung di terjemahkan mengikuti konteks sebagai pembantu klausa utamanya.

Namun jikalau dalam bentuk klausa, maka dibutuhkan urutan waktu yang tepat

mengikuti bentuk predikat pada kalimat utama maupun setelahnya

Kata kunci: terjemah-keterangan waktu-klausa 
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 جتريد 
يركزهذاالبحثاهتمامهعلىظاهرةالظرفالزمايناملسبوقبـــ"قبلأوبعد".
وتستمدمعطياتهمنكتابألمحدالكادىحتتعنوان"احلياةبدونالكاتشاب".الظرف

لمكاانمهماىفالزماينابلرغممنأنهليسمنالعنصراألساسيىفاجلملةإالأنهحيت
فهمالنصوصألنهيزودانمبعلوماتذاتأمهيةتتعلقبزماناألحداثأوالوقائع.

وقدتعددَتممثُّلالظرفالزماينىفكللغةمنحيثالبنية.فاختالفالبنيةاملتجسد
ىفأمناطالوضعوالعناصرالىتيليهاقبلأوبعدأصبحجذاابللدراسةألنهىفبعضاألحيان

تعلقبقضيةترتيباألوقاتخاصةإذاكانتقبلأوبعدتليهامجلة.قديكونالزمانىفي
اجلملةالرئيسةواجلملةالظرفيةمتساوية،وقداليكونغريذلك.هذاابلتايلأصبحقضية

ىفنقلهاإىلاللغةاألخرى.
نهجاألولهذهالقضيةيتمحتليلهامبنهجحنوي،أوالنمثمبنهجترمجياثنيا.امل

يستخدملتحليلبنيةالظرفالزماينألجلنقلبنيةاللغةاملصدرىفعمليةالرتمجة.
ونتيجةهذاالبحثأوالأنتنوعالظرفالزماينىفالعربيةمنحيثبنيتهميكن

اثنيا،منحيثموقعهمناجلملةميكنحتديدهعندالكلمةوالعبارةواجلملة.حصرهىف
حسبالرتكيب.إذاكاناثلثا،ومنحيثأمناطترمجتههوأولأووسطأوآخراجلملة

ورتمجتهفوراتتبعاملقامملساعدةاجلملةاألوىلالكلمةوالعبارةفظرفالزمانعلىشكل
األوىلومابعدهافتحتاجفرصةلتتبعالفعلمايفاجلملةأمااجلملة

,اجلملة:الرتمجة,ظرفالزمانالكلمة املهمة
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 كلمة شكر و تقدير 
القدوس امللك املنان، الشهورالسالاحلمدهلل واألايم،مصرف الليايل مدبر م،

مليكن،احلمدمليشأ ماشاءهللاكانوماواألعوام،قدراألمورفأجراهاعلىأحسننظام،
مليعلم،والصالةوالسالمعلىأشرف ماهابلقلم،علماإلنسانهللربالعاملنيالذيعلم

.املرسلنينبيناحممدصلىهللاعليهوسلموعلىآلهالطيبنيالطاهريناخللقو

حىتالوفريمن ِّهيرالكثريوغزمنفضلهالعلىماأنعمبهعلي وحدههللشكرال
اليتسىنلىي إجنازهذا العباداتجعلهاخالصةأالذيبحث عبادةمن لوجههحتسبه

فأولالكلمةالبدأنأتلفظىفهذهاملناسبةهيأنينمازلتملأتيقنلنفسيأنين.الكرمي
قدانتهيتمنإَتامهذاالبحثمنترمجةكتابمكتوبابلعربيةإىلاللغةاإلندونيسيةو

الظرفيةفيهحنواوترمجة.فالميكناَتامهإالجبهدكبريوعونمنالذاتحتليلالرتاكيب
ف واملعنيعزوجل. الصرب هذا إىلالقوةيفشقطريقييس ريلكلعسري،وأهلمين

.البحث

أتقدمخبالصالشكروعظيم،وبعدمحدهللاتعاىلوشكرهعلىإهنائيهلذهالرسالة
مل لهصربمجيلىفاالمتنان الشهورن البحثمدةهذه لكتابةهذا التوجيهواإلشراف

الصعبةمنتفشىفريوسكورواناملعديالذيجيربينعلىالرجوعإىلبييتوأتديةكلشئ
الفاضليأستاذوهو(Whatsapp)عربشبكةاإلنرتنيتورسالةإلكرتونيةوالوتسأب

ةمتميزأراءانفعومنعلملتقدميهألجلهذاالبحثماوسعهميلقد النهضيني.فقدخري
البحثحىتكتابةمنجهدمتواصلونصحوتوجيهمنبدايةهمابذلرشادمستمر،وإو

ه.َتام

ماأدالهمنكبريلعظيمعنالتعبريعنإحسانهإىلممنتعجزكلمايتمثأشكر
ومهاإىلاجلن ة،ممهديليايتالتغيب،وسبيلحلمشس،وهومبنزلةعطائهاالهتماموجزل
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ماالدعاءهلأملكإالمنالصغر،فالبالعلمنفسيحلنغرسايفاذليالعزيزينالاوالد
العملويفصحةوخريووأدامهمامهايفعمرهلما(أطالهللاوالدي)اي بلوغحسن

.اجلنان

كانواغرسواإىلاألساتذةىفمعهدكونتورالذينويسرينأنأتقدمابلشكراجلزيل
علومهمالنافعةعلىعقولطلبتهمملعرفةاللغةالعربيةوفهمهم.ومنبنيهؤالءالطلبةأان

اليتعرفتالعلومالعربيةألولمرة.

وأتقدمكذلكشكرياجلزيلإىلأساتذةقسماللغةالعربيةوأدهباعلىتوجيهاهتم
كليةاآلدابوالعلومنيةواألدبيةيفوإرشاداهتممدةدرسيتللعلومالعربيةخصوصااللسا

جبامعةسوننكاليجاكااإلسالميةاحلكوميةةيالثقاف

والأنسىزمالئيوأصحايباحلمائمواملخلصنيخاصةلفصل"ج"،ومعأهنم
غرابءفإهنمملؤواأايمييفاجلامعةابلسعادةواألفراح.

،أوهمحائيلنصأدلوا،وواملساعدةالعونييدأيلوامدهناككثريونممنو
بكلمةذلكىتلوكانيفعمليوأعطاينالقدرةواإلصراريفحتقيقهديفحقامواعمادايل

واحدة البحث.تشجيع هذا لكتابة وفتور اعتورينكسل ما  عند إيل أطالهللاتوجه
زاء.جلأحسناهللااكمزجأعماركمابلصحةوالسعادةو

وابطناا،عددخلقهورضانفسهوزنةاا،ظاهرروآخواحلمدهللربالعاملنيأوالا
ذاالبحثهيكونعسىأنوالبحثحبثاكامالاذهيكنوملومدادكلماته، عرشه

يعا.فعالنامجان
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الباب األول 

مقدمة 

خلفية البحث .أ

فهوخملوقاجتماعيابلطبع.العناللغة.هفصلميكنالإناإلنسانىفحياته
تاجإىلوسيلةحيتتمحياتهإالعنطريقاالجتمعاعواملعاملةفيمابينه.وىفمثلهذهاحلياة

همتمكناعلجتاليتهيهذهاالتصاليةللغةاوظيفةف،ىفتعاملهبعضهبعضاللتواصلاليومي
سهسواءكانتهذهاللغةىفاحملادثةبينهوبنيجنسهمناملخلوقاتوالتعبريعننفمن

صورةشفويةأمكتابية.

أوأفكارهلافكرةطبيعيةلغةأيةخرجتمنلسانهيفأوتعبريةمجلكلكلمةو
َتثلوجهاآخردائماااللغةاملعربعنهايففكرةأواألفكارالألنيريدالتعبريعنهاةرسالوأ

ْيهااللذينالينفصلالواحدمنهماع ناآلخر.فقداتفقالعلماءىفالدراساتمنوجهم
اللسانيةاحلديثةأناللغةتعتربمنفروعالعالمةأوالداللة،وهيتتكونمنالدالواملدلول.
وإذاكانتالكلماتىفاللغةالكتابيةأواألصواتاملنتظمةتنظيماخمصوصااخلارجةمن

استنباطهامنالدالةتقوممبثابةلسانشعبمنالشعوبَتثلدالة،فاملعاينالىتميكن
مدلواليريدصاحباللغةإلقائهاحنوُمْستقبلهاىفالتخاطب.مباأناللغةىفاستعماهلا

شعبيتكلملانككتتداولبنيشعبدونغريهمبعىنأنلكلشعبلغتهاملختلفةعنهف
ابلطبعبلغةالشعباآلخرإالعنطريقالتعلم.عرفيبلغتهال

األول،.تطلبمنالطرفنيفيهاالهتمامهبمايالتواصلبنيالشعبأمرانيفلغةلل
فيمايتعلقابللغة،هناكقواعداللغةنفسها.والثاين،املوقفأوالسلوكعندالتواصل.

حنويةودالليةويةوصرفيةقواعدصوتويةقواعداللغالتضمنهذهوت.التزامهاةجيبويلغ
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شرتكتصال.ابإلضافةإىلذلك،حيتاجالشخصامللالأداةالىتاختذاهااللغةمطردةىف
1اللغةدبأىفالتواصلأنيهتم

فياناملشاركالطرفامهافهيجوانبمشرتكةيفرتضالتواصلإن ه.إنمليكنن
فهمالوسائلحالةعدميفي.وكماهحتدثعمليةالتواصلالميكنأنعلىذلك،ف

واملعايناألفكارفيحتاجانإىلوسيلةتوصلهما.وهيالرتمجة،هلادورمهمىفنقلبينهما
فيماإذاكانتاللغةالىتتستخدمفيهاخمتلفة.فبالرتمجةىفلغةاليفهمهاطرفىفالتكلم

2ذهبعرقلةالتخاطب.

إىلنسخأواالنتقالمنلغةوجاءيفقاموساللغةاإلندونيسيةأنالرتمجةهيال
علىمعىنالشرحبلغةةتويحموهيترمجةية،العربنشتقةمكلمةالرتمجةنفسهامفأخرى.

يقالA Textbook of Translation.وأمايفكتاب3أخرىأونقلاملعىنمنلغةإىلأخرى
4ملؤلفرادانصإىللغةأخرىوفقااملأنمعىنالرتمجةهينقل

لغةاملصدرالذىيريدإيصالهمنالاملعىنعنتعبريالعمليةلذلك،إنالرتمجةهي
5وفقاملعىنيفتلكلغةاهلدفلغةاهلدفإىلال

اللغةاملصدرمتدرجة اللغةاملصدرإىل اللغويةالىتميكننقلهامن إناجلوانب
والعبارةيففوجودالكلمةعلويةاترةمنمجلةإىلكلمة،أوسفليامنكلمةإىلمجلة.

منفصلةةاجلملترمجةاجلملةاليقومبنفسها،هناكشيءمربطوحميطهلما.وحقيقة
عمليةعلىمستوىعمليةالرتمجةالنص.معاجلةالكلمةوالعبارةيفقعفيهيمقامعن

1 Sintaksis Keselarasan Fungsi, Kategori Dan Peran Dalam KlausaMarkhamah, 

(Surakarta: Muhammadiyah University press, 2010). Hal. 2
2 -At Tarbiyatu itel Video Khutbah:Royhanisa Rojali Putri, "Penerjemahan Subt 

Ahammiyatuha> Wa Fawa>iduha> Fi> Al Wa>’qii Annisa>’i Oleh Syeikh Sholih Al-Munajjid" (Jakarta, 

UIN Syarif Hidayatullah, 2017). 
3Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia: Strategi, Metode, Mohamad Zaka Al Farisi,  

Prosedur, Teknik, Cetakan pertama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011). Hal. 21 
4Hall International, -(New York: Prentice A Textbook of TranslationPeter Newmark,  

1988). Hal. 5 
5Hal.24 .Pedoman Penerjemahan Arab IndonesiaAl Farisi,  
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هوفنىفنقلالكلمةوالعبارةالرتمجة.وميكنأنيقولأبنالرتمجةفن معمراعاة  
مقاماجلملة6

البديفاجلملةمنعنصرأساسيالميكنهلاغياهبافإهناالتتمإالبه،ومعذلك
هناكعنصرإضايفميكنظهورهوغيابهكالظرف،وهومبثابةتتمةلعنصرأساسي.ولكن،

الةهوعلىالرغممنصفتهاإلضايففإنهمهمملعرفتهألناجلانبالظريفىفحالةمناحل
الذىيرادمنإلقاءالكالم.ومنالظروفاملهمةيفاللغةهيظرفالزمان.إنظرف

الزمانيعنيوقتحدوثالفعل.

كتاباحلياةبدونالكاتشابالذيكتبهمؤلفاملصريسميأمحدالقاضيهو
جمموعةقصصرومانسنيةفيهاأنواعقصصعنمسريةاحلياة،ويفهذاالكتابميكنأن

.لغتهالرقيقةالقصصاليتحتدثيفاحلياةاليوميةمنقصصاحلبأوجتارباحلياةنقرأ
وقصتهاملؤسسةعلىوقائعاحلياةجتعلالباحثةتتحمسعلىترمجته.

.ترتجمأوالالكتابمثويفهذاالكتاب،تتناولالباحثةمجالخمتلفةفيهاظرف
األساسيمنلزمانمناجلملةأوالعبارة.فالعنصرتويةعلىظرفاتبحثىفاجلملةاحمل

منالفعلمعالفاعلأواملبتدأمعاخلربواملتممغريعضويةفيهاوتتكونوحدةهواجلملة
(مؤسسعلى1ذلك.وميكنالبحثعنالرتكيباإلسناديعلىثالثةأصولوهي)

(3العنصر)منهايتكوناليتالعبارةأوالكلمات(مؤسسعلىفئة2الوظيفةوعناصرها)
البحثعنالرتكيباإلسناديمن.ويفهذاالكتاب،سيتم7مؤسسعلىمعىنالعناصر

حيثفعله.

القصةهونصالرتكيباإلسنادييفمثالومن

6.60. alH Ibid.,  
7Hal. 88 .Sintaksis Keselarasan Fungsi, Kategori Dan Peran Dalam KlausaMarkhamah,  
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"  وبعدأناختارامايريدانه..وقفيفطابورطويلأمامموظفاخلزانة"

املاضينييفاجلملة.اجلملةاألوىلالىتسبقهاظرف"بعد"وجدانفيهاالفعلني
الىت واجلملة فعل"، "قد املاضي الزمان الفعلىف الدالعلىحدوث املاضى فعل فيها
سبقهاظرف"بعد"تقعبياانلزمانوقوعالفعلىفاجلملةالتاليةوهي"وقف....".وهذه

امل الفعلني فوجود املاضي. بفعل تبتدئ علىاجلملة حتتوي الىت اجلملة هذه ىف اضيني
األندونيسيةعلماأبنلغةاجلملتنيالصغريتنيتلفتالباحثةإىلمعرفةطريقةترمجتهاإىلال

الزمانىفالعربيةحيتلموقعامهماميثلهوجودفعلىاملاضيواملضارع،علىحنيأناللغة
لةىفنقلنصافيهاَتييزالفعلبنياألندونيسيةالتعرفَتييزالزمانىفالفعل.هذامشك

اجلملة:يفأيضاااآلخراملثالهناك املاضيواملضارعإىلنصليسفيهاَتييزه.و

"أقودسياريتوأانصامتمتجهاإىلمنزيلبعدأنقمنابزايرةألحداألقارب"

حيثمناجلملةاملذكورة،وجدتالباحثةفرقابينهاوبنياجلملةالسابقةعليها
كانتاجلملةالرئيسيةذكرتفيهامجلةحالية،وهي"وأانصامت...اخل"،وهذهاجلملة
احلاليةتتكونمناجلملةالرئيسية،وهي"وأانصامتمتجهاإىلبييت"،ومناجلملةالثانوية
الواقعةبعدظرف"بعدأن".اجلملةالرئيسيةمجلةامسيةليسفيهازمان،واجلملةالثانوية
فيهافعلوهوفعلماضيدلعلىمضيحدوثالفعلىفاجلملةالرئيسية.ىفهذهاحلالة
منالنصأرادتالباحثةأنترتجماختالفاجلملةالرئيسيةواجلملةالواقعةبعدظرف"بعد

أن".وقداختلفتامنحيثالزمان.كيفحلهذهاملشكلةىفالرتمجة.

املختلفةالىتوجدهتاالباحثةأثناءترمجةالكتابالذىهيتلكنبذةمناألمثلة
ىفصددحبثهىفهذهالكتابةالعلمية.وهيمناألمورالىتدفعتهاإىلالقيامابلبحثىف
انحيتنيمهاالناحيةالنحويةوالناحيةالرتمجية.الناحيةاألوىلتشملجوانبموقعالظرف

والناحيةالثانيةترتكزىفترمجةاجلملةالىتفيهابيانىفاجلملةوأنواعهامنحيثبنيته.
لوقوعفعلهامتأسسةعلىظواهرحنويةمنالظرف.
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حتديد البحث .ب

اعتماداعلىخلفيةالبحثاملذكورة،فحددتالباحثةمسائلهذاالبحث
يفقضيتنيرئيستنيمهامايتعلقابلنحوومايتعلقابلرتمجة.أماالقضيةاملتعلقة

العبارةابل بنية نحوفتدورحولموقعظرف"قبلوبعد"ىفاجلملةأوال،وحول
الظرفيةفيهااثنيا.فموقعالظرفىفاجلملةيتعلقمبحلهفيهابنيبدايةاجلملةأو

وسطهاأوهنايتها،وبنيةالعبارةالظرفيةفيهاتتعلقمسألةصورهتاالرتكيبيةفيها.
كتابفترتكزىفكيفيةترمجةصورالعباراتالظرفيةىفوأماالقضيةاملتعلقةابلرتمجة

احلياةبدونالكاتشاب.

أغراض البحث .ج

 يهدفهذاالبحثإىل:
يفظرف"قبلوبعد"ىفاجلملة،وبنيةالعبارةالظرفيةفيهاكماوجدتبيانمواقع.1

كتاباحلياةبدونالكاتشاب
الظرفاملوجودةىفالكتابالذىحننوعرضكيفيةترمجةالعباراتاحملتويةعلى.2

 بصددترمجتهإىلاللغةاإلندونيسية.

فوائد البحث  . د

بدون.1 "احلياة ىفكتاب بنيتها وبتنوع الظرفية للعبارة املواقع مبختلف املعرفة
الكاتشاب"،ومثلهذهاملعرفةتؤدىمبنيقرأمبعطياتالعباراتالظرفيةىفالكتاب
إىلالوعيابختالفأمناطالعباراتالظرفيةىفالعربيةمنحيثموقعهاوبنيتها.

بمنحيثاملواقعوالبنيةميكناختاذهامعطياتوالعباراتالظرفيةىفهذاالكتا
 لسانيةمطردةىفاللغةالعربية.
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مناملمكنبعدمعرفةكيفيةترمجةالعباراتالظرفيةىفهذاالكتابأننسريعلى.2
اللغة إىل ظرفية عبارات فيها الىت الكتاب هذا ىف العربية اجلمل ترمجة طريقة

األندونيسية.

التحقيق املكتيب .ه

كتابوالحبثيوجدفيمانعلمبعدالتصفحعنالبحوثاملماثلةهلذاالبحثمل
خصوصايف"قبلوبعد"يفكتابما.ولكنهناكالظرفيةالرتاكيبترمجةىفمشكلة

ومشكالهتايفالرتمجةتبحثعناليتواألطروحاتواألحباثالصحفيةبعضاملقاالت
ابوالروايةوجمموعةالقصصاجلملةلنفساملوضوعيفالكتتكوين

اليتتساعدالباحثةعلىالقيامواألطروحاتواألحباثالصحفيةوبعضاملقاالت
مبثلهذااملوضوعهي:

العنواناألول، الدينحتت  Konsep Dasar Penerjemahan: Tinjauanإللزام

Teoretis، Al-Qalam،    21 Vol. 102No. (هواملقاالةالصحفيةالىت2004)دبسمبري
ويتمبيانمجيعطرقهااملفاهيماألساسيةلرتمجةأنواعخمتلفةمننظرايتالرتمجةتبحثيف

واملناهجأواملفاهيمكأساسالرتمجةلتسهيلترمجةأيةحماولةمناللغةاملصدرإىلاللغة
8اهلدف

الثاين، قسالو ىف زينوري، ألمحد سوننبحث جبامعة أدهبا و العربية اللغة م
اإلسالمية بنعبد2011كاليجاكا للعز القيامة يوم الناس أحوال بيان العنوان حتت

حبثعلميشكلىفأحداألحباثالسالموترمجةاجلملةالفعليةفيه)دراسةترمجوية(هو

821,  Qalam-Al, ep Dasar Penerjemahan: Tinjauan Teoretis""KonsIlzmudin Ma’mur,  

 .(2004) 102عدد 
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اجلمترمجةيف أن إىل تستخلص الدراسة هذه و الفعلية اجلملة ميكنتركيب الفعلية لة
9إدخاهلاعلىمايعرفىفعلماللغةابجلملةىفترتيباللغةالبنيوي.

حبثلرزمارزقناموحدة،ىفاللغةالعربيةوأدهباجبامعةسوننكاليجاكاالث،الث
ابئع2019اإلسالمية مقتل رواية يف اإلصطالحية التعبريات مشكالت العنوان حتت

رحيم لسعدحممد بتحليلالكتب الباحثة ترمجت البحث، هذا الرتمجوية(يف )الدراسة
10طريقةترمجةالعبارةاإلصطالحيةمنتلكالرواية

الرابع،البحثلقسطناأجمدا،دراسةيفالرتمجةجبامعةشريفهدايةهللااإلسالمية
العنوان2017جاكرات، Penerjemahan Buku Al-Qira>’ah Al-Rasyi>dah Juz 2حتت

Karya Abul Hasan Ali Nadwi: Sebuah Pertanggungjawaban Akademikويفهذا،
حبثتالباحثةأيضا،اووصفهةيلالتواصرتمجةموضوعالدراسةبطريقةالالبحثعنترمجة

11يفنبذةعناملؤلفوقصةحياته

 العنوان حتت ألكمالية الصحفية املقالة  Model Dan Teknikاخلامس،

Penerjemahan Kalimat Bahasa Arab Ke Dalam Bahasa Indonesia،Jurnal al-

Tsaqafa Volume 13، No. 01،ويفهذاالبحث،شرحتالباحثةطريقة .2016 يناير،
بينت هي و اإلندونيسية اللغة إىل العربية اللغة منترمجة خمتلفة ومجأنواعاا العربية ل

12.ةترمجةاجلملتقنيةهاابستخدامتاإلندونيسيةمثترمج

9Baya<nu Ah{wa>l Al Na>s Yawm Al Qiya>mah Li Al’izzu Ibn Akhmad Zaenuri, " 

‘Abdussalam Wa Tarjamat Al Jumlah Al Fi’liyyah Fi>h (dirasah Tarjamawiyyah)" (Yogyakarta, 

UIN Sunan Kalijaga, 2011).
10Mushkila>t Al Ta’bi<rat Al Is{tila>hiyyah Fi> Al Riwa>yah Rizma Rizqina Muwahhida, " 

Maqtalu Bai’i Al Kutub Li Sa’ad Muhammad Rahim (al Dirasat Al Tarjamawiyyah)" 

(Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).
11Rasyi>dah Juz 2 Karya Abul -Qira>’ah Al-Penerjemahan Buku AlQisthina Amajida, " 

Hasan Ali Nadwi: Sebuah Pertanggungjawaban Akademik" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 

2017).
12Akmaliyah, "Model Dan Teknik Penerjemahan Kalimat Bahasa Arab Ke Dalam  

Bahasa Indonesia", al-Tsaqafa 13,  (2016) 01عدد.
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اعتماداعلىتتبعالبحوثوالكتاابتىفمثلهذهالدراسةوصلتالباحثةبكل
أب ترمجوية،التأكيد دراسة القاضي ألمحد الكاتشاب بدون احلياة ىفكتاب البحث ن

ة.الباحثابلرتمجةوحتليلالعباراتالظرفيةفيهمليوجدبعدحىتكتبتهذهالدراسةعلىيد

اإلطار النظري  . و

ةرتمجال.1
ةرتمجتعريفال.أ

للقراءاجلددمعنقلالكالممنلغةإىلأخرىاصطلحاالرتمجةتعريف
.مراعاةاملعاىناألصليةالىتيريداملصنفإلقاءهاإىلالقراءاألول

 The Theory andتعريفالرتمجةيوجنيأ.نيدادانتشارلزآراتبريعرف

Practice of Translation:

قريبةو"تعرفالرتمجةإبعادةكتابةاألعمالاحملصولةابللغةاهلدفوهي
.فاألوليتعلقمبعناهاوالثاينلغةاملصدرالالرسالةيفحيثمنومطابقةمعقولة

13يتعلقأبسلوهبا"

لغةاملصدرومنأبسطاملفهوم،ميكنتعريفالرتمجةبنقلالرسالةمن
14تهكشفعنلغتكشفمعناهاواثنياتأوالإىللغةاهلدف.

حدةالرتمجةو.ب

اللغة(unit of translation)حدةالرتمجةولفظ يعودإىلطبقات عموما
إىللغةاهلدفمواجهامستوايتلغةاملصدراملصدر.يعملاملرتجمحنييرتجمال

13Eugene A. Nida  و(Leiden ;  The theory and practice of translationCharles R. Taber,  

Boston, MA: Brill, 2003). Hal. 12 
14Hal. 11 (Yogyakarta [Java: Kanisius, 1991). Seni MenerjemahkanA Widyamartaya,  
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إىل إذافصلناهمنكرباها الكالم فهناكوحدات املصدر، اللغة الكالمىف من
يعاملهااملرتجمالىتاءالنصأجزحدةالرتمجةهيو،إنيفجمالالرتمجةصغراها.و

.كوحدةمعرفيةواحدةلغرضإنشاءالتكافؤ

ةاملتعلقةمبفهوموحدوصاخصيفبعضاألحباثيفجمالالدراسةالرتمجية
يقرتحمصطلحني(1994)بينيتقدخرجبعضاملصطلحات،املثال،الرتمجة،

إىلأصغرالراجعةtranslation atomجوهرالرتمجة.أوال،متعلقنيبوحدةالرتمجة
ترمجتهك النصجيب تكو نأكربجزءمن أن تستطيع املقصودة الرتمجة و املة.

ءاإىلأجزالراجعةtranslation focusتركيزالرتمجةللرتمجة.واثنيا،النصوحدات
15اللغةاملصدروهيمركزاهتمامناكمرتجمعندالبحثعنشيءأوترمجةنص

ليسينقلمناللغةاملصدرمافرتاضأناالالرتمجةعنةتقسيموحدنطلقي
اتاللغةوهي:وحد،خرجتفرتاضمضموهنا.ومنذلكاالبلتهافقطلغمن

16سلوبواأللةواجلمةواملصطلحوالتعبريوالعبارةالكلم

منهج البحث .ز

نوعالبحث.1

منموضوعهاملاديوهوحتليلمكتيب،وحبثوصفينوعيهذاالبحث
النص.هذا أو األدب هو هذيالبحث وإىلالبحثاهدف البياانت مجع

15. 1.19., HalIbid 
16Unit Terjemahan", -"UNSUR  2020أغسطس،   20تاريخ الوصول, 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GakNRCVt5IIJ:blogs.unpad.ac.id/paiarab

unpad/files/2013/06/Unsur-Unit-Terjemahan-Bahasa-Arab.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id. 2 

Maret 2020 pukul 20.59 
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املتو املختلفة املواد مبساعدة املكتبةااملعلومات يف املقاالتفرة أو الكتب إما
17أواألطروحاتأواألشياءاألخرىاملطابقةهبذاالبحثأواألحباثالصحفية

ياانتالبمصدر.2

مصدر هلذاالبإن الكاتشاب"البحثياانت بدون "احلياة هوكتاب
وترمجته،وهذاالكتابكماسبقأنذكرانكتبهمؤلفمصريأمحدالقاضيمن
انشرداردون.وأمااملعطىلههوكلمجلةىفالكتابيذكرفيهعبارةظرفيةبكل

ألشكاهلااملتنوعة.

ياانتالبمجع.3

حا البحث، هذا مجعيف الباحثة اجلملةاملتعلقياانتالبولت برتكيب ة
تركيبهاولهاشكاحملتويةعلىظرفالزماناملبتدئب"قبلأوبعد"معالرتكيزعلى

اللغة إىل القاضي ألمحد الكاتشاب" بدون "احلياة ترمجةكتاب على تعمل مث
اإلندونيسية)لغةاهلدف(.

ياانتالبحتليل.4

اخلطواتياانتيفهذاالبحثهيشرحالبليلالطريقةاملستخدمةلتح
.وأماتلكاخلطواتاملستخدمةبحثالمنأجلاحلصولعلىةاالباحثهتاليتاختذ

راجعاملابستخدامالقواميسكهلذاالبحثهيترمجةكتاباحلياةبدونالكاتشاب
ارةمجعهابنيالكلمةوالعبتمثياإلنرتنشبكةاملوسوعاتأووالكتببعضو

احملتويةعلىظرفالزمان.

17(Jakarta: Bumi Aksara,  Metode Penelitian Suatu Pendekatan ProposalMardalis,  

2008). Hal. 28
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 نظام البحث .ح

يتمتقسيمنظامالبحثيفهذاالبحثإىلأربعةأبواب،وهي:

البابتوي،حيولألاالباب وفوائدههوأغراضهديدحتوالبحثخلفيةعلىهذا
هونظامالبحثمنهجاإلطارالنظريووكتيباملوالتحقيق

الثاين،حي الباب احلياةعلىتويو ترمجةكتاب و اللمحة و الكاتب نبذةعن
بدونالكاتشابيفاللغةاإلندونيسية

 علىتويوالبابالثالثحي
البحثنتائجمنالصةخلااخلتاموعلىتويحي،والبابالرابع
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 الباب الثالث 
ترمجتهاو  هاحتليلظرفية و  ال العبارات 

أن والرتمجةحيسنيب البنية املعطياتوحتليلهامنحيث تقدمي الشروعىف قبل
أبتدئبعرضسريعملاميهدفهمناللجانبالنحوياملهمللجملةاللغوية،أعىناألجزاء

الىتتتكونمنهااجلملةاملفيدةىفاللغة.

للعالمةهلا املطبقتانمهااطبقتاللغةابعتبارهانظاما الطبقة.ضمونالشكلو
اآلخر. يالزمهحضور منهما الواحد فإنحضور أخراها عن التنفصل منهما الواحدة
الطبقةالشكليةتندرجفيهاأصواتلغويةتشكلعلماألصواتوقواعدحنويةتتشكلىف

بقةالشكل.علمالصرفوالنحو.وأماطبقةاملضمونفهياجلانبالداليلملادلتعليهط

ظماللغةمتسلسالمنالوحدةالصوتيةإىلالعبارةوالعبارةتنتويفطبقةالشكل،
.فطبقةإىلالكلمةوالكلمةإىلاجلملةواجلملةإىلاجلملةاملفيدةحىتتكونخطااب

اجلملةيفاللغةحتلتمسمْلُسالمهماللغةعلىالرغممنأناللغاتاألخرىكانتمهمة
أيضاا،بلتمسمْلُسلاجلملةمهمةألنيفهذاالتمسمْلُسلميكنفهمعبارةاللغةبشكلكامل

يفطبقةمعناها.

الإن لغة أية العناصراإلضافية.عاملاجلمليف و الرئيسية العناصر فيها تتضمن
العناصرعناصرالرئيسيةفيها،ألهناكاجلزءاألساسيلتلكاجلملة.وأماجملةمنالفالبدلل

توفريمعلوماتإضافيةموجودةاإلضافيةهيليست يفاجلملةدائما،ألنهيعملعلى
.ولكنجيب1غريأساسياحولالعناصرالرئيسية.لذلك،يسمىهذااجلزءاألخريجزء

املنأن فهوميفالنحوفقط،وليساملفهومتذكرأبناملفهوماألساسيواإلضايفهو

1Anton M. Moeliono  وSoenjono Dardjowidjojo,  تحقيقTata Bahasa Baku Bahasa , 

Indonesia, Ed. 1 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, 1988). 

Hal. 256.
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يفالكتابةعنالتاريخوالقراراتكنأنيكونظرفالزمانجزءاأساسيامثالميهألنالداليل
 القضائيةوماأشبهذلك

نفساملفهومأيضايوجديفاللغةالعربية.تسمىالعناصراألساسيةأوالرئيسيةإن
العربية،.ويفاللغة2تسمىابلفضلةفيفهذهاللغةابلعمدة،وأماالعناصرغرياألساسية

تتوقفالعناصراألساسيةفقطعندمايسمىابملسندواملسندإليهالذيميكنأنيتطابق
3األخرى..والعناصراألخرىكمفعولبهأوأجزاءاجلملةواملبتدأواخلربمعالفعلوالفاعل

هلامعىنكامل.أييفلتصبحمجلةإنمعىناجلملةيفاللغةهيتركيبالكلمة
اجلملةِّفاعُلوهوالعنصرالذييتحدثعنه،مثالفعلوهوالعنصرالذييوضحما

املفعولوهوالعنصراهلدفمنللفعلوميكن يقومبهالفاعلأومايعاينمنهالفاعل
اإلجراءالذييقومبهعنصرالفاعلوميكنأيضافيهاالظرفوهوالعنصرالذييبني

4لزمانواملكانوماأشبهذلكا

النصوصألنوضعكلمةيففهممىفتركيباجلملةيفاللغةالعربيةلهدورمه
.فيجببدايةاجلملةختتلفداللتهاعنهاىفوسطهاأوهنايتهاكماهومقررعندالبالغيني

الفعلوموقعتغيريترتيبكلمةمنكلماتىفاجلملةوفقاعلىماأرادهمتكلمبكالمه.
ترمجتهقديؤدىإىلمزيدأتكيدملاقدمعلىماسبقه.وهذاالحمالةأثرىفظرفالزمان

.إىلاللغةاهلدف

،إنIn Other Words: a coursebook on Translationوقدقالتمىنبكرىفكتاهبا

وضععناصراجلملةأو"القواعداللغويههيجمموعةمنالقواعداليتحتددطريقة
كناجلمعبنيوحداتمثلالكلماتوالعباراتيفلغةونوعاملعلوماتميواخلطاب

تعبريعنأيالالذيجيبأنيكونواضحابشكلمنتظميفالتصرحيات.وميكنللغة
2, ‘Arabiyyah-Durus Al-Jami’ AlGulayayni, -Mustafa Al  1م-Maktabah al-(Birut: al 

‘Asriyyah, 2004). Hal. 26
3266-. 256, HaldbiIAnton M. Moeliono,   
436 Hal. , Cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).Kesantunan BerbahasaAbdul Chaer,  



143 

التعبريعنها،لكنالنظامالنحويللغةىفاملتحدثونإليهاحيتاجىتنوعمناملعلوماتال
5عينةسيحددالسهولةوميكنهباتوضيحبعضاملفاهيممثلظرفالزمانأواجلنس".م

ظهراالقتباسفيمايليأبنهسيحددالسهولةيفالنظامالنحويللغةمعينةأبي
فكرةمعينةمثلظرفالزمانأواجلنسالذيميكنأنيتمبشكلصريح.

تاهبافيمايلي:شرحيفكفتوأمابياهناعنظرفالزمانأيضا

"بعضاللغات،كالصينيةواملاليزيةواليوروكهيليستهلافئةرمسيةيفاألزمنةأو
اجلوانب.والفعليفهذهاللغاتاليتغرييفالتعبريعنالفروقالزمنيةأواجلانبية.ومن

6الالزم،أنيستهدفظرفالزمانبذمر ةوأظرافمتنوعة."

واإلندونيسيةيفيةلغةاملاليوالبنيوجوهالشبهويفالبيانالسابق،رأتالباحثة
القواعداللغويةاليتليستهلااللغةالرمسيةمنجهةاألزمنةواجلوانب.وأماالفعليف

اليتغريعندالتعبريعناالختالفاتالزمنيةأواجلانبيةفهذهاللغة

أسساملوضوعيفهذاالبحثوهويدلعلىظرفالزمانهوموضوعلذلك،
فئةالقسموليساجلزءاألساسيمناجلملة.قدمهذاالقسممعلوماتحولوقتوقوع

وعبارةامسيةوجروزمنيةأوأكلمةأنتقعفيهاوظيفةهذاالظرفلاحلدث.فيمكن
أيضااأنتكونوبشكلعام،وضعظرفالزمانيفأواخراجلملة،ولكنميكن7ظرفية.
.اأوأوهلهايفوسط

يوجدكثريمنظرفالزمانالذي"احلياةبدونالكاتشاب"كتابالويفهذا
البياانتحالةمعينةمنالفعلواهليئةوالزمان.بعدتتبعوبعدأقبلحدوثالفعليبنيعن

5(London ; New York:  Words: A Coursebook on TranslationIn Other Mona Baker,  

Routledge, 1992). Hal. 83
699. Hal, Ibid  
7324-. 297 dan 322Hal, Ibid 
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وجدتالباحثةأنواعامنالبنيةالظرفيةىفاجلملةالعربيةالىتوقعتاملستخدمةيفالبحث
.مجلأوعباراتحتتويعلىعنصرظرفالزمانىفهذاالكتاب.هناك

وأشكالالبنيةللعبارةالظرفيةميكنتفسيمهاإىلمايلي:

قبلأوبعد+كلمة .أ
وبعد+العبارةأقبل .ب
اجلملةقبلأوبعد+ .ج
Ø.الستعمالقبلأوبعد+بنيةمعينة .د

الكلمة.أ
هناكىفكتاب"احلياةبدونالكاتشاب"عباراتتشكلبياانلزمانوقوع
الفعلىفصورة"قبلأوبعد"تليهاكلمةواحدةفقطدونزايدةبيانهلا.ميكن

املقامإيردبعضاألمثلةاملنتزعةمنالكتاب،والحنتاجإىلإيرادمجيعاألمثلةلضيق
واحتادالشرحوالبيان.فيمايليتلكاألمثلة.

الكلمةبعد + /قبل+ ... 
 الكلمة+ بعد /قبل  +  اجلملة

أنيبلغبعدفهويعلمأنناسنشرتيمنعندهالعديدمناملشروابت(1
 (12)صفحة.اللعببعد الظمأمنامبلغاكبريا

أنيبلغ.."والزمانومها،"بعدااملذكورة،وجدظرفاجلملةيف

ة"بعد"املتبععبارةهذاالقسمألنيهىفاللعب".األولالنبحثف  "بعد
عبارةبعد.والثاينملاسمىابجلملةوميكنأنيبحثفيهتأبن+فعل
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املتبعبكلمةواحدةوهي"اللعب"التوجدالكلمةبعدهااليت "بعد"
"اللعب".نفسالكلمةتبني

هبذهالكلمةاملوجودةبعد"بعد".فكلمةبعد+العبارةوتكفي
ت زماينكقعاللعب الظمأ،ظرف بلوغ أنيبنيوقت ذاهبروشعاليعين

.ملةىفهنايةاجلاينظرفزمكردتهذهالعبارةالظمأحيدثبعداللعب.و
وهيليستظرفالفعلاالشرتاءكماميكنأنيفهمهالبعض.

"الواقعةوكلمة"اللعب" بعدظرف"بعد"مصدرمنكلمة"لعِّبم
عند.ومعذلكسميفاللغةالعربيةاالندرجحتتواملصدرهوصيغةت

،إذ،الميكننقلهاريهاإىلالفعليغتإىلاللغةاإلندونيسيةميكنتهاترمج
إىلمثلنوعمنالكلمة،نقلاالسمىفاللغةاملصدالإىلنظريهاىفاللغة
النص فرتمجة األندونيسية. أي األخرية، اللغة ىف ورودها لعدم اهلدف

 هي:السابقعنداملرتجم

“Ia tahu bahwa kami akan membeli banyak minuman darinya setelah kami 

merasakan sangat haus setelah bermain”. 

ويفاملثالالتايل:

(49)صفحة.اآلنبعد مليعدحبهاقادراعلىالصمود(2

،بعد.وبنية"بعداآلن"تشكلظرفزماينواقعةبعدكلمة"اآلن"
هذاالظرفىفالشكل.عدمالقدرةعلىالصمودثويبنيحدظرفازمانيا

الفاعلىفكلمة"قادر"،ومعذلكهذا اليبنيالفعلولكنيبنياسم
االسمىفتقديرفعلاملضارع.



146 

احلقيقةدلتنفسها"اآلن"وكلمة غريىف الظرف نوع على
إنإسناد8متصرفيالزمالنصبعلىالظرفيةأواجلرببعضحروفاجلر،

وهذهالكلمةتبنيوقتإىلاآلنيعدمناسنادظرفإىلظرف.بعد
وترتجمكمابين ا.وهي"مليعدحبهاقادراعلىالصمود"الفعلثوحد

النصاملذكورفيمايلي:الباحثة

“Cintanya tidak sanggup bertahan lagi sejak saat itu” 

 املثالبعده:أماو

(34النهائيإىلالناربعداملوت)صفحة.اليريدأنيكونمصربه(3

املتبوعبكلمةواحدةياملذكورةاجلملةيف "بعد" الزمان ،وجدظرف
وهيتبنيكلمة"املصري"والتبنيالفعلكمامرأنذكرانسابقا.والكلمة

"يفاللغةاإلندونيسيةوهيصيغةkematianهي"املوت"مبعىن"التابعةهلا
"مراملصد فعل "من مبعىن اللغةmati أو meninggalات" يف "

ميكن و هذيناإلندونيسية، األندونيسييناملعناستعمال ترمجةيني عند ن
و اإلندونيسية، اللغة إىل اجلملة إىلهذه ترمجتها املمكن من ذلك مع

:األندونيسيةابستخدامنفسالصيغة،االسم،ألنهيطردفيها

“Dia tidak ingin bernasib akhir ke neraka setelah meninggal.” 

Atau 

“Dia tidak ingin bernasib akhir ke neraka setelah kematiannya.” 

واملثالاآلخرعلىنفسالبيانمباسبقوهو:

.الصفحة:2008الشيخمصطفىالغالييين,جامعالدروسالعربيةموسوعةيفثالثةأجزاء,دارالبيان,بريوت:8
466
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بعد عنكيفيةمواجهةاحلياةخصصالقليلمنوقتاحملاضرةللحديث(4
 (50)صفحة. التخرج

)صفحة.الرحيلقبلنيسمعصوهتاولوبكلمةواحدةلطاملاحلمأب(5
72) 

بعد فالزالواميلكونترفاإلختياربنياملوتجوعاأوإنتحاراأوشقاء(6
  (82)صفحة. كد
هناكنوعأخرهلذاالتقسيم،وهوشبهالعبارةاالصطالحيةمثلالنصو

:التايل
(39)صفحة.يومبعد واحلائطيزدادعلوايوما(7

الواقعةبعد"يوما"،وجدظرفالزمان"بعد"ياملذكورةملةيفاجل
بولكنه المتبوع عبارةكلمةنفس تشكل الكلمات من الثالثة هذه

اصطالحيةلتدلعلى"كلمنيوم"مبعىنأنالعلويزدادكلمامريوم
فيوم.

سيةكماهييفاملثالاملذكور،ترتجمالباحثةإىلاللغةاإلندوني

“Dan dinding ini bertambah tinggi hari demi hari” 

ظرفالزمانعلىةاحملتويةملواملثالاآلخربنفسالبيانأيضايوجديفاجل
يبنيدقةالوقتكمايلي:الذي

(65)صفحة. يومبعدلكنهالفرطمعايشتهاللحدثيوما(8
(63)صفحة.حلظاتبعدوتبنيحجمهااحلقيقي(9

(89)صفحة.حلظاتبعدسأعودإىلاإلتصالابلعاملمرةأخرى (10
ويفاملثالالتايل:
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كماأقنعينزوجيأحسستجمدداأنينالزلتامرأةغريمنتهيةالصالحية (11
(18)صفحة.ذلكقبل

"قبل"واقعةبعدظرفاملثالاملذكوريفكلمة"ذلك"هيالكلمةال
إىلاجلملةاألوىل."ذلك"هوشريتشارةلزمان.تلكاإللاظرففهويشكل

الزمان قبلها،ولكنبسببوجودظرف يعودإىلاجلملة اسماإلشارة
"قبل"،فاسماإلشارةيكونبيانالوقتللجملةاألوىل.

وترمجتهاإىلاللغةاإلندونيسية:

 “Lagi-lagi aku merasakan bahwa aku masih seorang wanita perawan seperti yang 

suamiku yakinkan padaku sebelumnya” 

واملثالاآلخركاملثالاملذكورهو:

(24)صفحة.ذلكقبلاثرثورةملأشهدهامنه (12
 (29)صفحة. كانتطرقاتكلهاموحدةاإلجتاهقبلذلك (13
(59)صفحة.ذلكبعدسيحىيمعهاعمرافكيف (14

 وأماهذااملثال:
(74)صفحة.البعيدقبلوساندينعندماختلىعينالقريب (15

الذييبنيف و "قبل" الزمان بعدظرف اسم "البعيد"هو كلمة
."قبل"يفتلكالكلمةاملذكورةيكونمعىنلظرفسابقةعليهااجلملةال

الناسيرت كينوإالهوالذييساندين"يفذلكالزمانكماحني"كل
املثالإنوقتاحلدثاليقيدبوقتمعينيكاليومأوالسنةأوالساعة.
بيانوقتاحلدثمناجلملةاألوىليف بـ"قبل"يكون بلاالسماملتبع
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تلكاجلملة.فكلاسمبعدظرفالزمانيستطيعأنيكونبيانالوقت
ةكماتلي:للجملةقبلهامثترتمجهاالباحث

“Dan ia mendukungku ketika aku ditinggalkan kerabatku sebelum orang lain” 

:ملةواملثالاآلخريوجديفهذهاجل

(82)صفحة.الكاتشابقبل كيفكانتاحلياةالأعلم (16
(86)صفحة.اجلميعقبل تتابعخرباعرفتههيوحدها (17

Øبعد + /قبل + اجلملة + اجلملة الثانية

بعد/قبل   + الكلمة +  اجلملة

ستعماللفظىت"قبلوبعد"ىفرواية"احلياةبدوناوهناكنوعآخرمن
".وقدوجدانذلكىفأمثلةاتلية:الكاتيشاب

(35)صفحة.عنذيقبلازدادإمشئزازامنها(1
وقد لفظ. يليهما ال اللتان وبعد" "قبل لفظتا املثال، هذه يف

علىالضم.قطعت يعىنأناملضافإليههلما9اإلضافةمنهماتقديرافـمُبينِّ
اليذكرىفاللفظويكتفىهذاالرتكيبهبماعناملضافإليهعلىتقدير

"منقبلذالكأواحلالأوماىفمعنامها".

"ومرادكلمةعنذيقبلتعربظرفالزمانيفاجلملةاألوىل"
احرفاجلرواسماإلشارة"ذي".يتكون"قبل"املسبوقبكلمتنيومه

".وأماالرتمجةازدادإمشئزازاانضمامهتنيكلمتني+قبلظرفالزمانلفعل"
ملثلهذاالرتكيبىفهذهالرواية:

214ص..(2008)بريوت:دارالبيان,جامعالدروسالعربيةموسوعةيفثالثةأجزاءالشيخمصطفىالغالييين,9
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 “Aku tambah jijik dengannya dari sebelumnya” 

 وأماظرفالزمانىفالكلمةبعدهايسمىجبملةالنفيأبواخر
وهو:"بعد"

(67)صفحة.ملأييتبعدكتبتعفوا..(2

"أييت" قبلهوهو لفعل يبني "بعد" إنكلمة مثالسابق، فمن
أن املسبوقحبرفاجلزم"مل".واستعمال"بعد"يفمجلةالنفييشريإىل

هافعال.حدوثوقتحىتةدثاالحيدثمعىناحل

وترمجةاملثلهذاالرتكيب:

“Ia menulis : maaf، ia belum datang” 

وهناكنفسالتحليليفاملثالالتايل:

مليكنقدحانموعدهابعدويلعننفسهاليتانساقتوراءليلة(3
(60)صفحة.

 وأماهذااملثال:

(72)صفحة.رقمهاتفهاحملمولاجلديدبعدأنهملينشركما(4

فومنهذااملثاليوجدبياانمشاهباكماسبق،إالأنهيفرقبظر
"لهنفسالبيانمبثالقبلهوهواستعمالملينشربعديفآخراجلملة."

إىل يشري النفي مجلة يف احلأن "بعد" معىن حيدث وقتحىتةدثاال
"يبنيرقمهاتفهاحملمولاجلديدهافعال.ولكناجلملةبعدها"حدوث

اجلملةمااألشياءاليتملينشرها.ووظيفةهذهالكلمةكظرفلتكميل
قبلها.وترمجتالباحثةهذهالكلمةإىلاللغةاإلندونيسية:
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“Seperti yang ia tahu bahwa ia tidak pernah membagikan nomor telpon barunya” 

 واملثالاآليتلهالبياناملشابهابملثالالسابق:

(39)صفحة.أبنبيينوبينهاحواجزكثريةبعد زوجيتملتشعر(5

ذهالفكرةستبحثالباحثةيفالرتاكيبالظرفيةاحملتويةعلىالعبارة.يفه
إنالعبارةهيتتكونمنكلمتنيأوأكثر.ففيهذاالبحثستحللعبارةبعد

ظرفالزمانمايفأولأوأخرياجلملة
 العبارة .ب

اجلملة الثانية بعد + /قبلاجلملة األوىل +  

بعد + العبارة/قبل اجلملة + 

العصربساعةكاملةقبلأعودمنمدرسيتكنتأنينكنتأذكر(1
(11)صفحة.

يفهذهالكلمةاملذكورةتوجدظرفالزمان"قبل"املتبوعبعبارة
”satu jam dari waktu sore“العصربساعةكاملة"ومعناهاهووهي"

ظرفكظرفالزمانيبنيوقتعودالفاعليفالنصمنمدرسته،فمقام
الزمانيفذلكاملثالهووراءاجلملةاليتتكونظرفالبيانأوضحوقت

حىتَتتترمجتها:الفعلمناجلملةاألوىل.

“Aku teringat pada saat aku pulang dari sekolah satu jam sebelum waktu sore" 

األخرىعلىنفسالبيانالذييبنيظرفالزمانالواضحفاملثال
وراءاجلملةاألوىلهو:
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)صفحة.العصرمباشرةبعدخرجتمنعمليمبكراألصلإىلهناك(2
14)

البياناملشابهلبحثيفاجلملةاألوىل التايل،يوجد املثال ويف
املتبوعةابملصدرأواالسممنالفعلكمايلي:

(31ةقبلرحيلهاعنالدنيا)صفحة.يفالليلةاألخري(3

“Di malam terakhir sebelum kepergiannya dari dunia” 

Atau 

“Di malam terakhir sebelum ia pergi dari dunia”

 واملثالاألخرى:

(37)صفحة.خترجيمناجلامعة  بعداألوىل السنة(4

الكتاب.وميكنكاملثالاملذكوريفهذا يوجدكثريمنالعبارة
التعبرييشرحبعضاألوقاتبعداحلدث العبارات.هذا أكثرمنعشر
يبنياجلملةمابعدهابوقتمعنيولكنهذه املاضي.ظرف"بعد"ال
الكلمةمابعدهتقوملبياناالسمكالسنةواليتَتتبياهناللكلمةاألوىل.

اإلندونيس اللغة إىل العبارة تلك الباحثة ترمجت  tahun pertamaية:و

setelah kelulusanku.

كلمة"بعد"منتلكالعبارةمتبوعةابلكلمة.وصيغةتلكالكلمة
املتكلم بياء املضيف "خترج" من املصدر املصدر هي من الفاعل يعين

املذكورحىتتدلاإلضافةإضافةاملصدرإىلفاعله.وميكنترمجةيفهذا
 Tahun pertama“املثالالتايلهبذهالكلمةالشيءبطريقتني.أوال،ترتجم

setelah kelulusanku dari perguruan tinggi"،أواثنيا“Tahun pertama 
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setelah aku lulus dari perguruan tinggi.”املثال وميكنتعبريعنهذا
بواسطة:

"بعدخترجيمناجلامعةبسنةواحدة"

خترج"منهذاالكتابهوواملصدراآلخراملستعملسوى"
شابهابملثالاملذكورحىتالحيتاج"طالق"و"زواج".ومهاهلماالبيانامل

البيانلكلمثالبعده.

مبعىنأنالظرفهناونفسالبيانيوجديفبعضاألمثلةالتالية
اليبنيالفعلولكنيبنياالسمالواقعقبله.وعلىالرغممنأنمثلهذه
البنيةالتسمىىفالنحومفعوالفيهإالأهنامنحيثاملعىنواقعفيها.
نفس يلى فيما فعله. عمل ااالسم إعمال ضمن إدخاهلا ميكن وهذا

قبله.التحليلىفأنالظرفهنابيانلالسمالواقع

(39)صفحة.واجيز بعد السنةاألوىل(5
(39)صفحة.زواجي بعد السنةالثالثة(6
(40)صفحة.زواجيبعد السنةاخلامسة(7
(40)صفحة. طالقي بعدالسنةاألوىل(8
(37)صفحة.خترجيمناجلامعة بعدالسنةالرابعةمثقرأت:(9

(38)صفحة.خترجيمناجلامعة بعد السنةالعاشرةوقرأت: (10
(39)صفحة. خترجيمناجلامعة بعد السنةاحلاديةعشرةمثقرأت: (11
(39)صفحة.خترجيمناجلامعة بعدالسنةالثالثةعشرةمثقرأت: (12
(40)صفحة.خترجيمناجلامعة بعد السنةاخلامسةعشرةوقرأت: (13
(40)صفحة.خترجيمناجلامعةبعد السنةالسادسةعشرةوكتبت: (14
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بهللتعبريقبلهولكنشكلتعبريهااكأيضاابعضشكلمشهن
الزمانأشددقيقا.وهذاهو الوقتبعدظرف بيان كادمتفرقلوجود

 املثال:

(80بساعةكاملة)صفحة.منتصفالليلبعد والوقت (15
كالفعللفاعل"الوقت"قومتظرف"بعد"والكلمةاملتبعةبعدها

حنواي.إنهليسظرفالزمانأليحدث،ولكنهرئيسمنذلكالتعبري.
ومعذلك،حيتاجتعبريالستعمال"بعد"ألسسألنهلهنفسالشكلمبا

سابقه،غريأنتعبريهبطريقةأخرى.وترمجته:

 “Dan waktu satu jam setelah tengah malam”

ابملثالالسابق:واملثالاآليتلهنفسالبيان

(36-35كعاديتكليوم)صفحة.ربعساعةبعد أخرجمنالغرفةمرتحنا (16
(83-82)صفحة.منتصفالليلبعد لواحدةوالنصفا  (17
حىتالساعاتاملتأخرةماالذيجيعلتلكالفتاةتستمريفهذهاملعاانه (18

(81)صفحة.منتصفالليلبعد
وأماهذااملثال:

مرورزمنبعدأنينقدضيعتإحالميإالفبإسماحلبملأفطنإىل (19
 (17)صفحة.طويل

وجدتالباحثةالعبارةاحملتويةعلىظرفالزمانبشكلفرتةمن
األوقاتكظرفللجملةاألوىل.تبنيفرتةمناألوقاتالطويلةأوالقصرية

ويل"معناهعنأيوقتاحلادثةيفاجلملةاألوىل.كلمة"مرورزمنط
"seiring waktu yang lama.اليتتبنيفرتةمناألوقاتللجملةاألوىل"
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للجملة وقتا تدقق الثانية اجلملة الزمانيف بظرف املتبعة العبارة فوجود
 األوىل.وترمجتهإىلاللغةاإلندونيسيةهي:

 “Dengan nama cinta aku tidak menyadari bahwa aku telah menghilangkan mimipi-

mimpi dan ambisiku hanya dengan seiring waktu yang lama” 

واملثالاآلخريوجدأيضايفالكلمةاآلتية:

منالعمليومطويلمتجهاإىلمنزلهبعدبدأيفقيادةسيارتهالزرقاءاملميزة (20
 (20الشاق)صفحة.

)صفحة.يلةتلكالسنواتالطوهوالفرصةاألوىلبعدكانلقاؤهبصديقه (21
23) 

شهوربعد تلكالفتاهاليتتزوجتيفالعاماملاضيوطلقتمنزوجها (22
 (25)صفحة.قليلة

العامالدراسياألخري (23 يتأهبونووكعادتهمعطلبتهالدرسنييف الذين
 (50)صفحة.أشهرقليلةمنالتخرجبعد ملواجهةاحلياةالعملية

(84)صفحة.قصةحببعدمليكنمتزوجا (24
)صفحة.موتهطيلةكلهذهالسنواتبعد كماأنهمليتوقعأنيتحركقلبه (25

85) 
واملثالالتايل:

(66شيئافشيئا)صفحة.ذلكبعدتوطدتعالقتهما (26
ويفاملثالالسابقكلمة"ذلك"هيالكلمةاملتبعةبـ"بعد"كظرف

تعود"ذلك"اسماإلشارةوتلكالكلمةتعودإىلاجلملةاألوىل. الزمان.
"بعد"،فيكوناسماإلشارةإىلاجلملةقبلها،ولكنلوجودظرفالزمان

بيانالوقتللجملةاألوىل
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إىلعالقةاليتتبنيالكلمةبعد"ذلك"وهيتعود"ذلك"كلمة
شيئافشيئا"ألنهذهيساعدبكلمة"أيضاالتقومبنفسه،إهنااالسم

العبارةحتتاجظرفالبياناجلملةاألوىل.فترتجمالباحثةاملثالالسابقإىل
اللغةاإلندونيسية:

 “Hubungan merekapun setelah itu sedikit demi sedikit semakin kokoh.” 

وهذااملثالاآليتلهالبياناملشابهابملثالالسابق

)صفحة.إالوقدزوجينمنيرضاهاهوذلكبعد ملميضوقتطويل (27
24)

اجلملة الثانية + اجلملة األوىل بعد +  /قبل

 + اجلملة بعد + العبارة/قبل

(17مليعدهناكسبيالإىلالرتاجع)صفحة.فواتاألوانوبعد (1

ويفهذااملثال،يوجدظرفالزمان"بعد"يفأولاجلملةمثمتبوع
ابجلملةاحملتويةابلعبارةلبيانظرفالزمان"بعد".واجلملةاألوىل"مليعد
املثال.ولكن الرئيسيةيفذلك "هياجلملة الرتاجع إىل هناكسبيال

ترت بعدميكنعلى الرتاجع يبهاكهذهاجلملة"ومليعدهناكسبيالإىل
األوان"،إنالعبارةبعدظرفالزمانهيبيانالوقتللجملةاألوىلفوات

 tidak ada lagi jalan untukفتمكنعندترمجتهاإىلاللغةاإلندونيسية"

kembali setelah semuanya sudah terlambatإن املثال، هذا من و "
يف املكتوب اجلملةكاملثال تركيب فيكنكتابة متنوعة. اجلملة تركيب

الكتابأواملثالالثاىنالذيتبينهالباحثة.
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ولكنحقيقةالعبارةاحملتويةعلىظرفالزمانهييفاجلملةالثانية
بعدظرف"بعد"وترتجمالباحثةتلكالكلمةإىلاللغةاإلندونيسية:

"Dan di saat semuanya sudah terlambat maka tidak ada lagi jalan untuk kembali"

وهناكاملثالاآلخرعلىنفسالتحليلفيمايلي:

(20ملحسيارةمحراءأخرىكسيارهتاَتاما)صفحة.قليلبعد(2
(20ملحسيارةمحراءمشاهبةمرةأخرى)صفحة.برهةمنالزمن وبعد(3
يريدأنحيدثهيفأمرهام.يدخلعليهولدهاألكربأايمقليلةبعد(4

(25)صفحة.
(30قررانيشرتيهممجيعا)صفحة.وقتطويلوبعد(5
جنحيفقليل وبعدحاولأنيهديءمننفسه..حاولأنيناماثنية(6

(31ذلك)صفحة.
كنتقدقررتأنأمسيها ساعاتقليلةمنوالدةابنتنااجلديدة فبعد(7

(41.ميها)صفحة
عندمااتصليبصديقدراسيتطولعناءجاءينالفرج وبعد(8

 (42)صفحة.
أذكرهوهويفحالةدهشةشديدةعندماكانزواجهبيومواحد وقبل(9

  (44منزلالزوجيه)صفحة. يرتبأغراضهاخلاصيف
لذلك تتصفحزوجتهالصورالتذكارية مرورعامكامل وبعداليوم (10

 (49)صفحة.العشاء
وقفيفتلكالقاعةأماماجلميعجناحهيفأحباثهالعلميةوبعد (11

(49)صفحة.
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هتتميبوبكلمايهمين)صفحة.كلشيئوقبلهتتمبنفسهاوابليت (12
53) 

كماهيأايمهكلهاخرجمنالبنايةيومعملطويلومرهقبعد (13
(61الضخمةاليتتضمشركته)صفحة.

بعدالبحثيفالرتاكيبالظرفيةاملتبعةابلكلمةوالعبارة،فمثالبعدهاهوحبث
عنالرتاكيبالظرفيةاملتبعةابجلملة.وتقسيماجلملةبعداجلملةاألوىلاملتبعةبقبلو

ىفعلماضوفعلمضارع.بعدهياجلملةاحملتويةعل
 اجلملة .ج

اجلملة الثانية بعد + /قبلاجلملة األوىل +  

فعل ماض + )بعد + فعل ماض(

(77)صفحة.إىلالقمةأوصلتينبعدأن إفتقدهتالكنين(1
الكلمةالتاليةحتتويعلىظرفالزمان.وعالمةظرفالزمان

وهوظرفالزمانيفتلكالكلمةهي"بعد"املتبوع"بفعلماض+أن"
املتبوعابجلملةويسمىفعلمناجلملةاألوىل"لكنينافتقدهتا"بفعل

ماضوهو"افتقد"،وأمامقاماجلملةالثانيةكظرفالزمانيسمىبفعل
ماضأيضا.وعندئذيكونفعالنفعاللكلمجلة.والفعلمناجلملة

األوىلوالثانيةمتساويةوهيفعلماض
تيباحلادثةاملريدةإيصالهمناجلملةاملذكورةهي"ومرادتر

بعدأنأوصلتينإىلالقمةفإفتقدهتا"واحلادثةاألوىل"أوصل"مث"
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افتقد"وحتدثكلتامهايفاملاضي.واليفرقتركيبيابنياملاضيالبسيط
واملاضيقبلهالبسيطيفاللغةالعربية،والكلمةمساعدةمالزمةابلفعل

يانالفرقبنيذلكيفهذااألمر،وعدمالفرقيفهذهمشكلةاللغةلب
العربيةموجودةأيضاعنداللغةاإلندونيسيةحىتتكفىترمجتهاإىلاللغة
اإلندونيسيةابستعمالالفعلاملبتدأبظرفالزمانوهو"بعد".مثَتت

 ترمجتهاإيلاللغةاإلندونيسية:

"Tapi، aku kehilangan dirinya setelah ia berhasil membawaku ke puncak "

فعل مضارع + )بعد + فعل ماض(

معدتهمباأعدتلهمألبعدأن يفقيلولتهاليوميةيغطفتتأكدمنأنه(1
(55منطعام)صفحة.

تتكوناجلملةاملذكورةإىلاجلملتنيومهااجلملةاألوىل"أنهيغط
بعدأنمألمعدتهمباأعدتلهمنطعام"اليتتقوم يفقيلولتهاليومية

ابملفعوللـ"تتأكد"،واجلملةالثانية"مألمعدتهمباأعدتلهمنطعام".
هلا،وتكونوهذهاجلملةالثانيةجزءمناجلملةاألوىلكظرفالزمان

كلمنهاتنياجلملتنيموضوعالفعلالرئيسي
ويفاملثالالسابقهناكفرقبنيالفعلني،الفعليفاجلملة

األوىليسمىابلفعلاملضارعوأماالفعليفاجلملةالثانيةيسمىابلفعل
املاضي.

ويعملترتيباحلادثةيفاجلملةموضوعاسابقايبتدأبـ"مأل
أعدتلهمنطعام"مث"أنهيغطيفقيلولتهاليومية".ومقاممعدتهمبا

احلادثةاألوىليسبقالثانيةحىتيكونمعقوالجداولويسمىالفعل
الثاينفعالمضارعا.ويسمىالفعليفاجلملةالثانيةفعالماضيا



160 

ويفترمجةالنصاملذكورإىلاللغةاإلندونيسية،الفرقبني
ملضارعواملستقبلتركيبيا،فالحيتاجحبثعنتكافئالفعلاملاضيوا

الشكليفترمجةاختالفالفعلبنياجلملتني.
وتكفيترمجتهابنقلإىلالفعلنيبشكلخمتلففعالعاداييف

اللغةاإلندونيسية

"Ternyata ia mendengkur dalam tidur qaylulah tiap harinya setelah mengisi 

perutnya dengan makanan yang ia siapkan " 

وميكنتطبيقنفسالتحليلعلىعددمناألمثلةاملوجودةيف
الكتاباملرتجم،وبعضاألمثلةعلىنفسالتحليلهي:

الغرفةدخلبعدأن أنعيوهنمتطاردهحىتحيسأسرعإىلغرفتهوهو(2
 (59)صفحة.

مشهوراأصبحتبعدأن حبيبيتيفاألماكنالعامةأستطيعأقابلال(3
 (78)صفحة.

بزايرةألحدقمنابعدأن سياريتوأانصامتمتجهاإىلمنزيلأقود(4
(80األقارب)صفحة.

فعل مضارع +) بعد + فعل مضارع( 

الظمأمنايبلغاملشروابتبعدأن منعندهالعديدمنسنشرتيأننا(1
(12مبلغاكبريا)صفحة.

يفاملثالالتايلهناكالفعالناملضارعانيفاجلملة،للكلمة
األوىلفعلمضارع"نشرتي"والثانية"يبلغ".

ويسمىظرفالزمانيفاجلملةالثانيةهو"بعدمتبوعأبن+
فعلمضارع".ومقامالفعليفالكلمةاألوىلهىفعلاملستقبلألن
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 kita akanاإلندونيسية"ترتجمالباحثةكلمة"سنشرتي"إىلاللغة

membeliوتكونكلمة"يبلغالظمأ"بياانلظرفالزمانللكلمة"
األوىل.

ألنتسويةالفعلنياملضارعنييفمجلةواحدةهي"نشرتي"و
 "يبلغ"فالمشكلةعندترمجتهاإىلاللغةاإلندونيسنة

"Ia tahu bahwa kami akan membeli banyak minuman karena haus  " 

 واملثالاآلخراحملتويعلىاجلملةلبيانظرفالزمانهو:

بعقليوتفكرييويقدريننفسيإالملنأهبذلكأصررتأال (2
 (17)صفحة.قبلأنيهتمجبسدي مشاعري

مورجمدداأبنهلنيتذوقاخل الكأسكاملةجترعأن يلبعديقسم (3
 (34)صفحة.

بعضامنالضيق)صفحة.أظهربعدأن إىلطليبسيمتثليبدوأنه (4
82) 

 )قبل + فعل مضارع (فعل ماض + 

يتزوجوقبلأن ذلكاملقهىانداييلتقيفيهمجيعأبناءاحليكانفقد (1
 (22)صفحة.يرحل

املاضيويفاملثالالتايلهناكاجلملةاألوىلاحملتويةعلىالفعل
والثانيةعلىالفعلاملضارع.ومنانحيةالرتكيباجلملة،إناملثال

السابقحيتويعلىظرفالزمان"قبل"فتكوناجلملةاألوىلتتبعظرفا
اليتيبينها.يفهذااملثال،وقعتاحلادثةيفاجلملةاألوىلأوالمثتبني

اجلملةالثانيةحلادثةبعدها.
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مضارع"يلتقي"ليكونحادثةماضيةيفاسم"كان"يبنيفعل
اجلملةاألوىلوأمااجلملةالثانيةتبنيوقتاحلادثةبعدوقوعاجلملة

األوىل،فلذلكيوجدفعلماضيفاجلملةاألوىلألنهمنحادثةماضية
وبينمااجلملةالثانيةاملتبعةبظرف"قبل"تبنيوقتابعدذلك.ألنكل

سيكونماضيةابستعمالالفعلاملاضيكلمةماقبلظرف"قبل"
 لوجودَتتاحلادثة.وترمجتهإىلاللغةاإلندونيسيةهي:

Kafe itu adalah tempat semua pemuda berkumpul sebelum mereka menikah dan 

pergi 

اجلملة الثانية + اجلملة األوىل بعد +  /قبل

 بعد + فعل ماض + فعل ماض 

بعد(1 يريدانهاختاراأن و اخلزانةوقفما موظف أمام طويل طابور يف
(9)صفحة.

ويفاملثالاألخري،يوجدظرفالزمان"بعد"يفأولاجلملةمث
" فعلماض املاضي. احملتويةابلفعل بياانمتبوعابجلملة يكون اختارا"

لفعلماضبعدهوهو"وقف"

املثال"ووقفيفوابحلقيقة،ميكنعلىترتيباجلملةإىلهذا
أناختارامايريدانه"ولكنلوجود طابورطويلأمامموظفاخلزانةبعد

تركيباجلملةاملتنوعةفيمكنأيضاعلىالرتتيبكذلكاملثال.فجملة"
أناختارامايريدانه"بعدظرفالزمان"بعد"تبنيالوقتللجملةبعدها

ة".ألنالفعلنياملاضينيوهي"وقفيفطابورطويلأمامموظفاخلزان
يفاجلملةالواحدةواليوجداختالفالفعلفيها،فالمشكلةعندترمجتها

إىلاللغةاإلندونيسية.وهذهترمجةاملثالالسابق:
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"Lalu setelah memilih apa yang diinginkannya، ia berhenti di antrian panjang di 

depan kasir untuk membayar " 
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 الباب الرابع 

 خامتة 

 اخلالصةأ. 

بعدالقيامبرتمجةالكتابالذىحننبصددحتليلهاىفهذاالبحثوصلنااآلنإىل
الزمانيفكتاباحلياةفوظرقعااستخالصماحبثناىفالفصولالسابقةمنحتليلمو

فالزمانفيهبدراسةيفالرتمجةترمجةتركيباجلملةاحملتويةعلىظر  بدونالكاتشابو
لي:يمافي

"إىلثالثةأجزاءوهم:قبلوبعدينقسمبيانومقاملظرفالزمان"

بعد/قبل + اجلملة+اجلملةالثانية"و"الكلمة+ بعد/قبل+اجلملةوهي"الكلمة .1
+Ø" 

و"+اجلملةبعد+العبارة/قبل"و"بعد+العبارة/قبلاجلملة+وهي"العبارة .2
 "بعد/قبل++العبارةاجلملة"

فعلماض+)بعد+فعل"و"فعلمضارع+)بعد+فعلماض(اجلملةوهي" .3
فعلمضارع+)بعد+فعل"و"فعلمضارع+)بعد+فعلماض("و"ماض(

بعد+فعلماض+فعل"و")قبل+فعلمضارع(فعلماض+"و"مضارع(
 "ماض

ترمجةهذاالنصمنلباحثةلفوقوعظرفالزمانيفاجلملةمتنوع،فالبد
كلةارةحسبمقامالظرف،فاليوجدمشاحملتويعلىظرفالزمانابلكلمةوالعب

العبارةيفالرتاكيبالظرفيةلبيانعندترمجةهذاالشكلألنوظيفةمقامالكلمةو
الزمانللجملةاألوىلفيها

األفعال فوجود اجلملة، على احملتوية الظرفية الرتاكيب ترمجة عند ولكن
بيانالوقتيفاللغةاإلندونيسيةولكنىلإايتاجحنوحياملختلفةيفاللغةالعربيةال
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األفعالاملاضيةواملضارعةوثالزمان.ألنوفهمترتيباجلملةوحدإىلحيتاج
تهايفبيانوقتاحلادثةترمجعنداملستقبلةيفاللغةاإلندونيسيةمتساوية
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