
 

 

 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث
فيلم، املعروف أيضا باسم الفيلم، والصور املتحركة، السينما أو تتحرك، هو عبارة 
عن سلسلة من الصور الثابتة، واليت عند عرضها على الشاشة خلق الوهم من الصور 
املتحركة بسبب اآلثار املرتتبة على ظاهرة فاي. يفرض هذا الوهم البصري للجمهور لرؤية 

خمتلفة بسرعة وعلى التوايل. عملية صنع فيلم هو مزيج من  احلركة املستمرة بني كائنات
الفن والصناعة. فيلم ميكن أن يتم ذلك عن طريق تصوير مشهد حقيقي مع فيلم 

 CGIالكامريا. تصوير أو مصغرة مناذج باستخدام تقنيات الرسوم املتحركة التقليدية؛ مع 
د من التقنيات موجودة والرسوم املتحركة الكمبيوتر. أو من خالل مزيج من العدي

 1والتأثريات البصرية األخرى.

 lakon (cerita) gambar hidupقاموص كبري لغة اإلندونيسّيا هو تعريف فيلم عند 
 أي لعبت فيلم مع املشاهد، وحتديد املكان، وموضوع حمدد.

هو وحيكي فيلم ادعت قصة املسيح ليكون مقرها حبتة على إجنيل فيلم املسيح 
لغات، وليس وراء اللغة اإلندونيسية وباتاك.   1000ترجم فيلم إىل أكثر منلوقا. وقد 

،"ثالثة أرباع مجيع DAWN Ministerisمن  CEOسابق  Stephen Steeleادعى الدكتور 
الكنائس اليت ولدت يف العقود األخرية يف مجيع أحناء العامل باستخدام فيلم كجزء من 

 عملية التنمية يف الكنيسة".

مع اهلدف الرئيسي، حبيث ميكن ألي  Campus Crusade for Chirstذا فيلم فعلها ترمجة ه
شخص يف العامل أن يعرف ويسمع قصة املسيح بلغة يعرفونه. ترمجة هذا فيلم يف 

                                                           
1
، The Movie Theater of the Future Will Be In Your Min  ،(05-09-2013) سيفمي أندري  
(https://id.wikipedia.org/wiki/Film 21.05، ساعة 20/01/2017، تاريخ.) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Film
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والذي هو أيضا تنتشر   Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesiaإندونيسي فعله 
 2بشكل جيد ملختلف املناطق يف اندونيسيا.

ذا فيلم هو فيلم الذي يرتبط عن الدين، ألن الشخصية الرئيسية النيب عيسى، ه
والكثري يف ذلك يفحص القيم الدينية. حىت أنه يف القيم الدينية أوامر ال أحد والنواهي. 

 القيادة وهذا احلظر يف الرباغماتية التوجيه هو اخلطاب.

ذي توىل منصب أما الشخص الرئيسي يف فيلم املسيح هو جريمي سيستو ال
املسيح، ديربا ميسينغ كما ماري الذي يلعب ماجدة، ارمني مولر ستال الذي شغل 

 3منصب جوزيف.

يف هذا فيلم املسيح حيتوي على الكثري من القيم اللغة الدينية، اليت حتتوي يف لغة 
 .الدين احلظر واألوامر. حيث شكل األوامر والنواهي واقعية أعمال خطاب التوجيه

ويذكر أن األساس عندما يقول شخص ما شيئا، وقال انه ال  (1962)أوسنت 
( حيدد القانون 1996يويل ) 4شيء. البيان مث يكمن وراء والدة نظرية فعل الكالم.

 (1996أما كوهني )يف هورن بريغر ومكاي،  5الكالم كما فعل ذلك من خالل الكالم.
. لذلك ميكن القول بأن الفعل حيدد األفعال خطاب كوحدة وظيفية يف جمال االتصاالت

الكالم هو عمل الكالم حتتوي على ككيان وظيفي يف جمال االتصاالت للنظر وقال 
 جوانب الوضع.

احلدث قال هو يف األساس سلسلة من عدد من األعمال خطاب املنظمة 
لتحقيق هذا اهلدف. كانت الوجهة مضمون احملادثة. ذكر وبدادا أن يف التواصل مع 

                                                           
 

2
 /khusus_film_1999http://sabda.org/publikasi/misi/10.35ساعة  5/02/2017، تاريخ .المسيح. 

 
3
 0199232http://m.imdb.com/title/tt 11.52ساعة  5/02/2017، تاريخ. 
4
 How to Do Things with Words، (Cambridge، Mass :Harvard University Press.) أوستن،  

5
 (.Pustaka Pelajar، 2006: يوجياكرتا) وحيوني فجر إنداه بترجمة Pragmatic يولي، جورج  

http://sabda.org/publikasi/misi/1999/khusus_film_yesus
http://m.imdb.com/title/tt0199232


3 
 

 
 

وخصوصا مع الغرباء وضمن اجتماعية حمددة، فإهنا ستنظر اإلطالق أي تأثري اآلخرين، 
 6الذوق.

كان االنسجام التواصل اليت حتافظ على الشعور جدا ويفضل يف شكل من 
أشكال االتصال. هذا وسوف حيدد األهداف والتوقعات اليت مت احلصول عليها من 

شعور خطاب التوجيه. كما فعل بالغ معني. االتصاالت هي النظر يف تأثريها هو ال
آخرون، إقناع والبعض اآلخر يف حاجة إىل إعطاء األولوية للعالقة متناغمة ما بني 

 املتكلم والسامع.

اخلطاب التوجيهي هو نوع من التعبري األعمال اليت تستخدم من قبل املتحدثني 
هنا لغة ال جيعل املستمع أن تفعل  7إىل احلصول على شخص آخر للقيام بشيء ما.

شيئا، ولكن ال ضمن األنشطة اخلاصة بك وفقا للمتحدث. يذكر براييتنو هذا اخلطاب 
 .شكل التوجيه يعمل هناك مخس أقسام وهي األمر والطلب، والنصيحة، والنقد، واحلظر

 اخلطاب التوجيهي عند براييتنو هلا وظائف متنوعة. وجيري توجيه القيادة وتشمل
أعمال خطاب القائد، يأمر، تتطلب، إكراه، واالقرتاض، واملدعوين. وتشمل أعمال 
خطاب منوذج طلب يسأل، تأمل، مرافعة، والعروض. جيري خطاب التماس أعمال 
التوجيه وتشمل الدعوة واإلقناع، إغواء وتشجيع ودعم، وحث مطالبني، مما يشكل 

ه شكل حمام وتقدمي املشورة، حتديا، ومجع واهلدف. وتشمل أعمال خطاب التوجي
والدعوة، وتقدمي املشورة، دليل وتشجيع والدعوة وتذكري. وتشمل االنتقادات اليت 
وجهت أعمال خطاب التوجيه التوبيخ، املزح، لعن، ندد والتهديد والغضب. وتشمل 

 8أعمال خطاب التوجيه شكل احلظر واملنع.

                                                           
6
 .1 ص( Balai Bahasa، 1999 يوجياكرتا،) ،Wacana Direktif dalam Bahasa Jawa ويدادا،  

7
 .93 ص المتقدم، المرجع يولي، جروج  

8
 .42 ص ،(Press المحمدية الجامعة: سوراكرتا) ،Kesantunan Sosiopragmatik براييتنو، جوكو هارون  
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ال رسالة فعالة ويستحق إىل وهذا ما جيعل فيلم ميكن استخدامها كوسيلة إليص
مزيد من الدراسة يف دراسة أعمال الكالم. يف هذه الدراسة، قام باحثون خطاب الذي 
حيدث يف جمال االتصاالت يف فيلم املسيح، ألنه داخل هناك الكثري من الكالم املثري 
لالهتمام أن التوجيه إىل دراسة أكثر عمقا. مع جمموعة متنوعة من خطاب التوجيه 

وجودة يف فيلم يسوع، مما جيعل الفرصة للباحثني لتحليل. وفيما يلي أمثلة على أعمال امل
 خطاب التوجيه يف حوار فيلم "املسيح".

  المتكّلم: مسيح
 المخاطب: صياد السمك

 
(25.13 ،7)الصورة   

 الكالم املقصود هو كما يلي 

َنِة  )  ( 25:13اُْدُخْل يِف َسِفي ْ

صيغة الكالم السابق هي صيغة األمر )اُْدُخْل( باستعمال ضمري )أْنَت( ألنه  صيغة :
يشار إىل املخاطب وهو صياد السمك. فهذا الكالم كان من األوامر كي يدخل ىف 

   السفينة. 

 مث قال مسيح (،s)حيدث هذا الكالم عندما كان حيي ىف سفينة  معنى المقصود :
(، A) اخلطاب املستعمل هو صيغة األمر (،e)سفينة بغرض كي يدخل ىف ال (.p)للصياد 

والعالقة بني  (،i)باستعمال مسار اللسان  (k)يتكلم املتكّلُم الكالَم باخلطري واجلد 
املتكّلم واملخاطب هي نيّب لقومه. وينبغي لنيّب أن يكون قدوًة أو أسوًة حسنة لقومه، 
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فهذا الكالم هو طلُب مسيح  (n)بينما القوم أن يقبلوا كالَمه أو أو قوَله ويعملوا ذلك 
على قومه كي يدخل ىف السفينة ، لذلك يسمى هذا الكالم بكالم التوجيه األمري وله 

  (.g)فة األمر أو الطلب وظي

هذا الكالم هو الكالم املباشر، ألن معىن الكالم يف الصيغة )فعل األمر( 
 ومقصوده ىف معىن املقصود مشرتك وهو األمر كي يدخل ىف السفينة.

 المتكّلم: مسيح
 المخاطب: قومه

 
 (28.53 ،16)الصورة 

 الكالم املقصود هو كما يلي:  

( 28.53الَتَ ْبُكوْا،ملَْ ََتُْت، َوَلِكلنَّهاَ ناَِئَمٌة )  

صيغة الكالم السابق هي صيغة النهي )اَل تَ ْبُكوْا( باستعمال ضمري )أنْتم( ألنه  صيغة:
يشار إىل املخاطب وهو قوم مسيح. فهذا الكالم كان من النواهي كي ال خيزنوا ويبكوا 

 على ما جيري

 مث قال مسيح (،s)كالم عندما كان مسيح ىف غرفة النوم حيدث هذا ال معنى المقصود:
اخلطاب املستعمل  (،e)بغرض كي ال خيف وال خيزنوا ويبكوا على ما جيري (.p)لقومه 

باستعمال مسار اللسان  (k)يتكلم املتكّلُم الكالَم باخلطري واجلد (، A) هو صيغة النهي
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(i،)  مه. وينبغي لنيّب أن يكون قدوًة أو أسوًة والعالقة بني املتكّلم واملخاطب هي نيّب لقو
فهذا الكالم هو  (n)حسنة لقومه، بينما القوم أن يقبلوا كالَمه أو أو قوَله ويعملوا ذلك 

طلُب مسيح على قومه كي ال خيزنوا ويبكوا على ما جيري، لذلك يسمى هذا الكالم 
  (.g)بكالم التوجيه النهي وله وظيفة النهي 

الم املباشر، ألن معىن الكالم يف الصيغة )فعل النهي( هذا الكالم هو الك
 ومقصوده ىف معىن املقصود مشرتك وهو النهي كي ال خيزنوا ويبكوا على ما جيري.

هذا احلال سبب الباحث يهتم لبحث أمر اخلطاب التوجيهي من حوار فيلم   
 املسيح جلريميي سيستو حتت املوضوع:

 مسيح لجيريمي سيستو )دراسة تداولية(.""الخطاب التوجيهي في حوار فيلم ال

 الفصل الثاني: تحديد البحث
 بناء على خلفية البحث السابق فتحديد هذا البحث كما يلي:  

 ما صيغة اخلطاب التوجيهي يف حوار فيلم املسيح جلريميي سيستو؟ .۱

 ما وظيفة اخلطاب التوجيهي يف حوار فيلم املسيح جلريميي سيستو؟ .۲

الثالث: أغراض البحث وفوائدهالفصل   
ينبغي ألغرض البحث مناسب بالتحديد البحث ألن غرض هذا البحث إجيابة 
مشكلة حتديد البحث. إذن ،بناء على حتديد البحث السابق فأغراض هذا البحث كما 

 يلي:

 . صيغة صورة اخلطاب التوجيهي يف حوار فيلم املسيح جلريميي سيستو.۱

 التوجيهي يف حوار فيلم املسيح جلريميي سيستو.. وصف وظيفة اخلطاب ۲

 أما من فوائد هذا البحث ينقسم على قسمني نظرية وعملية:
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 النظرية .1
املرجو من هذا البحث زيادة مراجع البحوث التداولية خاصة عن اخلطاب 

 التوجيهي.

 العملية .2
 املرجو من هذا البحث تقريب معرفة صورة وةظيفة اخلطاب التوجيهي.

 رابع: الدراسة السابقةالفصل ال
 Ketika Cintaرسالة فطري كريستانيت حتت املوضوع "اخلطاب التوجيهي يف فيلم  .1

Bertasbih  خلري األمم. نتيجة هذا البحث تتعلقة باخلطاب التوجيهي من جهة
الصورة والوظيفة. فيها يوجد مخسة اخلطاب التوجيهي من األمر والطلب والدعوة 

 Ketika Cintaواحلظر والنصيحة. أما من جهة وظيفة اخلطاب التوجيهي من فيلم 

Bertasbih ى األمر واحلث والكره هلا وظائف متنوعة. وظيفة خطاب األمر حتتوي عل
واالستعارة والتقدمي. وظيفة الطلب حتتوي على الطلب والرجا والدعاء والعرض. 
وظيفة خطاب الدعوة حتتوي على الدعوة واحلث و التشجيع والدعم وحث 
املطالبني مما يشكل حتديا، ومجع واهلدف. وظيفة خطاب النصيحة حتتوي على 

الدعوة والتذكري. وظيفة خطاب النقد حتتوي النصيحة واحلث واإلرشاد واإلعالم و 
على التنبيه والعرض والغبة واهلدد والغضب. وظيفة خطاب احلظر حتتوي على 

 احلظر واملنع.
 Pukat( حتت املوضوع اخلطاب التوجيهي يف رواية 2013رسالة دوي ساري رزقي ) .2

 Pukatة لتريي ليي. نتيجة هذا البحث هو أن نوع اخلطاب التوجيهي يف هذه رواي
 لتريي ليي هو األمر والدعاء والنصيحة والتحد واحلث.

لدوين  CM 5( حتت املوضوع اخلطاب التوجيهي يف رواية 2012رسالة ماريانا ) .3
ديرجانتورو. نتيجة هذا البحث يوجد فيها خطاب الطلب والسؤال والدعوة واحلظر 

 لدوين ديرجانتورو. CM 5والنصيحة يف رواية 
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ألمحد  Belantik( حتت املوضوع اخلطاب التوجيهي يف رواية 2008رسالة فطرية ) .4
طهاري. نتيجة هذا البحث حتتوي على خطاب الكره والدعاء والقهر واألمر 

 واحلث والتحد والطلب.
 الفصل الخامس: أساس التفكير

، والصور املتحركة، السينما أو تتحرك، هو movieفيلم، املعروف أيضا باسم 
الصور الثابتة، واليت عند عرضها على الشاشة خلق الوهم من عبارة عن سلسلة من 

الصور املتحركة بسبب اآلثار املرتتبة على ظاهرة فاي. يفرض هذا الوهم البصري 
للجمهور لرؤية احلركة املستمرة بني كائنات خمتلفة بسرعة وعلى التوايل. عملية صنع 

ذلك عن طريق تصوير مشهد الفيلم هو مزيج من الفن والصناعة. فيلم ميكن أن يتم 
حقيقي مع فيلم الكامريا. تصوير أو مصغرة مناذج باستخدام تقنيات الرسوم املتحركة 

والرسوم املتحركة الكمبيوتر. أو من خالل مزيج من العديد من  CGIالتقليدية؛ مع 
 9التقنيات موجودة والتأثريات البصرية األخرى.

العالقة بني اللغة والسياق اليت هي أساس التداولية عند ليفينسون هي دراسة 
حتديد فهمه. أتفق مع ليفنسون، يقول ليتش أن الرباغماتية هي دراسة املعىن بالتعاون مع 

 10حتية واملرسل إليه، وسياق الكالم، والغرض من الكالم. :الظروف وقال ما يلي

صول اخلطاب التوجيهي هو من خطاب األفعال اليت يستخدمها املتكلم إىل احل
هنا لغة ال جيعل املستمع أن تفعل شيئا، ولكن ال  11على شخص آخر للقيام بشيء ما.

ضمن األنشطة اخلاصة بك وفقا للمتحدث. يذكر براييتنو هذا اخلطاب شكل التوجيه 
 يعمل هناك مخس فئات واألوامر والطلبات، وتقدمي املشورة، والنقد، واحلظر.

                                                           
 

9
 wikipedia.org/wiki/Film.idhttps:// 23.15ساعة  17/01/2017، تاريخ. 
10

 .20 ص ،(UIN MALIKI PRESS، 2012: ماالنج) ،Pragmatik dan Ilmu Ma’any فوزي، سوني  
11

 .93 ص المتقدم، المرجع يولي، جورج  

https://id.wikipedia.org/wiki/Film
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ظائف متنوعة. وجيري توجيه القيادة وتشمل اخلطاب التوجيهي عند فراييتنو له و 
أعمال خطاب القائد، يأمر، تتطلب، إكراه، واالقرتاض، واملدعوين. وتشمل أعمال 
خطاب منوذج طلب يسأل، تأمل، مرافعة، والعروض. جيري خطاب التماس أعمال 
التوجيه وتشمل الدعوة واإلقناع، إغواء وتشجيع ودعم، وحث مطالبني، مما يشكل 

، ومجع واهلدف. وتشمل أعمال خطاب التوجيه شكل حمام وتقدمي املشورة، حتديا
والدعوة، وتقدمي املشورة، دليل وتشجيع والدعوة وتذكري. وتشمل االنتقادات اليت 
وجهت أعمال خطاب التوجيه التوبيخ، املزح، لعن، ندد والتهديد والغضب. وتشمل 

 12أعمال خطاب التوجيه شكل احلظر واملنع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 .المتقدم المرجع فراييتنو، جوكو هارون  
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 الفصل السادس: منهج البحث وخطواته
 منهج البحث . أ

املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي الكيفي. ذكر بوغدان 
( أن املنهج الوصفي الكيفي إجراءات البحث اليت تنتج 2010وتايلور )يف موليونج، 

 فيلم املسيح

 اخلطاب التوجيهي

 األمر الطلب النصيحة النقد احلظر

اخلطابكالم   
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وشكل وصفي من الكلمات املكتوبة أو املنطوقة من الناس والسلوك املالحظ. دراسة 
 13وصفية يصف فقط اقعية حول متغري، واألعراض أو شروط.

 بيانات البحث . ب
البحوث. أما بيانات هذا  ( أن البيانات هي مادة1988ذكر سوداريانتو )

البحث هي الكالم الذي يضمن اخلطاب التوجيهي من صورته ووظيفته يف حوار فيلم 
 14املسيح جلريميي سيستو.

 مصدر البيانات . ت
 مصدر البيانات املستخدم يف هذا البحث هو حوار فيلم املسيح جلريميي سيستو.

 طريقة مجع البيانات . ث
 هذا البحث هي السماع. ذكر سوداريانتو الطريقة املستخدمة جلمع البيانات يف

( وذكر أن أسلوب يسمى أسلوب يشري إىل أنه يف الواقع أن يتم من خالل 1988)
االستماع إىل االستماع باستخدام لغة. وينقسم التقنية املستخدمة يف مجع هذه البيانات 

 البحثية إىل أربع مراحل. وكانت أربع مراحل على النحو التايل.

األوىل من هذه الدراسة هو أن استخدام التقنيات األساسية تشري تشارك املرحلة  .1
. قال باحثون فقط بصفة مراقب ومل يشارك يف SLBCخالية من حمادثة أو تقنيات 

 احلادث.
يتم تسجيل املرحلة الثانية. تسجيل تقنية هي تقنية متقدمة من التقنيات األساسية  .2

تشري إىل. للحصول على البيانات، سجل الباحثون مرة أخرى فيلم والكالم بني 
الشخصيات يف فيلم "املسيح ". بعد احلصول على النتائج من التسجيل، الباحث  

اع لتسجيالت من األنشطة والكالم  كأداة رئيسية يف جمال البحوث تبحث واالستم
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 .3 ص ،(PT Remaja Rosdakarya، 2010: باندونج) ،Metode Penelitian Kualitatif مولويونج،  
14

: يوجياكرتا) ،Metode Linguistik Bagian Pertama ke Arah Memahami Metode Linguistik سوداريانتو،  

Gajah Mada University Press)، 9 ص. 
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كالم الذي حتدث بني الشخصيات يف فيلم "املسيح " اليت سوف تستمر يف 
 املرحلة الثالثة.

املرحلة الثالثة هي نسخ من البيانات. هذا النشاط هو نقل منوذج بيانات شفويا يف  .3
سيح شكل من أشكال الكتابة. ويشمل تنفيذ كافة النسخ الكالم يف حوار فيلم "امل

." 
املرحلة الرابعة هي املالحظة الفنية. يستخدم سجل امليكانيكية للحصول على  .4

البيانات النهائية يف شكل خطاب كالم الذي حيتوي على معىن التوجيه يف البطاقة. 
استخدام هذه البطاقة بيانات َتكن العمل املنهجي ألن تصنف البيانات. 

تساعد أيضا الباحثني يف القانون للتحقق وباإلضافة إىل ذلك، فإن بطاقة البيانات 
 15من نتيجة مجع وتسجيل البيانات.

 حتليل البيانات . ج
يف هذه الدراسة، استخدمت الكتاب طريقة التوزيع ملعاجلة البيانات اليت مت 
احلصول عليها. طريقة التوزيع باستخدام حامسا يف اللغة نفسها. احملددات األساسية 
االستخدام يف طريقة التوزيع هي تقنية اختيار البيانات حسب الفئة )املعايري( معينة من 

ص الطبيعية اليت َتتلكها البيانات البحثية، سوداريانتو حيث قواعد اللغة وفقا للخصائ
يف إطار األساليب تكون التوزيعية أداة حتديد على شكل أجزاء أو عناصر  (. 1993)

 لغة الكائن اهلدف من البحث نفسه.

يف هذه الدراسة استخدمت الكتاب تقنيات متقدمة لتشغيل طريقة التوزيع. 
ملستخدمة لتنفيذ أسلوب التوزيع. يستخدم املؤلف التقنيات املتقدمة هي األدوات ا

 التقنيات اهلندسية املتطورة يف شكل التوسع )التوسع( وأشكال التغيري اهلندسية.

واحدة من التقنيات املتقدمة من طريقة التوزيع هو أسلوب َتديد تستخدم 
ع لتحليل البيانات يف شكل وحدات من اللغة. ويتم حتليل وحدات اللغة وتوسعت م
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 .2 ص المتقدم، المرجع سوداريانتو،  
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وحدة لسانية حمددة. يف هذه احلالة، هناك نوعان من الوحدات اللغوية، وهي وحدة 
موسعة والتوسع. وظيفة هذه التقنية هي جوانب أمهية معينة وحدة لغوية، سوداريانتو 

(. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن هلذه التقنية أن تستخدم أيضا لتحديد دور حنوي 1993)
 16من خالل عالمات.

لبيانات، والكتاب أيضا استخدام منوذج التغيري اهلندسة، وهذا هو يف حتليل ا
(. وبناء على هذا 1993طريق تغيري شكل وحدات من لغة ويتم حتليل سوداريانتو )

الفهم، وحدة اللغوية اليت مت حتليلها باستخدام هذه التقنية صيغة معدلة. هذه التقنية 
 17.ن البناءمفيدة لتحديد معىن أو دور الوحدات املكونة م

 الفصل السابع: نظام التحرير
 لنيل حصول البحوث املرجو. ينقسم هذا البحث على أربعة أبواب:

 الباب األول: مقدممة

الباب األول مقدمة حيتوي على خلفية البحث وحتديد البحث وأغراض البحث 
 وفوائده والدراسة السابقة وأساس التفكري ومنهج البحث وخطواته ونظام التحرير.

 الباب الثاين: النظريات األساسية

الباب الثاين حيتوي على النظريات األساسية من حتريف التداولية واخلطاب 
 واخلطاب التوجيهي ووظيفة اخلطاب التوجيهي وسياق اخلطاب وفيلم املسيح.

 الباب الثالث: حتليل البحث

لم وصورته الباب الثالث حيتوي على مجع البيانات ومصدار البيانات وحتليلها في
 ووقته.
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 Metode dan Anekad Teknik Analisis Bahasa, Pengantar Penulisan Wahana سوداريانتو،  
Kebudayaan secara LInguistis، (يوجياكرتا :Duta Wacana University Press.) 

17
 .السابق المرجع  
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 الباب الرابع: خالصة

 الباب الرابع خاختة يتحوي على خالصة البحث واالقرتاحات.

 

 
 


