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ن األرآء مـــن املتخّصصـــني أو  يصـــرح بالصـــدق واألمانـــة أّن هـــذه الرســـالة الليسانســـية التتضـــّم
.در هلذه الرسالةاجع ومصااملادة نشرها الناشر أو كتبها الباحثون إال أن تكون مر 

م٢٠١١يونيو ٥،ارانجمس
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الملخص

ـــة جبامعـــة واىل ســـوجنو املفاعيـــل يف الرتمجـــة احل: املوضوع ـــيم اللغـــة العربي ـــة قســـم تعل رفيـــة لطلب
)دراسة حتليل األخطاء(إلسالمية احلكومية ا

هدىشفيع الـ: االسم
)٠٦٣٢١١٠٣٢(: رقم قيد الطلالب

ر ترمجــــة فهــــذا حبــــث بســــيط  ــــةتصــــّو ــــيملقســــمالطلب ــــةاللغــــةتعل ســــوجنووايلجبامعــــةالعربي
النصـــوصمـــن مســـيحي٢٠١٠/٢٠١١الدراســـي يف العـــام املســـتوى الســـادس احلكوميـــةاإلســـالمية

فيــهواملفعــولبــهاملفعــولأياخلمســةاملفاعيــلموقــعتقــعبالكلمــاتوارتكــز.العربيــةإىلاألندونيســية
علــى ميــدانيا قــام نــوع هــذا البحــث حبثــا نوعيــا كــانو .ألجلــهواملفعــولمطلــقواملفعــولمعــهواملفعــول

الــذين جنحــوا يف مــادة النحــو الثالــث طلبــة ؤالء الصــوص الرتمجــة هلــالتحليــل الوصــفي عــن املفاعيــل يف ن
.واشرتكوا مبادة الرتمجة الرابعة

الرتمجــةعمليـةأثنـاءاملفاعيــلاسـتخداميفأخطـائهموجــودمعرفـةالبحـثهــذامـنواهلـدف
لحصـول علـىلو . املائويـةبالنسـبةهـافيخيطـؤونعـددهممبلـغومعرفـةاألخطاءتلكتصويباتومعرفة

عليهـا بـثالث واستحصـل.اليت سـيحللهاالبياناتحيتاج هذا البحث إىل ةالثالثمعرفة هذه األهداف 
وبعـــد احلصـــول علـــى هـــذه . )proyektif(اإلبـــراز طريقـــة و التوثيـــقطريقـــة و املقابلـــةطريقـــة طـــرق وهـــي 

توزيــع طريقــةو الطريقــة الوصــفيةو الطريقــة االســتقرائيةالبيانــات حلــل هــذا البحــث بــثالث طــرق وهــي 
.النسبة املائويةالتكرر ب

تعلـــيم اللغـــة العربيـــة الطلبـــة لقســـم هـــؤالء والواقـــع، شـــاع كثـــري مـــن األخطـــاء يف ترمجـــة وكـــان 
عـــن مجلـــة تتضـــمن املفاعيـــل، وتلـــك األخطـــاء إمـــا يف ناحيـــة جبامعـــة وايل ســـوجنو اإلســـالمية احلكوميـــة

خطــــاء إمــــا بتحريــــف األســــاليب وكــــان تصــــويب تلــــك األ. النحــــو أو الصــــرف أو اإلمــــالء أو الــــداليل
واجلمــــل واألحـــــرف غـــــري الـــــواردة أو حتريـــــف العــــدد واملعـــــدود أو حتريـــــف عالمـــــة اإلعـــــراب أو حتريـــــف 
الكلمات اخلارجـة مـن أصـل املـرتجم منهـا أو حـذف األداة اخلطيئـة أو حـذف أل تعريـف يف املضـاف 

. ه أو تصــويب الكتابــة اخلطيئــةأو إتيــان أداة املفاعيــل أو زيــادة مــا يــنقص مــن ترمجتــه مــن الضــمري وغــري 
، ويف %٤٣بلغ عددهم الذين خيطؤون يف ترمجة املفعـول بـه إىل وحصل هذا البحث على نتيجة أنه 

٥٢، ويف املفعـــول املطلــق بلـــغ إىل %٤٨، ويف املفعــول ألجلـــه بلــغ إىل %٢٦املفعــول فيــه بلـــغ إىل 
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ســون يف املســتوى الســادس وجنحــوا يف وكــان هــؤالء الطلبــة جيل%. ٨٥، ويف املفعــول معــه بلــغ إىل %
. م٢٠١٠/٢٠١١ادة الرتمجة الرابعة يف العام الدراسي مبمادة النحو الثالث واشرتكوا 

املدرســني أو القــا مــن نتيجــة هــذا البحــث جــدير بقــارئ هــذا البحــث مــن املرتمجــني أوطوان
ات مـا مـن النحـو وغـريه، نظريـتقدمي يتوقف على ال فعلى مدرس اللغة خاصة أن . الطلبة أن ينتفع به

وتطبيـق يف تعلـم الطلبـة يعرف مواطن مشكالت تواجـه وعليه أن .بل عليه أن يتدرب طلبته بالتطبيق
طالـــب مـــن طلبـــة قســـم تعلـــيم اللغـــة العربيـــة جبامعـــة وايل ســـوجنو علـــى كـــل و . وغريهـــاالقواعـــد النحويـــة 

التطبيقات مبـا حصـله مـن القـراءات و –على التحليل مثال –اإلسالمية احلكومية أن يكثر التدريبات 
ل به أن .واملطالعة على الكتب النحوية .ويعينهقارئهعسى اهللا أن يسّه
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ABSTRAKSI

Judul : al Mafaa’iil fii al Tarjamati al Charfiyyati li Tholabati Qismi Ta’liimi al
Lughati al ‘Arobiyyati bi Jaami’ati Walisongo al Islaamiyyati al
Chukuumiyyati (Diroosah Tachliili al Akhthoo’) / Obyek dan Pelengkap
dalam Terjemah Harfiyah Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab IAIN
Walisongo (Studi Analisis Kesalahan)

Nama : Syafi’ul Huda
NIM : 063211032

Ini merupakan penelitian sederhana yang menggambarkan tentang
terjemah teks Indonesia ke bahasa Arab mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab IAIN
Walisongo semester VI tahun ajaaran 2010/2011 M. Penelitian ini fokus pada
kalimat-kalimat yang dimungkinkan menjadi mafaa’iil; maf’ul bih, maf’ul fiih,
maf’ul ma’ah, maf’ul muthlaq, dan maf’ul li-ajlih. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif lapangan yang mendiskriptifkan analisis (penggunaan)
mafaa’iil pada teks hasil terjemahan mahasiswa PBA yang telah lulus mata kuliah
Nahwu III dan mengikuti mata kuliah Tarjamah IV.

Tujuan daripada penelitian ini adalah mengetahui keberadaan kesalahan
mereka dalam penggunaan mafaa’iil di tengah-tengah kegiatan menterjemah, serta
mengetahui kebenaran daripada kesalahan tersebut dan mengetahui prosentase
jumlah mereka yang salah dalam menggunakan mafaa’iil. Untuk mengetahui tiga
permasalahan tersebut, penelitian ini memerlukan data-data yang akan dianalisis.
Untuk memperoleh data tersebut penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu
metode wawancara, metode dokumentasi dan metode proyektif. Setelah
memperoleh data-data tersebut, penelitian menganalisisnya dengan menggunakan
tiga metode yaitu metode induktif, metode deskriptif dan metode distribusi
frekuensi persentase.

Pada kenyataannya, banyak terjadi kesalahan dalam terjemahan
mahasiswa PBA IAIN Walisongo akan kalimat yang mengandung mafaa’iil.
Kesalahan-kesalahan tersebut adakalanya pada ranah nahwu, shorof, penulisan,
dan pemilihan kata. Pembenaran daripada kesalahan-kesalahan tersebut
adakalanya dengan merubah redaksi, kalimat, dan huruf yang tidak berlaku. Ada
juga kalanya dengan merubah ‘adad ma’dud, tanda baca, kata-kata yang tidak
relevan dengan kata asal. Adakalanya juga dengan membuang huruf-huruf
mafaa’iil yang keliru, al-ta’rif pada mudlof. Adakalanya juga dengan
mendatangkan huruf-huruf mafaa’iil, menambahkan kata ganti yang kurang dalam
terjemahannya, atau membenarkan penulisan yang keliru.penelitian ini
memperoleh hasil bahwa mahasiswa yang keliru dalam menerjemahkan maf’ul
bih mencapai 43 %, maf’ul fiih 26 %, maf’ul li-ajlih 48 %, maf’ul muthlaq 52 %,
dan maf’ul ma’ah 85 %.
Berdasarkan hasil penelitian ini, para penerjemah, dosen dan mahasiswa
sebaiknya mengambil manfaat daripadanya. Bagi dosen bahasa hendaknya tidak
hanya terhenti pada memberikan teori nahwu dan sejenisnya, akan tetapi
hendaknya ia melatih mahasiswanya dengan pengaplikasian. Ia hendaknya juga
mengetahui letak kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswanya dalam
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mempelajari dan mengaplikasikan kaidah nahwu dan selainnya. Bagi setiap
mahasiswa PBA IAIN Walisongo hendaknya memperbanyak latihan – misalnya
menganalisis – dan aplikasi hasil membaca dan menelaah buku-buku nahwu.
Semoga Allah memudahkan dan menolong pembacanya.
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كلمة الشكر والّتقدير

ستغىن على من يكفر وهو عليم بذات احلمد هللا الذي وعد النعم على من يشكر وا
والصالة والسالم على من أرسل بالنور سيدنا ومولينا حممد ذي القصور وعلى أله . الصدور

.وأصحابه الذين يرجون جتارة لن تبور يوم يدع الداع إىل شيئ نكر
إىل كلية الرتبية جبامعة واىل مقدم كتابة هذا البحث البسيط، وهذا حبث قد انتهت

هذا ود . اإلسالمية احلكومية مسارانج رجاء أن يكون من احملاوالت لنشر اللغة العربية والقرآنسوجنو 
:وخاصا إىل وإمتامه هإكماليف شكر إىل من يساعده بأيدي املساعدة يقدم الأن البحث 

أدام . البحثكاتب هذا اجلامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج، الىت مولت دراسة  .١
.يف خدمة اإلسالم واملسلمنيوجهدهاعزهااهللا

كعميد كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية فضيلة السيد الدكتور شجاعي املاجستري.٢
ه  احلكومية مسارانج  البحث مبالحظته القيمة ىف كتابة هذا البحث البسيطكاتب هذا والذي وّج

.كلية الرتبيةيس قسم تعليم اللغة العربيةكرئاملاجسترياألستاذ الليث عاشقني فضيلة .٣
. املاجستري ككاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبيةاألستاذ حمفوظ صديق فضيلة .٤
اإلرشادات والتوجيهات البحث كاتب هذا نيت املاجستري اليت منحت  فضيلة األستاذة دوي ماو .٥

.
ايساعدنالذيقرة العني املاجستري يتتؤ واألستاذة ضيلة األستاذ أمحد مغفورين املاجستري ف.٦

.يف كتابة هذا البحث بإعطاء الفرصة السنيحةالبحث كاتب هذا 
إىل وأرشدوهالبحث كاتب هذا سائر فضائل السادات املدرسني بكلية الرتبية الذين قد عّلموا  .٧

. سبيل العلم والعرفان
مشكور املرحوم وسري حنة، فلهما أجزل الشكر واالحرتام وكذلك البحث كاتب هذا لدي  وا.٨

الـهداية وسيت أمحد مشفـع وأمحد مستقيم وأمحد خملصني ومغين اللبيب احلافظ وشفيعة هأخوات
عاء باخلري والنجاحمشيطة، الذين منحوه .كّل العطف والتأييد والتشجيع والّد

، وخاصة حوا املساعدات واخلدمات والدوافع يف كتابة وإمتام هذا البحثالّزمالء الذين قد من.٩
اإلخوان من الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية الذين يلتحقون دراستهم جبامعة وايل سوجنو 

. حييمن مس٢٠٠٨و٢٠٠٧و٢٠٠٦اإلسالمية احلكومية يف السنة 
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ء فإنه جيزي من يشاء جزيل الشكر وجزاهم اهللا أحسن اجلزاالبحثن كاتب هذا فم
نيا ومساعدا ملن اطّلع عليه. بغري حساب ين والّد واحلمد . وعسى أن جيعل هذا البحث نافعا ىف الّد

.هللا رب العاملني
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ي............................................................كلمة الشكر والتقدير 

ل.................................................................حمتويات البحث 

ل مة : الباب األّو ١..........................................................المقّد
١......................................................خلفية البحث .أ
٥........................................................املسألة تقرير .ب
٥.............................................ه منافعو أهداف البحث .ج

٧........................................الترجمة الحرفية والمفاعيل :الباب الثاني
٧.....................................................الدراسة السابقة .أ

٧.......................................................الرتمجة احلرفية.ب
٨.......................١
١٠................................ما البد على املرتجم من استيعابه .٢

١٣..................................................الرتمجة عن املفاعيل. ج
١٣.....................................................املفعول به .١

.....................................تعريف وأنواع املفعول به . )أ
.....................................الرتمجة عن املفعول به . )ب
.........................................أحكام املفعول به. )ج

١٣
١٥
١٨

١٨....................................................املفعول فيه.٢



xiii

....................................فيه لتعريف وأنواع املفعو . )أ
.............................أحكام املفعول فيه والرتمجة عنه . )ب

١٨
١٩

٢٠.....................................................املفعول له .٣
...........................................تعريف املفعول له . )أ

.................................شروط وأحكام املفعول له . )ب
٢٠
٢١

٢٣.................................................املفعول املطلق.٤
.......................................تعريف املفعول املطلق . )أ

..............................أنواع وأحكام املفعول الـمطلق . )ب
٢٣
٢٤

٢٦...................................................املفعول معه.٥
.........................................تعريف املفعول معه . )أ

................................شروط وأحكام املفعول معه . )ب
٢٦
٢٧

٢٩....................................................مناهج البحث: الباب الثالث
٢٩..........................................................نوع البحث.أ
٢٩..................................................البحثومكانوقت.ب
٣٠.........................................................مجع البيانات .ج
٣١.......................................................البياناتحتليل .د

٣٣..............................................والتصويباتاألخطاء: الباب الرابع
٣٣...........................................النصوص املرتجم منها وإليها .أ
٤٦............................................األخطاء يف نصوص الرتمجة.ب

.......................................................املفعول به .١
......................................................املفعول فيه .٢
.......................................................املفعول له .٣
...................................................املفعول املطلق .٤
......................................................املفعول معه .٥

٤٦
٥٥
٦١
٦٧
٧٣



xiv

٧٩...........................................تصويب األخطاء وتوصيفها.ج
.......................................................املفعول به.١
......................................................املفعول فيه .٢
.......................................................املفعول له .٣
...................................................املفعول املطلق.٤
.....................................................املفعول معه .٥

٨٠
٨٦
٨٩
٩٢
٩٥

١٠٤..........................................................خاتمة : الباب الخامس
١٠٤.............................................................اخلالصة.أ
١٠٤..........................................................االقرتاحات .ب
١٠٥...............................................................اخلامتة .ج

املراجع
ترمجة الباحث
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