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 األولالباب 

 مقدمة
 

 البحث خلفيةالفصل األول: 
  :Drajat, 2009)  شاملةو كاملة ا  مفيه ضمٍت و الوقت القواعدعالقة بُت ال

كانت   .للوقت اواضح اة شرحلغال تطلباليت ت اتكل لغيف  احلقيقة حتدث . (139

 خاصة. عناية اللغة حتتاج و لذلك ينةبذين يدرسوف لغة قدة للناس البالوقت مشكلة 

و   اللغة خارج يف سياؽ النظر و اجلملة حتليل إىل الوقت و القواعد حيتاجاف

 Bache “situation, here is used  : as a cover term يقوؿ كمافعل يف اجلملة.  عالقة ال

for all sorts of states, events, actions, process, activities, etc”. (1997: 119) . تتعلق 

.  الزمن و اجلهةبُت  العالقة لتصف و تستخدامها الوقت عالمات السياؽ يف احلالة

 .خاصة دراسة يف يفيضاف أف حيتاجاف ألهنما واسع نطاؽ على حيليالف مل كلهما

 األحداث شكل يف اللغة خارج األعراض أي) الوضع يف العمل موجود والزمن ى

 العامة الفئة ىي اجلهةو اما . (Tadjuddin, 2005:3) والظروؼ( واألنشطات والعمليات

 اجلهة تتضّمن. واحلاضر ادلاضي يف ، اآلف وىي ، الوقت مشاكل من ثالثة تغطي ألهنا
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الزمن  ألف. (Bache, 1997:245). اللغوي الزماف  مفهـو على تنص اليت النحوية الفئة إىل

 .الوقتالفئات النحوية مًتابطاف بشكل وثيق بُت واحد واالخر من حيث مها  و اجلهة

 ظمبب روفةب  الزمن و اجلهة أف على يدؿ شامل. ىذا و عادليمها   الزمن و اجلهة 

 ادلسائل كل عن ينفصل ال عادة الوقت .أيًضا عادلية بالوقت عالقتها العامل ألف لغات

 يف احلاؿ ىو كما    (Hoed, 1992:8)وأخرى لغة بُت اختالؼ وجود من ، بالرغم اللغوية

 ديكن ، وقد الكلمة ب الوقت عالمة على عالمة وضع يتم حيث اإلندونيسية اللغة

 لوماتبال أشكاؿ وسلتلف واحلاضر ادلاضي الزمن ىو ما أفعاؿ من العربية على االطالع

  .العامل لغات سلتلف من الزمنية

 اللغات بعض مثل نفسها ىي العربية اللغة يف الزمن و اجلهة عالمة ، عاـ بشكل

 اجلملة يف وتوضحها الوقت حالة على تؤثر اليت اجلملة يف الفعل وجود ، األخرى

 though not all“ (679 :1977)ليوف  عنو كشف ما ب يتماشى . ىذاالفعل يف ادلتضمنة

languages have various deictic adverb or particle of time”  الزمن ادلؤكد أف مناقشة

احلاجة إىل ادلزيد من الدراسات ادلكثفة لن تكوف كافية يف الدراسة وحدىا ولكن  و اجلهة

 .واألوسع

 الذي اللغوي الوقت مبشكلة ادلتعلقة لألفعاؿ النحوي ادلفهـو ىو الزمن و اجلهة

الزمن و  أف Comrie يقوؿ كما دتاما .واخلارجية الداخلية مها زمنيتُت حالتُت إىل ينقسم
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 situation-external time و situation-internal time (aspect) بـ صلة ذات ذلما اجلهة

(tense)   الفعل يف ، ذلك إىل باإلضافة .أو الفعل الفعلكل منهما ينظر إليها من حيث 

الفعل وىي  ثالثة إىل ينقسم اللغوي الوقت مبشكلة ترتبط اليت العربية اللغة الفعل أو

 القياـ وسيتم الوسطى الفًتة على يدؿ ادلضارع  و، و فعل  ادلاضي على يدؿ هوادلاضى

 تصرؼ على طلب يوجد ادلستقبل الذي حيث على يدؿ بو , و فعل أمر ىو شلا

الفعل ىي  و بالوقت جدا واضح بشكل ترتبط اليت الثالثة الفعل من ولكن .ادلتحدث

 ،لزمن ال الوحيد ادلعٌت احتواء على يقتصراف ال الشكلُت أف و فعل ادلضارع. تبُتادلاضى

 .اإلصلليزية باللغة futureو  past و  present الفعل ب وبادلثل .اجلهة معٌت أيًضا ذلما بل

أساس الوقت  الفعلأف تقسيم  Haywood dan Nahmad (1962: 96) جيادؿ

 روؼ بب الفعل ادلاضىفعل ادلضارع , و ال الفعل ادلاضىمها باللغة العربية نوعُت 

perfect tense (يادلاض ) روؼ ب بفعل ادلضارع الو imperfect tense ( ادلاضغَت .)ي

ـّ العملَعَلى  ُمتَػَعوِّد ىالفعل ادلاض  ُمتَػَعوِّد فعل ادلضارعالو  (completed actions) تا

الفعل الذي يدّؿ على واقعة أو حدث جيري يف الزمن احلايل وادلستقبل خالؿ زماف  َعَلى 

  .(incompleted actions)  ادلتكّلم

 وجود ديكن و اجلملة يف الوقت لوصف وثيًقا ارتباطًا العربية اللغة يف الفعليرتبط 

 ، الصريف َشْكل يف رؤيتو ديكن و والوقت واجلهة بالزمن متعلقة الفعل الزمن و اجلهة.
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 ةاجلمل بنية نظرت أف بجت ، لذلك  (Moeliono,1988:76). والداليل ، والنحوي

 تعلمها. النحوية علم و .اجلملة يف كلمةال َمْنِصبعلى  العربية

 عناصر على حتتوي ورقة ، بالوقت مرتبطة عناصر ىناؾ العربية الكتابة يف

 عناصر .و فعل ادلضارعالفعل ادلاضى ذلا اليت اجلمل مثل بالوقت وعالقتها اجلملة من

 رواية.ال يف واسع نطاؽ على توجد ما ىذا عادة مثل

" اليت  نيبالالزمن و اجلهة الذي ورد يف رواية " بعض يفالدراسة  وصفت ، لذلك

يأخذوف ىذه الرواية باعتبارىا   الباحثةالسبب الذي جعل  .3291 عام كتبها خليل جرباف

 إىل باإلضافة ادلواد البحث ألف يف ىذه الرواية ىناؾ عناصر مرفقة بسياؽ الزمن و اجلهة.

الزمن  عن البحث السهل من جيعل ،شلا اإلصلليزية اللغة إىل الرواية ىذه ترمجة دتت ، ذلك

 التوقيت تقريًبا يف اإلصلليزية اللغة تشبو العربية باللغة بالوقت ادلتعلقة البنية ألف و اجلهة.

  .الفعل يف الوارد

 سلتلفة بلغات ترجم الذي األعماؿ .البحث ىذا موضوع" النيب" رواية أصبحت

 ، ذلك ب. و بالسفنتو الذىاب وشك على كاف الذي ادلصطفى يدعى رجل عن حيكي

 ، الرحيل وشك على كاف حىت .ادلدينة سيغادر أنو لرؤية الشديد باحلزف السكاف يشعر

 ومن والوالدين والشباب والرجاؿ النساء احلياة من ىذه يف حدث عن شيء كل سألوا
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 تؤخذ احلوارات من .ادلصطفى رحيل قبل الرواية يف حوار ىناؾ كاف  .ادلهنة أنواع سلتلف

  .ادلطلوبة البيانات

 ؛ التالية األمثلة يف التحليل اعتبار ديكن موجزة كمتابعة

 

 جمىبال ناىابب كاف اجلملة الفعلية اليت كلمة ."كاف فجرا لزمانو  " يف مثاؿ اجلملة

 Imam)للفعل.  زمنية عالمة لديو الذيالفعل ادلاضىتشمل صغة  الفعل و ىذه ىو

Asrori, 2004: 47)   .كل مجلة عرفت مبوقف  تفسَت يف ادلثاؿ األوؿيظهر يف ادلاضي

 . الزمن و اجلهة حيث من الفعل استعرض مثالفعلو  

( verb) فعل ىو" كاف" الكلمة ، الزمنية الدراسة طريق عن عن استعرضت إذا

 اخلاير لعبد فقا ، الكلمة ىذه ، يف الزمن معٌت على يظهر الذي ادلاضي شكل على

 البيانات رقم

  .فجرا لزمانو كافالكصطفى احلختار احلبيب ,   .1

 أسوار ادلدينة   راءادلصطفى الّتّل فيما و  ارتقى .2

 ببصره إىل البحر  رمى و .3

 الغماـ  ب تأتىسفينتو  فملح .4
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 الكلمة أف ناىاب حيث من ألنو ، اإلستمراى الزمن أشكاؿ من شكل ىو( 960: 9002)

 ادلفهـو من أنو الواضح من .يومو فجر أصبح( ادلصطفى) أنوادلستمر.  الفعل على تنص

" كاف" كلمة تكوف أف بعد منط ذلا" لزمانو فجرا كاف" مجلة إف .اجلهة مالحظة عند

 ادلتصل ادلاضي" إىل النمط يدخل ، فاحس دتاـ لنمط وفقا اليت ية مساإل بكلمة مرتبطة

 يظهر اجلملة يف ألنو(.  احلاضر الوقت حىت يستمر الذي ادلاضي الوقت" )باحلاضر

 Who was a dawn" اجلملة تصبح ، اإلصلليزية إىل تًتجم وعندما   .يستمر الذي النمط

unto his own day" .اجلملة عرفت كانت ، subject, verb, object ، كلمة. ذلك وغَت 

"was" ىي "to be" .الكلمة ىذه يف مث "was" الزمن ذلا اليت الكلمات يقاؿ أف ديكن 

 مثااًل  يعادؿ ما وىو .ادلستمر الفعل على تنص ناىاب مستعراض عند ألنو. اإلستمراى

 .العربية باللغة

 احلالة من استعراض الزمن أف  مؤقتة خيلص أف ديكن موجز حتليل ىذا من

 لذلك. سليمة واحدة مجلة من إليها تنظر أف جتب اجلهة حُت يف ، فقط للفعل الداخلية

 ادلتصل ادلاضي واجلهة ، اإلستمراى الومن بشكل روفةب اليت" لزمانو فجرا كاف"  اجلملة

 اإلصلليزية اللغة ب قارف إذا  (.احلاضر الوقت حىت يستمر الذي الوقت ماضي) باحلاضر

( ٖ( ، )ٕ( ، )ٔاألمثلة اجلملة ). Past Continuous Tense إىل مواز ىو (tenses) اجلهة

( حتديد أنواع من فعل فيهم و مث حتليلها على نوع الزمن من الكلمة حىت تفصيلها ٗو )
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طيات يف مجلة يف رواية النيب لذلك ديكن أف بنظريات اخلرباء. و مث كشفت اجلهة من  ب

 يتضح بشكل واضح شكل الزمن واجلهة.

 تحديد البحث :الفصل الثاني
إىل صياغة ادلشكلة حىت  الباحثة ىذا البحث أكثر تركيزًا ، فتحتاج لكي يكوف

ال خيرجوا من ادلوضوع الذي دتت مناقشتو. صياغة ادلشاكلة يف ىذه البحث ىي على 
 النحو التايل:

 كيف أشكاؿ الزمن يف رواية النيب خلليل جرباف ؟. ٔ

 كيف أشكاؿ اجلهة يف رواية النيب خلليل جرباف؟. ٕ
 
 البحث أغراض :الثالثالفصل 

الكشف عنها من أجل حتقيق األىداؼ اليت تليب  صياغة ادلشكلة ادلذكورة أعاله

 البحث وىي دراسة الزمن و اجلهة يف رواية النيب خلليل جرباف.  جوىر

 األغرض من ىذا البحث ىي:

 رفة أشكل الزمن يف رواية النيب خلليل جرباف.عم

 النيب خلليل جرباف. رفة أشكاؿ اجلهة يف روايةعم .

 البحث فوائد :الفصل الرابع

 ىناؾ فائدتاف يف ىذا البحث ، ومها الفوائد العملية والفوائد النظرية.



 

8 
 

 :ىي الدراسة ذلذه العملية الفوائد

  العربية اللغة بقسم اللغة علم لتطوير مرجعاً  البحث ىذا يضيف أف ادلتوقع

 اللغة دلتعلمي فةرب ال يوفر ، كما باندونغ احلكومية اإلسالمية  ةباجلا يف  واألدهبا

 .العربية اللغة واجلهة الزمن على العربية

 :ىي البحث ذلذا النظرية الفوائد.  

 النحوية الدراسات وخاصة ، اللغة علم رلاؿ يف فوائد يوفر أف ديكن البحث ىذا
. جرباف خلليل  النيب رواية يف العربية باللغة اجلهة وشكل الزمن شكل حلوؿ

 لتحليل التالية الباحث إشارة البحث ىذا يصبح أف ديكن ، ذلك إىل باإلضافة
 .العربية باللغة واجلهة الزمن

 الدراسة السابقة  :الفصل الرابع

عن الزمن واجلهة يف اجلملة اليت  الباحثةمن خالؿ ىذا البحث،  سوؼ تبحث 

ىذا البحث ىو مزيد من الًتكيز  رباف.جحتتوي على عنصر الفعل يف رواية النيب خلليل 

  .على الدراسة النحوية خصوصا على نظرية الزمن و اجلهة

 لكن ، نسبيا قدمي اليت العلمية التخصصات فرع ىو اجلهة و الزمن نظريات

 خاصة واسع نطاؽ على استخدـ قد العلمي التحليل دراسات يف النظرية ىذه استخداـ

 :ىي اجلهة و الزمن نظرية استخدمت اليت البحوث بُت من. اللغوي البحث رلاؿ يف
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 الدراسة: اليابانية باللغة  واجلهة الزمن ادلوضوع عن روستيٍت لتيتيك اجمللة األوال،

 باللغة  واجلهة الزمن عن ادلعٌت تكشف اجمللة ىذه(. 9033) الداللة وعلم الصرفية علم

 التحليل يظهر. اللفظي االنفعاؿ من سلتلفة أنواع خالؿ من عنها التعبَت دتكن اليابانية

 .الياباين الفعل مستوى بتقسيم

 الثقافية العلـو كلية ، العربية اللغة قسم يف راين موتيا اقًتحها الرسالة ، الثانية

 أف موتيا تقًتح الرسالتها يف  .العربية باللغة اجلهة و الزمن ادلوضوع موتيا تأخذ(. 9030)

 يعلن أف أكثر ، ادلضارع وفعل ادلاضي فعل العاـ يف ، العربية باللغة الفعل من شكلُت

 اخلارجي فعل من شكلُت عن الناشئة اليت اللغة وقت يف تقوؿ أف احتماال .الزمن عن

 حتليل) اليابانية باللغة اجلهة و الزمن حتليل" بعنواف حبثية رللة وىي ، الثالثة

 دليدوري  - طوكيو شيل بوؾ نوت صحيفة -' نيكي فوسن طوكيو' رواية يف اجلملة

 32 ةبجا ، واألدهبا اليابانة اللغة قسم من دراجات حبث نتائج(. 9002(" )ناكانو

 العديد ىناؾ أف نستنتج أف ديكننا الدراسة ىذه نتائج من. سيمارانج ، 3291 أغسطس

 من عالمة قدمت فقط الدراسة ىذه يف ولكن. اليابانية باللغة واجلهة الزمن عالمات من

 .الناتج  والزمن ، اإلدتستمراي الزمن ، التاـ بالزمن ادلتعلقة الطرائق
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 النيب رواية يف تفصيلي حبث أي على العثور مل ، أعاله التعرض أساس على

 من واحدة ىي الرواية ىذه أف من الرغم على. واجلهة الزمن عن ضلوية دراسة باستخداـ

 .مشهور كاتب أعماؿ

 التفكيرأساس  :الفصل السادس

يف رلاؿ اللغة ، دراسة الزمن واجلة الذاي بدأه بعض اخلرباء مثل دتاـ حساف و 

تادجو الدين و ساعيد ، كل منها ساىم بأفكاره حوؿ الزمن واجلهة بطرقة سلتلفة. أخذ 

دتاـ حساف على وجو التحديد أفكاره حوؿ اجلهة. مشكالت اجلهة باللغة العربية مل 

يشَت إىل أف ىناؾ ستة عشر نوًعا من اجلهة دتكن ربطتها  حسافصياغتها لكن دتاـ 

 (. 990: 3221بالعربية. )دتاـ حساف ، 

 الزمن

 احلدث يصف الفعل استخداـ مسألة ىي اللغوي اجملاؿ يف الزمنية قضية

 وثيقا ارتباطا مرتبطة ستكوف اللغة زمن مناقشة. بو القياـ سيتم أو سيتم الذي

 .اجلهة بالعالمات

 Aspect and tense interact in subtle ways and " (2000:116)نظر ساعيد 

are marked on verb speaker to relate situations and time, but instead of fixing 

situations in time relative to the act of speaking like tense does aspect allows 

speakers to view in a various ways.  ." تتمثل نقطة االرتفاع يف وجود أنشطة أو
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أحداث ، أو بداية حدث ، أو ادلدة ، أو االنتهاء ، أو الغياب ، أو النتيجة أـ 

ال ، ووجود ىذه العادة. جانب "الوجود" ، رلرد جانب "أصيل" ، تسمى نقطة 

البداية باسم "إنكواتيف" ، ويسمى حدوث أو تنفيذ "فونغتواؿ" ، وتسمى ادلدة 

ا مل يتم إكماذلا يطلق عليها "دائرية" ، وال تسمى النهاية "غَت كاملة" وإذ

 "nonresultatif""الكماؿ" وتسمى النتيجة "بالنتائج" ، يف غياب النتيجة ادلسماة 

 ".habituative، وإذا كانت ىناؾ عادة ما تسمى "

ىي زمن التاـ )ادلاضى(  معٌتلل حتديًدا أكثر ىناؾ أف الدين تاج وأضاؼ

 يتم اليت الفعل" ىوالذي دلاضى( و الزمن غَت التاـ )ادلضارع(. زمن التاـ )ا

 حي يف" ،(اب وهناية ، وسط ، بداية) ككل عاـ بشكل عرضها

 بشكل إليها ينظر الذي الفعل"الزمن غَت التاـ )ادلضارع( الذي ىو  نع

". برمتو الفعل إىل الرجوع دوف ، وتوزيعهم ، وجودىم خصائص حيث من عاـ

(Razmusen, 1987: 23) 

 :وىي  الدين تادج وفقا( ادلاضي) التاـ زمن يف ادلتضمن ٌتعادل 

a. ادلنقطع ٌتعادل (Kompletif) 

 معٌت  حيتوي ، شاملو و بكاملو الوضع حيدثىو  ادلنقطع ادلعٌت

 .فعل عٌتمب عموما ادلنقطع



 

12 
 

b. ادلن ادلعٌت( تهىTerminatif)  

العمل.  آخر على رّكزت اليت حالة ادلعٌتيصف تهى ىو ادلن ادلعٌت

 (Tadjuddin, 2005: 40). قد فعل عٌتمب تهى عموماادلن معٌتحيتوي  

c. ال ادلعٌت( بسيطInkoatif) 

 قاؿ كمااّوؿ العمل.   على رّكزت احلالة اليتصف بسيط ىو تال ادلعٌت

Comrie ىو  ادلعٌت ىذا“ ... the beginning of a situation” (1978: 

   (Tadjuddin, 2005: 39) ىو بداية الفعل أو حدوث العمل.. (19

d. ال ادلعٌت( تحديدDuratif) 

 ادلعٌت .زلدودة فًتة يف حتدث اليت احلالةصف تحديد ىو تال ادلعٌت

 (Tadjuddin, 2005: 43) .زائل عٌتمب عالمة حتمل الذي

 :وىي  الدين تادج الزمن غَت التاـ )ادلضارع( وفقا يف ادلتضمن ادلعٌت

a. ال ضارعادل ادلعٌت( بسيطProgresif) 

مبدّئ العمل  حتدث احلالة اليتصف ت وبسيط ىال ادلضارع ادلعٌت

(temporary situation) .(Tadjuddin, 2005:51. . جيري عٌتمب عادةو 

 بو. القياـ

b. التكرير ادلعٌت (iteratif) 
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ىو . (Tadjuddin, 2005:41)التكراراة. حالة صف ىو ت التكرير ادلعٌت

وتكرارًا ، مرارًا اإلجراءات اليت تكوف ذات مغزى دائًما ، مرارًا 

 . وتكرارًا

c. ادلعٌت ( ادلرفعhabituatif) 

 يف تدـو كعادة ادلوقف تكرار الذي ادلعٌتيصف ىو  ادلرفع ادلعٌت

 أو إيقاعي تكرار كاف إذا عما النظر بغض ، الزمن من الهنائي زلور

 (ٗ٘: ٕ٘ٓٓ ، الدين تادج) .ذلك غَت

d. ادلعٌت ( اإلستمرارKontinuatif) 

 بغض ، االستمرارية تؤكد اليت العادات طبيعة حوؿ خصائص أنو

  الوضع ينظر ، ال أـ التكرار على حيتوي ادلوقف كاف إذا عما النظر

 معٌت احلالة ذلذه يكوف ما عادة. ادلتاح الوقت تدفق أنو على إليو

 (11: 9001 ، الدين تادج. )متواصل وغَت متواصل

 اجلهة . ٕ

 أو األوضاع أو باألحداث ادلتعلقة للمسائل دراسة اجلهة ىي دراسة 

احملادثة   فيو حدثت الذي السياؽ على واعتماًدا الفعل عنها تعرب اليت اإلجراءات

 Tense is said to b e a diectic system, since“أف  Saeed (2000:115)قاؿ  كما



 

14 
 

the reference point for system is usually the act of speaking”  .يف حُت 

Bache (1997:250)  تركز اجلهة على مسألة العالقة ادلرجعية بُت ادلاضي واحلاضر

 what is referred to as a present situation today“ واألحداث ادلستقبل.

maybe referred to as a past situation tomorrow and might have been 

referred to as a future situation yesterday”.  . 

 أو احلدث أو الفعل وقت على تنص مجلة يف لوماتمع اجلهة ىي

 .وادلستقبل ، وادلاضي ، باحلاضر  اجلهة تعلن .فعل  يف ادلذكورة اخلربة أو اإلجراء

 الوقت ذلك يف البياف أف يعٍت وىذا ؛ الوقت ذلك يف مبورفيم  لغات دتيزت عدة

 تصاغ مل العربية اللغة يف اجلهة مشكلة .الفعل يف ينةب كلمة بشكل  ملحوظ

 إقراهنا دتكن اليت اجلهة من نوعا عشر ستة حساف دتاـ يشَت ولكن ، بعد

 (990: 3221 ، حساف دتاـ. )بالعربية

 .الفعل شكلها من إال العربية باللغة اجلهة من ادلفهـو إىل النظر ديكن ال

وجود و ظرؼ  ، مثل اجلملة يف الكلمة بُت العالقة من أيًضا حتديدىا ولكن

 اذليكل ىو ومفهـو مالحظ ىو ما ، لذلكالزماف و استخدامت األدواة. 

 ستة حساف دتاـ يصوغ ، لذلك .فيها الكلمة شكل وليس ، للجملة الكامل

 التايل:  صاغو اليت اجلهة مفهـو. سلتلفة مبثاؿ( tenses) اجلهة عشر
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a. للداللة يستخدـ الوقت من شكل ىو البعيد ادلنقطع ادلاضي 

  .ادلاضي يف انتهت اليت األحداث على

b. لعرض يستخدـ الوقت من شكل ىو ادلاضي القريب ادلنقطع 

 .جًدا طويلة تكن مل واليت ادلاضي يف حدثت اليت األحداث

c. ادلاضي إلظهار يستخدـ الوقت من شكل ىو ادلاضي ادلتجدد 

 .ادلستمر

d. لعرض يستخدـ الوقت من شكل ىو ادلاضي ادلنتهي باحلاضر 

 .اآلف للتو انتهى ولكن ادلاضي يف حدثت اليت األحداث

e. لإلشارة يستخدـ الوقت من شكل ىو ادلتصل باحلاضر  ادلاضي 

 مستمرة األحداث ولكن ادلاضي يف وقعت اليت األحداث إىل

 .اليـو

f. األحداث لعرض يستخدـ الوقت من شكل ىو ادلاضي تمرّ سادل 

 .ادلاضي يف حيدث الذي

g. العمل لعرض يستخدـ الوقت من شكل ىو ادلاضي يطسالب 

 .الوقت ذلك يف ادلنجز



 

16 
 

h. إىل لإلشارة يستخدـ الوقت من شكل ىو ادلاضي ادلقارب 

 .احلاضر من يقًتب الذي ادلاضي

i. ليدؿ ادلستخدمة الوقت اشكاؿ من شكل ىو الشروعي ادلاضي 

 .تقريًبا بو القياـ جيري الذي العمل علي

j. ليدؿ ادلستخدمة الوقت اشكاؿ من شكل ىو احلاؿ العادي 

 .بو القياـ جيري الذي العمل علي

k. احلاضر إلظهار يستخدـ الوقت من شكل ىو احلاؿ ادلتجدد 

 .ادلستمر

l. ليدؿ ادلستخدمة الوقت اشكاؿ من شكل ىو احلاؿ االستمراري 

 .باستمرار يتم الذي العمل علي

m. ادلستخدمة الوقت اشكاؿ من شكل ىو يطستقبل البسادل  

 يفعل. أف سيتم حيث احلاضر إلظهار

n. حيث انو يظهر لتقدمي يستخدـ اليت الوقت ىو تقبلسادل القريب 

 .القريب وقت يف العمل

o. لإلشارة ادلستخدمة الوقت اشكاؿ من شكل ىو تقبلسادل البعيد 

 واحد. يـو يف العمل فيو سيتم الذي احلايل الوقت إىل
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p. ادلستخدمة الوقت اشكاؿ من شكل  ىو تقبلسادل االستمراري 

 باستمرار. العمل ينفيذ فيو سيتم الذي احلاضر إىل لإلشارة

 :التايل التفكَت إطار خالؿ من أعاله ادلذكور التفكَت أساس  يلخيص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البحث وخطواتهاطريقة  :الفصل السابع

 منهج البحث .1

 :Metode Linguistik يف كتابو (3: 9030)وقد بُت جاجا سودرما 

Ancangan Metode Penelitian dan Kajian   أف منهج ىو نظاـ العمل ادلنظم

 

 النحوية

 علم اللغة 

 الجهة الزمن

اية النبي و الزمن و الجهة في ر 
جبران خليل جبرانل  
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على ختطيط اجليد للحصوؿ على غرض ما أو للتيسَت أو لسهولة  ادلعٌت

 ينة. بالطريق إحدى األنشطة وكما للحصوؿ إىل األغراض ال

وأما الذي يراد مبنهج البحث فهو أداة وسبيل وتقنية اختارىا الباحثة 

يف البحث. فعلى الباحث أف يستخدـ ادلنهج السدمي حىت حتقق لو نتائج 

 . (61-69: 3211ينتو، البحث الصحيح )سودر 

وادلنهج الذي سارت عليها الباحثة يف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي. كما 

ذىب إليو سودرينتو بأف ادلنهج الوصفي ىو ادلنهج الذي ادلوسس على الوقائع 

ادلوجودة أو ادلظاىر ادللموسة عند ادلستخدمُت والذي يهدؼ إىل الكشف والعرض 

البحث. وأما اخلطوات اليت تسَت عليها الباحثة ىي  حالة إحدى اللغات عند اجراء

 .رواية النيب خلليل جرباف يف الزمن و اجلهةحتليل 

 طريقة البحث .2

a. مصدر البيانات 

 .ىو رواية النيب خلليل جربافمصدر البيانات يف ىذا البحث 

b.  أنواع البيانات 

 وجود الفعل فيهاأنواع من البيانات يف ىذا البحث ىي الكلمات اليت 
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c. البيانات ثبطريقة ج 

منهج ادلالحظة و التسجيل  البيانات يف ىذه البحث يستخدـ ثبالطريقة جل

(Simak Catat) اف منهج ادلالحظة ىو ادلنهج  (29: 9002). كما بُت مهسوف

الذي يستخدـ لنيل البيانات بطريقة مالحظة استخداـ اللغة. ليست ادلالحظة 

ىنا مقصورة على استخداـ اللغة شفويا، بل تكوف ادلالحظة على استخداـ 

 اللغة كتابيا أيضا.

 حبيث أف اخلطوات ادلصنفة على النحو التايل:

 .خلليل جربافرواية النيب القراءة والتحليل بالدقة يف   (3

 .Microsoft Wordإىل  خلليل جربافرواية النيب اليت يف  لجملةالت نقل  (9

رواية يف  فعلوامسا للكلمات تعيُت مناسبة النص اليت حتتوي على   (1

 .خلليل جربافالنيب 

 من و اجلهةالز الكتابة للكلمات تعيُت مناسبة النص اليت حتتوي على   (9

 .جربافرواية النيب خلليل يف 

d. منهج تحليلي( تحليل البيانات( 
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رواية النيب يف  من و اجلهةالز عزمت الباحثة الكشف والعرض عن مظاىر على 

ها بدأت الباحثة ب. بناء على ذلك وبعد أف  تناوؿ البيانات وجخلليل جرباف

 .padan بتحليل تلك البيانات بادلدخل الداليل مبنهج

 طريقتها وىي طريقة ب padanويف ىذا البحث اختارت الباحثة منهج 

referensial ترمجة. ولكن التقـو الباحثة حتليل مجيع البيانات واصنع عملية  و

تعيُت كل البيانات  باحلرة  (sampling) التحليل تستخدـ الباحثة نوذجية

 .(911: 9002بألرقاـ مث اختيارىا اليت ستقـو الباحثة بتحليلها احلرة )زلصوف، 

e. تعيين الخالصة 

ي، فوضعت على أهنا نتيجة نحو استخداـ ادلدخل ال ببعد عملية التحليل 

. وىذا رواية النيب خلليل جربافيف  الزمن و اجلهةهنائية من األنشطة البحثية عن 

الزمن و اإلختتاـ ىو اجلواب من حتديد ادلسألة يف البحث يعٌت لتعريف مظاىر 

 .رواية النيب خلليل جربافيف  اجلهةيف  اجلهة

 نظام كتابة البحث  :فصل الثامنال

 التنظيم من كتابة ىذ البحث منها كما يلي:
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الباب األوؿ، ادلقدمة وىي حتتوي على خلفية البحث، وحتديد البحث، 

وأىداؼ البحث وأغراضو  والدراسة السابقة، وأساس التفكَت، وطريقة البحث 

 .وخطواهتا، والكتابة ادلنتظمة

ومفهـو  انيهابالزمن و الالباب الثاين، اإلطار النظري وىو حيتوي على مفهـو 

 .ااجلهة و اشكاذل

 .الزمن و اجلهة يف اجلملةالباب الثالث، حتليل البحث وىي حتتوي على حتليل 

 . اخلالصة و االقًتاحاتالباب الرابع، اإلختتاـ وىو حيتوي على 

 

 


