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 الكتابة في ضوء التقابل اللغوي  في مهارة تحّل المشكال
   بين الجملة العربّية واإلندونسّية المجهولة

)الدراسة التقابليّة بالتطبيق على الفصل الوسطى في البرنامج الخاص لتعليم اللغة  
 العربيّة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالميّة الحكوميّة بماالنق(

 بحث جامعي
 إعداد

 مائدة الحسنة
 0ٓٓ21ٕٔٔرقم القيد: 

 

 

 

 

      قسم تعليم اللغة العربية

   كلية علوم التربية والتعليم

   جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

ٕٓٔ6 
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 استهالل
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ًعٍلمى لىنىا ًإَلا مىاعىلاٍمتػىنىا  انىكى َلى ًإناكى أىٍنتى العىًلٍيمي )قىاليٍوا سيٍبحى
 (احلىًكٍيمي 

 (32سورة البقرة: )

 

 

ا أنىا نىًذيٍػره ميًبٍُته  ا الًعٍلمي ًعٍندى اهلًل كىإَّنا  قيٍل إَّنا

 (26: )سورة ادللك
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 إىداء
 

 أىدم ىذا البحث اجلامعي إىل:

أمي إنداه سيا كأيب حسب اهلل كأسريت احملًتمُت الذين 
 ربياين باإلخالص كالرمحة

 

 أخوايت

  ديو دينا أمينىت، كركضة اجلنة

 

كمجيع أىلي األحٌباء على دعائهم للنجاح يف مجيع أمورم 
 كخاٌصة

 يف احلياة كالتعليم 
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 شكر وتقدير

ٍنًس كى اجلٍىافٍّ ا يًٍّد اإٍلً لًلًو الاًذم بىدادى ظيليمىاًت اأٍليميٍوًر اجلٍىاًىًلياًة, بًنػيٍوًر شىرًيٍػعىًة سى , حلىٍمدي

يًٍّدنىا زليىمادو نىًِبٍّ  ـي عىلىى سى ةي كىالساالى . كىالصاالى ٍأنىو كيلا يػىٍوـو ىيوى يفٍ شىٍأفو سيٍبحىانىو مىا أىٍعظىمى شى
ًفٍيعً  ٍيًع اٍلمىلًئكىةً  الرامٍحىًة شى اٍلميقىراًبٍُتى كىسىائًًر ًعبىاًد اهلًل  اأٍليماًة كىعىلىى آلًو كىصىٍحًبو كىعىلىى مجًى

 .حلًًٍُتى الصاا

 حلٌ  ٘تت كتابة ىذا البحث اجلامعي ٔتوضوع "لقد هلل احلمد اهلل كشكرا با
تقابل اللغوم بُت اجلملة العربٌية كاإلندكنسٌية الكتابة يف ضوء ال ادلشكالت يف مهارة

بالتطبيق على الفصل الوسطى يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربٌية جامعة ) اَّهولة
كتتقدـ الباحثة أمجل الشكر كالتقدير  .(إبراىيم اإلسالمٌية احلكومٌية ٔتاَلنقموَلنا مالك 

كالعرفاف إىل الذين كانوا ذلم فضل يف إ٘تاـ ىذا البحث إىل حَت الوجود كمل يبخلوا 
 أحدىم بشيء طلبت، منهم: 

، مدير جامعة موَلنا مالك إبراىيم مساحة األستاذ الدكتور موجياراىرجو .1
 ومية ٔتاَلنجاإلسالمية احلك

لي ادلاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم مساحة الدكتور احلاج نور ع .2
 جامعة موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاَلنج

احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  ةمساحة الدكتورة شللوء .3
 ادلشرفة اليت كذا  نججامعة موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاَل

أفادت مٍت منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منو، فلم تبخل بعلمها يوما 
عن مساعد البحث كتوجيهها. فلها مٍت خالص الشكر كالتقدير، كمن اهلل 

 عظيم الثواب كاجلزاء 

كما أقداـ بكل الشكر كالتقدير إىل ادلدرسُت يف قسم تعليم اللغة العربية   .4
كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
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ٔتاَلنج. فلهم مٍت كل الشكر كالتقدير على ما قدموا من العلـو كادلعارؼ 
 كالتشجيع كجزاىم اهلل عٍت خَت اجلزاء

 ير للتقابل اللغوم، كمها مساحة أف أتوجو بكل الشكر كالتقد كما يطيب يل .5

ادلاجستَت، لكل ما قدموا من اإلرشادات  دنيلكالدكتور عناية الرشيدة 
 كالتوجيهات كالتعليقات إل٘تاـ ىذا البحث

كلٌية الفصل ب اخلامس كىي أستاذة كما أقدـ بكل الشكر كالتقدير إىل  .6
كىي خاصة مهارة الكتابة اللغة العربية  معلمةحٌليمة السعدية ادلاجستَت ك 

كالدارسُت يف فصل ب اخلامس برنامج اخلاص ادلاجستَت  عناية الرشيدة
 لتعليم اللغة العربٌية جامعة موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمٌية احلكومٌية ماَلنج

كختاما، فإنٍت أتقدـ بالشكر كالتقدير لكل الزمالء كالزميالت يف قسم تعليم  .7
عربية  كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمية اللغة ال

احلكومية ٔتاَلنج على أرشاداهتم  كتوجيهاهتم كتعليقاهتم يف ادلناقشة، كعلى 
دعمهم كتشجيعهم لنا على إ٘تاـ ىذا البحث كأ٘تٌت ذلم دكاـ النجاح 

 كالتوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة

 

 

 مائدة الحسنة
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 البحث مستخلص

ادلشكالت يف مهارةالكتابة يف ضوء التقابل اللغوم بُت اجلملة  حلٌ  .َُِٔ. الحسنة مائدة 
بالتطبيق على الفصل الوسطى يف الربنامج اخلاص ) العربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولة

(. ْتث ٔتاَلنقلتعليم اللغة العربٌية جامعة موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمٌية احلكومٌية 
جامعي. قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية كالتعليم، جامعة موَلنا مالك 
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاَلنج. ٖتت إشراؼ الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت.

 ادلشكالت يف مهارةالكتابة، التقابل اللغوم، حلوؿ ادلشكالت الكلمات األساسية: 
لغة األجبنية ليس باألمر السهل أك اذلٌُت، لكٌن مع البحث كالدراسة أمكن  إٌف تعليم

أثناء كَلعجب أٌف فيها العوامل  الوصوؿ إىل عٌدة طرؽ لتعليم اللغة يف كقت قصَت كّتهد معقوؿ.
تعليمو، كلعل أبرزىا ىي اإلحتكاؾ من اللغة األـٌ إىل اللغة الثٌانية، اخلطأ يف تطبيق اللغة الثانية 

 بسبب تداخل اللغة األـٌ. 
( ُفأرادت الباحثة أف تقييم ْتٌل ادلشكالت يف مهارة الكتابة يف ضوء التقابل اللغوم 

( لعرؼ كجوه الشبهات كاإلختالفات بُت ِ، لعرؼ مشكالت دارسي اللغة العربٌية يف مهارة الكتابة
( لعرؼ حلوؿ ادلشكالت يف ضوء التقابل ّاجلملة العربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولة يف مهارة الكتابة، 

بُت اجلملة العربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولة. إف مدخل ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي. كأما ادلنهج 
ة ىو البحث الوصفي كادلنهج البحث ادلكتِب كادليداين، الذم انتجتو الباحثة يف ىذه الدراس

 كلتحقيقو استخدـ ىذا البحث البحث اإلجرائي.
( ادلشكالت احلديثة يف مهارة الكتابة تأيت ُكنتائج ىذا البحث على ثالثة أقساـ، منها: 

فوجوه  ( التقابل اللغوم: أ( ِبسبب التداخل، ككاف التداخل مشكلة لدل دارسي اللغة العربٌية. 
( كانت ّالتشٌبهات توجدمخسة تشٌبهات، ب( ككجوه اإلختالفات توجد سبعة إختالفات. 

الدراسة التقابلٌية حٌل ادلشكلة يف مهارة الكتابة، ذلك يوجد من ادلالحظة بالبحث اإلجرائي على أٌف 
إىل  َ،َٕ ، كيف الدكر الثاين يبلغ علىَ،ْٗيرتقي إىل  ٓ،ّٔالنتيجة يف الدكر األٌكؿ يبلغ على 

، فبتلك الًتقيات تدٌؿ على أٌف التقابل اللغوم حلٌّ من حلوؿ ادلشكالت يف مهارة الكتابة ٓ،َٖ
 كَلبٌد التطبيق منو يف التعليم العربٌية.
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ABSTRACT 

 Maidatul Hasanah. 2016. The solution of writing skill error in passive sentences based 

on the contrastive analysis perspective. Skripsi. Arabic 

Language Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher 

Training, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic 

University, Malang. Advisor: Dr. Mamluatul Hasanah, M. Pd. 

 

Keywords: Writing skill error, Contrastive analysis, The solution of writing skill error 

  In Arabic language learning there are four skill of language, they are listening 

skill, speaking skill, reading skill and writing skill. Learning Arabic language is not easy 

language to learn because as Arabic is foreign language, it sometimes occur some errors 

and difficulties in learning, especially in writing skill. Based on the observation, the 

researcher found many errors and mistakes in writing skill, one of them in passive 

sentences. From the researcher investigation occur errors caused by the first language 

interferences, with the result that interferences becomes the difficulty for the learner of 

Arabic language. Based on the first language interferences, the researcher needs to do 

contrastive analysis on the similarity and the difference of the passive sentences between 

Indonesian language and Arabic language as the solution of writing skill”s errors. So in 

this research the researcher used under the title “The solution of writing skill error in 

passive sentences based on the contrastive analysis perspective”.  

The objective of this research is (1) to know the kind of errors in writing skill, (2) 

to know the similarity and difference of the passive sentences structure in Indonesian 

language and Arabic language, and )3( the solution of writing skill”s error based on the 

contrastive analysis perspectives. In this research the researcher used descriptive method, 

while the approach used qualitative approach. In analyzing the data, the researcher used 

structuralism contrastive analysis. Also the researcher used documentation, observation, 

and interview as the instruments. In finding the solution of the problems in this research, 

therefore the researcher does Class Actions Observation (PTK) with some steps: 1) 

planning cycle, 2) implementation, 3) evaluation, and 4) reflection. 

Based on the research problems above, the finding of this research divided into 3 

parts, they are: 1. Kinds of error in writing skill, one of them is the arranging of passive 

sentences which cause by the interference of the first language. 2. Contrastive analysis: 

The similarities of the passive sentence structures in Arabic language and Indonesian 

language have five  similarities,  and the differences of the passive sentence structures in 

Arabic language and Indonesian language have seven differences. 3. The solution of the 

errors in the arrangement of passive sentence in writing skill is using contrastive analysis 

as one of the solution in this problem. After implemented contrastive analysis with 

exercise model which has some variations and was not monotonous in learning Arabic 

language, it can decrease the errors of arranging the passive sentences in Arabic language 

for the students. This argument can be seen from the mean value of the assignment and 

the examination in the first cycle, it was increase from 36, 5 to 49, 0. And in the second 

cycle, the mean value of the assignment and the examination was increased from 70, 0 to 

80, 5. Finally, from the increase of the mean, it can be conclude that learning Arabic 

language with contrastive analysis become the solution of the writing skill’s errors in 

arranging the passive sentence in Arabic language.  
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ABSTRAK 

 

Maidah Hasanah. 2016. Solusi Terhadap Masalah Keterampilan Menulis Kalimat Pasif 

Dalam Prespektif Analisis Kontrastif. Penelitian Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. Mamluatul Hasanah, M.Pd 

 

Kata Kunci: Masalah Dalam Keterampilan Menulis, Analisa Kontrastif, Solusi Terhadap 

Masalah Keterampilan Menulis 

Mempelajari bahasa Asing bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi 

membutuhkan berbagai cara untuk mencapainya khususnya bahasa Arab, sehingga tidak 

heran jika banyak kesalahan yang terjadi, dan ini menjadi suatu persoalan bagi pelajar 

bahasa Arab dalam mempelajarinya. Banyak sekali sebab terjadinya kesalahan dalam 

pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam keterampilan menulis, seperti pergesekan 

bahasa pertama terhadap bahasa kedua ( bahasa Arab) yang disebut juga dengan 

Interferensi bahasa. 

Berdasarkan masalah yang ada maka peneliti berkeinginan untuk melakukan 

analisa kontrastif persamaan dan perbedaan yang dalam hal ini pada kalimat pasif bahasa 

Indonesia dan bahasa Arab sebagai solusi dalam masalah keterampilan menulis. Sehingga 

dalam penelitian ini peneliti mengambil judul ” Solusi Terhadap Masalah Keterampilan 

Menulis Kalimat Pasif Dalam Prespektif Analisis Kontrastif”.  Adapun tujuan penelitian 

ini adalah 1) untuk mengetahui masalah dalam keterampilan menulis, 2) mengetahui 

persamaan dan perbedaan struktur kalimat pasif Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab, dan 

3) solusi terhadap masalah keterampilan menulis dalam prespektif analisis kontrastif. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Untuk menganalisa data penelitian ini peneliti menggunakan analisa kontrastif 

strukturalis. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, 

observasi dan wawancara. Untuk mengetahui solusi dalam masalah keterampilan menulis 

maka peneliti melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tahap berikut: 1) 

siklus perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) evaluasi, dan 4) refleksi. 

Adapun hasil penelitian ini terbagi menjadi tiga, diantaranya: 1) Kesalahan dalam 

keterampilan menulis yaitu penyusunan  kalimat pasif disebabkan adanya interferensi 

bahasa pertama, dan ini menjadi kesulitan bagi pelajar bahasa Arab dalam 

mempelajarinya. 2) Analisis Kontrastif antara kalimat pasif bahasa Arab dan bahasa 

Indonesia meliputi dua aspek, yang pertama aspek persamaan terdapat lima persamaan, 

dan aspek kedua aspek perbedaan terdapat tujuh perbedaan. 3) Solusi terhadap masalah 

penyusunan kalimat pasif dalam keterampilan menulis yakni analisis kontrastif sebagai 

salah satu solusi dalam masalah penyusunan kalimat pasif. Berdasarkan data yang ada 

setelah diterapkannya pembelajaran dengan analisa kontrastif, dapat mengurangi 

kesalahan pelajar dalam penyusunan kalimat pasif bahasa Arab. Hal ini terlihat pada nilai 

rata-rata tugas dan ulangan  pada siklus I meningkat dari 36,5 Menjadi 49,0. Dan  Pada 

siklus II nilai rata-rata tugas dan ulangan meningkat dari 70,0 Menjadi 80,5. Dan dari 

peningkatan tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran bahasa Arab dengan analisis 

kontrastif menjadi solusi dalam permasalahan keterampilan menulis yaitu menyusun 

kalimat pasif bahasa Arab.  
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 الفصل األّول
 المقّدمة

 

 خلفّية البحث - أ

إٌف تعليم لغة إحدل ادلواٌد يف تعليم اللغة األجبنية.  يف إندكنسٌيا كانت اللغة العربٌية
جبنية ليس باألمر السهل أك اذلٌُت، لكٌن مع البحث كالدراسة أمكن الوصوؿ إىل عٌدة األ

أثناء تعليمو، كَلعجب أٌف فيها العوامل  طرؽ لتعليم اللغة يف كقت قصَت كّتهد معقوؿ.
كلعل أبرزىا ىي اإلحتكاؾ من اللغة األـٌ إىل اللغة الثٌانية، اخلطأ يف تطبيق اللغة الثانية 
بسبب تداخل اللغة األـٌ. فإذا ادلساعدة الكبَتة يف أثناء تعليم اللغة العربٌية ليس من 

  دارس اللغة العربٌية بسبب التداخل.اإلسًتاتيجٌية ككفاءة ادلعٌلم اجلاٌفة كحسب بل حىٌت 
إٌَّنا يقصد باكتساب  إضاءاتكقد رأل عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف يف كتابو 

اللغة العملٌية غَت الشعوريٌة، كغَت ادلقصود، اليت يتٌم ُّا تعليم اللغة األـٌ، ذلك أٌف الفرد 
دكف أف يكوف ىناؾ تعليم يكتسب لغتو األـٌ، يف مواقف طبيعٌية، كىو غَت كاع بذلك، ك 

سلطط لو، كىذا ما حيدث لألطفاؿ، كىم يكتسبوف لغتهم األكىل، فهم َليتٌلقوف دركسا 
منتظمة يف قواعد اللغة، كطرؽ استعماذلا، كإٌَّنا يعتمدكف على أنفسهم يف عملٌية 

 1اكتساب اللغة يف فًتة قصَتة، كٔتستول رفيع.

سبب التداخل من اللغة األـ إىل اللغة اذلدؼ ببيانو أٌف لكٌل فرد  تشومسكيكأٌكده 
لو النظاـ الفطرم ادلناسب بلغة من اللغات ادلكتسبة. كاف ىذا النظاـ على إمكانٌيات 

كعلى األمثلة احملٌددة يف لغة اكتسبها  2يضع كيضٌم اٌتصاَلت معيٌنة يف ادلٌخ أك العصب.
ار قواعد اللغة بالنظاـ الفطرم، كتلك األمثلة مكتسبة كلد عادٌم أك لكٌل منو يصنع كخيت

  من لغتو األـ كمن بيئتو. 

                                                             
 ُّٕص: إضاءات. عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف.  1

2
 Jos Daniel Parera.  Sintaksis. Hal.88 
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كالعود إىل ذلك أٌف سبب التداخل مرتبط باكتساب اللغة األـ ألنٌو من اإلمكانٌيات 
ًكن أف يكوف فيها فعل العملٌية اللغويٌة فسٌمي ُّا  الفطرية كذا باليت تتضٌمن يف ادلٌخ ٘تي

ة أك الكفاية ْتسب اإلٕتاىات الًتبويٌة ادلتنامٌية يف العامل، كلكن ىناؾ الكفاءة. كالكفاء
إمجاع على أٌف الكفاية ىي سلوؾ مرٌكب تندمج فيو أنواع متعٌددة من األىداؼ 
السلوكٌية، كىي ذات بعد اجتماعي تفيد ادلتعليم يف احلياة كتساعده على التدرٌج العلمي 

التعليمٌية ادلرتبطة بواقع احلياة، كىي بالتايل قابلة عن طريق شلارسة رلموعة من ادلواقف 
للمالحظة كالقياس كديكن كضع معايَت معنٌية لتقييمها. ألٌّنا ترتبط عضويٌا ببعضها )أم 
بُت طرائق التعليم كاسًتاتيجياتو كبُت أدكات التقييم(، كتعطي دلنهجٌية التفكَت كإجراءاتو 

  3أمهٌية تضاىي نتيجة العمل.

لك فكانت ادلهارات األربع أساسٌية يف تعليم اللغة العربٌية، كىي كماسبق ذ
كذلك اذلدؼ الذم  ديكن ٖتقيقو، فال عجب  4اإلستماع، كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة.

 أٌف مشكلة تواجو دارسي اللغة العربٌية يف تعليم ادلهارات األربع خاٌصة مهارة الكتابة.
التداخلي من اللغة األـٌ كىو يؤثٌر إىل عملٌية تعليم اللغة قد حضر تعليم اللغة العربٌية 

ككاف التأثَت مشكلة لدل دارسي اللغة العربٌية من الناطقُت بلغات  5العربٌية فوريٌا أـ غَته.
أخرل. كتعليم العربٌية يهدؼ يف ادلقاـ األٌكؿ إىل إكساب الدارسُت رلموعة من ادلهارات 

 هم يفٌكركف بالعربٌية كيستعملوّنا استعماَل صحيحان.اللغويٌة إىل الدرجة اليت ٕتعل
كالعود إىل ذلك، لقد أصبح كقوع التداخل يف تعليم اللغة العربٌية، كإٌف ىذا لبياف  

َليرٌد كجوده. عالقة بوجود التداخل تقٌسم ادلهارات اللغوية إىل أربع مهارات رئيسٌية ىي 
 6اإلستماع، كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة.

َلحظت الباحثة أٌف معظم مشكلة توٌقعت لدل دارسي اللغة العربٌية ىي مهارة  لقد
الكتابة اَل كىو التداخل. كذلك يوجد بعد أف قابلت الباحثة إىل احدل ادلعٌلمة يف تعليم 

                                                             
 ّٗص:النظريٌة البنئيٌة كتطبيقاهتا يف تدريس اللغة العربيٌة. صالح عبد السميع زلمد.  3
 7ُٔص: دليل عمل يف إعداد ادلوادٌ التعليميٌة لربامج تعليم العربيٌة،رشدم أمحد طعيمة،  4

5
 Abdul Chaer. Psikolinguistik Kajian Teoretik. Jakarta: RINEKA CIPTA. 2003. H. 161. 

 ُٕٔيف إعداد الواد التعليميٌة لربامج تعليم العربيٌة،  دليل عملرشدم أمحد طعيمة،  6
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قد كجدت األستاذة مشكلةن يف تعليم  7اللغة العربٌية عاٌمة كيف فصل الوسطى خاٌصة.
للغة العربٌية من الناطقُت بلغات أخرل كىي التٌداخل من مهارة الكتابة لدل دارسي ا

اللغة األـٌ، كذلك يوجد يف تعبَتىم الكتايب. حينما يعرٌبكف عبارة يف الكتابة من اللغة 
اإلندكنسية إىل اللغة العربٌية ىم يكتبوّنا كما يف لغتهم األكىل، فظهر التداخل يف  

ىم يكتبوف " ذلك اخلبز  "roti itu dimakan Ali" 8على سبيل ادلثاؿ: كتابتهم.
 . ". كما تقٌدمت بو العبارة أٌّنا قد تعٌرضت القواعد العربٌية يف الكتابة عليٌ  يىأكيلي مع

من ذلك ينبغي على الدارسُت أف يعرفوا تعريفا أساسٌيا من الكتابة، ماىي ف
أٌف الكتابة ىي ٖتويل األفكار الٌذىنٌية إىل رموز مكتوبة. كتأيت  الكتابة؟، كما ىو ادلعلـو

 9مهارة الكتابة متأٌخرة ْتسب ترتيبها بُت بقية ادلهارات، فهي تأيت بعد مهارة القراءة.
كللكتابة ثالث مراحل، منها ادلرحلة األكىل ىي التدريب على رسم احلركؼ، كحيتوم 

ٌصة برسم حركؼ اللغة العربٌية، كمعرفة التهجئة، على ادلهارات اآللية )احلركٌية( اخلا
كالًتقيم يف العربٌية. كادلرحلة الثٌانية ىي التعبَت ادلقٌيد، ىي مرحلة كسطى تربط بُت مرحلة 
رسم احلركؼ كالتعبَت احلٌر، كىذه مرحلة التعبَت ادلقٌيد أك ادلوٌجو. كادلرحلة الثٌالثة ىي 

حيٌوؿ أفكاره الٌذىنٌية إىل لغة مكتوبة تعرب بوضوح  التعبَت احلٌر، يًتؾ للطالب فرصة أف
    10عٌمايريد قولو مع احًتاـ رأيو، كىذه مرحلة عقلٌية.

كمن مشكلة كثَتة لدل الدارسُت لغَت النٌاطقُت ُّا ىي ادلرحلة الثٌالثة التعبَت 
الب ىذه مرحلة عقلٌية، ىناؾ تعبَت كتايٌب متقٌدـ كتابة فنٌػٌية. كيطلب من الط 11احلٌر.

الكتابة يف موضوعات لديهم ادلعلومات الكافية عنها، ألٌف اذلدؼ ليس إىل معرفة 

                                                             
  َُِٓمن سبتمبَت  ٕيـو الثالثاء تاريخ  ادلعٌلمة يف مهارة الكتابة، بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربٌية عناية الرشيدة ادلقابلة مع أستاذة  7
 َُِٓمن سبتمبَت  ٕيـو الثالثاء تاريخ  بربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربٌيةادلعٌلمة يف مهارة الكتابة، عناية الرشيدة ادلقابلة مع أستاذة  8
 50ِإضاءات، ص:عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف،  9

 َِٕ-َِٓنفس ادلرجع. ص: 10
11

 Bisri Mustofa dkk. Metode & Strategi Pembelajaran bahasa Arab. Malang: UIN-

MALIKI PRESS. 2012. H. 104 
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حصيلتهم من ادلعلومات، كإٌَّنا اذلدؼ إىل تدريبهم على أف يصوغوىا مكتوبة بطريقة 
 صحيحة.

أصبح التداخل ظهوران يف تعليم اللغة العربٌية ىو التدريب الكتايب لدل دارسي اللغة 
أبرزىا يف تركيب مجلة الفعل اَّهوؿ. كالفعل اَّهوؿ ىو مايذكر فاعلو يف العربٌية، كلعٌل 

الكالـ بل كاف زلذكفا لغرض من األغراض: إٌما لإلجياز، اعتمادان على ذكاء الٌسامع، 
كإٌما للعلم بو، كإٌما للمجهوؿ بو، كأٌما للخوؼ عليو، كإٌما للخوؼ منو، كإٌما لتحقَته، 

لتعظيمو تشريفا لو فنكـر أف يذكر، إف فعل ماَل ينبغي دلثلو أف فتكـر لسانك عنو، كإٌما 
يفعلو، كإٌما إلُّامو على الٌسامع. كَل يبٌت اَّهوؿ إٌَل من الفعل ادلتعدل بنفسو، مثل 
، إف كاف نائب  }ييكرىـ اَّتهدي{، أك بغَته مثل }يػيٍرفىقي بالضعيف{. كقد يبٌت من الالـز

ره طويله{، أك ظرفا مثل: }ًصٍيمى رمضافي{.الفاعل مصدرا ضلو: }سيًهرى سه
12 

كيف الواقع تركيب مجلة الفعل اَّهوؿ مل يزؿ أف يكوف صحيحا لدل دارسي اللغة 
العربٌية خٌصة دارسي اللغة العربٌية من الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربٌية  موَلنا مالك 

 إبراىيم ماَلنق، ىذا بسبب التداخل من لغتهم األـٌ.
ىذا الربنامج ادلكثف ادلسمى بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربٌية من عاـ  بدأ 

ىذا الربنامج عبارة عن نتيجة اإلجتهاد يف البحث عن حٌل مشكالت  13ـ. ُٕٗٗ
تعليم اللغة العربٌية يف إندكنسٌيا، كقد كاجهت ادلؤٌسسات التعليمٌية يف إندكنسٌيا العديد 

ادلنصرفة، كبادلناسبة كجدت اجلامعة سلرجا كطريقا من ادلشكالت من خالؿ األعواـ 
ها اجلدد على تعليم اللغة العربٌية كٌل يـو من الساعة الدارسينصحيحا عندما ألـز مجيع 

الثٌانية ظهرا إىل الثٌامنة مساء دلٌدة عاـ كاحد. كما اعتربت اجلامعة نفسها ناجحة إىل حٌد 
ذاالنجاح اشتٌد اإلقباؿ على تعليم اللغة العربٌية ما يف تعليم اللغة العربٌية، كشلٌا يشهد ى

 كتعٌلمها يف األعواف األخَتة اقتداء ٔتا فعلتو جامعة موَلنا مالك إبراىيم. 

                                                             
 ُْص:جامع الدركس العربيٌة، مصطفى الغالييٍت،  12
  بالكاتب عارؼ مصطفى كأمحد شاكرين أصمعيالعربيٌة ألغراض خاصٌة، كالـ مدير جامعة موَلنا مالك إبراىيم، انظر إىل كتاب،   13
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كادلراد بالفعل اَّهوؿ ىو مامل يذكر فاعلو يف الكالـ بل كاف زلذكفا لغرض من 
بو، كإٌما للجهل بو، كإٌما  األغراض، إٌما لإلجياز اعتمادا على ذكاء الٌسامع، كإٌما للمعٌلم

للخوؼ عليو، كإٌما للخوؼ منو، كإٌما لتحقَته فتيكًرـي لسانك عنو، كإٌما لتعظيمو تشريفان 
        14لو فتكرمو أف يذكر إف فعل ماَلينبغي دلثلو أف يفعلو كإٌما إلُّامو على الٌسامع.

ف يف نوا يضعفو خاٌصة للذين كا ملية التدريس ظهرت ادلشكلة لدل الدارسُتكيف ع 
موف اللغة العريٌبة أٌكؿ مرٌة. كادلشكلة اليت استحضرهتم ىي التداخل اللغة العربٌية ألٌّنم يتعل

 من اللغة األـٌ.  

كلتحقيق تلك ادلشكلة َلحظت الباحثة مالحظة ميدانٌية تعٍت يف فصل ب اخلامس 
انة كاإلختبار القبلي كاستخدمت الباحثة اإلستب الربنامج اخلاٌص لتعليم اللغة العربٌية،

يف  لدارسوفكمن ىذه األخطاء اليت استوعبها افوجدت الباحثة األخطاء يف كتابتهم. 
الكتابة أٌّنم يكتبوف تعبَتان حرٌيًّا من لغتهم األكىل مٌث ينتقلوف إىل اللغة العربٌية بأسلوب 

كىي  Abu bakar senang pelajaran bahasa Arabعلى سبيل ادلثاؿ:  لغتهم األكىل.
ريًغبى ألب بكر الدرس اللغة "   اجلملة للمعلـو إىل اجلملة للمجهوؿ بل إٌّنم يكتبوف

سلوب األكذا الصحيحة تركيب مجلة الفعل اَّهوؿت ىذه اجلملة قد تعٌرض، "العربٌية
 العربٌية بل تدؿ على أسلوب لغتهم األـٌ. 

يف اكتساُّا. فذلك  كمن ىذا كاف التأثَت عوائق لدل دارسي اللغة العربٌية 
يٌات منو على مدٌرسي اللغة األجبنية عاٌمة كاللغة العربٌية خاٌصة، فيحتاج إىل إقامة  التاحدٍّ

تقييم ْتٌل ادلشكالت يف مهارة البحث. كالعود إىل مشكلة سابقة، أرادت الباحثة أف 
تسهيال كتفهيما لدل دارسي اللغة العربٌية. كرأت أّنا الكتابة يف ضوء التقابل اللغوم 

الكتابة يف ضوء  ادلشكالت يف مهارة حلٌ ْتاجة إىل إقامة البحث ٖتت ادلوضوع " 
 ". التقابل اللغوم بُت اجلملة العربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولة

 

 

                                                             
 ُْص:حامع الدركس العربيٌة، مصطفى الغالييٍت،  14
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 أسئلة البحث - ب

 حلٌ  البحث ىي كالعودة إىل خلفٌية البحث السابقة فادلسئلة الرئيسٌية يف ىذا
ادلشكالت يف مهارةالكتابة يف ضوء التقابل اللغوم بُت اجلملة العربٌية كاإلندكنسٌية 

 اَّهولة ".  فالعرض عن ىذه ادلسئلة الرئيسية منها:

 مامشكالت دارسي اللغة العربٌية يف مهارة الكتابة؟   -1

 يف مهارة الكتابة؟التقابل اللغوم بُت اجلملة العربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولة  كيف -2

 بُت اجلملة العربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولة؟ ماحٌل ادلشكالت يف ضوء التقابل  -3

 األىداف - ج

ادلشكالت يف مهارة  حلٌ البحث ىو اإلكتشاؼ على كضوح  اذلدؼ من ىذا
 الدارسُتلدل لعربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولة الكتابة يف ضوء التقابل اللغوم بُت اجلملة ا

فالعرض عن الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربٌية جامعة موَلنا مالك إبراىيم ماَلنق. ب
  ىذه األىداؼ منها:

  اللغة العربٌية يف مهارة الكتابة لعرؼ مشكالت دارسي -1

لعرؼ كجوه الشبهات كاإلختالفات بُت اجلملة العربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولة يف  -2
 مهارة الكتابة

 .بُت اجلملة العربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولةت يف ضوء التقابل لعرؼ حٌل ادلشكال -3

 أىّمية البحث . د

 األمهٌية النظرية .1

باَلعتبار النظرم يرجى من ىذا البحث أف يزيد كيغٍت ثركة ادلعلومات عن نظرية 
 تركيب اجلملة اإلندكنسية كالعربية اَّهولة كتأديتها يف تعليم مهارة الكتابة.

 األمهٌية التطبيقية .2

كتقليلها بسبب التداخل ستحصل الباحثة على حٌل ادلشكلة  عرب ىذا البحث
اللغوم يف تعليم مهارة الكتابة كنتيجة ىذا البحث سيكوف تنٌبؤ عملٌية تعليم مهارة 
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الكتابة ادلتعلق بالتداخل اللغوم كىي إسهاـ خزانة العلم كثركهتو للطالب كادلدٌرس 
 ككذلك ادلدارس يف أم ناحية كانت.

 تحديد المصطلحات . ه

عن ادلشكالت يف مهارة الكتابة أم الفعل اَّهوؿ. كالفعل  البحثيف ىذا خيتٌص 
   15اَّهوؿ ىو مامل يذكر فاعلو يف الكالـ بل زلذكفا لغرض من األغراض.

يف أكجو التشابو كاإلختالؼ بُت اللغة األكىل للمتعلم  االدراسة التقابلية خيتٌص ُّ
سهولة التعليم، كما أٌف  كالتشابو بُت لغتُت َل يعٍت 16ها.ميتعلٌ كاللغة األجبنية اليت 

اإلختالؼ َليعٍت صعوبة التعليم، ذلك أٌف اإلختالؼ كالتشابو مسألة لغويٌة، أٌما السهولة 
 كالصعوبة فمسألة نفسٌية لغويٌة.  

 حدود البحث . و

 احلدكد ادلوضوعٌية  .1

الكتابة يف ضوء التقابل  ادلشكالت يف مهارة حلٌ يبحث ىذا البحث ٖتت ادلوضوع 
مجلة الفعل فاجلملة ادلقصودة ىي  اللغوم بُت اجلملة العربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولة.

كاعتمدت الدراسة التقابلية على النظرية البنيوية اليت تًتٌكز يف تركيب اجلملة َليف . اَّهوؿ
 كظائفها كدَللة معانيها.  

 احلدكد ادلكانية .2

الوسطى من الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية. ألٌف  اختارت الباحثة الفصل
ىذاالفصل يرتبط بُت مرحلة رسم احلركؼ كالتعبَت احلٌر. كىناؾ تعبَت كتايب متقٌدـ كتابة 

الكتابة يف موضوعات لديهم ادلعلومات الكافية عنها،  لدارسُتفنٌػٌية. كيطلب من اَل
كإٌَّنا اذلدؼ إىل تدريبهم على أف كاذلدؼ ليس إىل معرفة حصيلتهم من ادلعلومات، 

 يصوغوىا مكتوبة بطريقة صحيحة، كما مٌر.

 

                                                             
15

 41: ص العربّية، الدروس جامع الغالييني، مصطفى 
 86:صإضاءات. عبد الرحن بن إبراىيم الفوزاف. 16
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 ّسابقةالدراسة ال . ي

 (َُِٓديو دينا أمينتا ) .1

قامت الباحثة ٔتوضوع "الدراسة التقابلية بُت اجلملة العربية كاإلندكنسية كتأديتها يف 
بكٌلية الًتبية جامعة تعليم مهارة الكتابة " رسالة بكالوريوس قسم تعليم اللغة العربية 

موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمٌية احلكومٌية ٔتاَلنق، يستهدؼ ىذا البحث لدراسة 
مستويات اجلملة العربٌية كاإلندكنسٌية كاختالفاهتا من ىاتُت اللغتُت مع تأديتها يف مهارة 

 الكتابة. كأما نتائج ىذا البحث:
 لعربية كاإلندكنيسيةكجوه التشبهات كاإلختالفات بُت تركيب اجلملة ا .1

كقعت التشبهات يف عٌدة األجزاء من تركيب اجلملة بُت ىاتُت اللغتُت اليت اقتصرت 
الباحثة كما يلي: أقٌل أركاف اجلملة، كيف تركيب اجلملة اَلمسية إٌما يف موضع ادلسند إليو 

  كمفهـو اجلملة، كادلتعدم إىل ادلفعوؿ كاحد ekatransitif  كمفهـو اجلملة

traktransitif  كانقساـ ادلسند، كمفهـو ادلسند مفرد، مفهـو ادلسند غَت مفرد ، كالالـز
 فيها.
تأدية الدراسة التقابلية يف تعليم مهارة الكتابة كاألساس يف صياغ التقنيق  .2

 التعليمي يف مهارة الكتابة اليت اقتصرت الباحثة.

وع أٌف سيبحث يف أٌما فرؽ ىذا البحث العميق بالبحث السابق ىو من حيث ادلوض
الكتابة يف ضوء التقابل اللغوم بُت اجلملة  ادلشكالت يف مهارة حلٌ ىذا البحث عن 

العربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولة، كإٌما سيبحث يف البحث السابق عن التشٌبهات 
كاَلختالفات بُت تركيب اجلملة اإلندكنيسية كاللغة العربية كتأديتها يف تعليم مهارة 

 الكتابة. 
كمن حيث خلفية البحث أٌف يف ىذا البحث يأيت ٔتشكلة بدءا قبل الدراسة 

ها. خالفا بالبحث السابق أنٌو يواجو على الدراسة حلٌ التقابلٌية فكانت الدراسة التقابلٌية 
 التقابلٌية تشٌبها كاختالفا مثٌ تأديتها يف تعليم مهارة الكتابة. 
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 نهج كادلدخل بالبحث السابق. كأٌما منهج البحث استخدـ ىذا البحث نفس ادل
 . َُِٓإدلا فؤادة  .2

الدراسة التقابلية على ادلستول النحوم بُت اللغة العربيٌة قامت الباحثة ٔتوضوع "
رسالة بكالوريوس قسم تعليم اللغة العربٌية، كلية  كاللغة اإلندكنسية كأمهيتها يف التعليم"،

ىيم اإلسالمية احلكومية ماَلنج. علـو الًتبية كالتعليم، جامعة موَلنا مالك إبرا
كيستهدؼ ىذا البحث لوصف كجوه ادلتشبهات كاإلختالفات يف مادة العدد كادلعدكد 
بُت اللغة العربٌية كاللغة اإلندكنسية، كلكشف أمهية الدراسة التقابلية على مادة العدد 

 كادلعدكد بُت اللغة العربٌية كاللغة اإلندكنسية يف التعليم.

( qualitative research methodالبحث ادلدخل الكيفي ) كاستخدـ ىذا
 contrastive( كادلنهج التقابل )descriptive research methodبادلنهج الوصفي )

method.)  َكأما نوع ىذا البحث ىو الدراسة ادلكتبية(library research .)
البيانات ادلأخوذة ( يف مجع documenter methodكتستخدـ الباحثة الطريقة الوثائقية )

 من الكتب، كالوثائق، كادلقاَلت، كالشبكة الدكلية كغَت ذلك.
تكونت النتائج يف ىذا البحث على ثالثة أقساـ، كىي كأٌما نتائج ىذا البحث ىي 

 لٌ ادلتشبهات كاإلختالفات على العدد كادلعدكد بُت اللغة العربٌية كاللغة اإلندكنسٌية كاحل
ة العربٌية. كأٌما من ناحية كجوه ادلتشاُّات، كجدت الباحثة أٌف يف النظريٌة يف تعليم اللغ

( من ُمادة العدد كادلعدكد ىناؾ ادلتشبهات بُت اللغة العربٌية كاللغة اإلندكنسٌية، كىي :)
( من ناحية مواقع ِ. )ََُ-َِك  ُٗ-ُُناحية تركيب كيفية تعديد ادلعدكد من 

( من ناحية تركيب كيفية ُفات أيضا، كىي: )العدد يف اجلملة. كجدت يف كجوه اإلختال
( ّ. )ٗٗ-ُِك ُٗ-ُُ( من ناحية كيفية كتابة العدد من ِ. )ِك ُتعديد ادلعدكد 

( من ناحية تذكَت كتأنيث العدد ْمن ناحية رلموع ادلعدكد )ادلفرد، كادلثٌت، كاجلمع(. )
لتقابل اللغوم من ( من ناحية إعراب العدد كادلعدكد. كأٌمأ من ناحية آكادلعدكد. )
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ىذه ادلشكالت كىي  حلٌ معرفة التنٌبؤ دلراحل صعوبات دراسة العدد كادلعدكد اليت ٘تكن 
 بادلدخل يف تعليم النحو على أساس التقابل اللغوم.

أٌما فرؽ ىذا البحث بالبحث السابق ىو من حيث ادلوضوع أٌف سيبحث يف ىذا 
وء التقابل اللغوم بُت اجلملة العربٌية الكتابة يف ض ادلشكالت يف مهارة حلٌ البحث عن 

على  كاإلندكنسٌية اَّهولة، كإٌما سيبحث يف البحث السابق عن الدراسة التقابلية
  ادلستول النحوم بُت اللغة العربٌية كاللغة اإلندكنسية كأمهيتها يف التعليم.

كمن حيث خلفية البحث أٌف يف ىذا البحث يأيت ٔتشكلة بدءا قبل الدراسة 
ها. خالفا بالبحث السابق أنٌو يواجو على الدراسة حلٌ التقابلٌية فكانت الدراسة التقابلٌية 

التقابلٌية تشٌبها كاختالفا كأمهيتها يف التعليم. كادلبحث الذم يبحث البحث السابق نفس 
 ادلستول النحوية.ادلبحث ُّذا البحث ىو 

كأٌما منهج البحث الذم استخدـ ىذا البحث نفس ادلنهج يف ادلقابلة كالوثائق 
خالفا يف ادلالحظة. أٌف ىذا البحث يقـو بادلالحظة يف الفصل ب اخلامس بالربنامج 
اخلاص لتعليم اللغة العربٌية جامعة موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمٌية احلكومٌية ماَلنق، 

سابق مل يقـو ُّا. كادلدخل استخدـ ىذا البحث نفس ادلدخل بالبحث كالبحث ال
 السابق. 

 (، 2ٕٔٓفريدة نافعة ) -4

كأمهيتها يف تعليم   Gerundالدراسة التقابلية بُت ادلصدر ك قامت الباحثة ٔتوضوع " 
 رسالة بكالوريوس، قسم تعليم اللغة العربٌية، كلية علـو الًتبية كالتعليم،اللغة العربيٌة، 

جامعة موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمٌية احلكومٌية ماَلنق. كيستهدؼ ىذا البحث دلعرفة ما 
ىي ادلساكات ك الفركؽ بُت ادلصدر كاجلَتكف، كدلعرفة ما ىي أمهية الدراسة التقابلية بُت 

 ادلصدر كاجلَتكف يف تعليم اللغة العربٌية.

( كيكوف يف دراسة library researchكأٌما منهج ىذا البحث ىو الدراسة ادلكتبية )
 descriptiveالوصفي ) ( اليت تنهج بادلنهجqualitative research methodكيفية )
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research method(كادلنهج التقابلي )contrastive method فالباحثة تستخدـ .)
( يف مجع البيانات كىي ْتث البيانات عن documenter methodطريقة الوثائقية )

 َت ادلأخوذ من الكتب كاجلرائد كاَّاٌلت كادللحوظات.ادلقلب ادلغ
 كنتائج ىذا البحث ىي:

ىذه النتيجة خاصة للطالب لديهم الكفاءة يف اللغة اإلصلليزية جيدا، كلكنهم  -1
 لديهم الكفاءة فَت جيد يف اللغة العربٌية أك مل يفهمواىا بتة.

كفهم عالمات  يف تعلم ادلصدر  فأٌكؿ شيء أف يعملو ىو فهم أقساـ الفعل -2
الفعل كاَلسم. ىذا حيتاج إىل ادلفارقة بُت فعل ادلاضي كبعض ادلصدر الذم 

 متساكياف يف كتابة.

 ككيفية استخدامها. Verbيف تعلم اجلَتكف فأٌكؿ شيء أف يعرفونو ىو أنواع  -3

 ادلصدر نوع من اَلسم فيستطيع أف يعمل كظائف اَلسم، إَلٌ ادلصدر. -4

يف القراءة كادلفارقة  لدارسُتالعربٌية ىي مهمة ليسهل اَلكتابة الشكل يف اللغة  -5
 بُت ادلصدر كالفعل )خاصة لبعض ادلصدر(.

أٌما فرؽ ىذا البحث بالبحث السابق ىو من حيث ادلوضوع أٌف سيبحث يف ىذا 
الكتابة يف ضوء التقابل اللغوم بُت اجلملة العربٌية  ادلشكالت يف مهارة حلٌ البحث عن 
الدراسة التقابلية بُت ادلصدر َّهولة، كإٌما سيبحث يف البحث السابق عن كاإلندكنسٌية ا

 كأمهيتها يف تعليم اللغة العربٌية.   Gerundك 
كمن حيث خلفية البحث أٌف يف ىذا البحث يأيت ٔتشكلة بدءا قبل الدراسة التقابلٌية 

ى الدراسة التقابلٌية ها. خالفا بالبحث السابق أنٌو يواجو علحلٌ فكانت الدراسة التقابلٌية 
كأمهيتها يف تعليم اللغة العربية. كادلبحث الذم  Gerundبُت ادلصدر ك  تشٌبها كاختالفا

 يبحث البحث السابق نفس ادلبحث ُّذا البحث ىو ادلستول النحوية.
كأٌما منهج البحث الذم استخدـ ىذا البحث نفس ادلنهج يف ادلقابلة كالوثائق خالفا 

ىذا البحث يقـو بادلالحظة يف الفصل ب اخلامس بالربنامج اخلاص  يف ادلالحظة. أفٌ 
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لتعليم اللغة العربٌية جامعة موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمٌية احلكومٌية ماَلنق، كالبحث 
 . السابق مل يقـو ُّا. كادلدخل استخدـ ىذا البحث نفس ادلدخل بالبحث السابق

 ـ (ََِٗحكمى كحيودم )  -5

بادلوضوع " مشكالت الطالب يف استخداـ قواعد اللغة العربٌية يف قاـ ىذا البحث 
ادلدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماَلنج، رسالة ادلاجستَت غَت منشورة اجلامعة اإلسالميٌة 

( مشكالت ُاحلكومٌية ماَلنج. كمنهج البحث ادلستخدـ ىو كصفي، كنتائج البحث: 
كل حرؼ اجلر. كىناؾ خطأ يف الكتابة يف استخداـ حرؼ اجلر، ىم مل يستخدموا  

( يف استخداـ اجلملة اَلمسية من ِكاستعمالو كالطالب الذين يستخدموف حرؼ اجلر. 
ناحية كظيفة على َّنط أٌف كأخواهتا كخربىا ادلقدـ كامسها ادلؤخر، كثَت منهم سلطئوف يف 

 استعمالو.
سيبحث يف ىذا أٌما فرؽ ىذا البحث بالبحث السابق ىو من حيث ادلوضوع أٌف 

الكتابة يف ضوء التقابل اللغوم بُت اجلملة العربٌية  ادلشكالت يف مهارة حلٌ البحث عن 
مشكالت الطالب يف  كاإلندكنسٌية اَّهولة، كإٌما سيبحث يف البحث السابق عن

 . استخداـ قواعد اللغة العربٌية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماَلنج

بحث أٌف ىذا البحث يأيت ٔتشكلة يف قواعد اللغة العربٌية ككذا كمن حيث خلفية ال
بالبحث السابق. كإٌَّنا البحث السابق يواجو إىل كصف ادلشكالت   بل ىذا البحث 

 ها أم الدراسة التقابلية.حلٌ يواجو إىل كجهُت كجو يف كصف ادلشكالت ككجو يف 
دلالحظة. كأٌما منهج البحث ادلقابلة، كايبحث عن الوثائق، ك البحث  ىذاأٌما منهج ك  

السابق ىو ادلنهج الوصفي. كمدخل البحث الذم استخدـ البحث السابق نفس 
 ادلدخل ُّذا البحث ىو ادلدخل الكيفي.
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 الفصل الثّاني
 اإلطار النظري

 

 المبحث األّول: تعليم مهارة الكتاب
  مفهوم تعليم مهارة الكتابة -1

يتطٌلب مٌنا أف نتحٌدث أٌكَل عن ادلهارة، قبل إٌف احلديث عن ادلهارات اللغوية 
مايكوف -غالبا-ألف التعريف ادلعجمي حديثنا عن اللغة. كسنبدأ بالتعريف ادلعجمي؛

أساسان لتعريف اَلصطالحي. يقوؿ ابن منظور يف لساف العرب "ادلاىر: السابح". أٌما 
كالسابح اَّيد". كيف عند الفَتكزبادم يف القاموس احمليط "ادلاىر: احلاذؽ بكٌل عمل، 

مهر يف الشيئ كبو مهارة، أحكمو كصار بو حاذقا، فهو ماىر، كيقاؿ:  ادلعجم الوسيط:
مهر يف العلم، كيف الصناعة، كغَتىا. كنالحظ من ىذه التعريفات أٌف معٌت ادلهارة يف 

 17اللغة يدكر حوؿ: إحكاـ الشيئ كإجادة كاحلذؽ فيو.

 كما ذكرنا فيما يلي:  أماٌ اصطالحا عٌرفها بعض اللغوين
: سلوؾ يٌتصف بالتكرار، كيتكٌوف من سلسلة األعماؿ اليت يتٌم  .أ  رجاء أبو عالـٌ

 أداؤىا بطريقة ثابتة نسبٌيا

 أمحد زكي صاحل: السهولة كالٌدٌقة يف إجراء عمل من األعماؿ .ب 

فريد أبو زينة: القياـ بالعمل بسرعة كدقة كإتقاف أك قدرة من قدرات اإلنساف على  .ج 
 القياـ بعمل مابسرعة أكدقة، كتكٌيف مع تغَت الظركؼ.

كمن خالؿ ىذه التعريفات فهمنا أٌف ادلهارات اللغوية ىي أداء لغوم صوتيا كاف مثل 
 18القراءة كالتعبَت الشفهي أك غَت الصويت مثل الكتابة كاَلستماع.

كلكٌل ادلهارات ذلا مفهـو كطبيعة. فمفهـو مهارة الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر 
. كيٌتسع يف بعضها اآلخر حىٌت يشمل spellingأك التهجئة   copyingعلى النسخ 

                                                             
 ٕىػ، رياض، ص:ُُّْ، الطبعة األكىل ُٓادلهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها، امحد فؤاد علياف، دار ادلسلم17
 ٖنفس ادلرجع، ص: 18
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سلتلف العمليات العقلية الالزمة للتعبَت عن النفس. إٌّنا حسب التصٌور األخَت نشاط 
ي دلا يريد الفرد التعبَت عنو. كالقدرة على تنظيم اخلربات. ذىٍت يعتمد على اَلختيار الواع

 19كعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتب.

 المراحل في الكتابة -2
قد تباينت تعريفات الكتابة، ككرد ذلا بعض التعريفات النتيٌسرة اليت قلصت مفهـو 

إىل رسـو خطية  الكتابة إىل رلٌرد رسم احلركؼ باليد )اخلط( أكٖتليل رموز اللغة الصوتٌية
كتأيت  20.الكتابة ىي ٖتويل األفكار الذىنٌية إىل رموز مكتوبةمكتوبة أك أشكاؿ مرئٌية ) 

 مهارة الكتابة متأٌخرة ْتسب ترتيبها بُت بقٌية ادلهارات، فهي تأيت بعد مهارة الكتابة.
 كللكتابة ثالث مراحل:

  21المرحلة األولى : التدريب على رسم الحروف .1

ادلهارات اآللية )احلركٌية( اخلاٌصة برسم حركؼ اللغة العربٌية، كمعرفة كحيتوم على 
التهجئة، كالًتقيم يف العربٌية. كيقصد بادلهارات اآللية يف الكتابة العربٌية، النواحي الشكلٌية 

 الثٌابتة يف لغة الكتابة، مثل:

 الكتابة من اليمُت إىل اليسار كمن فوؽ إىل ٖتت. - أ

 رسم احلركؼ كأشكاذلا. - ب

 ٕتريد احلرؼ، كادلٌد، كالتنوين، كالٌشٌدة. - ت

 )اؿ( الشمسٌية، ك)اؿ( القمريٌة، كالٌتاء ادلفتوحة كادلربوطة. - ث

 اذلمزات - ج

 الضبط بالشكل )أم كضع احلركات القصَتة على احلركؼ(. - ح

 احلركؼ الذم يتصل بعصهاببعض. - خ

                                                             
( ُٖٗٗإيسيسكو،  –للًتبية ك العلـو كالثقافة رشدم أمحد طعيمة، لغَت الناطقُت ُّا مناىجو كأسالبو، )رباط: منشورات ادلنظمة اإلسالمية 19

 ُٕٖ،ص: 
 َِٓص:  إضاءلت، عيد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف، 20
 َِٔ-َِٓص: إضاءات،عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف،  21
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 تلك اليت تتصل ْتركؼ سابقة ذلا، كَلتتصل ْتركؼ َلحقة. - د

 احلرؼ، أكٖتت، أكيف ّنايتو.رسم احلركات فوؽ  - ذ

 رسم مهزات القطع كالوصل أكعدـ رمسها. - ر

 عالمات الًتقيم. - ز

كىذه العناصر كإف كاف بعضها َلديٌس جوىر اللغة كثَتا، إٌَل أٌّنا مهٌمة يف إخراج 
ـٌ دلا يكتب، كقد حيدث إسقاطها أحيانا لبسا، أكغموضا يف ادلعٌت.    الٌشكل العا

ينبغي البدء باجلانب اآليل تدرجيٌيا، مٌث التوسع ركيدا ركيدا، عند عرض مهارة الكتابة 
 على تعٌرؼ الشكل ادلكتوب للكلمة العربٌية. لدارسُتكذلك دلساعدة اَل

يف عملٌية النسخ أف يقوموا بذلك ٖتت إشرافك  لدارسُتينبغي عندما يبدأ اَل
 النموذج ادلقٌدـ كليس إىل ادلباشر، كينبغي أف يقٌلدكا َّنوذجا أمامهم، كأف ينظركا دائما إىل

ما كتبوه على طراز النموذج حىٌت َليتأثٌركا بالطريقة اليت نسخوه ُّا. كمن أىٌم معايَت 
 احلكم على حسن اخلٌط: الوضوح كاجلماؿ، كالتناسق، كالٌسرعة النسبٌية.

من ادلفيد أف يبدأ تعليم الكتابة من خالؿ ادلواد اللغوية اليت سبق للطالب أف استمع 
إليها أكقرأىا. كمن ادلفيد يف ىذا الصدد أف يقـو تنظيم ادلادة. كيتناسب زلتواىا مع ما 
يف ذىن الطالب. فعندما يشعر الطالب أف مامسعو أكقرأه أكقالو يستطيع كتابتو، فإٌف 
ذلك يعكيو دافعا أكرب للتعلم كالتقٌدـ. كالتدرٌج أمر مهٌم يف تعليم ادلهارات الكتابٌية 

األفضل أف يبدأ الطالب بنسخ بعض احلركؼ، مٌث بنسخ بعض الكلمات، للطالب فمن 
 مثٌ بكتابة اجلمل القصَتة.  

 22المرحلة الثّانية: التعبير المقّيد .2

ىي مرحلة كسطى تربط بُت مرحلة رسم احلركؼ كالتعبَت احلٌر، كىذه ىي مرحلة  
   التعبَت ادلقٌيد أكادلوٌجو، كمن تطبيقاتو ىي كصف الصور.

 

                                                             
 َِٔنفس ادلرجع، ص: 22
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 23حلة الثّالثة ىي التعبير الحرّ المر  .3

يًتؾ للطالب فرصة أف حيٌوؿ أفكاره الذىنٌية إىل لغة مكتوبة تعرٌب بوضوح عٌما يريد 
قولو، مع احًتاـ رأيو، كىذه مرحلة عقلٌية. كمن أمثلة ىي الكتابةحوؿ اإلجازات كمايفعل 

 فيها.

الكتابة يف موضوعات  لدارسُتكىناؾ تعبَت كتايب متقٌدـ كتابة فنٌػٌية. كيطلب من اَل
لديهم ادلعلومات الكافية عنها، كاذلدؼ ليس إىل معرفة حصيلتهم من ادلعلومات، كإٌَّنا 

 اذلدؼ إىل تدريبهم على أف يصوغوىا مكتوبة بطريقة صحيحة، كما مٌر.

عند عرض مهارة الكتابة ينبغي البدء باجلانب اآليل تدرجيٌيا، مٌث التوسع ركيدا ركيدا، 
يف التعٌرؼ على الشكل ادلكتوب للكلمة العربٌية. كبعد  لدارسُتع رغبة اَلإلشبا   كذلك

ىذه ادلرحلة األكلٌية ينبغي البدء تدرجيٌيا بتعليم الكتابة يف شٌقها الثٌاين اإلبداعي. كلكٌن  
كثَتا من الطرؽ القددية كالتقليديٌة تغفل ىذا اجلانب، كتقصر اىتمامها على الٌشٌق األٌكؿ 

تابة، كيف ىذا خلل ظاىر، فاألصل اإلىتماـ بالٌشٌقُت معا بدءا باآليل اآليل من الك
 كانتهاء باإلبداعي. 

 24الكتابة منها: ةومن مجاالت مهار 

 مراعاة القواعد اإلمالئٌية األساسٌية يف الكتابة. -1

 سرعة الكتابة كسالمتها من األخطاء. -2

يف أكضاعها مراعاة التناسب بُت احلركؼ طوَل كاتساعا، كتناسق الكلمات  -3
 كأبعادىا.

 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصاكتابٌيا صحيحا ككافيا. -4

 استيفاء العناصر األساسٌية عند كتابة خطاب. -5

 ترمجة أفكاره يف فقرات مستعمالادلفردات كالًتاكيب ادلناسبة. -6

 صياغة رسالة يرسلها إىل صديق يف مناسبة اجتماعٌية معيٌنة. -7

                                                             
 َِٖ-َِٕنفس ادلرجع، ص:  23
 207: نفس ادلرجع. ص 24
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  معٌُت كصٌفادقيقا، ككتابتو ٓتط مقركء. كصٌف منظر من مناظر الطبيعة أكمشهد -8

 رلاَل أكخطٌا، منها: ِِكيف ْتث آخر يتٌم أف رلاَلت مهارة الكتابة 
تعرؼ طريقة كتابة احلركؼ اذلجائٌية يف أشكاذلا ادلختلفة كمواضع تواجدىا يف  -1

 الكلمة ) األٌكؿ، الوسط، اآلخر (.

 تعود الكتابة من اليمُت إىل اليسار بسهولة. -2

كتابة الكلمات العربٌية ْتركؼ منفصلة كحركؼ مٌتصلة مع ٘تييز أشكاؿ  -3
 احلركؼ. 

 كضوح اخلط، كرسم احلركؼ رمسا َلجيعل للبس زلالٌ. -4

الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلركؼ اليت تنطق كَل تكتب كتلك اليت تكتب  -5
 كَل تنطق.

 مراعاة القواعد اإلمالئٌية األساسٌية يف الكتابة. -6

ناسق كالنظاـ فيما يكتبو بالٌشكل الذم يضفي عليو مسحة من مراعاة التٌ  -7
 اجلماؿ.

 اتقاف األنواع ادلختلفة من اخلط العريٌب. -8

مراعاة خصائص الكتابة العربٌية عند الكتابة ) ادلد، التنوين، التاء، ادلربوطة   -9
 كادلفتوحة(.

 مراعاة عالمات الًٌتقيم عند الكتابة.  -11

 كتابيا صحيحا كمستويف.تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا   -11

 استيفاء العناصر األساسٌية عند كتابة خطاب. -12

 ترمجة أفكاره يف فقرات مستعمال ادلفردات كالًتاكيب ادلناسبة. -13

 سرعة الكتابة كسالمتها معرٌبا عن نفسو بيسر. -14

 صياغة برقية يرسلها إىل صديق يف مناسبة اجتماعٌية معٌينة. -15
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معٌُت كصٌفا دقيقا لغويا  ككتابتة ىذا كصٌف منظر من مناظر الطبيعة أكمشهد  -16
 الوصف ٓتط يقرأ. 

 كتابة تقرير مبسط حوؿ مشكلة أك قضية ما. -17

 كتابة طلب يتقدـ بو لشغل كظيفة معيٌنة.   -18

 ملء البيانات ادلطلوبة يف بعض اإلستمارات احلكومٌية.  -19

 كتابة طلب استقالة أكشكول أك اإلعتذار عن القياـ بعمل معٌُت. -21

مواقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيا يف ذلك األَّناط الثقافٌية احلساسٌية لل  -21
 العربٌية.

مراعاة التناسب بُت احلركؼ طوَل كاتساعا كتناسق الكلمات يف أكضاعها   -22
 25كأبعادىا.

 26هتدؼ عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إىل ٘تكُت الدارس من:

 احلرؼ كصوتو.كتابة احلركؼ العربية كإدراؾ العالقة بُت شكل  .أ 

كتابة الكلمات العربية ْتركؼ منفصلة كْتركؼ متصلة مع ٘تييز شكل احلرؼ يف  .ب 
 أٌكؿ الكلمة ككسطها كآخرىا

 إتقاف طريقة كتابة اللغة ٓتٌط كاضح كسلي .ج 

 إتقاف الكتابة باخلط النسخ أك الرقعة أيهما أسهل على الدار .د 

 إتقاف الكتابة من اليمُت إىل اليسار .ه 

 الًتقيم كدَللتها ككيفية استخدامهامعرفة عالمة  .و 

معررفة مبادئ اإلمالء كإدراؾ ما يف اللغة العربية من بعض اَلختالفات بُت  .ز 
 النطق كالكتابة

 ترمجة أفكار كتابة يف مجل مستخدما الًتتيب العريب ادلناسب للكلمات. .ح 

                                                             
 ُّٕ-ُِٕص:دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليميٌة لربامج تعليم العربيٌة، رشدم أمحد طعيمة،  25
ـ كالثقافة زلمود كامل الناقة ك رشدم طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت ُّا، )رباط، منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية ك العلو 26
  َِّ(، ص:ََِّ،  -إيسيسكو –
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ترمجة أفكاره كتابة يف مجلة مستخدما الكلمات صحيحة يف سياقها من حيث  .ط 
 شكل الكلمة كبنائها بتغٌَت ادلعٌتتغيَت 

 ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة  .ي 

استخداـ األسلوب ادلناسب للموضوع أك الفكرة ادلعرب عنها سرعة الكتابة معربا  .ك 
 عن نفسو يف لغة صحيحة سليمة كاضحة معربة.

فإننا نستطيع أف كإذا أردنا ترمجة ىذه األىداؼ العاٌمة إىل األىداؼ السلوكية، 
نستثٍت األىداؼ السبعة األكىل ألّنٌا أىداؼ حركٌية كمن مٌث فهي سلوكية بذاهتا ديكن 

 مالحظتها كٖتقيقها من خالؿ اخلط كاإلمالء ادلنقوؿ كادلنظور كاَلختبارم.
 27كأف ضلٌدد أربعة رلاَلت رئيسة يف تعٌلم الكتابة باللغة العربية كىي: 

 كتابة احلركؼ العربية. .أ 

 كتابة الكلمات ُّجاء سليم. .ب 

 تركيب تراكيب كمجل عربية يفهما القارئ. .ج 

 استخداـ الًتاكيب كاجلمل العربية يف فقرات تعرب عن أفكار الكاتب بوضوح.  .د 

 معٌت ىذا أنٌنا سنعلم الكتابة يف اللغة العربية من خالؿ اَّاٌَلت التالية:

 اخلط .1

 الكتابة اذلجائية .2

 الكتابة ادلنقولة ( أ

 نظورةالكتابة ادل ( ب

 الكتابة اَلختبارية ( ج

 التعبَت كاإلنشاء كينقسم إىل: .3

 التعبَت البسيط .أ 

 التعبَت ادلوٌجو .ب 

                                                             
 َِّنفس ادلرجع، ص: 27
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 التعبَت احلرٌ  .ج 

 معيار كفاءة الكتابة .4
كآخركف أٌف مخسة معايَت دلعرفة مهارة الكتابة كلتقييم    Jacobيرل ياكوبسا 

  28اإلنشاء ىي:

 احملتول أك ادلضموف - أ

 التنظيم كاألسلوب  - ب

 ادلفردات  - ج

 اللغة كقواعدىا  - ح

 الكتابة من حيث اذلجاء كالقواعد اإلمالئية كعالمة الًتقيم. - ه

 كىا ىي تفصيالت كفاءة الكتابة: 
 جدكؿ معيار كفاءة الكتابة

 

 الرقم
تفصيالت 

 كفاءة الكتابة
 المعايير المستوى النتيجة

1 
ادلضموف 

 جدا-جيد 30-27 أكاحملتول

فهم الطالب  -
 جيدا

الكتابة كاسعة  -
 كشاملة جدا

ٌصلة فالكتابة م -
 جدا

الكتابة مناسبة  -
 بادلوضوع

                                                             
ْتث جامعي  ٖتليل اإلمالئية يف مهارة الكتابة لطلبة قسم تعليم اللغة العربيٌة ّتامعة موَلنا مالك إبراىيم اإلسالميٌة احلكوميٌة ماَلنج.مودة. زل 28

 .  قسم تعليم اللغة العربٌية ّتامعة موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمٌية احلكومٌية ماَلنج. َُِْرسالة بكالوريوس. 
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 جٌيد 22-26

 فهم الطالب -

الكتابة كاسعة  -
 شاملة

الكتابة مناسبة  -
بادلوضوع إٌَل 
 أنٌو غَتمفصلة

 مقبوؿ 17-21

فهم الطالب  -
 زلدكد

قصور تفصيلية  -
 الكتابة

 ناقص 13-16

فهم الطالب  -
 زلدكد

مضموف  -
الكتابة َليشمل 

 ادلوضوععلى 
 

2 
التنظيم 

 جيد جدا 20-18 كاألسلوب

الكتابة منظمة  -
 جدا

الكتابة  -
 كاضحة جدا

اآلراء كثَتة  -
 كجٌيدة جدا

األسلوب  -
 منطقي



41 
 

الًتابط يف  -
التنظيم جيد 

 جدا

 جيد 14-17

 الكتابة منظمة -

الكتابة  -
 كاضحة

 اآلراء جٌيدة -

األسلوب  -
 منطقي

الًتابط يف  -
 التنظيم جيد

 مقبوؿ 10-12

 التنظيمقصور  -

 يف الكتابة

قصور  -
 كضوحها

قصور  -
األسلوب 

 ادلنطقي

 قصور اآلراء -

 ناقص 8-9

الكتابة غَت  -
 منظمة

الكتابة غَت  -
 كاضحة
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 قصور اآلراء -

األسلوب  -
 منطقي

 

 ادلفردات 3

 جيد جدا 18-20

ادلفردات كاسعة  -
 جدا

استخداـ  -
ادلفردات فعاؿ 

 جدا

اختيارىا دقيق  -
 جدا

 جيد 14-17

 ادلفردات كاسعة -

استخداـ  -
 ادلفردات فعاؿ

 اختبارىا دقيق -

 مقبوؿ 10-13

ادلفردات  -
 زلدكدة

قصور  -
فعاليةاستخداـ 

 ادلفردات
قصور دقة  -

 احتيارىا

 ناقص 7-9
 ادلفردات ناقصة -

استخدامها غَت  -
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 فعاؿ

عدـ دقة  -
 اختيارىا

 

4 
اللغة 
 كقواعدىا

 جدا-جيد 22-25

اَلستيعاب على  -
 القواعد جيد جدا

قلةأخطاء  -
الكلمة استخداـ 

 كاجلمل كتركيبها

 جيد 18-21

استخداـ الكلمة  -
كاجلمل البسيطة 

 كتركيبها

قلةاألخطاء  -
 القواعديٌة

 مقبوؿ 11-17

صعوبة استخداـ  -
الكلمة كاجلمل 

 البسيطة كتركيبها

بعض األخطاء  -
 القواعديٌة

 ناقص 5-10

عدـ  -
اإلستيعابعلى القواعد 

اللغوية كاستخداـ الكلمة 
 كتركيبهاكاجلمل 
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5 

الكتابة 
 )اذلجاء

 كعالمة الًتقيم
كالقواعد 

 اإلمالئٌية(

 جيد جدا 5

اَلستيعاب  -
على قواعد الكتابة 
من حيث اذلجاء، 

كعالمةالًتقيم، 
 كالقواعد اإلمالئٌية 

 جيد 4

اَلستيعاب  -
على قواعد الكتابة 
من حيث اذلجاء، 

كعالمة الًتقيم، 
كالقواعد اإلمالئٌية مع 

 األخطاءقلة 

 مقبوؿ 3

قصور  -
اإلستيعاب على 

قواعد الكتابة من 
حيث اذلجاء، 

كعالمة الًتقيم، 
كالقةاعد اإلمالئٌية مع 

 بعض األخطاء

 ناقص 2

عدـ  -
اإلستيعاب على 

قواعد الكتابة من 
حيث اذلجاء، 

كعالمة الًتقيم، 
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 كالقةاعد اإلمالئٌية

الكتابة  -
 صعبة للقراءة

 

إىل  ِٕعلى نتيجة  يفٌصل أٌف من كجو ادلضوموف أك احملتولتسهيال يف فهم ذلك 
جٌدا" ٔتعيار فهم الطالب جٌيدا، كالكتابة كاسعة كشاملة جٌدا، -مٌسي ٔتستول "جٌيد َّ

مٌسي ٔتستول  ِٔإىل  ِِكالكتابة مفٌصلة جٌدا، كالكتابة مناسبة بادلوضوع. كعلى نتيجة 
شاملة، كالكتابة مناسبة بادلوضوع إٌَل أنٌو غَت "جٌدا" ٔتعيار فهم الطالب، كالكتابة كاسعة 

مٌسي ٔتستول "مقبوؿ" ٔتعيار فهم الطالب زلدكد،  ُِإىل  ُٕمفٌصلة. كعلى نتيجة 
مٌسي ٔتستول "ناقص" ٔتعيار فهم  ُٔإىل  ُّكقصور تفصيلٌية الكتابة. كعلى نتيجة 

 الطالب زلدكد، كمضموف الكتابة َليشمل على ادلوضوع.

جٌدا" -مٌسي ٔتستول "جٌيد َِإىل  ُٖظيم كاألسلوب على نتيجة كمن كجو التن
الكتابة منظمة جدا، كالكتابة كاضحة جدا، كاآلراء كثَتة كجٌيدة جدا، كاألسلوب ٔتعيار 

مٌسي ٔتستول "جٌيد"  ُٕإىل  ُْمنطقي، كالًتابط يف التنظيم جيد جدا. كعلى نتيجة 
راء جٌيدة، كاألسلوب منطقي، كالًتابط يف ٔتعيار الكتابة منظمة، كالكتابة كاضحة، كاآل

يف  مٌسي ٔتستول "مقبوؿ" ٔتعيار قصور التنظيم ُِإىل  َُكعلى نتيجة . التنظيم جيد
إىل  ٖالكتابة، كقصور كضوحها، كقصور األسلوب ادلنطقي، كقصور اآلراء. كعلى نتيجة 

، كقصور اآلراء، حةالكتابة غَت كاض، ك مٌسي ٔتستول "ناقص" ٔتعيار الكتابة غَت منظمة ٗ
 . األسلوب منطقيك 

جٌدا" ٔتعيار -مٌسي ٔتستول "جٌيد َِإىل  ُٖكمن كجو ادلفردات على نتيجة 
ادلفردات كاسعة جدا، كاستخداـ ادلفردات فعاؿ جدا، كاختيارىا دقيق جدا. كعلى نتيجة 

مٌسي ٔتستول "جٌيد" ٔتعيار ادلفردات كاسعة، كاستخداـ ادلفردات فعاؿ  ُٕإىل  ُْ
مٌسي ٔتستول "مقبوؿ" ٔتعيار ادلفردات زلدكدة،  ُّإىل  َُاختبارىا دقيق. كعلى نتيجة 
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مٌسي  ٗإىل  ٕفردات، كقصور دقة احتيارىا. كعلى نتيجة كقصور فعاليةاستخداـ ادل
 ٔتستول "ناقص" ٔتعيار ادلفردات ناقصة، كاستخدامها غَت فعاؿ، كعدـ دقة اختيارىا.

جٌدا" ٔتعيار -مٌسي ٔتستول "جٌيد ِٓإىل  ِِكمن كجو اللغة كالقواعد على نتيجة 
مة كاجلمل كتركيبها. كعلى اَلستيعاب على القواعد جيد جدا، كقلةأخطاء استخداـ الكل

مٌسي ٔتستول "جٌيد" ٔتعيار استخداـ الكلمة كاجلمل البسيطة  ُِإىل  ُٖنتيجة 
مٌسي ٔتستول "مقبوؿ" ٔتعيار  ُٕإىل  ُُكتركيبها، كقلةاألخطاء القواعديٌة. كعلى نتيجة 

. كعلى بعض األخطاء القواعديٌة، ك صعوبة استخداـ الكلمة كاجلمل البسيطة كتركيبها
على القواعد اللغوية  عدـ اإلستيعابمٌسي ٔتستول "ناقص" ٔتعيار  َُإىل  ٓتيجة ن

 .كاستخداـ الكلمة كاجلمل كتركيبها

مٌسي  ٓعلى نتيجة  كمن كجو الكتابة )اذلجاء كعالمة الًتقيم كالقواعد اإلمالئٌية(
جٌدا" ٔتعيار اَلستيعاب على قواعد الكتابة من حيث اذلجاء، -ٔتستول "حٌيد

  مٌسي ٔتستول "جٌيد" ٔتعيار ْمةالًتقيم، كالقواعد اإلمالئٌية. كعلى نتيجة كعال

اَلستيعاب على قواعد الكتابة من حيث اذلجاء، كعالمة الًتقيم، كالقواعد اإلمالئٌية مع 
مٌسي ٔتستول "مقبوؿ" ٔتعيار قصور اإلستيعاب على قواعد  ّقلة األخطاء. كعلى نتيجة 
كعالمة الًتقيم، كالقةاعد اإلمالئٌية مع بعض األخطاء. كعلى الكتابة من حيث اذلجاء، 

مٌسي ٔتستول "ناقص" ٔتعيار عدـ اإلستيعاب على قواعد الكتابة من حيث  ِنتيجة 
   اذلجاء، كعالمة الًتقيم، كالقةاعد اإلمالئٌية، كالكتابة صعبة للقراءة.  

 يف تقومي ىذا اإلنشاء على النواحي اآلتية:  عياهتمأٌما إبراىيم يرل أف يوزع األساتذة 
الناحية الفكرية، كتشمل النظر يف األفكار اليت تتدرج ٖتت ادلوضوع من حيث  - أ

 صحتها، كترتيبها، كالربط بينها. 

الناحية اللغوية، كتشمل مراعاة قواعد النحو، كالصرؼ، كالبالغة، كاستعماؿ  - ب
 األلفاظ يف ادلعاين اليت كضعت ذلا.
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ة األدبٌية، كىي أسلوب األداء، كمراعاة الذكؽ األديب، كمجاؿ التصوير، الناحي  - ج
 كسوؽ األدلة يف قوة ككضوح.

  29ناحية الرسم اإلمالئٌية، كجود اخلط، كحسن النظاـ.  - د

 مجهول في العربّيةفعل ال: الجملة للنيالمبحث الثا
 الفعل المجهول -1

الكالـ بل كاف زلذكفا لغرض من كادلراد بالفعل اَّهوؿ ىو مامل يذكر فاعلو يف 
األغراض، إٌما لإلجياز اعتمادا على ذكاء الٌسامع، كإٌما للمعٌلم بو، كإٌما للجهل بو، كإٌما 
للخوؼ عليو، كإٌما للخوؼ منو، كإٌما لتحقَته فتيكًرـي لسانك عنو، كإٌما لتعظيمو تشريفان 

  30ا إلُّامو على الٌسامع.لو فتكرمو أف يذكر إف فعل ماَلينبغي دلثلو أف يفعلو كإمٌ 

كينوب عن الفاعل بعد حذفو ادلفعوؿ بو صرحيا، مثل }ييكرىـ اَّتهدي{، أك غَت 
صريح، مثل }أحسٍن فييحسىني إليك{، أكالظرؼ، مثل}سيكنت الداري كسيهرًت الليلةي{، 

 أكادلصدر، مثل }ًسَت سَته طويله{.
دت فعال. كذا بالفعل كيف التطبيق النحوم َل بد أف تبحث عن الفاعل إف كج

اَّهوؿ أنو مل يذكر فاعلو بل نائب فاعلو. كشرح لو عبده علي الراجحي يف كتابو 
"التطبيق النحوم" كالنائب عن ادلفعوؿ ىو اسم حيٌل زلٌل الفاعل احملذكؼ، كيأخذ 

كىو  31أحكامو اليت بيناىا، كيصَت عمدة َل يصح اإلستغناء عنو، كحكمو الرفع.
َل بد أف يكوف كلمة كاحدة امسا صرحيا أك مؤكَل. فالصريح مثل، }فيهمى َليكوف مجلة بل 

{، كادلؤكؿ مثل، }عيلمى أٌف زيدا ناجحه{.   الدٍرسي
 

 

 

                                                             
  ٖٖ-ِٖ(، ص: ََُِ، UIN Malang Pressتعليم اإلشاء ادلشكالت كاحللوؿ، )ماَلنج:  زكية عارفة، 29
 ُْص:حامع الدركس العربيٌة، مصطفى الغالييٍت،  30
  َُِالتطبيق النحوم. ص: عبده علي الراجحي.  31
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 32كالكلمات اليت تصلح أف تكوف نائبا عن الفاعل ىي أربعة أشياء، منها:

 المفعول بو -1

 ".ُفِهَم الدرسُ مثل "

 أٌكذلا، مثل:فإف كاف يف اجلملة مفعوَلف فاألغلب اختيار 
". فاإلعراب أٌف لفظ "منح" ىو فعل ماض مبٍت على الفتح. " ُمنَح زيٌد ُمكافأةً  . أ

ك"زيد" ىو نائب فاعل مرفوع بالضٌمة الطاىرة. ك"مكافأة" ىو مفعوؿ بو ثاف منصوب 
 بالفتحة الظاىرة، ألٌف ادلفعوؿ األٌكؿ صار نائبا عن الفاعل.

لفظ " الطفل" ىو مبتدأ مرفوع بالضٌمة فاإلعراب أٌف "الطفُل سمِّي علّيا".   . ب
الظاىرة. ك"مٌسي" ىو فعل ماض مبٍت على الفتح، كنائب الفاعل الضمَت مستًت جوازا 
تقديره ىو. ك"علٌيا" ىو مفعوؿ بو ثاف منصوب بالفتحة الظاىرة. كاجلملة من الفعل 

 كنائب الفاعل يف زلل رفع خرب.

اختيار األٌكؿ أيضا، مثل: أٍعلىٍمتي كإف كاف يف اجلملة ثالثة مفاعيل فاألغلب 
أعِلَم الطالُب الحضوَر ُمِهمًّا. فعند البناء للمجهوؿ تقوؿ:  الطالبى احلضورى ميًهمًّا

فاإلعراب أٌف لفظ " أعلمت" ىو فعل ماض مبٍت على الفتح. ك"الطالب" ىو نائب 
حة الظاىرة. فاعل مرفوع بالضٌمة الظاىرة. ك" احلضور" ىو مفعوؿ بو ثاف منصوب بالفت

 ك" مهما " ىومفعوؿ بو ثالث منصوب بالفتحة الظاىرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 َِّ-َِِنفس ادلرجع. ص: 32
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 33كمثاؿ آخر شٌلا يلي يف الرسم البياين:

 

ادلفعوؿ  الفاعل الفعل ادلفعوؿ بو الفاعل الفعل
 بو

 خىلىقى 
 األنثى اهلل

 خىلىقى 
 الذكر اهلل

 خيىٍليقي  خيىٍليقي 

Menciptak

an 
Allah 

Orang 

perempu-an 

Menciptak

an 
Allah 

Orang 

laki-

laki 

 

كيبُت فيو أٌف كلمة خلق ىو الفعل ادلاضي كخيلق ىو ادلضارع من فعل متعدل مبٍت 
. لو تغٌَت الفعل ادلعلـو إىل الفعل اَّهوؿ فصار كما يلي:  معلـو

 

 نائب الفاعل الفعل نائب الفاعل الفعل 
 خيًلقىتٍ 

 األنثى
 خيًلقى 

 الذكر
 خييٍلىقي  ٗتيٍلىقي 

Diciptakan 

Orang 

perempuan 

(itu) 

menciptakan 

Orang 

laki-laki 

(itu) 

 

ككثَت من األمثلة اليت تفهم إىل ثالثة أساليب من اجلملة الفعلية منها الفعل كنائب 
 الفاعل. كانظركا إىل األمثلة يف القرآف الكرمي:

 

 

                                                             
33

 Arkom Fahmi. Ilmu Nahwu & Sharraf 3(Tata Bahasa Arab). Hal:130   
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 الفعل المعلوم الفعل المجهول
 زىيانى اهللي لًلنااًس حيبا الشاهىوىاتً  حيبُّ الشاهىوىاتً زييٍّنى لًلٌناًس 

 فػىٍليػىٍنظيًر اإلٍنسىافي ًمما خىلىقىوي اهللي  فػىٍليػىٍنظيًر اإلٍنسىافي ًمما خيًلقى 
كىإذىا ًقٍيلى ذلىيٍم َلى تػيٍفًسديكا يف األٍرًض 

ا ضلىٍني ميٍصًلحيٍوفى   قىاليوا ًإَّنا
َلى تػيٍفًسديكا يف األٍرًض كىإذىا قىاؿى اهللي ذلىيٍم 

ا ضلىٍني ميٍصًلحيٍوفى   قىاليوا ًإَّنا

 مل يىًلٍد كمل يىًلٍدهي أىًحده  مل يىًلٍد كمل يػيٍولىدٍ 
 كىالا لىيػىٍنبىذيناوي اهللي يف احليطىمىةً  كىالا لىيػيٍنبىذىفا يف احليطىمىةً 

  

 المصدر  -2

"فيًهمى" ىو فعل ماض مبٍت على الفتح. فاإلعراب أٌف لفظ . ُفِهَم فَ ْهٌم َصِحْيحٌ مثل، 
ك"فػىٍهمه" ىو نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاىرة. ك"صحيح" نعت على فهم مرفوع 

 بالضٌمة الظاىرة.
 الظرف  -3

فاإلعراب أٌف لفظ "ًصٍيمى" ىو فعل ماض مبٍت على الفتح. ِصْيَم َرَمَضاُن. مثل، 
 ُقِضَي َشْهٌر َجِمْيٌل ِفي لبنان.ك"رمضاف" ىونائب فاعل مرفوع بالضمة الظاىرة. ككذا ب

فاإلعراب أٌف لفظ "قضي" ىو فعل ماض مبٍت على الفتح. ك"شهر" ىو نائب فاعل 
مرفوع بالضمة الظاىرة. ك"مجيل" نعت على فهم مرفوع بالضٌمة الظاىرة. ك"يف" ىو 
حرؼ جار مبٍت على السكوف. ك" لبناف" ىو اسم رلركر بفي كعالمن جرٌه كسرة 

 ظاىرة.
 جار والمجرورال -4

فاإلعراب أٌف لفظ "أسف" ىو فعل ماض مبٍت على الفتح. أِسَف عليو. مثل، 
ك"عليو" ىو حرؼ جر مبٍت على السكوف َلزلل لو من اإلعراب، كاذلاء ضمَت متصل 

 مبٍت على الكسر يف زلل جر بعلى، كشبو اجلملة يف زلل رفع نائب فاعل. 
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كما يظهر يف األمثلة السابقة، أك اسم كالعوامل يف النائب عن الفاعل ىو الفعل  
فاإلعراب أٌف لفظ "خلقو" ىو نائب فاعل ىذا رَُجٌل َمْحبُ ْوٌب خلُقو. ادلفعوؿ مثل: 

مرفوع بالضمة الظاىرة، كاذلاء ضمَت متصل مبٍت على الضم يف زلل جر مضاؼ إليو. 
 كالعامل ىنا ىو اسم ادلفعوؿ: زلبوب.

 34كإفادتو أمور ثالثة :أٌما اجلار كاَّركر فشرط نيابتو 

أف يكوف سلتٌصا بوصف أك إضافة أك غَتمها ليبتعد عن اإلُّاـ، كقولك: يف دار  -1
 القاضي، يف دار كاسعة.

أف َل يلـز اجلار طريقة كاحدة كمٌذ كمنذ ادلالزمُت للزماف الظٌاىر، ككحركؼ  -2
 القسم.

 أف َليدٌؿ على التعليل كالالـ كالباء كمن إذا جاءت للتعليل. -3

، كَلجلس يف دار { ألنٌو َل فائدة يف  فال ، كَل ضيًربى ضربه تقوؿ : }سَت كقته
ذلك. كمثاؿ القابل من كٌل منها قولك : }سَتى يـو اجلمعة، كضيًربى ضٍربه شديده، كميرا 

 بزيدو{.
عن الظرف والمصدر والجار والمجرور  نيابةلقد شرح عبد الفتاح يف كتابو عن 

  35الفاعل

 #  أك حرؼ جر بنيابة حرم  من مصدر كقابله من ظرؼ اك
تقٌدـ أٌف الفعل إذا بٍت دلامل يسما فاعلو أقيم ادلفعوؿ بو مقاـ الفاعل، كأشار يف ىذا 
البيت إىل أنٌو إذا مل يوجد ادلفعوؿ بو أقيم الظرؼ أك ادلصدر أك اجلار كاَّركر مقامو، 

ذلا، كاحًتز بذلك شلا كشرط يف كٌل كاحد منها أف يكوف قابال للنيابة، أم صاحلا 
َليصلح للنيابة كالظرؼ الذم َليتصٌرؼ، كادلراد بو ما لـز  النصب على الظرفٌية ىو ما 
. ضلو }سحر{، إذا أريد بو سحري يـو بعينو، كضلو  َلخيرج عنها أصال مثل، قٌط، كعوضي

                                                             
34

 3ٓ. ص: شرح ابن عقيل أللفية ابن مالكعبد الفتاح.  

 
35

 ِٓ. ص: شرح ابن عقيل أللفية ابن مالكعبد الفتاح.  
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ا }عندؾ{ فال تقوؿ }جيًلسى عندؾ{ كَل}ريًكبى سحري{ لئاٌل ٗترجهما عٌما استقٌر ذلم
يف لساف العرب من لزـك النصب، ككادلصادر اليت َلتتصٌرؼ ضلو }معاذ اهلل{ ىو مصدر 
ميمي نائب عن فعلو التقدير: أعوذ باهلل معاذا، كإَّنا كاف غَت متصرؼ لعدـ خركجو عن 
النصب على ادلصدريٌة، فهو مفعوؿ مطلق منصوب بفعل زلذكؼ كىو مضاؼ. كلفظ 

  36اجلاللة مضاؼ إليو.

رفع }معاذ اهلل{ دلا تقدـ يف الظرؼ ككذلك ما َلفائدة فيو من الظرؼ فال جيوز 
كادلصدر كاجلار كاَّركر. جيب يف الظركؼ كادلصادر ٖتقق شرطُت حلصوؿ الفائدة 

 كإمكاف نيابتها عن الفاعل :
الشرط األٌكؿ : أف تكوف متصرفة كمعٌت تصرفها قبوذلا حاَلت اإلعراب مجيعها من 

كَلزمة حالة كاحدة، مثاؿ ادلتصرؼ من الظركؼ يـو ككقت،  رفع كنصب كجٌر كعدـ
 كمن ادلصادر، كضرب، كقتل.

الشرط الثٌاين : أف تكوف سلتٌصة، أم غَت مبهمة، كيكوف ٗتصيص الظركؼ بشيء 
من أنواع ادلخصصات كالوصف كاإلضافة مثل : يـو بارد، يـو اجلمعة، كقت ضيق، 

تها على العدد أك النوع مثل : ثالثوف كقت الغركب. كيكوف ٗتصيص ادلصادر بدَلل
 جلدة، كضرب أليم.

 # يف اللفظ مفعوؿ بو كقد يرد   كَلينوب بعض ىذم، إف كيًجدٍ 
مذىب البصريُت  إٌَل األخفش أنٌو إذا كيًجد بعد الفعل ادلبٌٍت دلا مل يسما فاعلو 

، كجار كرلركر تعٌُت إقامة ادلفعوؿ بو مقاـ الف اعل، فتقوؿ : مفعوؿ بو كمصدره، كظرؼه
ضيًربى زيده ضٍربان شديدان يـو اجلمعة أماـ األمَت يف داره. كَلجيوز إقامة غَته مقامو مع 

  37كجوده، كما كرد من ذلك شاٌذ أك مؤٌكؿ.
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كمذىب الكوفيُت أنٌو جيوز إقامة غَته كىو موجود تقٌدـ أك تأٌخر، فتقوؿ : }ضيًربى 
به شىديده{ ككذلك يف الباقي، كاستدلوا لذلك بقراءة ضىٍربه شديده زيدان، كضيًربى زىٍيدان ضىرٍ 

 أيب جعفر. }ليجزل قومان ٔتا كانوا يكسبوف{.
كمذىب األخفش : أنٌو إذا تقٌدـ غَت ادلفعوؿ بو عليو جاز إقامة كٌل كاحد منهما، 
فتقوؿ : ضيرب يف الدار زيده، كضيرب يف الدار زيدان، كإف مل يتقٌدـ تعٌُت إقامة ادلفعوؿ بو، 

 38و : }ضيرب زيده يف الٌدار{ فال جيوز : }ضيرب زيدان يف الدار{.ضل

 مل يػيٍعنى بالعلياء إَلٌ سٌيدا # كَل شفى ذا الغٌي إَلٌ ذك ىدل
كبياف لفظ يػيٍعنى ىو مضارع عيٍت ككالمها مالـز للبناء اَّهوؿ معناه يهتٌم. العليا : 

للهول. فاإلعراب، لفظ }يػيٍعنى{ ىو فعل ادلنزٌلة الشريفة العالية الغي : الضالؿ كاَلنقياد 
مضارع مبٍت للمجهوؿ رلزـك بلم كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العٌلة كىو األلف. 
}بالعلياء{ ىو جار كرلركر يف زلٌل رفع نائب فاعل ليػيٍعنى. }إٌَل{ ىو أداة حصر. 
}سٌيدان{ ىو مفعوؿ بو ليػيٍعنى منصوب. }كَل{، الواك عاطفة، َلنافية. شفى : فعل 

اض مبٍت على الفتح ادلقدر على األلف للتعذر. ذا الغٌي: مفعوؿ بو مقٌدـ منصوب م
باأللف ألنٌو من األمساء السٌتة. الغي : مضاؼ إليو. إٌَل : أداة حصر. ذك : فاعل مؤٌخر 
لشفى مرفوع بالواك ألنٌو من األمساء السٌتة. ىدل : مضاؼ إليو رلركر بالكسرة ادلقٌدرة 

 39على األلف للتعذر.

إذا بيٍت الفعل ادلتعدم إىل مفعولُت دلامل يسما فاعلو : فإٌما أف يكوف من باب 
}أعطى{ أك من باب }ظٌن{ فإف كاف من باب  }أعطى{ كىو ادلراد ُّذاالبيت فذكر 
ادلصٌنف أنٌو جيوز إقامة األٌكؿ منهما ككذلك الثاين باإلتفاؽ، فتقوؿ : }كيًسيى زىٍيده جيٌبةن، 

دٍرمها{. كإف شئت أقمت الثاين، فتقوؿ : }أيٍعًطيى عمران درىمه، ككيًسيى  كأيٍعًطيى عمركه 
 زيدان جيباةه{.
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ىذا إف مل حيصل لبسه بإقامة الثاين، فإف حصل لىٍبس كجب إقامة األٌكؿ، كذلك 
ضلو : }أعطيتي زيدان عمران{ فتتعٌُتي إقامة األٌكؿ فتقوؿ : }أيعطي زيده عمران{ كَل جيوز 

حينئذو، لئاٌل حيصل لبسه ألٌف كٌل كاحد منهما يصلح أف يكوف آخذا ٓتالؼ إقامة الثاين 
 40األٌكؿ.

كنقل ادلصٌنف اإلتفاؽ على أف الثاين من ىذا الباب جيوز إقامتو عند أمن اللبس، 
إف عٌت بو أنٌو اتفاؽ من جهة النحويُت كلهم فليس ّتٌيد، ألٌف مذىب الكوفيُت أنٌو إذا  

اين نكرة تعُت إقامة األٌكؿ ، فنقوؿ }أيعًطيى زيده ًدٍرمهان{ كَلجيوز كاف األٌكؿ معرفة كالثٌ 
 عندىم إقامة الثٌاين، فال تقوؿ : }أيعًطيى درىمه زيدان{.

 كَل أرل منعا إذا القصد ظهر # يف باب }ظٌن{ ك }أرل{ ادلنع اشتهر 
ظٌن يعٍت أنٌو إذا كاف الفعل متعٌديا إىل مفعولُت الثاين منهما خرب يف األصل ك

كأخواهتا، أك كاف متعٌديا إىل ثالثة مفاعيل كأرل أخواهتا، فاألشهر عند النحويُت أنٌو 
جيب إقامة األٌكؿ كديتنع إقامة الثاين يف باب ظٌن، كالثاين كالثالث يف باب أعلم فتقوؿ 
}ظينا زيده قائما{ كَلجيوز إقامة الثاين إقامة الثاين فال تقوؿ }أيعلم زيدان فرسك 

 41مسرجه{.

كنقل ابن أيب الربيع اإلتفاؽ على منع إقامة الثالث، كنقل اإلتفاؽ أيضا ابن 
ادلصنف. كذىب قـو منهم ادلصنف إىل أنٌو َليتعٌُت إقامة األٌكؿ. َل يف باب ظٌن، كَل يف 
باب أعلم كلكن يشًتط أٌَل حيصل لىٍبس كىو أف َل يكوف مجلة كإٌَل امتنع اتفاقا، كما 

، إٌَل إذا حكيت بالقوؿ ألّنا حينئذ كادلفرد لقصد لفظها ضلو : }كإذا ديتنع يف غَت الثاين
فتقوؿ : }ظينا زيدان قائمه، كأيعلم زيدان فرسيك  42قيل ذلم َلتفسدكا يف األرض{.

 مسرجا{.
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كأٌما إقامة الثالث من باب }أعلم{ فنقل ابن أيب الربيع كابن ادلصنف اإلتفاؽ على  
غَتمها اخلالؼ يف ذلك، أم : إٌف بعض النحاة أجازكا  منعو، كليس كما زعما، فقد نقل

إقامة الثالث حيث َل لبس كما مثل الشارح، كجوازه مفهـو من كالـ ادلصٌنف }كَل أرل 
منعا{ ألٌف ادلفعوؿ الثالث ألرل شلاثلة للمفعوؿ الثاين لظٌن فهو مثلو خرب يف األصل. 

 43و غلطه، كما ذكر ابن ىشاـ.فنقل ابن ادلصنف كابن أيب الربيع اإلتفاؽ على منع
فتقوؿ : }أيعلم زيدا فرسك مسرجه{. فلو حصل لىبسه تعٌُت إقامة األٌكؿ يف باب }ظٌن 
كأعلم{ فال تقوؿ : }ظيٌن زيدان عمرك{على أف عمرك ىو ادلفعوؿ الثاين. كَل}أيعًلمى زيدان 

 خالده منطلقان{.     

 فاعال الفعل إَلٌ  أنٌو َل يرفع حكم ادلفعوؿ القائم مقاـ الفاعل حكم الفاعل فكما
عل معموَلف فأكثر أقمت فعل إٌَل مفعوَل كاحدا، فلو كاف للكاحدا، كذلك َل يرفع الف

كاحدا منهما مقاـ الفاعل، كنصبت الباقي، فتقوؿ : }أيعًطيى زيده درمها كأيعًلم زيده عمرا 
  44داره{.قائمان. كضيًرب زيده ضربان شديدان يـو اجلمعة أماـ األمَت يف 

 -شغف-شده-دىشىناؾ أفعاؿ كردت عن العرب مبنٌية للمجهوؿ، مثل: 
إىل آخر األفعاؿ يذكرىا أغمي عليو، امُتقع لونو... -عني بو -أىرع -ىرع -أولع

  45الثعايل يف فقو اللغة كابن دريد يف اجلمهرة.

كأٌكده عبد الفتاح يف شرح ابن عقيل أللفية بن مالك أٌف حيذؼ الفاعل لسبب 
اجلهل  -ِالعلم بو يف ضلو قولو تعاىل } كىخيًلقى اإلٍنسافي ضىًعٍيفان {.  -ُمعنوم، مثل: 

. إُّامو كقولك }تيصٌدؽ على مسكُت{. كما حيذؼ ّبو كقولو } سيرًؽى ادلتاعي {. 
اإلجياز كما يف قولو تعاىل } فعاقبوا ٔتثل ماعوقبتم بو{.  -ُالفاعل لسبب لفظي مثل : 

 46طابت سريرتو محدت سريتو{. السجع ضلو }من -ِ
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 حيذؼ الفاعل كيقاـ ادلفعوؿ بو مقامو فيعطي ماكاف للفاعل من :
 لزـك الرفع - أ

 ككجوب التأخَت عن رافعو  - ب

 كعدـ جواز حذفو.  - ج

 كيعطي أيضا نائب الفاعل من أحكاـ الفاعل أمورا منها:
 تأنيث الفعل ادلسند لنائب فاعل مؤنث مثل }زيٌكجت البنت{ -1

من عالمة التثنية كاجلمع إذا أسند دلثٌت أكمجع مثل: )أ( أعطي ٕتريد الفعل  -2
  الفقَتين. )ب( أكرمي ادلتفقوف.

كذلك ضلو : }نيل خَتي نائل{ فخَت نائل ىو مفعوؿ قائم مقاـ الفاعل. كاألصل } 
ناؿ زيده خَت نائل{ فحذؼ الفاعل كىو زيد، كأقيم ادلفعوؿ بو مقامو كىو خَت نائل. 

ال تقوؿ }خَت نائل نيل{ على أف يكوف مفعوَل مقٌدما. بل على أف كَلجيوز تقدديو ف
يكوف مبتدأ، كخرب اجلملة اليت بعده كىي }نيل{، كادلفعوؿ القائم مقاـ الفاعل ضمَت 

 مستًت، كالتقدير: نيل }ىو{. ككذلك َلجيوز حذؼ }خَت نائل{ فتقوؿ : }نيل{. 
 47تغير شكل الفعل المسند لنائب الفاعل . أ

 باآلخر اكًسٍر يف ميًضٌي كويصل  # الًفٍعًل اٍضميمىٍن كادلٌتصلفىأىكاؿي 
 كيػىٍنتىحي ادلقوؿ فيو يػيٍنتىحىى # كاجعٍلو من مضارع مينٍػفىًتحا 

يضم أكؿ الفعل الذم مل يسٌم فاعلو مطلقا، أم : سواء كاف ماضيا، أكمضارعا، 
ادلاضي قولك  كيكسر ماقبل آخر ادلاضي، كيفتح ما قبل آخر ادلضارع، كمثاؿ ذلك يف

   يػيٍنتىحىى. –كيًصلى، كيف ادلضارع قولك يف : يػىٍنتىًحي  –يف : كىصىلى 

 كاألٌكؿ اجعلو بال منازعة # كالثاين التايل تا ادلطاكعة  
 كاألٌكؿ اٍجعىلىناو كاستيحلي  # كثالث الذم ُّمز الوصل 
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انيو، كذلك كقولك إذا كاف الفعل ادلبٍت للمفعوؿ مفتتحا بتاء ادلطاكعة ضيٌم أٌكلو كث
تػيغيٍوًفلى {. كإف كاف  –تيكيسٍّرى{ كيف }تىغافىلى  –تيديٍحرًجى{، كيف}تىكىسارى  –يف }تىدىٍحرىجى 

اٍستيٍحًليى { كيف  –مفتتحا ُّمزة كصل ضم أكلو كثالثو، كذلك كقولك يف } اٍستىٍحلىى 
 اٍنطيًلقى{.  –اقٍػتيًدرى{ كيف }اٍنطىلىقى  –}اقٍػتىدىرى 

 عينان كضمٌّ جاؾ}بوع{ فاحتيًمل # امشٍم فاثيالثيٍّ أيًعلٌ  كاكًسٍر أكٍ  
ع يف ثالثة أكجو :  48إذا كاف الفعل ادلبٍت للمفعوؿ ثالثٌيا معتل العُت، قد مسي

 إخالص الكسر، ضلو }قيل كبيع{ - أ

 # ٗتىٍتىًبطي الشوؾى كَل تيشاؾي   كمنو قولو : حيكت على ًنَتيىًن إذ ٖتاؾي 
فهو نسجت، كالضمَت يعود على بردة أك عباءة يف بيت سابق. كلفظ حيكت لفظ 

فهو ًنَت ىو حلمة الثوب، كثوب ذك ًنَتيىًن: زلكم نسج على حلمتُت. فاإلعراب :  ًنَتيىنً 
ىو فعل ماض مبٍت للمجهوؿ على الفتح، كالتاء للتأنيث، كنائب الفاعل ضمَت  حيكت

: ظرؼ دلا مضى من الزماف  إذبيت سابق.  مستًت جوازا تقديره ىي يعود إىل الربدة يف
: فعل مضارع مبٍت للمجهوؿ  تحاكُ مبٍت على السكوف يف زلٌل نصب متعٌلق ْتيكت،  

مرفوع بالضٌمة، كنائب الفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ىي: كمجلة }ٖتاؾ{ يف زلل 
 جر بإضافة إذ إليها. كالشاىد: قولو: حيكت فهو فعل ثالثي معتل العُت مبٍت

 .للمجهوؿ، فاؤه مكسورة على الوجو األٌكؿ من الوجوه الثالثة اجلائزة يف مثلو

 كإخالص الضم ضلو : }قيوؿ، كبيوع{ كمنو قولو :  - ب

 ليت شبابا بيوعى فاشًتىيتي  # ليتى كىل ينفعي شيئان ليتي 
، كمها من فصحاء بٍت أسد. فاإلعراب: لفظ ليت :  كىي لغة بٍت دبَت، كبٍت فػىٍقعىسى

قصد  –حرؼ مشبو بالفعل من أخوات إٌف ينصب اَلسم كيرفع اخلرب. ليتي : الثانية 
فاعل ينفع مرفوع بالضٌمة. ليت الثالثة : توكيد لفظي لليت األكىل، شبابا :  –لفظها 

فعل ماض مبٍت للمجهوؿ مبٍت على الفتح. كنائب  اسم ليت األكىل منصوب بيوع :
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الفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو يعود إىل شبابا. كمجلة }بيوع{ يف زلٌل رفع خرب 
{ معًتضة بُت ليت كامسها كخربىا َلزلٌل ذلا من  ليت. كمجلة }كىل ينفع شيئا ليتي

 اإلعراب.
 كاإلمشاـ، - ح

كسر، كَليظهر ذلك إٌَل يف اللفظ، كَليظهر كىو اإلتياف بالفاء ْتركة بُت الضٌم كال 
يف اخلٌط، كقد قرئ يف السبعة قولو تعاىل : }كقيل يا أرضي ابلعي ماءؾ كيا مساءي أقلعي 
كغيض ادلاءي{ باإلمشاـ يف } قيل كغيض{. فإلعراب : قيل ىو فعل ماض مبٍت 

ا أرضي ابلعي للمجهوؿ مبٍت على الفتح. كاجلملة بعده يف زلٌل رفع نائب فاعل، كىي }ي
ماءىؾ{ كبعض النحاة جيعل نائب الفاعل ضمَتان دلصدر الفعل ادلبٍت للمجهوؿ التقدير 

 من سورة ىود(. ْْ}قيل القوؿ{ )اآلية 
إذا أيسند الفعل الثالثي ادلعتل العُت، بعد بنائو للمفعوؿ إىل ضمَت متكٌلم أك 

سوة، كلذلك جاء يف بعض سلاطب أك غائب َل يلتمس الغائب إٌَل عند إسناده لنوف الن
النسخ }أك غائبات{ بدؿ قولو ىنا }أك غائب{ كمثالو يف اليائي : }ىٌن بيعنى{. كيف 

 49الواكم }ىٌن مسعنى{ فإٌما أف يكوف كاكيٌا أك يائٌيا.

فإف كاف كاكيٌا ضلو : }ساـ{ من السـو كجب عند ادلصنف كسر الفاء أك اإلمشاـ،  
{ كَل جيوز الكسر، فال {. لئاٌل يلتبس بفعل الفاعل فإنٌو فتقوؿ }مستي  تقوؿ }ًبٍعتى

{ ىو فعل ماض مبٌٍت على  بالضٌم ليس إٌَل ضلو }مسيٍتي العىٍبدى{. فاإلعراب }مستي
 السكوف إلتصالو بالٌتاء. كالٌتاء نائب فاعل يف زلٌل رفع. 

كإف كاف يائٌيا ضلو : باع من البيع كجب عند ادلصٌنف أيضان ضٌمو أك اإلمشاـ،  
{. لئاٌل يلتمس بفعل فتق وؿ : }بيعتى ياعىٍبدي{ كَل جيوز الكسر فال تقوؿ : }ًبٍعتى

{ ىو فعل ماض مبٌٍت  {. فإلعراب }بيعتى الفاعل فإنٌو بالكسر فقط، ضلو }ًبٍعتي الٌثوبى
 للمجهوؿ مبٌٍت على السكوف إلٌتصالو بالٌتاء. كالتاء نائب الفاعل يف زلٌل رفع.         
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تنب، أم: كإف خيف الٌلٍبسي يف شكل  كىذا معٌت قولو :  كإف بشكل خيف لىٍبسه جيي
من األشكاؿ الٌسابقة، أعٍت الضٌم، كالكسر، كاإلمشاـ عيدؿ عنو إىل شكل غَته َل لبس 

 معو.
 اإلندونسّيةمجهول في فعل ال: الجملة للثالثالمبحث ال 

 الجملة للمجهول -1
".قد ٗتالف اصطالح " اجلملة للمجهوؿ" باصطالح "  كما   50اجلملة للمعلـو

، بل ليس لكل منها تغَت  ىو ادلعركؼ أٌف اجلملة للمجهوؿ قد تركب من اجلملة للمعلـو
 إىل اجلملة للمجهوؿ. 

فاجلملة للمعلـو اليت تغَت إىل اجلملة للمجهوؿ ىي أف يكوف فيها فعال لو معٌت 
و مفعوؿ إٌما ىدفا أـ اخلطوة كادلفعوؿ أك لو نتيجة. كالكلمة اليت ذلا فعل متعدم فاتبع

( يدؿ إىل زيادة توٌقعت يف أٌكؿ الكلمة Verba Transitifنتيجة. كىذا الفعل ادلتعٌدم )
 كعلى سبيل ادلثاؿ:. prefiks me- inflektifأكمٌسي ب  -meىي 

- Nenek membaca komik 

S  P  O 

 البياف من اجلملة األكىل: 

  (pelaku)، أكالفاعل (nomina)، أكاَلسم(subjek)مسند إليو : Nenek - أ

(، اخلطوة verba transitif(، أك الفعل ادلتعٌدم )predikatالفعل ): Membaca - ب
(tindakan) 

 (.sasaran(، اذلدؼ )nomina(، اَلسم )objek: ادلفعوؿ )Komik  - ج

 
- Kakek  menulis surat 

S  P   O    

 البياف من اجلملة الثانية: 
    (pelaku)، أكالفاعل (nomina) أكاَلسم، (subjek) مسند إليو:  Kakek - أ
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(، اخلطوة verba transitif(، أك الفعل ادلتعٌدم )predikatالفعل ):  Menulis - ب
(tindakan) 

 (. hasil (، النتيجة )nomina(، اَلسم )objekادلفعوؿ ):  Surat - ج

. يبُت فيو suratك   komikالفرؽ بُت اجلملة األكىل كاجلملة الثانية توٌقع بُت كلمة 
يكوف نتيجة من   surat، إٌما لفظ membacaيكوف مفعوَل من لفظ  komikأٌف لفظ 

 .menulisلفظ 

 كيف تركيب الجملة للمجهول -2

 51قد تركبت اجلملة للمجهوؿ على اخلطوات، منها :

: نقل ادلفعوؿ من الفعل ادلتعٌدم إىل الفاعل يف اجلملة   اخلطوة األكىل
 للمجهوؿ.

: نقل الفاعل من اجلملة للمعلـو إىل ادلفعوؿ يف اجلملة  الثانيةكاخلطوة 
إىل الفعل الذم  -meللمجهوؿ، كتغيَت الفعل الذم زيد أكلو 

 . -diزيد أٌكلو 

تفريقا بُت الفعل  oleh: كضع الكلمة اليت تكوف يف أكذلا ىي  كاخلطوة األخَتة 
 كادلفعوؿ.

 يت:كتلك اخلطوات تشٌكل على الرسم البياين اآل

 

O 
P 

S 
V- me- 

 

 

O 
P 

S 
V- di- 
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 فبذلك لو تغٌَتت اجلملة للمعلـو إىل اجلملة للمجهوؿ فصارت :

- Nenek  membaca  komik 

    S        P (V me-)   O 

 

 

 

 

 

 

- Komik dibaca (oleh)  nenek 

S       P (V di-)  O     

       

  

 52القواعد في تركيب الجملة للمجهول  -3

ب اجلملة للمجهوؿ من اجلملة اليت فاعلها من اسم، إٌما يسبق البياف، إَّنا  ترك
اسم ادلقاربة، مثل: )اجلدة، أكاألـ، أكاألب(، كاسم الوزارة، مثل: )موٌظف إدارم، أك 
رئيس ادلدير، أكالوايل(، كاسم ذم لواء كلقب، مثل: )نقيب، أك طبيب، أكالشريف(. 

 كمن األمثلة اآلتية:
 (oleh)للمجهوؿ بزيادة كلمة اجلملة 

  Buku itu dibaca (oleh) adik ذلك الدفًتي الذم قػىرىأىهي أًخي

تىبىتػٍهىا سيسكى  Surat itu ditulis (oleh) Siska تلك الرسالةي اليت كى

 Bangunan itu diresmikan (oleh)  ذلك ادلٍبٌت الذم بػىنىاهي الوايل

guberner 

 Pasien itu ditangani (oleh) الطبيبي  ذلك ادلريضي الذم فىحىصىوي 

dokter  
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كناب عنو  -diكلو كاف فاعلو ضمَت أنا، كأنت، كىم فال يزيد يف أٌكؿ فعلو زيادة 
مث اتبعو الضمَت، كىي  -diكلو كاف فاعلو ضمَت ىو فيزيد يف أكؿ فعلو لفظ ، ituلفظ 

 ادلماثلة منها:  
 تركيب اجلملة للمجهوؿ على الضمَت

   Buku itu saya baca ذلك الدفًتي الذم قػىرىأٍتيوي 

   Buku itu ku-baca ذلك الدفًتي الذم قػىرىأٍتيوي 

   Buku itu kamu baca ذلك الدفًتي الذم قػىرىأٍتىوي 

   Buku itu kau-baca ذلك الدفًتي الذم قػىرىأٍتىوي 

   Buku itu mereka baca ذلك الدفًتي الذم قػىرىؤكه

   Buku itu dibacanya الدفًتي الذم قػىرىؤكهذلك 

 

 . kauك kuيف لفظ   engkauك aku اخلٌط: كيالـز استخداـ ضمَت

 ( Kata kerja-Bitransitifبيتاران سيطيف ) األفعال - أ

األفعاؿ اليت ذلا  كىي، Bitransitifيف قواعد اللغة اإلندكنسية أفعاؿ مسيت ُّا  
على   membacakan ك membelikan غَته. ضلو فعلمفعوَلف، مفعوؿه على فورم أـ 

 سبيل ادلثاؿ:  
 Nenek membelikan  adik اشًتت اجلٌدةي األخى اخلداعى اجلديدى 

sepatu baru 

 Kakak membacakan  nenek أٍقرأ األخي اجلٌدةى القٌصةى ادلضحكةى 

cerita lucu 

 

كالطريقة يف تركيب اجلملة للمجهوؿ ىي كضع ادلفعوؿ الواقع بعد الفعل إىل 
ككضع ادلفعوؿ ، -diإىل  -meالفاعل، كنقل الفاعل إىل مكاف ادلفعوؿ، كنيابة أٌكؿ الفعل 

 إىل أخَت اجلملة، فصارت اجلملة للمجهوؿ اآلتية:  sepetu baruالثاين أم كلمة 
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 اجلديدى أيٍشًتيًمى األخي اخلداعى 
األصل: اشًتت اجلدة األخى اخلداعى 

 اجلديدى 

Adik dibelikan nenek sepatu 

baru 

 أيٍقرًءىت اجلٌدةي القٌصةى ادلضحكةى 
 أقرًت األختي اجلٌدةى القٌصةى ادلضحكةى 

Nenek dibacakan kakak cerita 

lucu 

 

 -meالذم زيد يف أٌكؿ فعلو ب   morfologiيدٌؿ على  Bitransitif كاف فعل 
يف آخر األفعاؿ   -kanفإف حذفت زيادة   53بل ليس كلٌّ منو.، kanكآخره ب 

Bitransitif ،مثل membelikan،  كmembacakan، ك  membukakan   فسٌمي
 ،monotransitifباألفعاؿ  

Verba Bitransitif   Verba Monotransitif  

Membelikan     membeli 

Membacakan   membaca 

Membukakan   membuka 

 كانت اجلملة السابقة مثل اآلتية : Monotransitifكالعود إىل األفعاؿ 
 

Sepatu baru dibeli nenek untuk adik  اخلداعي اجلديدي الذم اشًتتو
 اجلٌدةي لألخ

Kakak membaca cerita lucu untuk 

nenek 
األخي يقرأ القٌصةى ادلضحكةى 

 للجٌدة
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 Kata kerja-Infleksional)إنفالك سيونال ) األفعال - ج

كيف آخره ب  -diنيابتها يف األٌكؿ ب  -meكادلراد بو أٌف لألفعاؿ اليت زيد أٌكذلا ب 
ter- كزيد أيضا أكلو ب ، prefiks zero (O) . قد استخدـ يف اجلملة للمعلـو ادلتعٌدم

، -diكقد استخدـ يف اجلملة للمجهوؿ اخلطوة فعله زيد أٌكلو ب ، -meفعله زيد أٌكلو ب 
كإٌما الفعل الذم زيد أٌكلو ب  .-terككذلك زيد أٌكؿ فعل اجلملة للمجهوؿ احلايل ب 

zero (O) فاستخدـ يف اجلملة  Imperatif  أك مٌسي باجلملة للمجهوؿ، كفيها الفاعل
  -diمن ضمَت أنا،كضلن، كأنت، كىم. فبذلك كاف يف اجلملة للمجهوؿ زيادة أٌكؿ فعلها 

 أيضا. على سبيل ادلثاؿ: -terكّتانب ذلك زيادة 

 

 الجملة للمجهول الجملة للمعلوم
Adik membawa buku itu 

 األخي حيملي ذلك الدفًتي 
Buku itu dibawa adik 

 ذلك الدفًتي محىىلىوي األخي 
Buku itu terbawa adik 

 ذلك الدفًتي محىىلىوي األخي 
   

 اجلملة للمعلـو ادلتعٌدم - د
فاجلملة للمعلـو ادلتعٌدية الذم كاف فاعلها من عبارة فعل متعٌدم تكٌوف على 

adverbial kalaك ، adverbial perfetif  مفعوؿ فغٌَتت إىل اجلملة اَّهولة بأف يضع
 فاعلو بُت الفاعل كالفعل. مثل اجلملة اآلتية:

 بني للمجهول بني للمعلوم
Saya akan membaca surat itu 

 أقرأ تلك الرسالة

Surat itu akan saya baca  

 تلك الرسالة اليت أقرأىا
Saya belum membaca surat 

itu 

 مل أقرأ تلك الٌرسالة

Surat itu saya belum baca 

 الرسالة اليت مل أقرأىاتلك 
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 وليس تركيب الجملة مثل اآلتي:  

Surat itu saya akan baca/تللك الرسالة سأقرأىا 
Surat itu saya belum baca/تلك الرسالة مل أقرأىا 

 األفعاؿ اليت مل تبٌت للمجهوؿ - ه

إٌما فعل ، duduk  ، ك berlari، كdatangكاألفعاؿ اليت مل تبٌت للمجهوؿ ىي 
menagih ك ،mengejarك ، membaca من اذلدفٌية. كمٌت ذلك  إٌَّنا تلك األفعاؿ

 شلايلي: 

ينى   Dia datang untuk menagih hutang جاء ليطلب الدا

 Mereka berlari untuk mengejar جركا ليطاردكا السارؽ

pencuri itu 

 Beliau duduk sambil memebaca جلس ليقرأ الصحيفة

Koran 

 

  ke-anاجلملة للمجهوؿ بزبادة   - ف

 .an–كآخرىا ب  -keيف قواعد اللغة العربية اجلملة للمجهوؿ اليت زيد أٌكذلا ب 
، مثل:  كَلجيوز ابداذلا إىل اجلملة للمعلـو ألف أصلها ليس من اجلملة للمعلـو

 

 Kemarin dia kecopetan  di bus kota سيرًؽى يف احلافلة

 Semalam kami pulang kehujanan أيٍمًطٍرنىا البارحةى 

 Tanpa selimut dia kedinginan بيرًدى طوؿى لىياؿو بال حلاؼو 

sepanjang malam 

 

   -terالمماثل ب  -keالجملة للمجهول بزبادة   - ق

ىي: . -terادلماثل ب  -keكمن األمثلة اليت تدؿ على اجلملة للمجهوؿ بزبادة 
kebacaك ،kejebakك ،kejepit . ككانت األفعاؿ من فعل غَت رمسي كمل تستخدـ يف

 اجلملة الرمسٌية. على سبيل ادلثاؿ: 
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 Tulisannya tidak kebaca (= terbaca) قيرًأىًت الكتابةي 

 Kami kejebak macet (= tercebak) كيًقٍعنىا يف ازدحاـ

 Kakiku kejepit pintu (= terjepit) ضيًغطى رًٍجلي

 

 الدراسة التقابلية: الرابعالمبحث 

 لتعريف كحقيقة الدراسة التقابليا . أ

يقـو على اللغة التقابلي بادلقارنة بُت لغتُت أك أكثر من عائلة لغويٌة كاحدة أك 
عائالت لغويٌة سلتلفة ُّدؼ تيسَت ادلشكالت العملٌية اليت تنشأ عند التقاء ىذه اللغات 

  54كالًتمجة كتعليم األجبنية.

يف اللغة ( contrastiveلغة مأخوذة من كلمة التقابل أم )الدراسة التقابلية 
اإلصلليزية ٔتعٌت اختالؼ أم متعارض. أما عند اَلصطالح قد قٌدـ بعض العلماء آراءىم 

 منها:
 أمحد بن عبد اهلل البشَت .1

إجراء عملي للمقارنة بُت أنظمة لغتُت أك أكثر حلصر أكجو التشابو كأكجو 
لك على ٖتليل لكٌل من النظامُت موضع ادلقارنة يقـو على اَلختالؼ بينهما. كيعتمد ذا

 55أساس من ادلنهج الوصفي َل التارخي.

 (Jos Daniel Parera) جوس دنيل فريرا .2

الدراسة التقابلية ىي أنشطة التقابل بُت اللغة السليقة كاللغة الثانية يف تركيبهما 
 56كقواعد اللغة ادلتفقة.

 (Mansoer Pateda) منصور فتيدا  .3
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الدراسة التقابلية ىي متقابل بُت اللغتِت أك أكثر حلصوؿ ادلتشاُّات كاَلختالفات 
 57يف األصوات كالنحو كالصرؼ كالدَللة بينهم يف الوقت ادلعُت.

 (Henry Guntur Tarigan) ىنرم غنتور تاركاف .4

ة الدراسة التقابلية ىي زلاكلة للتقابل بُت تركيب اللغة السليقة كاللغة الثانية دلعرف
 58اَلختالفات بينهما.

اعتمادا على ما قٌدمو اللغوٌيُت أف الدراسة التقابلية ىي أنشطة التقابل بُت اللغتُت 
 أك أكثر دلعرفة ادلتشاُّات كاَلختالفات بُت ذات اللغات.

رأل فزياء أٌف الدراسة التقابلية تنقسم إىل قسمُت النظرية كالتطبيقية. الدراسة 
بحث عن رلاؿ اَلختالفات كادلتشاُّات بُت اللغتُت أك أكثر. التقابلية النظرية ىي ال

 ْتثان عن جزء معُت الذم كجد يف لغة كغَت يف لغة أخرل.
أٌما الدراسة التقابلية التطبيقية ىي جزء من علم اللغة التطبيقي. بأخذ احلاصل من 

على ادلعلومات  الدراسة التقابلية النظرية. ْتثان عن ىيكل أم أساس دلقارنة اللغات كتركيز
    59ادلعٌينة ألغراض خاصة مثل لتعليم اللغة، كٖتليل ثنائي اللغة، كالًتمجة، كغَت ذالك.

( ُٕٓٗفربكز الدراسة التقابلية يتعٌلق بعلم اللغة البنائية. كما أٌكده ركبَتت َلدك)
 يف كتابو عن ادلسلمات ادلؤٌسسة على ىذه الدراسة التقابلية أَل 

الدراسية اليت أكثر فعالية ىي ادلواد ادلؤٌسسة على كصف اللغة ادلدركسة أف ادلواٌد  .1
 مع ادلقارنة الدقيقة بوصف اللغة األـ

أف أجزاء اللغة ادلدركسة ادلتشاُّة بلغة األـ تكوف سهلة عند الطلبة ككذا  .2
 بالعكس

م سيفهم معٌلمو اللغة الثانية فهمان جٌيدان عن ادلشكالت ادلوجودة عند عملية تعلي .3
 اللغة الثانية
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أغلب الطلبة يتحٌوؿ اللغة ادلدركسة أم اللغة الثانية إىل لغة األـ أم اللغة األكىل  .4
 إنتاجية أك استقبالية.

فربزت الدراسة التقابلية كعلم اللغة التطبيقي الذم لو نظرية كتطبيق علمية. كبركز 
اـ كبَت نظران إىل ثنائي اللغة الدراسة التقابلية يف رلاؿ تعليم اللغة العربية زلتاج إىل اىتم

 الذم َلرٌد لو.
 كظائف الدراسة التقابلية . ب

 بناء على قوؿ جنيد أف الدراسة التقابلية ذلا كظائف، كىي:
 دلعرفة األخطاء اللغوم الذم أمكن عند الطلبة :  التنٌبأ .1

 إليضاح األخطاء الذم أمكن عند الطلبة : التوضيح .2

 ادلعٌلم لقٌلة خربتو: إلكماؿ معلومات مرسٌخ  التكملي .3

 : لوقاية كلتقليل األخطاء ادلوجودة  الوقائي .4

 : إلصالح األخطاء كدفاع صعوبات تعليم اللغة  العالجي .5

ـٌ يف تعليم ىاتُت اللغتُت كيعتمد ىذا الرأم على بعض  فالدراسة التقابلية ذلا دكر ىا
 ادلسٌلمات اآلتية:

اللغة السليقة أم لغة األـٌ عامل أساسٌي للصعوبات كاألخطاء يف تعليم  تداخلأٌف  .1
 اللغة األجنبية.

 الفركؽ بُت اللغة السليقة كاللغة الثانية يسٌبب إىل صعوبات تعليم اللغة األجنبية.  .2

كثرة اَلختالؼ بُت اللغة السليقة كاللغة الثانية يدٌؿ على كثرة الصعوبات يف تعليم  .3
 .اللغة األجنبية

 أكرب احتياج إىل نتيجة الدراسة التقابلية للتنٌبؤ الصعوبات كاألخطاء يف عملٌية تعليم. .4

فادلاٌدة اجليدة ىي ادلاٌدة ادلنٌظمة عرب اختالفات كادلتشاُّات بُت اللغة السليقة كاللغة  .5
 60ادلدركسة.
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 كبعد قٌدمت ادلسلمات كاَلفًتاضات عن الدراسة التقابلية فهمنا أف الغرض كاذلدؼ
من الدراسة التقابلية ىو حٌل دلشكلة تعليم اللغة األجنبية. كاعتمادا بقوؿ إلياس أٌف 

 للدراسة التقابلية خطوات كما يلي:
 خطوة الوصف ىي أف يصف الباحث عن اللغات ادلتاقبلة. .1

 خطوة اَلنتقاء ىي انتقاء أم اختيار العناصَت ادلعٌينة ادلتقابلة. .2

 فات كادلتشاُّات بُت اللغات ادلتقابلة.خطوة التحليل ىي تعيُت اَلختال .3

 61خطوة التنٌبؤ ىي تنٌبؤ عوامل األخطاء كالصعوبات يف تعليم اللغة األجنبية. .4

 األىداؼ منها:  . ج

 كيهدؼ التحليل التقابلي إىل ثالثة أىداؼ، ىي:
 فحص أكجو اإلختالؼ كالتشابو بُت اللغات. -1
كزلاكلة تفسَت ىذه التنبؤ بادلشكالت اليت تنشأ عند تعليم لغة أجبنية  -2

 ادلشكالت.
 اإلسهاـ يف تطوير كدمواد دراسٌية لتعليم اللغة األجبنية.  -3

 الهدف األّول:
من احلقائق ادلقرر أف أكجهامشًتكة ٕتمع اللغات مجيعها، كىي اليت يسعى العلماء 
اآلف إىل ْتثها فيمايعرؼ } بالكليات اللغوية {. على أنو من احلقائق ادلقرر أيضا أف 

غات ٗتتلف فيما بينها من حيث البنية على ادلستويات اللغويٌة مجيعا، إذ اإلختالؼ الل
  62موجود يف األصوات، كيف الكلمات، كيف اجلملة، كيف ادلعجم.

كالتحليل التقابلي َليقارف لغة بلغة كإٌَّنا يقارف ٔتستول ٔتستول، أكنظاما بنظاـ، أك 
تعليم اللغة، ككذلك التقابل الصريف،  فصيلة بفصيلة. فالتقابل الصويت مهم جدا يف

 كالنحوم، كادلعجمي.
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 الهدف الثاني:
كأٌما اذلدؼ الثاين فينهض على افًتاض علمي يرل أف مشكالت تعليم لغة أجنية 
تتوافق مع حجم اإلختالؼ بُت اللغة األكىل للمتعٌلم كاللغة األجبنية، إذ كلما كاف 

حُت نضع أيدينا على طبيعة ىذا اإلختالؼ اإلختالؼ كبَتا كانت ادلشكالت كثَتة. ك 
ديكننا أف نتنٌبأ بادلشكالت اليت ستنجم عند التطبيق العملي يف عملية التعليم، كديكننا 

 أيضا أف نفسر طبيعة ىذه ادلشكالت.

فالتقابل بُت العربٌية كاإلصلليزيٌة مثال يشَت إىل اختالفات بنائٌية كثَتة على ادلستويات 
فأصوات العُت كاحلاء كاخلاء كالغُت مثال ليس ذلا مقابل يف اإلصلليزية  اللغوية مجيعها.

كبعض الصيغ الفعلية يف العربٌية مثل صيغة )فاعل( ليس ذلا نظَتا فيها كذلك، كالنعت 
 .يسبق ادلنعوت يف اإلصلليزيٌة كيتأٌخر عنو
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 

 مدخل البحث ومنهجو .أ 

البحث إف مدخل البحث الذم استخدمتها الباحثة ىو ادلدخل الكيفي. يف ىذا 
كأما ادلنهج الذم انتجتو الباحثة يف ىذه الدراسة ىو البحث الوصفي كادلنهج البحث 
ادلكتِب كادليداين. كحيتوم يف البحث ادلكتِب الدراسة التقابلية بُت اجلملة العربية 

استخدمت الباحثة البحث اإلجرائي لنيل أنواع اين أٌما البحث ادليد .كاإلندكنسية اَّهولة
جيرم ىذا البحث بالتعاكف كاَلشًتاؾ بُت الباحثة ادلشكالت مٌث حٌلها. عالقة بذلك 

يف الفصل ب اخلامس يَتنامج  الدارسُتكمدرسة اللغة العربية يف الفصل الدراسي ك 
 .اخلاص لتعليم اللغة العربٌية

ادلنهج الكيفي ىو إجراء البحث الذم حيصل ٌف أ Bogdan dan Taylorذىب 
إىل مجع البيانات الوصية سواء كانت كتابة أك لسانا من اإلنساف كالفعل الذم 

كالدراسة ادلكتبية ليس كما قد فهم أكثر الناس، تعٍت القراءة كالتسجيل على  63يبحث.
ع البيانات ادلراجع كالكتب فحسب. كالدراسة ادلكتبية ىي األعماؿ ادلتعلقة ٔتنهج مج

 64كٖتليلها. ادلكتبية كقرائتها كتسجيلها

 مصادر البحث . ب

 ادلصادر الرئيسية .1

ادلشكالت اليت استوعبها طالب اللغة  صادر الرئيسية يف ىذا البحث مأخوذة منادل
 Abu bakar senang pelajaran bahasaعلى سبيل ادلثاؿ:  ،العربٌية يف فصل ب اخلامس

Arab   " ريًغبى ألب بكر الدرس اللغة وهً انجمهة نهمعهىو إنى انجمهة نهمجهىل بم إنّهى ٌكتبىن
 كٖتقيق التنبؤ مثٌ حٌلها يف مهارة الكتابة. "،العربٌية
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64
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 ادلصادر الثناكية .2

ثالثة كتب، كتاب التطبيق النحوم، من  ةادلصادر الثناكية من ىذا البحث مأخوذ
كالوثائق ادلتعٌلقات  ابن عقيل أللفية ابن مالكككتاب جامع الدركس، ككتاب شرح 

 بالدراسة التقابلية بُت ىايت اللغتُت.
 أدوات البحث . ج

 وثائقال .1

الوثائق ىي تعرض تشكل البيانات من مكاف الباحثة عن األشياء يف صورة 
كادلراد  65ادلالحظة الكتابية مثل الكتب كاَّالت، كرلموعات األكراؽ كدرجة النتيجة.

بالوثائق ىنا البيانات اليت تؤخذ من ادلدرس أك كثائق عملية تعليم مهارة الكتابة اليت 
 تتعلق بالبحث.

 المقابلة .2

 ىي احملاكرة بُت السائل كاَّيب لنيل األخبار بالغرض ادلعُت كجها بوجو

(Face to face)  بإرشاد ادلقابلة(Interview Guide) .66  كادلراد ُّذه الطريقة ىي
الطريقة العملية جلمع البيانات بطريقة األسئلة كاإلجابة بُت الشخصُت فأكثر يف رللس 

 كاحد مواجهة.

 نظرا من عملها، تنقسم ادلقابلة على ثالثة أقساـ. ىي:
 ادلقابلة احلرة ىي َلحيمل السائل إرشاد األسئلة يف عملو. ( أ

 إلرشاد األسئلة يف عملو.ادلقابلة ادلنظمة ىي حيمل السائل  ( ب

 67ادلقابلة احلرة كادلنظمة ىي الًتكيب بُت ادلقابلة احلرة كادلقابلة ادلنظمة. ج(
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66

Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), Hal: 234 
67
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كيف ىذا البحث ستقيم الباحثة بادلقابلة احلرٌة ادلنظمة. كعقدت الباحثة ُّذه  ( د
الطريقة مع معلمي ماٌدة مهارة الكتابة ككذالك الطلبة للحصوؿ على األخبار 

 كما يتعلق بعملية تعليم مهارة الكتابة.عن مشكالهتم 

 المالحظة .3

كيراد ُّا الطريقة 68ىي عملية تركيز اَلىتماـ على ادلوضوع باستعماؿ مجيع احلواس.
تستعمل ىذه  كالظواىر اليت تتعلق ُّذا البحث. العملية ٔتالحظة كمشاىدة احلواديث
 الطريقة إلجياد ادلالحظة مباشرة عن:

 يف مهارة الكتابة أم الفعل اَّهوؿنيل ادلشكالت احلديثة  ( أ

 اَّهولةبُت اجلملة العربية كاجلملة اإلندكنيسية  اتالفركؽ كادلشاُّ ( ب

 ٖتقيق التنبؤ ( ج

 د( حٌل ادلشكالت احلديثة يف مهارة الكتابة أم الفعل اَّهوؿ
 تحليل البيانات . د

توصف ( deskriptif) أٌما ادلنهج ادلستخدـ لتحليل البيانات ىو ادلنهج الوصفي
ادلظاىر اللغويٌة بغَت زلاكلة إجياد العلل كاألسباب. أم أنو يقتصر على عرض اَلستعماؿ 

 69اللغوم لدم رلموعة معينة، يف زماف معُت.

كنعرؼ ادلنهج الوصفي أنٌو أسلوب من أساليب التحليل ادلرٌكز على معلومات كافية 
معلومة، كذالك من أجل  كدقيقة عن ظاىرة أك موضوع زلٌدد، أك فًتة من فًتات زمنية

احلصوؿ على نتائج علمية، مٌث تفسَتىا بطريقة موضوعية، ٔتا ينسجم مع ادلعطيات 
الفعلية للظاىرة. كقد يقتصر ىذا ادلنهج على كضع قائم يف فًتة زمنية زلددة أكتطويرا 

 يشمل عنده فًتات زمنية.
ن أىٌم ادلناىج يعترب الوصف ركنا أساسياًّ من أركاف البحث العلمي، كمنهجو م

ادلتبعو فيو، إذ إٌف الباحث الذم يرغب يف الوصوؿ إىل نتائج علمٌية يعتمد عليها َلبٌد 
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من أف حيرص على كصف الوضع الراىن للظاىرة، كذلك برصدىا كفهم مضموّنا 
كاحلصوؿ على أكصاؼ دقيقة كتفصيلية ذلا بغية اإلجابة عن األسئلة اليت يطرحها 

  70ا.كادلشكالت اليت يدرسه

كنستخدـ ٖتليل الٌدراسة التقابلية على مذىب علم اللغة البنيوم الذم يًتٌكز يف 
 71الًتكيب بُت اللغة األكىل كاللغة الثانية على كصفهما كتقابلهما يف نفس احملتول.

عادة، بدأت الدراسة التقابليىة بوصف البيانات ادلختارة. كرأل جاميس أٌف ىناؾ 
 ا الوصف كالتقابل.ادلرحلتُت األساسٌيتُت كمه

( يعتمد على ثالث ادلراحل األساسية كىي: Krezeszowski) أٌما كرسيسوسكي 
رابعنا، التنٌبؤ )زاده  72أٌكَلن، خطوة الوصف. ثانًينا، خطوة اَلنتقاء. ثالثان، خطوة التحليل.

 بعض أىل الدراسة التقابلية التطبيقية على رلاؿ تعليم اللغة(

( اليت تنقسم إىل Cliffordرت الباحثة على نظريٌة كلفركد )كيف مرحلة التنٌبؤ اختا
 73ستة مراحل كىي:

  : َل فرؽ بُت اللغة األكىل كاللغة الثانية (Transfer)مرحلة الصفر .1

 : جزئُت يف اللغة األكىل يٌتحد يف اللغة الثانية (Perpaduan) ادلرحلة األكىل .2

اللغة األكىل غَت موجود يف اللغة : جزء يف  (Subdiferensiasi) ادلرحلة الثانية .3
 الثانية

: جزء من اللغة األكىل الذم يشٌكل شكال  (Reinterpretasi) ادلرحلة الثالثة .4
 جديدا يف اللغة الثانية 

: جزء من اللغة الثانية الذم ما كجد يف  (Overdiferensiasi) ادلرحلة الرابعة .5
 اللغة األكىل
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كاحد يف اللغة األكىل ينقسم أك يتفرٌع : جزء  (Pembelahan) ادلرحلة اخلامسة .6
 إىل فرعُت أك عٌدة فركع 

(، كضعت Cliffordاختصارا كتوضيحا ٔتا قٌدمت الباحثة من النظرية كليفركد ) .7
 الباحثة الرسم البياين كما يلي:

 

 

 

 

 ُ،ّصورة 
 

 

 

 

 

 

 

 (Cliffordنظرية كليفركد )

 

 

 التثليث .4

باستخداـ عامل أك شيئ خارج ىو من إحدل الطرؽ لفحص صحة البيانات 
 البيانات نفسها لفحص تلك البيانات أك للموازنة.

(، Credibility) إٌف تصحيح البيانات يف ادلنهج الكيفي يتكٌوف من قابلٌية التصديق
(، قابلية Dependibility(، قابلٌية التوثيق )Transferability) قابلٌية التحويل

( يف فحص Triangulasiرت الباحثة التثليثي )(، كاختاConfirmabilityاَلنسجاـ )
 قايلية التوثيق يف ىذا البحث.
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كيف ىذا البحث استخدمت الباحثة ثالثة أنواع من التثليثات كىي التثليثي 
البيانات، التثليثي باخلرباء، التثليثي ادلنهج. إٌف التثليثي بالبيانات إٌما باستخداـ مصدر 

 74البيانات. البيانات أـ باستخداـ أدكات مجع

كىو بالطريقة ادلعٌينة مثل   75كاف التثليثي البيانات باستخداـ أدكات البيانات.
ادلقابلة كادلالحظة كالوثائق. أقامت الباحثة التثليثي اخلرباء بادلناقشة يف تركيب اجلملة 
 العريب كاإلندكنيسية كأسليب تعليم مهارة الكتابة. أٌما التثليثي ادلنهج أقامتو الباحثة

 بادلناقشة مع اخلرباء يف الدراسة التقابلية.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات والتحليل

كما سبق أٌف ىذا البحث يأيت بإجياد ادلشكلة يف مهارة الكتابة كىي تركيب الفعل 
اَّهوؿ. كلتحقيقها أم ىل ادلشكلة تواجو دارسي اللغة العربٌية أـ مل تواجههم فالحظت 
الباحثة مالحظة لنيل أنواع ادلشكالت يف مهارة الكتابة. فالعرض على البيانات ادليدانٌية 

  اإلباحثة ُّا إلجابة سؤاؿ البحث األٌكؿ.    كجبت على الباحثة

كالعود إىل ادلشكلة احلديثة يف مهارة الكتابة ٖتٌقق ٖتقيق التنٌبؤ إىل الدراسة 
أَل كىي الوصف  للٌدراسة التقابلية مراحل كجبت على الباحثة اإلقامة ُّا.التقابلٌية. ك 

 .سؤاؿ الثاينكاَلنتفاء أم التقابل كالتحليل كالتنٌبؤ. كذلك إلجابة ال

ادلشكالت يف مهارة  كاعتمادا على ذلك كانت الدراسة التقابلٌية أحدا من حلٌ 
الكتابة، كذلك يدؿ على إجابة السؤاؿ الثالث كىي لعرؼ حٌل ادلشكالت يف ضوء 

 التقابل بُت اجلملة العربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولة.
 رة الكتابةالمشكالت في مها المبحث األّول:

الباحثة البحث يف الفصل ب اخلامس بالربنامح اخلاص لتعليم اللغة العربٌية أقامت 
موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمٌية احلكومٌية ٔتاَلنق لتالحظ ادلشكالت اليت تواجو دارسي 

كلتحقيق البيانات ىل ادلشكلة يف مهارة الكتابة أم  76اللغة العربية يف مهارة الكتابة.
سي اللغة العربٌية قدمت الباحثة اإلستبانة، مث اإلختبار القبلي، مث التعبَت احلٌر تواجو دار 

 .اإلختبار البعدم

بدأت الباحثة اإلستبانة باطراح األسئلة لدل الدارسُت. كاألسئلة تتضمن على 
( كيف رأم الدارسُت عن تعليم مهارة الكتابة يف الربنامج اخلاص ُمخسة أسئلة، منها : 
( ىل لغة األـٌ أم ّ( كيف تأثَت علم النحو يف مهارة الكتابة؟، ِ لتعليم اللغة العربٌية؟،

                                                             
76

لك إبراىيم اإلسالمٌية فصل ب اخلامس بالربنامح اخلاص لتعليم اللغة العربٌية موَلنا ما َُِٔ -إبريل -َِادلالحظة يف التاريخ  
 ماَلنقاحلكومٌية 



78 
 

( ىل لغة األـٌ أم اللغة ٓ( ماىو السباب؟، ْاللغة اإلندكنسية تأثٌر يف مهارة الكتابة؟، 
 اإلندكنسية تأثٌر يف تركيب اجلملة للمجهوؿ أيضا؟. 

الكتابة عن اجلملة فأقامت الباحثة اإلختبار القبلي لتعرؼ كفاءة الدارسُت يف مهارة 
للمجهوؿ. كاألسئلة ٖتتوم على أمرين، منها: أمره على تركيب اجلملة للمعلـو إىل اجلملة 
للمجهوؿ بُت اللغة اإلندكنسٌية كاللغة العربٌية، كأمره على تعيُت اجلملة للمجهوؿ إىل 

 اجلملة للمعلـو يف األمثلة ادلعيٌنة.            
اليت اكتسبها الدارسوف يف مهارة الكتابة أم يف تركيب فوجدت الباحثة ادلشكالت 

اجلملة للمجهوؿ. كمنها اخلطيئات الشائعة اليت استوعبها الدارسوف يف تعبَتىم احلٌر كىي 
 يف تركيب اجلملة للمجهوؿ بُت ىاتُت اللغتُت، كىا ىي األمثلة:

 الجملة للمعلوم في اإلندونسية -1

Abu Bakar senang pelajaran bahasa Arab 

 الجملة للمجهول في العربّية الرقم
 درسة اللغة العربٌية فيرحة أبو بكر  -1
 درس اللغة العربٌية حييىبُّ أبو بكر  -2

 التعليم اللغة العربٌية ٖتيىبُّ أبو بكر  -3
 يعٌلم لغة العربٌية  -4

 الدرس اللغة العربٌية ٖتٌب أبو بكر  -5
 درس سعادة لغة العربٌية  -6
بُّ التعليم   -7  اللغة العربٌيةحيًي
 التعلم اللغة العربٌية حٌب أبو بكر  -8
 التعليم اللغة العريٌة فيرًحى أبو بكر  -9
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 ريًغبى ألب بكر الدرس اللغة العربٌية  -11
 التعليم اللغة العربية حيٌبك أبو بكر  -11
 حيٌب ابو باكار اللغة العربٌية الدرس  -12
 تعليم اللغة العربٌية فيرًحى أبو بكر  -13
 العربٌية زلبب ابو بكرالدرس اللغة   -14
 تعليم اللغة العربٌية فىرًحي ابو بكر  -15

 الجملة للمعلوم في اإلندونسّية -2

Guru sedang mengajar pembelajaran bahasa Arab di 

kelas VB. 

 الجملة للمجهول في العربّية الرقم
 اخلامس يػيعىلامي األستاذي اللغة العربٌية-يف الفصل ب  -1
 ب َُاألستاذي يف الفصل ييٍدرىسي   -2

 اللغة العربٌية علم األستذ يف الفصل ب مخس  -3

 ٓالتعليم اللغة العربٌية استذة يف الفصل ب   -4
 ديًرسى األستاذي الدرسى اللغة العربٌية فصل ب اخلامس  -5

 تعليم اللغة العربٌية يف الفصل ب خامس درس ادلدرس  -6

 الفصل ب اخلامسالتعٌلم اللغة العربٌية تعٌلم مدٌرس يف   -7
 التعليم اللغة العربٌية تػيعىلٍّمي مدرس يف الفصل ب اخلامس  -8
 الفصل ب خامس يدرس الدرس اللغة العربٌية مع ادلدرس  -9

 التعليم يدرس ادلريب اللغة العربٌية يف الفصل ب مخسة  -11

 تعليم لغة العربٌية عيًلمى مدرس يف ب خامس  -11

 مخس ديًرس اَلستاذتعليم اللغة العربٌية يف الفصل ب   -12

 ب دىًرسي األستاذ -ٓتعليم اللغة العربٌية يف الفصل   -13
 يف الفصل ب اخلامس يعلم األستاذ اللغة العربٌية  -14
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 الجملة للمعلوم في اإلندونسّية -3

Murid-murid sedang membaca Al-Quran di dalam 

kelas 

 الجملة للمجهول في العربّية الرقم
 تالميذ القرآف يف الفصل يقرأ  -1

 قيرًأى القرآف التالميذ يف الفصل  -2
 القرآف مقركء التالميذ يف الفصل  -3

 القرآف قيرًاءى التالميذ يف الفصل  -4

 تلميذ يكرأ القرآف يف الفصل  -5
 قرء القرآف الكرمي الطالب يف الفصل  -6

 القرآف يػيٍقرىأي الطالب يف الفصل  -7

 قرأ القرآف الكرمي الطالب يف الفصل  -8

 القرآف الطالب يف الفصليػيٍقرىءي   -9

 القرآف تقرأ تالميذ يف الفصل  -11
 القرآف قيرًأ تالميذ يف الفصل  -11

 قيرًأى يف الفصل  -12

 القرآف يقرأ التالميذ يف الفصل  -13
 القرآف تقرئُت الطالب يف الفصل  -14

 القرآف يف الفصل يػيٍقرىأي التالميذ  -15

 يف الفصل الطالب قيرًأى القرآف  -16
 اإلندونسّيةالجملة للمعلوم في  -4

Ali mendapat ranking satu di kelas 

 الجملة للمجهول في العربّية الرقم
 النجاح يف الفصل أيًخذىهي عليٌ   -1
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 درجة كاحد يوجد علي يف الفصل  -2
 نناؿ علي الفريز يف الفصل  -3
 ايًخذى عايل كاحد النجاح يف الفصل  -4
 كيًجدى الفائز األكىل لعايل  -5
 الفصليػينىلي النجي يف   -6
 منجح األكؿ يبلغ علي يف الفصل  -7
 الرقم الواحد كيًجدى عايل يف الفصل  -8
 النجاح يف الفصل ايًخذى علي  -9

 الفريز الواحد يف الفصل تناؿ علي  -11
 النجاح يوجىدي علي يف الفصل  -11
 الطلب النجح يف فصل ىو أيل  -12
 نل كاحد يف الفصل  -13
 أيل أنٌاجهي يف الفصل  -14
 يف الفصل مكانة أٌكؿ يبلغ علي  -15
 صلح األكؿ توجد العلي يف الفصل  -16
 الناجحة كاحد يأخذ على يف الفصل  -17
 الدرجة األكىل يناؿ علي  -18
 النجاح الواحد يف الفصل علي  -19
 النجاح الواحد يف الفصل كجد أيل  -21

 الجملة للمعلوم في اإلندونسّية -5

Kedua orang tua menginginkan anaknya berakhlak 

mulia 

 الجملة للمجهول في العربّية الرقم
 أيرًدىهي الواًلد األخالؽ الكرمي  -1
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 طفل اخالؽ مرفوع فيو الوالداف  -2
 كالد اَلخالؽ الكرمي يريد الوالدين  -3
 ييرًٍيدي اخالؽ الكرمي  -4
 الولد أخالؽ الكرديان يريد الولد  -5
 اخالؽ الكردية ىو يريد الوالد  -6
 الطفل اخالؽ الكردية ييرًدُّ الوالدين  -7
 كلد اخلق الكرمي يريد الوالدين  -8
 اخللق الكرمي يريد الوالدين  -9

 الولد ارده الوالد اَلحالؽ الكرمي  -11
 الطفل اخالؽ حيًرصن الوالداف  -11
 كلد يرد الوالد احلق الكرمي  -12
 اريد كالد أحالؾ الكرمي  -13
 كلد اَلدب يريد كالد  -14
 الطفل احلسنة ييرادي الوالدين  -15
 األحلق الكرميكلدين يريد الوالد   -16

 اخالؽ كردية كلد يريد كالدين  -17
 يريد كالد احالؽ الكرمي  -18

 

كبعد أف ٖتٌل الباحثة ٖتليل أنواع ادلشكالت السابقة فإٌَّنا أكثر ادلشكلة تأيت بسبب 
التداخل، ككاف التداخل مشكلة لدل دارسي اللغة العربٌية. كديكن العرض منها، أف 

اجلملة للمجهوؿ الصحيحة يف اللغة العربٌية بل أّنم معظهم مل يفهموا كيف تركيب 
 يفهموا تركيب اجلملة للمجهوؿ يف اإلندكنسية حسب، فيظهر التداخل منهم.
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 المبحث الثّاني: التقابل اللغوي بين الجملة العربّية واإلندونسّية المجهولة

 أَل كىي الوصف كالتقابل كالتنٌبؤ. للٌدراسة التقابلية مراحل ك 
 الوصف -1

 تركيب الجملة للمجهول العربّية  - أ

كادلراد بالفعل اَّهوؿ ىو مامل يذكر فاعلو يف الكالـ بل كاف زلذكفا 
لغرض من األغراض، إٌما لإلجياز اعتمادا على ذكاء الٌسامع، كإٌما للمعٌلم بو، 
كإٌما للجهل بو، كإٌما للخوؼ عليو، كإٌما للخوؼ منو، كإٌما لتحقَته فتيكًرـي 

عنو، كإٌما لتعظيمو تشريفان لو فتكرمو أف يذكر إف فعل ماَلينبغي دلثلو  لسانك
  77أف يفعلو كإٌما إلُّامو على الٌسامع.

كينوب عن الفاعل بعد حذفو ادلفعوؿ بو صرحيا، مثل }ييكرىـ 
اَّتهدي{، أك غَت صريح، مثل }أحسٍن فييحسىني إليك{، أكالظرؼ، 

 أكادلصدر، مثل }ًسَت سَته طويله{. مثل}سيكنت الداري كسيهرًت الليلةي{،
كالكلمات اليت تصلح أف تكوف نائبا عن الفاعل ىي أربعة أشياء، 

 78منها:

 المفعول بو -1

 ".ُفِهَم الدرسُ مثل "

 فإف كاف يف اجلملة مفعوَلف فاألغلب اختيار أٌكذلا، مثل:
". فاإلعراب أٌف لفظ "منح" ىو فعل ماض مبٍت على " ُمنَح زيٌد ُمكافأةً  . أ

الفتح. ك"زيد" ىو نائب فاعل مرفوع بالضٌمة الطاىرة. ك"مكافأة" ىو 
مفعوؿ بو ثاف منصوب بالفتحة الظاىرة، ألٌف ادلفعوؿ األٌكؿ صار نائبا عن 

 الفاعل.

                                                             
 ُْص:حامع الدركس العربيٌة، مصطفى الغالييٍت،  77
 َِّ-َِِنفس ادلرجع. ص: 78
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فاإلعراب أٌف لفظ " الطفل" ىو مبتدأ مرفوع "الطفُل سمِّي علّيا".  . ب
نائب الفاعل بالضٌمة الظاىرة. ك"مٌسي" ىو فعل ماض مبٍت على الفتح، ك 

الضمَت مستًت جوازا تقديره ىو. ك"علٌيا" ىو مفعوؿ بو ثاف منصوب 
 بالفتحة الظاىرة. كاجلملة من الفعل كنائب الفاعل يف زلل رفع خرب.

كإف كاف يف اجلملة ثالثة مفاعيل فاألغلب اختيار األٌكؿ أيضا، 
أعِلَم فعند البناء للمجهوؿ تقوؿ:  مثل: أٍعلىٍمتي الطالبى احلضورى ميًهمًّا

فاإلعراب أٌف لفظ " أعلمت" ىو فعل ماض مبٍت الطالُب الحضوَر ُمِهمًّا. 
على الفتح. ك"الطالب" ىو نائب فاعل مرفوع بالضٌمة الظاىرة. ك" 
احلضور" ىو مفعوؿ بو ثاف منصوب بالفتحة الظاىرة. ك" مهما " ىومفعوؿ 

 بو ثالث منصوب بالفتحة الظاىرة.

 79كمثاؿ آخر شٌلا يلي يف الرسم البياين:

 

ادلفعوؿ  الفاعل الفعل ادلفعوؿ بو الفاعل الفعل
 بو

 خىلىقى 
 األنثى اهلل

 خىلىقى 
 الذكر اهلل

 خيىٍليقي  خيىٍليقي 

Menciptak

an 
Allah 

Orang 

perempu-an 

Menciptak

an 
Allah 

Orang 

laki-

laki 

 

ادلاضي كخيلق ىو ادلضارع من فعل متعدل مبٍت كيبُت فيو أٌف كلمة خلق ىو الفعل 
. لو تغٌَت الفعل ادلعلـو إىل الفعل اَّهوؿ فصار كما يلي:  معلـو
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 Arkom Fahmi. Ilmu Nahwu & Sharraf 3(Tata Bahasa Arab). Hal:130   
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 نائب الفاعل الفعل نائب الفاعل الفعل 
 خيًلقىتٍ 

 األنثى
 خيًلقى 

 الذكر
 خييٍلىقي  ٗتيٍلىقي 

Diciptakan 

Orang 

perempuan 

(itu) 

menciptakan 

Orang 

laki-laki 

(itu) 

 

 الفعل المعلوم الفعل المجهول
 زىيانى اهللي لًلنااًس حيبا الشاهىوىاتً  زييٍّنى لًلٌناًس حيبُّ الشاهىوىاتً 
 فػىٍليػىٍنظيًر اإلٍنسىافي ًمما خىلىقىوي اهللي  فػىٍليػىٍنظيًر اإلٍنسىافي ًمما خيًلقى 

كىإذىا ًقٍيلى ذلىيٍم َلى تػيٍفًسديكا يف األٍرًض 
ا ضلىٍني ميٍصًلحيٍوفى قىاليوا   ًإَّنا

كىإذىا قىاؿى اهللي ذلىيٍم َلى تػيٍفًسديكا يف األٍرًض 
ا ضلىٍني ميٍصًلحيٍوفى   قىاليوا ًإَّنا

 مل يىًلٍد كمل يىًلٍدهي أىًحده  مل يىًلٍد كمل يػيٍولىدٍ 
 كىالا لىيػىٍنبىذيناوي اهللي يف احليطىمىةً  كىالا لىيػيٍنبىذىفا يف احليطىمىةً 

 

 المصدر  -2

فاإلعراب أٌف لفظ "فيًهمى" ىو فعل ماض ُفِهَم فَ ْهٌم َصِحْيٌح. مثل، 
مبٍت على الفتح. ك"فػىٍهمه" ىو نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاىرة. ك"صحيح" 

 نعت على فهم مرفوع بالضٌمة الظاىرة.
 الظرف  -3

فاإلعراب أٌف لفظ "ًصٍيمى" ىو فعل ماض مبٍت ِصْيَم َرَمَضاُن. مثل، 
ُقِضَي الفتح. ك"رمضاف" ىونائب فاعل مرفوع بالضمة الظاىرة. ككذا بعلى 

فاإلعراب أٌف لفظ "قضي" ىو فعل ماض مبٍت على  َشْهٌر َجِمْيٌل ِفي لبنان.
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الفتح. ك"شهر" ىو نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاىرة. ك"مجيل" نعت على 
ف. ك" فهم مرفوع بالضٌمة الظاىرة. ك"يف" ىو حرؼ جار مبٍت على السكو 

 لبناف" ىو اسم رلركر بفي كعالمن جرٌه كسرة ظاىرة.

 الجار والمجرور -4

فاإلعراب أٌف لفظ "أسف" ىو فعل ماض مبٍت أِسَف عليو. مثل، 
على الفتح. ك"عليو" ىو حرؼ جر مبٍت على السكوف َلزلل لو من اإلعراب، 

ل كاذلاء ضمَت متصل مبٍت على الكسر يف زلل جر بعلى، كشبو اجلملة يف زل
 رفع نائب فاعل. 

كالعوامل يف النائب عن الفاعل ىو الفعل كما يظهر يف األمثلة 
فاإلعراب أٌف لفظ ىذا رَُجٌل َمْحبُ ْوٌب خلُقو. السابقة، أك اسم ادلفعوؿ مثل: 

"خلقو" ىو نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاىرة، كاذلاء ضمَت متصل مبٍت على 
 ىو اسم ادلفعوؿ: زلبوب. الضم يف زلل جر مضاؼ إليو. كالعامل ىنا

كأٌكده عبد الفتاح يف شرح ابن عقيل أللفية بن مالك أٌف حيذؼ 
العلم بو يف ضلو قولو تعاىل } كىخيًلقى اإلٍنسافي  -ُالفاعل لسبب معنوم، مثل: 

. إُّامو كقولك }تيصٌدؽ ّاجلهل بو كقولو } سيرًؽى ادلتاعي {.  -ِضىًعٍيفان {. 
اإلجياز كما يف  -ُاعل لسبب لفظي مثل : على مسكُت{. كما حيذؼ الف

السجع ضلو }من طابت سريرتو  -ِقولو تعاىل } فعاقبوا ٔتثل ماعوقبتم بو{. 
 80محدت سريتو{.

 حيذؼ الفاعل كيقاـ ادلفعوؿ بو مقامو فيعطي ماكاف للفاعل من :
 لزـك الرفع - أ

 ككجوب التأخَت عن رافعو  - ب

 كعدـ جواز حذفو.  - ت

                                                             
 47شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك. ص: عبد الفتاح.  80
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 من أحكاـ الفاعل أمورا منها:كيعطي أيضا نائب الفاعل 
 تأنيث الفعل ادلسند لنائب فاعل مؤنث مثل }زيٌكجت البنت{ -1

ٕتريد الفعل من عالمة التثنية كاجلمع إذا أسند دلثٌت أكمجع مثل: )أ(  -2
  أعطي الفقَتين. )ب( أكرمي ادلتفقوف.

كذلك ضلو : }نيل خَتي نائل{ فخَت نائل ىو مفعوؿ قائم مقاـ 
ناؿ زيده خَت نائل{ فحذؼ الفاعل كىو زيد، كأقيم  الفاعل. كاألصل }

ادلفعوؿ بو مقامو كىو خَت نائل. كَلجيوز تقدديو فال تقوؿ }خَت نائل نيل{ 
على أف يكوف مفعوَل مقٌدما. بل على أف يكوف مبتدأ، كخرب اجلملة اليت بعده 
كىي }نيل{، كادلفعوؿ القائم مقاـ الفاعل ضمَت مستًت، كالتقدير: نيل 

 {. ككذلك َلجيوز حذؼ }خَت نائل{ فتقوؿ : }نيل{.}ىو

 81تغير شكل الفعل المسند لنائب الفاعلويّبن فيو أيضا عن 

 باآلخر اكًسٍر يف ميًضٌي كويصل  # فىأىكاؿي الًفٍعًل اٍضميمىٍن كادلٌتصل
 كيػىٍنتىحي ادلقوؿ فيو يػيٍنتىحىى #  كاجعٍلو من مضارع مينٍػفىًتحا 

يسٌم فاعلو مطلقا، أم : سواء كاف ماضيا، يضم أكؿ الفعل الذم مل 
أكمضارعا، كيكسر ماقبل آخر ادلاضي، كيفتح ما قبل آخر ادلضارع، كمثاؿ ذلك 

 –كيًصلى، كيف ادلضارع قولك يف : يػىٍنتىًحي  –يف ادلاضي قولك يف : كىصىلى 
   يػيٍنتىحىى.

 كاألٌكؿ اجعلو بال منازعة # كالثاين التايل تا ادلطاكعة  
 كاألٌكؿ اٍجعىلىناو كاستيحلي  # الذم ُّمز الوصلكثالث  

إذا كاف الفعل ادلبٍت للمفعوؿ مفتتحا بتاء ادلطاكعة ضيٌم أٌكلو كثانيو، 
 –تيكيسٍّرى{ كيف }تىغافىلى  –}تىكىسارى  تيديٍحرًجى{، كيف –كذلك كقولك يف }تىدىٍحرىجى 
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كذلك كقولك يف } تػيغيٍوًفلى {. كإف كاف مفتتحا ُّمزة كصل ضم أكلو كثالثو، 
 اٍنطيًلقى{. –اقٍػتيًدرى{ كيف }اٍنطىلىقى  –اٍستيٍحًليى { كيف }اقٍػتىدىرى  –اٍستىٍحلىى 

ىذا إف مل حيصل لبسه بإقامة الثاين، فإف حصل لىٍبس كجب إقامة األٌكؿ، 
كذلك ضلو : }أعطيتي زيدان عمران{ فتتعٌُتي إقامة األٌكؿ فتقوؿ : }أيعطي زيده 

إقامة الثاين حينئذو، لئاٌل حيصل لبسه ألٌف كٌل كاحد منهما يصلح  عمران{ كَل جيوز
 82أف يكوف آخذا ٓتالؼ األٌكؿ.

كنقل ادلصٌنف اإلتفاؽ على أف الثاين من ىذا الباب جيوز إقامتو عند أمن 
اللبس، إف عٌت بو أنٌو اتفاؽ من جهة النحويُت كلهم فليس ّتٌيد، ألٌف مذىب 

فنقوؿ }أيعًطيى كالثٌاين نكرة تعُت إقامة األٌكؿ، ؿ معرفة الكوفيُت أنٌو إذا كاف األكٌ 
 زيده ًدٍرمهان{ كَلجيوز عندىم إقامة الثٌاين، فال تقوؿ : }أيعًطيى درىمه زيدان{.

 تركيب الجملة للمجهول اإلندونسّية  - ب

اجلملة للمجهوؿ" باصطالح "قد ٗتالف اصطالح " اجلملة 
." كما ىو ادلعركؼ أٌف اجلملة للمجهوؿ قد تركب من اجلملة   83للمعلـو

، بل ليس لكل منها تغَت إىل اجلملة للمجهوؿ.   للمعلـو

أكالفعل ادلعلـو ىو ماذيكر فاعلو يف الكالـ ضلو: } مىصارى  اجلملة للمعلـوف
ىو مامل يذكر فاعلو يف الكالـ بل كاف ادلنصوري بغداد{. كأٌما الفعل اَّهوؿ 

لغرض من األغراض، إٌما لإلجياز اعتمادا على ذكاء الٌسامع، كإٌما للمعٌلم  زلذكفا
بو، كإٌما للجهل بو، كإٌما للخوؼ عليو، كإٌما للخوؼ منو، كإٌما لتحقَته فتيكًرـي 
لسانك عنو، كإٌما لتعظيمو تشريفان لو فتكرمو أف يذكر إف فعل ماَلينبغي دلثلو أف 

   84ع.يفعلو كإٌما إلُّامو على الٌسام
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فاجلملة للمعلـو اليت تغَت إىل اجلملة للمجهوؿ ىي أف يكوف فيها فعال 
لو معٌت اخلطوة كادلفعوؿ أك لو نتيجة. كالكلمة اليت ذلا فعل متعدم فاتبعو مفعوؿ 

 ب زيد أٌكلو( Verba Transitifىذا الفعل ادلتعٌدم )كاف إٌما ىدفا أـ نتيجة. ك 
me-  أكمٌسي بprefiks me- inflektif .:كعلى سبيل ادلثاؿ 

- Nenek membaca komik 

S  P  O 

 البياف من اجلملة األكىل: 

، أكالفاعل (nomina) ، أكاَلسم(subjek) مسند إليو :Nenek - أ
(pelaku) 

، (verba transitif)(، أك الفعل ادلتعٌدم predikatالفعل ): Membaca - ب
 (tindakanاخلطوة )

 (.sasaran(، اذلدؼ )nominaاَلسم )(، objek: ادلفعوؿ )Komik  - ج

Kakek  menulis surat 

S  P   O    

 البياف من اجلملة الثانية: 
، أكالفاعل (nomina) ، أكاَلسم(subjek) مسند إليو:  Kakek - أ

(pelaku)    

(، verba transitif(، أك الفعل ادلتعٌدم )predikatالفعل ):  Menulis - ب
 (tindakanاخلطوة )

 (. hasil (، النتيجة )nomina(، اَلسم )objekادلفعوؿ ):  Surat - ج

ك   komikالفرؽ بُت اجلملة األكىل كاجلملة الثانية توٌقع بُت كلمة 
surat يبُت فيو أٌف لفظ .komik  يكوف مفعوَل من لفظmembaca إٌما لفظ ،

surat   يكوف نتيجة من لفظmenulis. 
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 كيف تركيب الجملة للمجهول -4

 85: اجلملة للمجهوؿ على اخلطوات، منهاقد تركبت 

: نقل ادلفعوؿ من الفعل ادلتعٌدم إىل الفاعل يف اجلملة  اخلطوة األكىل
 للمجهوؿ.

: نقل الفاعل من اجلملة للمعلـو إىل ادلفعوؿ يف اجلملة  كاخلطوة الثانية
إىل الفعل الذم  -meللمجهوؿ، كتغيَت الفعل الذم زيد أكلو 

 . -diزيد أٌكلو 

تفريقا بُت الفعل   oleh: كضع الكلمة اليت تكوف يف أكذلا ىي كاخلطوة األخَتة 
 كادلفعوؿ.

 كتلك اخلطوات تشٌكل على الرسم البياين اآليت:

 

O 
P 

S 
V- me- 

 

 

O 
P 

S 
V- di- 

 

 بذلك لو تغٌَتت اجلملة للمعلـو إىل اجلملة للمجهوؿ فصارت :

- Nenek  membaca  komik 

    S        P (V me-)   O 

 

 

 

 

 

- Komik dibaca (oleh)  nenek 

S  P (V di-)  O   
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 86القواعد في تركيب الجملة للمجهول  -5

، إٌما األمساءسبق البياف، إَّنا  تركب اجلملة للمجهوؿ من اجلملة اليت فاعلها من 
)موٌظف إدارم، أك اسم ادلقاربة، مثل: )اجلدة، أكاألـ، أكاألب(، كاسم الوزارة، مثل: 

رئيس ادلدير، أكالوايل(، كاسم ذم لواء كلقب، مثل: )نقيب، أك طبيب، أكالشريف(. 
 كمن األمثلة اآلتية:

 (oleh)اجلملة للمجهوؿ بزيادة كلمة 

  Buku itu dibaca (oleh) adik ذلك الدفًتي الذم قػىرىأىهي أًخي

تىبىتػٍهىا سيسكى  Surat itu ditulis (oleh) Siska تلك الرسالةي اليت كى

 Bangunan itu diresmikan (oleh)  ذلك ادلٍبٌت الذم بػىنىاهي الوايل

guberner 

 Pasien itu ditangani (oleh) ذلك ادلريضي الذم فىحىصىوي الطبيبي 

dokter  

كناب عنو  -diكلو كاف فاعلو ضمَت أنا، كأنت، كىم فال يزيد يف أٌكؿ فعلو زيادة 
مث اتبعو الضمَت، كىي  -diكلو كاف فاعلو ضمَت ىو فيزيد يف أكؿ فعلو لفظ ، ituلفظ 

 ادلماثلة منها: 

 تركيب اجلملة للمجهوؿ على الضمَت

   Buku itu saya baca ذلك الدفًتي الذم قػىرىأٍتيوي 

   Buku itu ku-baca ذلك الدفًتي الذم قػىرىأٍتيوي 

   Buku itu kamu baca ذلك الدفًتي الذم قػىرىأٍتىوي 

   Buku itu kau-baca ذلك الدفًتي الذم قػىرىأٍتىوي 

   Buku itu mereka baca ذلك الدفًتي الذم قػىرىؤكه

   Buku itu dibacanya ذلك الدفًتي الذم قػىرىؤكه
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 . kauك kuيف لفظ   engkauك aku اخلٌط: كيالـز استخداـ ضمَت

 (Kata kerja-Bitransitifاألفعاؿ بيتاراف سيطيف ) - ب

األفعاؿ اليت ذلا  كىي، Bitransitifيف قواعد اللغة اإلندكنسية أفعاؿ مسيت ُّا  
على   membacakan ك membelikanمفعوَلف، مفعوؿه على فورم أـ غَته. ضلو فعل 

  : سبيل ادلثاؿ

 

 Nenek membelikan  adik اشًتت اجلٌدةي األخى اخلداعى اجلديدى 

sepatu baru 

 Kakak membacakan  nenek أٍقرأ األخي اجلٌدةى القٌصةى ادلضحكةى 

cerita lucu 

كالطريقة يف تركيب اجلملة للمجهوؿ ىي كضع ادلفعوؿ الواقع بعد الفعل إىل 
ككضع ادلفعوؿ ، -diإىل  -meالفاعل، كنقل الفاعل إىل مكاف ادلفعوؿ، كنيابة أٌكؿ الفعل 

 إىل أخَت اجلملة، فصارت اجلملة للمجهوؿ اآلتية:  sepetu baruالثاين أم كلمة 

 أيٍشًتيًمى األخي اخلداعى اجلديدى 
األصل: اشًتت اجلدة األخى اخلداعى 

 اجلديدى 

Adik dibelikan nenek sepatu 

baru 

 أيٍقرًأت اجلٌدةي القٌصةى ادلضحكةى 
 أقرًت األختي اجلٌدةى القٌصةى ادلضحكةى 

Nenek dibacakan kakak cerita 

lucu 

 -meالذم زيد يف أٌكؿ فعلو ب   morfologiيدٌؿ على  Bitransitif كاف فعل 
يف آخر األفعاؿ   -kanفإف حذفت زيادة   87بل ليس كلٌّ منو.، kanكآخره ب 

Bitransitif ،مثل membelikan،  كmembacakan، ك  membukakan   فسٌمي
 ،monotransitifباألفعاؿ  

Verba Bitransitif   Verba Monotransitif  

Membelikan     membeli 

Membacakan   membaca 

Membukakan   membuka 
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 كانت اجلملة السابقة مثل اآلتية : Monotransitifكالعود إىل األفعاؿ 
  

Sepatu baru dibeli nenek untuk adik  اخلداعي اجلديدي الذم اشًتتو
 اجلٌدةي لألخ

Kakak membaca cerita lucu untuk 

nenek 
األخي يقرأ القٌصةى ادلضحكةى 

 للجٌدة

 

 Kata kerja-Infleksional)إنفالك سيونال ) األفعال - ح

كيف آخره ب  -diنيابتها يف األٌكؿ ب  -me كادلراد بو أٌف لألفعاؿ اليت زيد أٌكذلا ب
ter- كزيد أيضا أكلو ب ، prefiks zero (O) . قد استخدـ يف اجلملة للمعلـو ادلتعٌدم

، -diكقد استخدـ يف اجلملة للمجهوؿ اخلطوة فعله زيد أٌكلو ب ، -meفعله زيد أٌكلو ب 
كإٌما الفعل الذم زيد أٌكلو ب  .-terككذلك زيد أٌكؿ فعل اجلملة للمجهوؿ احلايل ب 

zero (O) فاستخدـ يف اجلملة  Imperatif  أك مٌسي باجلملة للمجهوؿ، كفيها الفاعل
  -diمن ضمَت أنا،كضلن، كأنت، كىم. فبذلك كاف يف اجلملة للمجهوؿ زيادة أٌكؿ فعلها 

 أيضا. على سبيل ادلثاؿ: -terكّتانب ذلك زيادة 
 

 الجملة للمجهول الجملة للمعلوم
Adik membawa buku itu 

 األخي حيملي ذلك الدفًتي 
Buku itu dibawa adik 

 ذلك الدفًتي محىىلىوي األخي 
Buku itu terbawa adik 

 ذلك الدفًتي محىىلىوي األخي 
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 اجلملة للمعلـو ادلتعٌدم - ذ
فاجلملة للمعلـو ادلتعٌدية الذم كاف فاعلها من عبارة فعل متعٌدم تكٌوف على 

adverbial kalaك ، adverbial perfektif يضع  فغٌَتت إىل اجلملة اَّهولة بأف
 مفعوؿ فاعلو بُت الفاعل كالفعل. مثل اجلملة اآلتية:

 بني للمجهول بني للمعلوم
Saya akan membaca surat itu 

 أقرأ تلك الرسالة

Surat itu akan saya baca  

 تلك الرسالة اليت أقرأىا
Saya belum membaca surat 

itu 

 مل أقرأ تلك الٌرسالة

Surat itu saya belum baca 

 الرسالة اليت مل أقرأىاتلك 

  

 كليس تركيب اجلملة مثل اجلملة اآلتية:  

Surat itu saya akan baca/تللك الرسالة سأقرأىا 
Surat itu saya belum baca/تلك الرسالة مل أقرأىا 

 

 األفعاؿ اليت مل تبٌت للمجهوؿ - و

إٌما فعل ، duduk  ، ك berlari، كdatangكاألفعاؿ اليت مل تبٌت للمجهوؿ ىي 
menagih ك ،mengejarك ، membaca من اذلدفٌية. كمٌت ذلك  إٌَّنا تلك األفعاؿ

 شلايلي: 

 

ينى   Dia datang untuk menagih hutang جاء ليطلب الدا

 Mereka berlari untuk mengejar جركا ليطاردكا السارؽ

pencuri itu 

 Beliau duduk sambil memebaca جلس ليقرأ الصحيفة

Koran 
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  ke-an اجلملة للمجهوؿ بزبادة  - ك

. an–كآخرىا ب  -keيف قواعد اللغة العربية اجلملة للمجهوؿ اليت زيد أٌكذلا ب 
، مثل:  كَلجيوز ابداذلا إىل اجلملة للمعلـو ألف أصلها ليس من اجلملة للمعلـو

 

 Kemarin dia kecopetan  di bus kota سيرًؽى يف احلافلة

 Semalam kami pulang kehujanan أيٍمًطٍرنىا البارحةى 

 Tanpa selimut dia kedinginan بيرًدى طوؿى لىياؿو بال حلاؼو 

sepanjang malam 

   -terالمماثل ب  -keالجملة للمجهول بزبادة   - ل

ىي: . -terادلماثل ب  -keكمن األمثلة اليت تدؿ على اجلملة للمجهوؿ بزبادة 
kebacaك ،kejebakك ،kejepit . ككانت األفعاؿ من فعل غَت رمسي كمل تستخدـ يف

 اجلملة الرمسٌية. على سبيل ادلثاؿ: 

 Tulisannya tidak kebaca (=terbaca) قيرًأىًت الكتابةي 

 Kami kejebak macet (= tercebak) كيًقٍعنىا يف ازدحاـ

 Kakiku kejepit pintu (= terjepit) ضيًغطى رًٍجلي

 التقابل  -2

كجدنا عٌدة  العربٌية كاإلندكنسٌية اَّهولة، بعدما كصفت الباحثة عن تركيب اجلملة
الٌتشٌبهات كاَلختالفات من ناحية  كَلحظنا ىذه .الٌتشٌبهات كاَلختالفات بينهما

 الًتكيب َل من دَللتها أك معناىا أك كظيفتها.

أم الفعل هارة الكتابة على ادلشكلة احلديثة يف م ككاف التقابل اللغوم يعتمد
 اَّهوؿ. فالعرض على كجهُت كجو التشبو ككجو اإلختالؼ.

 

 

 

 التشّبهاتوجوه  - أ
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 البيان ٕاللغة  ٔاللغة  الرقم
فاجلملة للمعلـو اليت   -1

تغَت إىل اجلملة 
للمجهوؿ ىي أف 
يكوف فيها فعل لو 

معٌت اخلطوة كادلفعوؿ 
 أك لو نتيجة.

 

فمن اجلملة للمعلـو 
ادلتعٌدم ىي الفعل 

كىو ما يتعٌدل أثره 
فاعلو، كيتجاكزه إىل 
ادلفعوؿ بو، مثل: 

}فتح طارؽه 
{. كىو  األندلسى

حيتاج إىل فاعل يفعلو 
 كمفعوؿ بو يقع عليو.

ما تركبت 
اجلملة للمعلـو 

من الفعل 
كالفاعل 

كادلفعوؿ قبل 
اجلملة 
 للمجهوؿ

2-  Obyek  (O) ادلصطالح مفعوؿ  
 بينهما 

يف قواعد اللغة   -3
اإلندكنسية أفعاؿ 

مسيت ُّا  
Bitransitif  ،كىي 

يف قواعد اللغة العربٌية 
الفعل ادلتعدم كىو 
يتعٌدل إىل مفعولُت 

إٌما أف يكوف من باب 

 إنقساـ الفعل 
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األفعاؿ اليت ذلا 
مفعوَلف، مفعوؿه 

على فورم أـ غَته. 
ضلو فعل 

membelikan  ك 
membacakan 

 

}أعطى{ أك من باب 
 }ظٌن{.

فاجلملة للمعلـو   -4
ادلتعٌدية الذم كاف 

فاعلها من عبارة فعل 
متعٌدم تكٌوف على 

adverbial kalaك ، 
adverbial perfektif 

فغٌَتت إىل اجلملة 
اَّهولة بأف يضع 
مفعوؿ فاعلو بُت 

 الفاعل كالفعل، مثل:
Saya akan 

membaca surat itu 

 صار

Surat itu akan saya 

baca. 

كادلضارع ىو مادٌؿ 
على معٌت يف نفسو 
مقًتف بزماف حيتمل 
احلاؿ كاإلستقباؿ. 
كعالمتو أف يقبل 
السُت أك سوؼ ، 

 مثل: سيقوؿ، 
 سوؼ جييئ.

 

 عالمة الفعل 

إَّنا  تركيب اجلملة   -5
للمجهوؿ أف يكوف 

ادلسند إليو من 
األمساء، إٌما اسم 

كتركيب اجلملة 
للمجهوؿ أف يكوف 
ادلسند إليو من اسم 
ىو كل لفظ يسمى 

تركيب اجلملة 
للمجهوؿ بُت 
 ىاتُت اللغتُت
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ادلقاربة، مثل: 
)اجلدة، أكاألـ، 
أكاألب(، كاسم 

الوزارة، مثل: 
)موٌظف إدارم، أك 

رئيس ادلدير، 
أكالوايل(، كاسم ذم 

لواء كلقب، مثل: 
)نقيب، أك طبيب، 

 (.أكالشريف

بو إنساف أكحيواف أك 
نبات أك كل شيء 

 آخر. 

 اإلختالفاتجوه و  - ب

 

 البيان ٕاللغة  ٔاللغة  الرقم
 البناء تركيب  -1

 اللغة يف للمجهوؿ

 أف اإلندكنيسية

   البناء يف الفاعل

 مذكور  للمجهوؿ

التعريف من   -
البناء 
يف للمجهوؿ 
 إلندكنسٌية

 البناء تركيب  -  -2

 اللغة يف للمجهوؿ

 يف الفاعل أف لعربٌيةا
 غَت للمجهوؿ   البناء

 مذكور

التعريف من 
البناء 
يف  للمجهوؿ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     العربٌية
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اذا مل يوجد ادلفعوؿ  -  -3
بو أقيم الظرؼ 

أكادلصدر أك اجلار 
كاَّركر بشرط أف 

يكوف كل كاحد منها 
 قابال للنيابة

نيابة الظرؼ 
أكادلصدر أك 
 اجلار كاَّركر

ب اجلملة إَّنا  تركي  -4
أف يكوف للمجهوؿ 

ادلسند إليو من 
األمساء، إٌما اسم 

ادلقاربة، مثل: 
)اجلدة، أكاألـ، 
أكاألب(، كاسم 

الوزارة، مثل: 
)موٌظف إدارم، أك 

رئيس ادلدير، 
أكالوايل(، كاسم ذم 

لواء كلقب، مثل: 
)نقيب، أك طبيب، 

 أكالشريف(.

كتركيب اجلملة 
للمجهوؿ أف يكوف 
ادلسند إليو من اسم 

كل لفظ يسمى   أم
بو إنساف أكحيواف أك 

نبات أك كل شيء 
آخر. كيكوف أيضا من 

اسم العامل، كاسم 
الفاعل، كاسم ادلفعوؿ، 

 كادلصدر . 
 

تركيب اجلملة 
للمجهوؿ بُت 
 ىاتُت اللغتُت

كاف فعل    -5
Bitransitif  يدٌؿ

  morfologiعلى 

إذا كاف الفعل متعٌديا 
إىل مفعولُت الثاين 

منهما خرب يف األصل  

بناء الفعل إىل 
مفعوؿ 

يف  أكمفعولُت
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زيد يف أٌكؿ الذم 
كآخره  -meفعلو ب 

، بل ليس  kanب 
فإف  كلٌّ منو. 

  -kanحذفت زيادة 
يف آخر األفعاؿ 

Bitransitif  ،مثل
membelikan ك ،
membacakan، ك  

membukakan  
فسٌمي باألفعاؿ  

monotransitif. 

 

كاف   كظٌن كأخواهتا، أ
متعٌديا إىل ثالثة 
مفاعيل كأرل 

كأخواهتا، فاألشهر عند 
النحويُت أنٌو جيب 
إقامة األٌكؿ كديتنع 
إقامة الثاين يف باب 
ظٌن، كالثاين كالثالث 

 يف باب أعلم.

الفعل 
 للمجهوؿ

كلنائب الفاعل  -  -6
أحكاـ الفاعل، 

 منها: 
تأنيث الفعل  -ُ

ادلسند لنائب فاعل 
 مؤنث. 

ٕتريد الفعل من  -ِ
عالمة التثنية كاجلمع 

إذا أسند دلثٌت أك 
 مجع.

أحكاـ الفاعل 
 يف بناء اَّهوؿ

تغَت شكل يضم أكؿ الفعل الذم  -  -7
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مل يسٌم فاعلو مطلقا، 
أم سواء كاف ماضيا، 
أكمضارعا، كيكسر 
ماقبل آخر ادلاضي، 
كيفتح ما قبل آخر 

مثاؿ : كىصىلى ادلضارع، 
كيًصلى، كيف ادلضارع  –

 –قولك يف : يػىٍنتىًحي 
 يػيٍنتىحىى.

الفعل ادلسند 
 لنائب الفاعل.

 

 التنّبؤ -3

بعدما عملت الباحثة بالتقابل بُت الًتكيب ىاتُت اللغتُت، أقامت الباحثة التحليل عن 
اليت قٌسم صعوبات تعليم اللغة  Cliffordالتشٌبهات كاَلختالفات فيهما باستخداـ نظرية 

 األجنبٌية إىل سٌتة مراحل. اليت قد قٌدمت فيما مضى. 

 كاختصرنا عن تصنيف مراحل التنٌبؤ فيما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشّبهاتوجوه  - أ
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 مرحلة التنّبؤ البيان ٕاللغة  ٔاللغة  الرقم

فاجلملة للمعلـو اليت   -1
تغَت إىل اجلملة 

للمجهوؿ ىي أف 
لو  يكوف فيها فعل

معٌت اخلطوة كادلفعوؿ 
 أك لو نتيجة.

 

فمن اجلملة للمعلـو 
ىي الفعل ادلتعٌدم 
كىو ما يتعٌدل أثره 
فاعلو، كيتجاكزه إىل 
ادلفعوؿ بو، مثل: 

}فتح طارؽه 
{. كىو  األندلسى

حيتاج إىل فاعل يفعلو 
 كمفعوؿ بو يقع عليو.

ما تركبت 
اجلملة للمعلـو 

من الفعل 
كالفاعل 

كادلفعوؿ قبل 
ملة اجل

 للمجهوؿ

مرحلة الصفر 
(transfer 0) 

2-  Obyek  (O) ادلصطالح مفعوؿ  
 بينهما 

مرحلة الصفر 
(transfer 0) 

يف قواعد اللغة   -3
اإلندكنسية أفعاؿ 

مسيت ُّا  
Bitransitif  ،كىي 

يف قواعد اللغة العربٌية 
الفعل ادلتعدم كىو 
يتعٌدل إىل مفعولُت 

إٌما أف يكوف من باب 

مرحلة الصفر  إنقساـ الفعل 
(transfer 0) 
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األفعاؿ اليت ذلا 
مفعوَلف، مفعوؿه 

على فورم أـ غَته. 
ضلو فعل 

membelikan  ك 
membacakan 

 

}أعطى{ أك من باب 
 }ظٌن{.

فاجلملة للمعلـو   -4
ادلتعٌدية الذم كاف 

فاعلها من عبارة فعل 
متعٌدم تكٌوف على 

adverbial kalaك ، 
adverbial perfektif 

فغٌَتت إىل اجلملة 
اَّهولة بأف يضع 
مفعوؿ فاعلو بُت 

 الفاعل كالفعل، مثل:
Saya akan 

membaca surat itu 

 صار

Surat itu akan saya 

baca. 

كادلضارع ىو مادٌؿ 
على معٌت يف نفسو 
مقًتف بزماف حيتمل 
احلاؿ كاإلستقباؿ. 
كعالمتو أف يقبل 
السُت أك سوؼ ، 

 مثل: سيقوؿ، 
 سوؼ جييئ.

 

مرحلة الصفر  عالمة الفعل 
(transfer 0) 

إَّنا  تركيب اجلملة   -5
للمجهوؿ أف يكوف 

ادلسند إليو من 
األمساء، إٌما اسم 

كتركيب اجلملة 
للمجهوؿ أف يكوف 
ادلسند إليو من اسم 
ىو كل لفظ يسمى 

تركيب اجلملة 
للمجهوؿ بُت 
 ىاتُت اللغتُت

مرحلة الصفر 
(transfer 0) 
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ادلقاربة، مثل: 
)اجلدة، أكاألـ، 
أكاألب(، كاسم 

الوزارة، مثل: 
)موٌظف إدارم، أك 

رئيس ادلدير، 
أكالوايل(، كاسم ذم 

لواء كلقب، مثل: 
)نقيب، أك طبيب، 

 (.أكالشريف

بو إنساف أكحيواف أك 
نبات أك كل شيء 

 آخر. 

 

 وجوه اإلختالفات - ب

 

 مرحلة التنّبؤ البيان ٕاللغة  ٔاللغة  الرقم
 للمجهوؿ البناء تركيب  -1

 أف اإلندكنيسية اللغة يف

   البناء يف الفاعل

 مذكور  للمجهوؿ

التعريف من   -
البناء 
يف للمجهوؿ 
 إلندكنسٌية

 ادلرحلة الثانية
Subdiferensiasi 

 البناء تركيب  -  -2

 يف للمجهوؿ
 أف لعربٌيةا اللغة

 يف الفاعل
   البناء

 غَت للمجهوؿ

التعريف من 
البناء 
يف  للمجهوؿ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        العربٌية                                             

ادلرحلة الرابعة 
(overdiferensiasi) 
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 مذكور

اذا مل يوجد  -  -3
ادلفعوؿ بو أقيم 

الظرؼ 
أكادلصدر أك 
اجلار كاَّركر 
بشرط أف 
يكوف كل 
كاحد منها 
 قابال للنيابة

نيابة الظرؼ 
أكادلصدر أك 
 اجلار كاَّركر

ادلرحلة الرابعة 
(overdiferensiasi) 

ب اجلملة إَّنا  تركي  -4
أف يكوف للمجهوؿ 

ادلسند إليو من األمساء، 
إٌما اسم ادلقاربة، مثل: 

)اجلدة، أكاألـ، 
أكاألب(، كاسم الوزارة، 
مثل: )موٌظف إدارم، 

أك رئيس ادلدير، 
أكالوايل(، كاسم ذم 

كلقب، مثل:  لواء
)نقيب، أك طبيب، 

 أكالشريف(.

كتركيب اجلملة 
للمجهوؿ أف 
يكوف ادلسند 
إليو من اسم 

كل لفظ   أم
يسمى بو 

إنساف أكحيواف 
أك نبات أك  
كل شيء 

آخر. كيكوف 
أيضا من اسم 
العامل، كاسم 

الفاعل، كاسم 

تركيب اجلملة 
للمجهوؿ بُت 
 ىاتُت اللغتُت

ادلرحلة الثالثة 
Reinterpretasi 



116 
 

ادلفعوؿ، 
 كادلصدر . 
 

 Bitransitifكاف فعل    -5
  morfologiيدٌؿ على 

الذم زيد يف أٌكؿ فعلو 
كآخره ب  -meب 

kan ٌّبل ليس كل ،
فإف حذفت زيادة  منو. 

kan-   يف آخر األفعاؿ
Bitransitif  ،مثل

membelikan ك ،
membacakan، ك  

membukakan  
فسٌمي باألفعاؿ  

monotransitif. 

 

إذا كاف الفعل 
متعٌديا إىل 

مفعولُت الثاين 
منهما خرب يف 
األصل كظٌن 
كأخواهتا، أ  

كاف متعٌديا 
إىل ثالثة 

مفاعيل كأرل 
كأخواهتا، 

فاألشهر عند 
النحويُت أنٌو 
جيب إقامة 
األٌكؿ كديتنع 

إقامة الثاين يف 
باب ظٌن، 

كالثاين كالثالث 
 يف باب أعلم.

بناء الفعل إىل 
مفعوؿ 
يف  ُتأكمفعول
الفعل 

 للمجهوؿ

   ادلرحلة الرابعة

(pembelahan) 

كلنائب  -  -6
الفاعل 
أحكاـ 

أحكاـ 
الفاعل يف 
 بناء اَّهوؿ

ادلرحلة الرابعة 
(overdiferensiasi) 
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الفاعل، 
 منها: 

تأنيث  -ُ
الفعل ادلسند 
لنائب فاعل 

 مؤنث. 
ٕتريد  -ِ

الفعل من 
عالمة التثنية 

كاجلمع إذا 
أسند دلثٌت أك 

 مجع.
يضم أكؿ  -  -7

الفعل الذم مل 
يسٌم فاعلو 
مطلقا، أم 
سواء كاف 
ماضيا، 

أكمضارعا، 
كيكسر ماقبل 
آخر ادلاضي، 
كيفتح ما قبل 
آخر ادلضارع، 

تغَت شكل 
الفعل ادلسند 

لنائب 
 الفاعل.

ادلرحلة الرابعة 
(overdiferensiasi) 
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مثاؿ : كىصىلى 
كيًصلى، كيف  –

ادلضارع قولك 
 –يف : يػىٍنتىًحي 
 يػيٍنتىحىى.

 5كجدنا َلحظنا يف اجلدكؿ أف  اعتماد ادلشكلة احلديثة يف مهارة الكتابةكعلى 
ككضعت الباحثة رلموع   Cliffordاختالفات بُت ىاتُت اللغتُت عند نظرية  ٔتشٌبهات ك 

 ادلراحل ادلفٌصل كما يلي:
 

 االختالفات التشّبهات المرحلة
 - 5 (transfer 0)مرحلة الصفر 

 - - (perpaduan) ادلرحلة األكىل

 1 - (subdiferensiasi )ادلرحلة الثانية 

 1 - (reinterpretasi)ادلرحلة الثالثة 

 4 - (overdiferensiasi)ادلرحلة الرابعة 

 1 -  (pembelahan)   ادلرحلة الرابعة

 

مشكالت مهارة الكتابة في ضوء التقابل اللغوي بين  المبحث الثالث: حلّ 
 الجملة العربّية واإلندونسّية المجهولة

ككاف تأيت بسبب التداخل  كما سبق، أٌف معظم مشكلة يف مهارة الكتابة
، عنو أٌكده بعض ادلسٌلمات. كذلك لقد التداخل مشكلة لدل دارسي اللغة العربٌية

   كىي:

اللغة السليقة أم لغة األـٌ عامل أساسٌي للصعوبات كاألخطاء يف  تداخلأٌف  -1
 تعليم اللغة األجنبية.
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الفركؽ بُت اللغة السليقة كاللغة الثانية يسٌبب إىل صعوبات تعليم اللغة   -2
 األجنبية.

كثرة اَلختالؼ بُت اللغة السليقة كاللغة الثانية يدٌؿ على كثرة الصعوبات يف  -3
 .تعليم اللغة األجنبية

أكرب احتياج إىل نتيجة الدراسة التقابلية للتنٌبؤ الصعوبات كاألخطاء يف  -4
  عملٌية تعليم.

السليقة  فادلاٌدة اجليدة ىي ادلاٌدة ادلنٌظمة عرب اختالفات كادلتشاُّات بُت اللغة -5
 88كاللغة ادلدركسة.

كبعد قٌدمت ادلسلمات كاَلفًتاضات عن الدراسة التقابلية فهمنا أف الغرض 
. عربٌية يف مهارة الكتابةكاذلدؼ من الدراسة التقابلية ىو حٌل دلشكلة تعليم اللغة ال

قوؿ إلياس أٌف للدراسة التقابلية خطوات  لعود إىل ذلك يعتمد ىذا البياف على كا
 كما يلي:

 خطوة الوصف ىي أف يصف الباحث عن اللغات ادلتاقبلة. .1

 ادلعٌينة ادلتقابلة.خطوة اَلنتقاء ىي انتقاء أم اختيار العناصَت  .2

 خطوة التحليل ىي تعيُت اَلختالفات كادلتشاُّات بُت اللغات ادلتقابلة. .3

 89خطوة التنٌبؤ ىي تنٌبؤ عوامل األخطاء كالصعوبات يف تعليم اللغة األجنبية. .4

كاعتمادا على ذلك، أقامت الباحثة مالحظة يف فصل ب اخلامس بالربنامج 
لتحٌقق حٌل ادلشكالت احملدثة يف مهارة الكتابة بالدراسة اخلاص لتعليم اللغة العربٌية 

كاستخدمت فيو الباحثة البحث اإلجرائي ىو البحث القائم على  التقابلٌية.
كىو على الدكر التخطيطٌي، مثٌ  90ادلشكلة اليت كجدىا ادلدرس يف عملية التعليم.

 التأديٌة، مثٌ التقوديي، مثٌ اإلنكساسٌي.  
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نتائج البحث اإلجرائي لتحقيق ىل الدراسة  كديكن العرض من كصف
ادلشكالت يف مهارة الكتابة أم التعبَت احلٌر يف البناء للمجهوؿ  حلٌ التقابلٌية تكوف 

بالتطبيق على الفصل الوسطى يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربٌية جامعة موَلنا 
 مالك إبراىيم اإلسالمٌية احلكومٌية ٔتاَلنق ؟. 

أقامت الباحثة البحث يف الفصل  َُِٔ -مايو ُُإبريل/ -َِ يف التاريخ
ب اخلامس بالربنامح اخلاص لتعليم اللغة العربٌية موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمٌية 
احلكومٌية ٔتاَلنق. كادلوضوع ادلقٌدـ عن البناء للمجهوؿ يف العربٌية كاإلندكنسٌية 

 دقيقة يف أربعة لقائات. ْٓ×ِبوقت 
 الدور األّول -1

 من الدكر األكؿ  اإلجرائي التخطيط - أ

دقيقة يف  ْٓ×ِتضٌمن فيو ادلبحث الرئيسي ىو البناء للمجهوؿ  بوقت 
 :أربع لقائات. كمن قبل أداء الدراسة ٗتٌططت الباحثة على اعداد اخلطوات، منها

 اعداد خطٌة الدراسة لتعليم اللغة العربٌية - أ

 بُت ىاتُت اللغتُتتقدمي ادلاٌدة عن البناء للمجهوؿ تشٌبها كاختالفا   - ب

 كادلاٌدة ادلقٌدمة تدٌؿ على كجوه التشٌبهات بُت ىاتُت اللغتُت كىي ادلفعوؿ بو   - ج

للتدريب يف التعبَت احلٌر على أساس تركيب البناء لدل الٌدارسُت ؽ اكر األ اعطاء - د
   .للمجهوؿ

 من الدكر األٌكؿ تأديةال - ب

يف عملٌية تعليم اللغة العربٌية  َُِٔإبريل  َِبدأ ىذا البحث من تاريخ 
 دقيقة. كيتضٌمن على اخلطوات التعليمٌية، منها:  ْٓ×ِبوقت 

    6ٕٔٓ-إبريل-ٕٓ، تاريخ األربعاءدقيقة يوم  20×ٕاللقاء األّول : 
 اخلطوة األكىل:

 ادلقٌدمة )السالـ عليكم( -1
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 الدعاء قبل التعليم -2

 القاء األىداؼ التعليمٌية  -3

 كشف حضور الدارسُت   -4

 اخلطوة الرئيسٌية:

كيف ىذه اخلطوة ثالثة أنشطة، منها: قبل النشاط، كعند النشاط ، كاختتاـ 
 النشاط ىو الوظيفة

 قبل النشاط: - أ
 الدافعٌية من الباحثة إىل الدارسُت عن البناء للمجهوؿ -1

 البحث عن تقابل البناء للمجهوؿ تشٌبها كاختالفا  -2

 التوظيف من الباحثة إىل الٌدارسُت   -3

 عند النشاط: - ب

توجهت الباحثة توجيو الدارسُت أف يستمعوا ادلاٌدة ادلقٌدمة كيفهمواىا فهما  .1
 تاٌما

 تدرٌبت الباحثة عملية التعليم .2

اٌدة ادلقٌدمة أعطت الباحثة الفرصة لدل الٌدارسُت إلطراح األسئلة عن ادل .3
 شفويٌا

 اختتاـ النشاط ىو الوظيفة: - ج

 تقييم احلصوؿ اإلجرائي من  الدارسُت يف عملية تعليمهم .1

 صلح ادلشكلة كاإلعطاء الصحيح على ادلشكلة احملدثة  .2

 اخلطوة األخَتة :

 الوقت للسؤاؿ كاجلواب - أ

 التشجيع لدل الدارسُت يف ترقية تعليمهم - ب

 اإلعالـ لديهم عن ادلبحث التايل أم ىوالذم سيقٌدـ الغٌد  - ج
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 التوظيف يف تركيب اجلملة للمجهوؿ  - د

 اإلختتاـ - ه

 6ٕٔٓ-إبريل-1ٕدقيقة يوم األربعاء، تاريخ  20×ٕاللقاء الثّاني : 
 اخلطوة األكىل: 

 ادلٌقدمة  -1

 الدعاء قبل التعليم -2

 مراجعة ادلاٌدة قبلها -3

 كشف حضور الدارسُت -4

 اإلختبار  -5

الشرح البسيط عن الكفاءة اليت تكوف َلزما لدل الدارسُت لتقييم حصوذلم  -6
 التعليمٌي.

 اخلطوة الرئيسٌية:
كيف ىذه اخلطوة ثالثة أنشطة، منها: قبل النشاط، كعند النشاط ، كاختتاـ 

 النشاط ىو الوظيفة
 قبل النشاط ىو طرح األسئلة حوؿ ادلاٌدة قبلها - أ

 عند النشاط: - ب
 ادلاٌدة لدل الٌدارسُت الذين مل يفهمواىاالفرصة للتفكَت عن  -1

 الفرصة لطرح األسئلة عن ادلاٌدة لدل الٌدارسُت الذين مل يفهمواىا -2

 الفرصة للسؤاؿ كاجلواب عن ادلاٌدة لدل الٌدارسُت الذين مل يفهمواىا -3

 تدريب عملية التعليم. -4

 اختتاـ النشاط: - ج

 صلح ادلشكلة كاإلعطاء الصحيح على ادلشكلة احملدثة -1

 التقومي -2
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 الشرح العميق عن ادلاٌدة. -3

 اخلطوة األخَتة
 الفرصة لطرح األسئلة عن ادلاٌدة لدل الٌدارسُت الذين مل يفهمواىا .1

 األمر لتعليم ادلاٌدة بعدىا .2

 التشجيع لدل الٌدارسُت يف ترقية تعليمهم - ج

 اإلختتاـ. - د

 المالحظة في الّدور األّول  -2
التعليم لتالحظ تطوير كانت الباحثة مالحظة كمدٌرسة يف عملية 

الدارسُت يف فهم ادلاٌدة ادلقٌدمة ككفائتهم يف تعيُت ادلاٌدة كجوه التشٌبهات 
كاإلختالفات. كيف ادلالحظة األكىل كجدت الباحثة أٌف الٌدارسُت محٌاسوف 
كمهتٌموف بتطبيق ادلاٌدة التعليمٌية ألٌف التعليم يكوف كسيلة يف سهوؿ الفهم بطريقة 

 سلتلفة.
ادلالحظة الثٌانية أٌف الدارسُت أمحسي من قبلي كزلرٌكوف يف عملية كيف 

التعليم. كأٌف معظهم يفهموف ادلاٌدة ادلقٌدمة كيعلموف كجوه التشٌبهات 
كاإلختالفات من ادلاٌدة، بل قليل منهم يفهموف كجوه اإلختالفات منها. فبتلك 

ار البعدم دلعرفة ترقية ادلالحظات بعد أف تشرح الباحثة ادلاٌدة أقامت ُّا اإلختب
 .فهم الٌدارسُت ادلاٌدة التعليمٌية ادلقٌدمة

 اإلنكساس عن الدور األّول -3

إٌَّنا اذلدؼ من ىذا التعليم يف ضوء التقابل اللغوم ىو لًتقية ادلعلومات 
لدل الٌدارسُت خاٌصة الدارسُت يف فصل ب اخلامس بربنامج اخلاص لتعليم اللغة 

ناء للمجهوؿ كجوه التشٌبهات كاإلختالفات حىت يكوف ىذا العربٌية على ادلاٌدة الب
التعليم حل ادلشكلة اليت حضرهتم يف تعليم مهارة الكتابة. كلتحقيق ىذا اذلدؼ 

 ادلالحظة على اخلطوات ادلهٌمة، منها:
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 ادلالحظة على كفاءة الٌدارسُت يف مهارة الكتابة.1
 ادلالحظة على كفاءة الٌدارسُت يف التعبَت احلرٌ .2

 الحظة على كفاءة الٌدارسُت يف تركيب البناء للمجهوؿ ادل.3

الفرصة اخلاٌصة لدل الٌدارسُت الذين كانوا متأٌخرين يف كفاءة مهارة الكتابة .4
 ىو فهم ادلاٌدة ادلقٌدمة كتطبيقها.

 التأدية من الدور الثّاني -1

 :كيف ىذه الٌتأدية اخلطوات التعليٌمية، منها

    2016-مايو-َْ، تاريخ األربعاءدقيقة يـو  ْٓ×ِاللقاء األٌكؿ : 

 اخلطوة األكىل:
 ادلقٌدمة )السالـ عليكم( .1

 الدعاء قبل التعليم .2

 القاء األىداؼ التعليمٌية .3

 كشف حضور الدارسُت .4

 الشرح البسيط عن كفاءة الٌدارسُت اليت تكوف َلزما لديهم لتقييم دراستهم. .5
 اخلطوة الرئيسٌية:

ىذه اخلطوة ثالثة أنشطة، منها: قبل النشاط، كعند النشاط ، كيف 
 كاختتاـ النشاط ىو الوظيفة

 قبل النشاط: - أ

 الدافعٌية من الباحثة إىل الدارسُت عن البناء للمجهوؿ -1

 اعطاء األكراؽ إىل كل أشخاص -2

 الوظيفة لدل الٌدارسُت -3
  عند النشاط: - ب
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ادلقٌدمة كيفهمواىا توجهت الباحثة توجيو الدارسُت أف يستمعوا ادلاٌدة  .1
 فهما تاٌما

 تدرٌبت الباحثة عملية التعليم .2

أعطت الباحثة الفرصة لدل الٌدارسُت إلطراح األسئلة عن ادلاٌدة ادلقٌدمة  .3
 شفويٌا

 اختتاـ النشاط ىو الوظيفة: - ج

 تقييم احلصوؿ اإلجرائي من  الدارسُت يف عملية تعليمهم .1

 احملدثةصلح ادلشكلة كاإلعطاء الصحيح على ادلشكلة  .2

 اخلطوة األخَتة : 
 الوقت للسؤاؿ كاجلواب - أ

 التشجيع لدل الدارسُت يف ترقية تعليمهم - ب

 اإلعالـ لديهم عن ادلبحث التايل أم ىوالذم سيقٌدـ الغٌد  - ج

 التوظيف يف تركيب اجلملة للمجهوؿ  - د

 اإلختتاـ - ذ

 2016 -مايو -ُُ، تاريخ األربعاءدقيقة يـو  ْٓ×ِ:  لثٌايناللقاء ا

 األكىل:اخلطوة 
 ادلقٌدمة )السالـ عليكم( .1

 الدعاء قبل التعليم .2

 القاء األىداؼ التعليمٌية .3

 كشف حضور الدارسُت .4

 الشرح البسيط عن كفاءة الٌدارسُت اليت تكوف َلزما لديهم لتقييم دراستهم. .5

 اخلطوة الرئيسٌية:
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كيف ىذه اخلطوة ثالثة أنشطة، منها: قبل النشاط، كعند النشاط ، كاختتاـ 
 .ىو الوظيفة النشاط

 قبل النشاط: - أ

 طرح األسئلة عن ادلاٌدة ادلقٌدمة قبلها
 عند النشاط - ب

 الفرصة لطرح األسئلة عن ادلاٌدة لدل الٌدارسُت الذين مل يفهمواىا.1

 الفرصة للٌسائلُت عن ادلاٌدة ادلقٌدمة.2

 الفرصة لألسئلة كاجلواب .3

 اختتاـ النشاط ىو الوظيفة: - ج

 ادلشكلة احملدثةصلح ادلشكلة كاإلعطاء الصحيح على  .1

 تقييم احلصوؿ اإلجرائي من  الدارسُت يف عملية التعليم .2

 اخلطوة األخَتة
 الفرصة لألسئلة - أ

 التشجيع لدل الدارسُت يف ترقية تعليمهم - ب
 اإلختتامج - ج

 ثانيالمالحظة في الّدور ال -2
كبعد اإلصالحات من الٌدكر األٌكؿ باإلختبار البعدم كذا ادلالحظات يوجد 

أنشطة الٌدارسُت يف عملية التعليم أحسن من قبل. ألٌف التقٌدمات من النتيجة أٌف 
الدارسُت ظاىرة، كمن أحدىا أٌف الٌدارسُت الذين مل يفهموا ادلاٌدة تشٌبها كاختالفا 

 أصبحوا فامهُت، نظرا من تعبَتىم احلٌر عن ادلوضوع ادلعٌُت.
ناء للمجهوؿ فبذلك أٌف ىذه الدراسة سهلة يف فهم ادلاٌدة أم تركيب الب 

بالدراسة التقابلٌية ألٌف الدراسة التقابلٌية ىي أنشطة التقابل بُت اللغة السليقة كاللغة 
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. حىٌت رأكا أٌف تعليم اللغة العربٌية خاصة 91الثانية يف تركيبهما كقواعد اللغة ادلتفقة
 .صعبة ذلم فكانوا محٌاسُت يف عملية التعليم تمهارة الكتابة سهلة ذلم ليس

 ساس عن الدور الثانياإلنك -3
كبالعود إىل األنشطة التعليمٌية اليت دراستها التعليمٌية بالدراسة التقابلٌية فإٌَّنا 
اذلدؼ ىو حٌل ادلشكلة احملدثة يف مهارة الكتابة خاٌصة يف التعبَت احلٌر. ككانت 

 اخلطوات من نتيجة ادلالحظة يف الٌدكر الثاين، منها:
ادلاٌدة بالداسة التقابلٌية أسهل، فيالـز عليها التطبيق لدل تدٌؿ على أٌف الفهم عن  .1

 الدارسُت يف عملية تعليم اللغة العربٌية.

 .تدٌؿ على زلافظة كيفية التعليم كىو أحسن تطٌور .2

( يف كتابو عن ادلسلمات ادلؤٌسسة على ىذه ُٕٓٗكما أٌكده ركبَتت َلدك)
 الدراسة التقابلية أَل 

 أكثر فعالية ىي ادلواد ادلؤٌسسة على كصف اللغة أف ادلواٌد الدراسية اليت .1
 ادلدركسة مع ادلقارنة الدقيقة بوصف اللغة األـ

أف أجزاء اللغة ادلدركسة ادلتشاُّة بلغة األـ تكوف سهلة عند الطلبة ككذا  .2
 بالعكس

سيفهم معٌلمو اللغة الثانية فهمان جٌيدان عن ادلشكالت ادلوجودة عند عملية  .3
 الثانيةتعليم اللغة 

أغلب الطلبة يتحٌوؿ اللغة ادلدركسة أم اللغة الثانية إىل لغة األـ أم اللغة  .4
 .األكىل إنتاجية أك استقبالية

 

 

 

 

 
                                                             

91  Jos Daniel Parera, Linguistik Eduksional, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997)  hal 44 
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 الخامس فصلال

 نتائج البحث

 

 الخالصة . أ

اعتمادا على ما قدمت الباحثة من أسئلة البحث يف الباب األكؿ كالنظرية 
الثالث كادلناقشة يف الباب الرابع. حصلت يف الباب الثاين كمنهج البحث يف الباب 

الباحثة التأكيد أٌف لكٌل اللغة خصائص كقد دٌلت على ذالك نتائج البحث كما 
 يلي:

إٌف ادلشكالت احلديثة يف مهارة الكتابة تأيت بسبب التداخل، ككاف التداخل  .1
 "، كعلى األمثلة اليت استوعبها الٌدارسوفمشكلة لدل دارسي اللغة العربٌية، 

Abu bakar senang pelajaran bahasa Arab”"  كىي اجلملة للمعلـو إىل اجلملة
 .للمجهوؿ بل إٌّنم يكتبوف "  ريًغبى ألب بكر الدرس اللغة العربٌية"

إٌف التقابل اللغوم يكوف على كجهُت، كجو التشٌبهات ككجو اإلختالفات،  .2
 :فالعرض منهما

ة للمعلـو من الفعل كالفاعل أ( كجوه التشٌبهات، منها: ما تركبت اجلمل
تركيب  بينهما، إنقساـ الفعل  كادلفعوؿ قبل اجلملة للمجهوؿ، ادلصطالح

 .اجلملة للمجهوؿ بُت ىاتُت اللغتُت

ب( كجوه اإلختالفات، منها: التعريف من البناء للمجهوؿ يف  
نيابة الظرؼ أكادلصدر إلندكنسٌية، التعريف من البناء للمجهوؿ يف العربٌية، 

تركيب اجلملة للمجهوؿ بُت ىاتُت اللغتُت، بناء الفعل إىل أك اجلار كاَّركر، 
تغَت يف الفعل للمجهوؿ، أحكاـ الفاعل يف بناء اَّهوؿ،  مفعوؿ أكمفعولُت

 شكل الفعل ادلسند لنائب الفاعل.
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 حٌل ادلشكالت بُت تركيب اجلملة للمجهوؿ يف ضوء التقابل اللغوم .3

اختارت الباحثة التقابل اللغوم كحٌل ادلشكالت يف تركيب اجلملة 
 للمجهوؿ، كلتحقيق ذلك استخدـ ىذا البحث البحث اإلجرائي على أفٌ 

( كبعد التأدية من التعليم ِالتأدية على الدكرين، كلكٌل منهما لقاءاف، ( 1
تابتهم على طريقة التقابل اللغوم كالتدريبات ادلختلفة تقٌل اخلطيئات يف ك

. َ،ْٗيرتقي إىل  ٓ،ّٔاحلٌر. نظرا على نتيجتهم يف الدكر األٌكؿ يبلغ على 
، فبتلك الًتقيات تدٌؿ على أٌف ٓ،َٖإىل  َ،َٕكيف الدكر الثاين يبلغ على 

التقابل اللغوم حلٌّ من حلوؿ ادلشكالت يف مهارة الكتابة كَلبٌد التطبيق منو 
 يف التعليم العربٌية.

 المقتراحات . ب

انطالقا بنتائج البحث السابقة، تستنبط الباحثة ىذا البحث اجلامعي حىت 
 :يكوف أحسن شلا سبق. لذلك تعطي الباحثة اَلقًتاحات كما يلي

ترجو الباحثة أف يكوف اَلستمرار من ىذا البحث إصالحا كتطٌورا أحسن من  .1
 ىذا البحث

م رلٌهزات ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث أساسان دلدخل تكوين كتصمي .2
تعليم اللغة العربية إٌما يف إعداد ادلواد أك يف إعداد اَلسًتاتيجية أك الطريقة أك 

 األساليب التعليمية

ينبغي للمدرسُت اللغة العربية اَلىتماـ على صعوبات تعليم اللغة العربية كخاصة  .3
 حياكلوا حٌل ادلشكالت. أف وفيف تعليم مهارات اللغوية كحياكل
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 األجنبّيةالمراجع  -ٔ

 ُِّْالرٌياض. الطبعة األكىل. إضاءات .ُِّْ عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف.
 ـ. َُُِ-ق

النظريٌة البنئيٌة كتطبيقاهتا يف تدريس اللغة .  ُّْْصالح عبد السميع زلمد.
 رفحاء. العربيٌة. 

دليل عمل يف إعداد ادلواٌد التعليميٌة لربامج تعليم   ُٖٓٗرشدم أمحد طعيمة، 
ـٌ القرل:مٌكة ادلكٌرمة. العربيٌة.   أ

الربنامج يف  َُِٓ ادلعٌلمة يف مهارة الكتابة.عناية الرشيدة ادلقابلة مع أستاذة 
  اخلاص لتعليم اللغة العربٌية. 

 جامع الدركس العربٌية. دار احلديث القاىرة. ُِْٔمصطفى الغالييٍت.

 الطباعة األكىل. العربيٌة ألغراض خاصٌة. . َُِِعارؼ مصطفى، 

ـٌ القرل ط: القاىرة.. علم اللغة العاـ.  َُٖٗدككتور توفيق شهلُت.  أ

 البحث العلمي أساسيتو النظرية كشلارستو العملية.. َََِرجاء كحيد دكيدرم. 
 دمشق: دار الفكر.

دار ادلسَتة للنشر  -عماف". ."التطبيق النحومُّْٓ. عبده علي الراجحي
 ـ. ََِٖ-ق ُِْٖكالتوزيع. الطبع األكىل 

 الطبع األٌكؿ. القاىرة.طريقة تعليم اللغة العربيٌة. . ُٕٗٗزلمد عبد القادر أمحد. 

 . بَتكت.   طرؽ تعليم اللغة العربيٌة كالًتبية الدينيٌة. ُّٖٗزلمد رشدم خاطر. 
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طرائق التدريس العامٌة . ََِٔمجل. فحر الدين القال كيونس ناصر، كزلمد جهاد 
 اإلمارات العربٌية ادلتحدة. دار الكتاب اجلامعي. جامعة العُت. يف عصر ادلعلومات.

 دار احلكمة.ملٌخص قواعد اللغة العربيٌة. فؤاد نعمة. دكف السنة. 

 دار الكحمة العلمٌية. القواعد األساسية للغة العربيٌة.أمحد اذلامشي. دكف السنة. 

 الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربيٌة للنٌاطقُت بغَتىا.. ُٖٗكامل ناقة. زلمد  
 اٌَّلد األٌكؿ. معهد اخلرطـو الدكيل.

 .ُُِْالطبعة اخلامسة  شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك.. ُُِْعبد الفتاح. 
ادلملكة العربٌية السعوديٌة، كزارة التعليم العايل، جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، 

 ككالة اجلامعة لشؤكف ادلعاىد العلمٌية، إدارة تطوير اخلطط كادلناىج. 

 UIN Malang، ماَلنج: تعليم اإلشاء ادلشكالت كاحللوؿ، ََُِزكية عارفة، 

Press 

هارة الكتابة لطلبة قسم تعليم اللغة العربيٌة ّتامعة ٖتليل اإلمالئية يف مزلمودة. 
ْتث جامعي رسالة  .َُِْ. موَلنا مالك إبراىيم اإلسالميٌة احلكوميٌة ماَلنج

بكالوريوس. قسم تعليم اللغة العربٌية ّتامعة موَلنا مالك إبراىيم اإلسالمٌية احلكومٌية 
 ماَلنج.
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 المالمح
  رلموعة النتيجة من الدارسُت فصل ب اخلامس يف الدكر األٌكؿ

 

اإلختبار 

 االثّاني

اإلختبار 

 األّول
 الرقم أسماء الدارسين

  -ُ سيف الدين  َّ ْٓ

  -ِ فردة يل أككتاريا ْٓ ْٓ

  -ّ زلمد فتح الرزٌاؽ َٓ ٓٓ

  -ْ ألشا أعكي َْ َٔ

  -ٓ نور األكلية سللص َٓ َٔ

  -ٔ حلماف صاحل الدين َٓ ٓٔ

  -ٕ رافيانا نوفيانيت َْ ٓٔ

  -ٖ نبويٌة َْ َٔ

  -ٗ رمحة رزقي  َْ ٓٓ

  -َُ حضرة عفيفة َٓ َٔ

  -ُُ زلمد عفيق عبيد َْ ٓٔ
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  -ُِ أرين رشيدة ّّ َٓ

  -ُّ زلمد إقباؿ َّ َْ

  -ُْ رمحن ُٓ ّٓ

  -ُٓ فضيلة ّناية َْ ٓٔ

  -ُٔ رمحد رفيف َّ َْ

  -ُٕ زلمد نذير منشور َٓ ٓٓ

  -ُٖ سيت خا٘تة َْ َٔ

  -ُٗ ليلة تارم كحيوين َْ ٓٔ

  -َِ أمي سعيدة َّ ٓٔ

  -ُِ أمي فطرية فجركيت َّ ّٓ

  -ِِ زكٌية رمحة َْ َْ

  -ِّ سوجي يوتى راحيو َْ َٓ

  -ِْ زلمد أمُت مصطفى َْ ْٓ

  -ِٓ أمحد ىداية اهلل َٓ ٓٔ

  -ِٔ ديف رفيعة احملمودة َٓ َٔ
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  -ِٕ طفلية اخلزدية ِٓ َّ

 اجلملة ٔ,ّٔ ٖ،ْٖ

 

 رلموعة النتيجة من الدارسُت فصل ب اخلامس يف الدكر الثاين

اإلختبار 

 الثّاني

اإلختبار 

 األّول
 الرقم أسماء الدارسين

  -ُ سيف الدين 65 65

  -ِ فردة يل أككتاريا 70 85

  -ّ زلمد فتح الرزٌاؽ 70 80

  -ْ ألشا أعكي 75 80

  -ٓ نور األكلية سللص 70 75

  -ٔ حلماف صاحل الدين 67 80

  -ٕ رافيانا نوفيانيت 80 85

  -ٖ نبويٌة 75 80

  -ٗ رمحة رزقي  67 75

  -َُ حضرة عفيفة 90 95
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  -ُُ زلمد عفيق عبيد 75 87

  -ُِ أرين رشيدة 80 80

  -ُّ زلمد إقباؿ 70 70

  -ُْ رمحن 67 70

  -ُٓ فضيلة ّناية 65 80

  -ُٔ رمحد رفيف 70 75

  -ُٕ زلمد نذير منشور 70 85

  -ُٖ سيت خا٘تة 70 85

  -ُٗ ليلة تارم كحيوين 67 75

  -َِ أمي سعيدة 67 75

  -ُِ أمي فطرية فجركيت 75 90

  -ِِ زكٌية رمحة 75 75

  -ِّ سوجي يوتى راحيو 67 80

  -ِْ زلمد أمُت مصطفى 53 70

  -ِٓ ىداية اهللأمحد  80 80
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  -ِٔ ديف رفيعة احملمودة 87 90

  -ِٕ طفلية اخلزدية 60 80

 اجلملة 70,1994 80,5356
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 المالمح 

 صورة السؤال

 
NAMA : 

NIM  : 

KELAS :  

TANGGAL : 

NILAI  : 

SOAL 

TERJEMAHKANLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT 

DALAM BAHASA ARAB DENGAN BENAR! 

 

A. Ubahlah kalimat aktif menjadi kalimat pasif   

1. a. Abu bakar senang  pelajaran bahasa Arab. 

 (B1) .............................................................................................. 

 (B2) ............................................................................................. 

2. a. Guru sedang mengajar pembelajaran bahasa Arab di kelas VB. 

(B1) ............................................................................................... 

(B2) ............................................................................................... 

3. a. Murid-murid sedang membaca Al-Quran di dalam kelas  

(B1) ............................................................................................... 

(B2) ............................................................................................... 
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4. a. Ali mendapat rangking satu di kelas 

(B1) ............................................................................................... 

(B2) ............................................................................................... 

5. a. Kedua orang tua menginginkan anaknya berakhlak mulia 

(B1) ............................................................................................... 

(B2) ............................................................................................... 

B. Berilah Garis Bawah Pada Kalimat Pasif / Naibul Fail, kemudian 

berilah kalimat aktif pada kalimat tersebut dengan benar!!! 

Contoh َِللن اِس ُحبُّ الش َهَواتِ  زُيِّنَ  (نَ ي  ز ( 

 ).....................(   فَ ْليَ ْنُظِر اإِلْنَساُن ِمم  ُخِلقَ   -1

 ).....................(  وإذا قيل لهم التفسدوا في األرض  -2

 ).....................(    لم يلد ولم يولد  -3

 ).....................(    ىذا رجل محبوب خلقو  -4

 ).....................(    صحيحفهم فهم   -5

 

 

 

 

 مع النجاح
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 الصورة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية التعليم  )األستاذة تشرح الماّدة(
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 األسئلة إلقاء
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 الدارسون يعملون الوظيفة


