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ّّلالباب ألاوّ 

ّ ّمةمقد 

 

ًىّصل  و ًخخلؽًخفاعل و الىاض  ألّنّ .تعخبر اللغت مهّمّحكما هى املعسوف، 

إلاوظان، خّتى ملك الفسد و  كىاًت على ذاجُت لى آلاخس بها. جكىن اللغت إزادتهم إ

و كرلك اللغت  .ّيخّسجمّيزهم مً الفسد ؤو املجمىعت لّاممّيزة عالمت املجمىعت 

ُّّ ُّّ ت و اللغتالعسب هما مميّّإلاهدوهِظ
ّ
ممّيزة  خدي اللغاثإفي زة. جكىن الخاصت ت لكل

ّها.ىنعً اللغت و ٌعمل ىّنعلى اللغت لاخسي، ولرلك كثير مً العلماء ًبدث

 البحث ملشكلةالتمهيد  1.1

ُّّ ّ التى اطخعملها (B1) ت كاللغت لاولىاللغت إلاهدوهِظ
ّ

 ب إلاهدوهِظُاػال

ُّّفيها الدشابه وإلاخخالف  باللغت العّس . دزسطتلغت املالو  (B2) ت كاللغت الثاهُتب

ب في فهم اللغت 
ّ

الدشابه في اللغت لاولى و الثاهُت ٌعؼى الظهىلت على الؼال

م امل
ّ
ب إلى حعل

ّ
ت. بالدشابه فيهما، ال ًدخاج الؼال ُّ ّ.ينخّدجين املخخلفالاحىب

، مثل علم لاصىاث و املخىّىعت ىاخُتالًىحد كثير إلاخخالف فيهما مً 

ب في مً خخالف ؤخد علم الىدى ؤو علم الصسف. و ًكىن هرا إلّا
ّ

كُد على الؼال

م اللغت الثاهُت ؤو لّا
ّ
ت. كد ٌظّبب هرا إلاخخالف حعل ُّ م اللغت الثاهُت ؤو حىب

ّ
حعل

ت صعب ُّ ب هاكصينلاحىب
ّ

مها ا، خّتى ًكىن الؼال
ّ
ّ.مً السغبت في حعل

الف و الدشابه في اللغخين.  هاخُت الخ ث( وحد9002ي طىجُدي )و في زؤ

َب في  طدظّهل هاخُت الدشابه
ّ

ت. حشابهالؼال ُّ ؽ على اللغت لاحىب
ّ
اللىاعد و  حظل

ل إلاًجابىي الري   لغت لامّّالالعىاصس في  ت حظّبب وحىد الخدٍى ُّ و اللغت لاحىب

ل الظلبي إذا  ب في فهمها. و على العكع، ٌظّبب وحىد الخدٍى
ّ

ًكسه ٌظّهل الؼال
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ت. حظّبب لاخؼاء في الخدّدّ ُّ ر كعاكبت  جإزير عىاصس اللغت لام على اللغت لاحىب

ّ.اللغت لام

ب بظبّّ اههًىّحّ إخدي الصعىباث
ّ

اث و الصفاث التى ال ب الخالفالؼال

ب في اللغت لام كبله. ختى، كد ًدبّدل و ٌعاشّس ًجدها
ّ

عىاصس اللغت  الؼال

ت ُّ ت. و لرلك ًدخاخين  مّّبعىاصس اللغت لّا لاحىب ُّ ّهؼم اللغت لاحىب
ّ
م ج إلى حعل

ت ألن ال ٌعاشس  ُّ ت عىاصس اللغت لاحىب ُّ ّ.بعىاصس اللغت لامّّعىاصس اللغت لاحىب

لاثخدي إ ّ الؼٍس
ّ
ب في حعل

ّ
ت ٌعنى بإداء التى حظّهل الؼال ُّ م اللغت لاحىب

ب الدشابه و بي خلابلاللابلت في اللغخين. بإداء املّو خلابلال
ّ

ن اللغخين، طُعلم الؼال

م  حعّسف فسق املبنى فيهما، زّمّما. في الخدلُل الخلابلى لغخان، بُنه إلاخخالف
ّ
حعل

ت )ؤخمدي، عىاصسه املخخلفت إمكاهه كإطباب الصعىبت في  ُّ حعلُم اللغت لاحىب

ّ ) 093، ص. 9002

ّ الجملت هي إخدي
ّ
ّاملا

ُ
م في اللغت. ًفصح الىاض كصد كلبهم و داث ج

ّ
خعل

ُّّبألت حظّمّ شعىزهمفكستهم و  ت الىؼم. و ٌظّمى هخائج منها ى لغت بىاطؼت عمل

دالكظاها،  ّ(99، ص. 0221الجملت ؤو حصء الجملت املىؼىق )كٍس

ّعت و خاصّّاللغاث جسكُب الجملت املخىىّّ كان في كّلّ
ّ
ب اللغت تها. جترك

ب مً بىاًت اللغت الصحُدت 
ّ
دت مً الجملت املفُدة. الجملت التى جترك الصٍس

م
ّ
ّ.طدظّهل املظخمع في فهم كالم املخكل

ّو ً
ّ
  ى ًفهمه الىاضم ختّّفسض إلاوظان على إوشاء حملت صحُدت في الخكل

ٌظخعمل الجملت مباشسة في  ألّنّ  (2007) رخي سؤًته. هرا زؤي  مىاطبا لهؼل

م، فُصىع اللغىٍّّ
ّ
داة حعٍسف الجملت بخىػُد دوزها كإ ّنّىن الخللُدًّىالخكل

ّا.هالخعامل و جمام الخؼاب طُىّحه
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دة. و كصده ألن ًلّل إلى اًدخاج اطخعمال اللغت  ُّ طخخدام الجملت الج

فهم عاحل و صحُذ في إوشاء  احال و صحُدا. و كرلك ًدخاج إلىالخؼاب ع

الجملت ؤطالُب  ؤخد مًالجملت في اللغت مخىىعت.  ؤطالُب ذالجملت.  كاه

ىت في اللغت العسبُت ؤو اللغت ؤطلىب الشسغ خاصّّؤطلىب الشسغ. كان  ُّ ت مع

ّ.إلاهدوهِظُت

ُّّغ في اللغت العّسعالمت اطلىب الشّس ت هى ؤداة الشسغ، ؤما في اللغت ب

ت و إلاهدوه. syaratؤداة إلاهدووظُت عالمخه  ُّ ت، ِؤطلىب الشسغ في اللغت العسب ُّ ظ

في  syarat ؤداةٌظّبب كالهما بكلمت حظّبب الشسغ هما ؤداة الشسغ في العسبُت و 

ت ُّ لى كان بعع ؤدواث ؤداة الشسغ في العسبُت مخىّىعت.  وظائف  . كانإلاهدوهِظ

ت، و لكّنها ملك معنى مدالشسغ ج ُّ ىظُفت املخخلفت في الملك جشابها في إلاهدوهِظ

ب مخؼئينالعّس
ّ

ت. خّتى كد ًكىن الؼال ُّ ّ.في حعل ؤطلىب الشسغ و جسحمخه ب

ّإداة الشسغ "إن"بىزة البلسة مً ط 90ًت حد ؤطلىب الشسغ في آّىٍو

ِلِه َواْدُعىا 
ْ
ًْ ِمث ىا ِبُظىَزٍة ِم

ُ
ج
ْ
إ
َ
ا ف

َ
ى َعْبِده

َ
َىا َعل

ْ
ل صس

َ
ا ه ٍب ِممس ْىُخْم ِفي َزٍْ

ُ
ْم َوِإْن ك

ُ
َهَداَءك

ُ
ش

ْىُخْم َصاِدِكيَنّ
ُ
ِه ِإْن ك

س
ًْ ُدوِن الل ِّم

بإداة الشسغ ىزة البلسة مً ط 001  ًتحد ؤطلىب الشسغ في آّىًزم  

ّ"لى"

ُمىَنّ
َ
ْعل ٌَ ىا 

ُ
اه

َ
ْى ك

َ
ْيٌر ل

َ
ِه خ

س
ًْ ِعْىِد الل  ِم

ٌ
ىَبت

ُ
ث
َ َ
َلْىا مل ُهْم آَمُىىا َواجس نس

َ
ْى ؤ

َ
َّول

في اللغت  "jika" الشسغ "إن" بمعنى ًت لاولى، خسفآلّاكما املكخىب في 

ت و كرلك خسف الشسغ "لى"  بمعنى ُّ ت.  " jika"إلاهدوهِظ ُّ في اللغت إلاهدوهِظ

ت وظائف الىدّىاكخنى خّس ُّ املخخلفت. خسف الشسغ "إن"  فا الشسغ في اللغت العسب

ًجصم فعلين في الجملت الشسغ و حىابها و ؤما خسف الشسغ "لى" لِع له 

ّ.الىظُفت ألن ًجصم الفعل
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غت العسبُت، كّل ؤدواث الشسغ طخفى الجملت الشسػُت ل
ّ
س اطخخدام ل

ّ
ؤز

ًجصم  لاولىالصُغت و املعنى. مثل اطخخدام خسف الشسغ "إن" في الجملت 

ا في اللغت ال ًجصم. ؤّمّفا خسف الشسغ "لى" ت الشسغ و حىابها و ؤّمّحملفعلين في 

. في ّيخّسلّا داةاأّلجدل على معنى الشسغ، ًجىش ؤن جدبادل ب  إداةفإلاهدوهِظُت 

ًجىش  تالثاهٍى ل العبازةفي ؤوّّ "kalau" ؤداةالجملت ب  ن ؤّنّ(، بي9002ّّزؤًت خير )

، زّم ًجىش "jikalau " ب " jika " ؤداةًجىش بدل  ، زّمّ "jika " ؤداةبدل دوزها ب   

و برلك،  ." kalau " ب "bila " ؤداةزم ًجىش بدل ، "bila " ب " jikalau " ؤداةبدل 

، ألن دشابهامللهم دوز غير املخخلف بل  "bila" و "jika " و "kalau"  ؤداةمعسوف ؤن 

ّ.ًدبادل دوز بعظهم بعع

سىي )  ل (، "الترحمت 91، ص. 9002زّم، عّسف الفَس هي مداولت في جدٍى

لغت  الهدف بئًجاد الخكافؤ له جسكُب الداللت اللغت املصدز إلى اللاماهت مً 

ّ".املىاطب و بىاء املبنى و املعنى املىافم

في هرا الصمان كد ؤخخُج إلى الترحمت لفهم العلىم املكخىبت في اللغت  

ت لىا.  ُّ و ٌظخخدم  ىّنّلاحىبُ ّنخثّىباالا و هرا معسوف بكثرة البدىر عملهلاحىب

ّ.لغت الباخث هفظه ؤو اللغت العاملُت

ُّّ اههًىّحّ و كرلك إخدي الصعىباث  ب في حعلُم اللغت العسب
ّ

هي  تالؼال

ُّّالترحمت. ٌظخصعب الؼالب ال ت ؤو ت إلترحمت مً اللغت العسب ُّ ى اللغت إلاهدوهِظ

لغت  اللغت املصدز إلى العلى جىصُل لاماهت مً ػالبذ الترحمت  ألّنّ .العكع

ز فهما صحُدا الري لغت املصدالًيبغى على املترحم ؤن ًفهم هّص  الهدف،

س لاخؼاء في الترحمت على امللصد للغت الطُترحمه إلى 
ّ
لغت الهدف. طُؤز

ت ُّ ّ.الاحىب
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عً جلابل الجملت  ذبدث(، 9005في البدث الظابم بدثخه وزداوي ) 

ت. ؤّمّ ُّ غت لاماهُت و اللغت إلاهدوهِظ
ّ
خبدث عً جلابل فا الباخثت، إلافتراطُت لل

ت. زّم البدث آلاخس بدثه عبد  ُّ ت و اللغت إلاهدوهِظ ُّ غت العسب
ّ
الجملت الشسػُت لل

ُّّ عبازة(، ًبدث عً جلابل ال9009السخمً ) غت اللفظ
ّ
ت و الل ُّ غت العسب

ّ
ت لل

ت. ّو ُّ ت  إلاهدوهِظ ُّ ت و اللغت إلاهدوهِظ ُّ البدث آلاخس ًبدث عً جلابل اللغت العسب

ُّّ خثت في هرا خبدثه الباف. ؤّما املخغير تمً هاخُت الىكذ و العدد و الشخص

ت ّىالبدث عً الجملت ه ُّ ّ.الجملت الشسػ

الجملت  جلابلو املخىاكع على البدىر الظابلت، ؤزادث الباخثت 

ت للغت ال ُّ ت و الشسػ ُّ ت في طعسب ُّ ىزة البلسة و جسحمتها اللغت إلاهدوهِظ

ت و ج ُّ خخالف في رحمت بعد معسوفت وحه الدشابه وإلّاعلى الت هظمُىإلاهدوهِظ

 اللغخين.

 التعر ف للمشكلة 1.1

وهي، وصفها طابلا، خددث املشكلت  كلت التي جّمّجمهُد املشباليظبت إلى 

ت الجملت الفسق بين جسكُب ُّ ًجعل في اللغت العسبُت واللغت إلاهدوهِظُت  الشسػ

تفي حعل  مخؼئينالؼالب في بعع لاخُان  ُّ مً  هاكص زّمّ، الجملت الشسػ

ت وحىد فهم صحُذ في حشكُل وجسحمت الجملت ُّ ؤدواث مً كثرة ، . زّمّالشسػ

ًجعل كد باللغت العسبُت التي لها هفع املعنى في اللغت إلاهدوهِظُت  الجصم

' ءاطخخدام خسف 'فا ّو. الشسػُت جسحمت الجملت  ؤو حشكُلفي  الؼالب مخؼئين

 "."حىاب الشسغفي 

 صُاغت مشكلت البدث 0.1

باليظبت إلى جمهُد ملشكلت البدث، جلّدم الباخثت صُاغت مشكلت البدث، 

ّوهي:
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ت في طكُف جسكُب الجملت الشسػُت للغت ال ؤّ ُّ ت و اللغت إلاهدوهِظ ُّ ىزة عسب

 البلسة و جسحمتها؟

ت في الجملت الشسػُت للغت ال بين خلابلالكُف  بّ ُّ ت و اللغت إلاهدوهِظ ُّ عسب

 ىزة البلسة و جسحمتها؟ط

 هرا البدث على الترحمت؟ كُف جظمين جّ

 ؤهداف البدث 0.2

ؤهداف عامت وؤهداف خاصت. وكان الهدف  ن ؤهداف البدث مًخكىّّج

ُّّمعسفت الخلابل  هّى العام مً هرا البدث ت و ت للغت بين الجملت الشسػ ُّ العسب

ت في طاللغت إلاه ُّ ت و جسحمت ىزة البلسة  بترحمتدوهِظ ُّ  وشازة الشؤون الدًي

هي معسفت جسكُب الجملت الشسػُت للغت فاملصباح. ؤّما ؤهدافه الخاّصت  لخفظيّر

ت في طال ُّ ت و اللغت إلاهدوهِظ ُّ بين  خلابلالىزة البلسة و جسحمتها و  معسفت عسب

ت في طعسبالجملت الشسػُت للغت ال ُّ ت و اللغت إلاهدوهِظ ىزة البلسة و جسحمتها و ُّ

 ه على الترحمت.ظمُىمعسفت ج

 فوائد البحث 1.1

ّفىائد هرا البدث ما ًلي: ّو

ت، جسحى الباخثت مً هرا البدث ؤن ٌعؼي املظاعدة  كاهذ فىائد هظٍس

ت بإداء ا ُّ ب في فهم اللغت لاحىب
ّ

 لغت الخفاهم. ختى ٌعسفب لخلابلعلى الؼال

ب 
ّ

ت، خاصتها الجملت و  حشابهالؼال ُّ ت و إلاهدوهِظ ُّ إخخالف جسكُب حملت العسب

ت. ختى ٌظهّّ ُّ ب على حعالشسػ
ّ

ت و اللغت العّسل الؼال ُّ م اللغت لاحىب
ّ
ّبُت خاّصت.ل

ت للغت ال ّنّجسحى الباخثت البدث ؤ ُّ ت و اللغت جلابل الجملت الشسػ ُّ عسب

ت في ط ُّ ب في جسكُب و  جسحمت ىزة البلسة و جسحمتها إلاهدوهِظ
ّ

طِظّهل الؼال

ب في فهم ت. ًّسالجملت الشسػُّّ
ّ

حع إلى اللسآن كىحي هللا الكامل، طِظاعد الؼال



7 
 

قسطيفاني قانتا فني , 2017 

ةاإلندونيسيّ  و ةالعربيّ  اللغة في ةالشرطيّ  الجملة عن يالتقابل التحليل  
( الترجمة على تضمينه و ترجمتها و البقرة ورةس في بلاقالت)  

universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

ت ُّ ت الصحُدت في اللغت العسب ُّ هرا البدث مفُد ألن ًفهم  . و لعّلّالجملت الشسػ

ب الجملت الشسػُت 
ّ

ّىزة البلسة و جسحمتها.في ط B2و  B1الؼال

، الخدلُل الخلابلي عًالبدث  ؤّنّترحى الباخثت فُت، ىاخُت العملالؤّما 

م في فهم الدشابه
ّ
و إلاخخالف بين جسكُب الجملت الشسػُت للغت  ٌظّهل املخعل

ت  ُّ م في فهم اللغت الثاه
ّ
ت. ختى ًكىن خلىال على صعىبت املخعل ُّ لاولى و اللغت الثاه

ت  مً جسكُب اللغت لاولىالتي لها جسكُب املخخلفت  ُّ م في عمل
ّ
و ٌظّهل املخعل

ّالترحمت.

 هُكل جىظُم السطالت 0.4

ب  ّو
ّ
صفدت و املظبىكت بعلى خمظت ؤبىاب، هرا البدث للحصىل جسك

اث و و وزكت الشهادة و البدث و شكس و جلدًس ّو جصحُذ الجدول و  املدخٍى

ّ:خلاث. فُما ًلى بُان كّل لابىاباملاّل

و حعسف املشكلت، ن مً: الخمهُد مشكلت البدث، الباب لاول: امللدمت جخكىّّ

وصُاغت مشكلت البدث، وؤهداف البدث، وفىائد البدث، وهُكل جىظُم 

ّ.السطالت

و  ،الخدلُل الخلابليالباب الثاوي: إلاػاز الىظسي ًخكىن مً: إلاػاز ؤو الفكسة عً 

ت ُّ ت و اللغت إلاهدوهِظ ُّ ّت.ر الظابلّىوالبد الجملت الشسػُت للغت العسب

البدث، ومىهج  خدود البدث، و جصمُمالباب الثالث: مىهج البدث ًخكىن مً: 

لت  بُان املصؼلحاثالبدث، ّو لت حمع البُاهاث، وػٍس ، وؤداة البدث،وػٍس

ّ.جدلُل البُاهاث

مىاكشتها جخكىن مً: هخائج البدث و مىاكشتها. هخائج الباب السابع: هخائج البدث ّو

عً جلابل البدث باليظبت إلى بُاهاث البدث في املُدان و مىاكشت البدث 

ت للغت ال ُّ ت في طالجملت الشسػ ُّ ت و اللغت إلاهدوهِظ ُّ ّىزة البلسة و جسحمتهاعسب
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ظم مىلىلت على كفؤّما إلاكتراخاث  .خاثاكتّرالباب الخامع: الخالصاث وإلا

ًٍّ.آلاخّس ناللغت العسبُت و الباخثي علُمح

 .املساحع

ّاثاملالخل


