
 صيغ  اللواصق على أسماء الصفة في الكتاب "دموع البحر" لرخا أحمد حسن 
 )دراسة تحليلية صرفية(
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 ةاإلنساني العلوم كلية
 نجماال الحكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة
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 أ 
 

 االستهالل
 

ْل  ۚ  َويَ ْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب  ۚ   َوَمْن يَ تَِّق اللََّو َيْجَعْل َلُو َمْخَرًجا َوَمْن يَ تَ وَكَّ
 َقْد َجَعَل اللَُّو ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا ۚ  ِإنَّ اللََّو بَاِلُغ َأْمرِِه  ۚ  َعَلى اللَِّو فَ ُهَو َحْسُبُو 

   

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya 

jalan keluar.Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. 

Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 

(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-

tiap sesuatu”. (QS. At- talaq [65]: 2-4) 

  



 ب 
 

 اإلىداء

 أىدل ىذا البحث اجلامعي إىل:

 ن باىرأيب أسكً 
 سلمة أٌمي أـ

 لك مجيع عائليت  احملبوبةككذ
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 د 
 



 ق 
 

 
 
 

 
 
 



 ك 
 



 ز 
 

  



 ح 
 

 



 ط 
 

 مستخلص
صيغ  اللواصق على أمساء الصفة ُب الكتاب "دموع البحر" . َُُُِِّْأميلة ركضة األزكية. 

حبث جامعي. قسم اللغة العربية كأدهبا، كلية اإلنسانية،  .)دراسة ربليلية الصرفية(لرخا أمحد حسن 
 .َُِٖجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دبالنج 

 .زلمد زكاكم, ادلاجستَتربت اإلشراؼ: 
 

 ، اسم الصفة، "دموع البحر"لواصقالكلمة الرئيسية: 
 

كاختار الباحثة ُب ىذا البحث ألف اللواصق ىو علم اللغة الذم لو سهم مهم ُب تشكيل 
. كاختار ىذا الكتاب ألنو كتاب اآلديب  ُب عصر احلديث الذم اإلضافة بسبب كظيفة كذلاالكلمة 

كاختارت الباحثة سبعة مواضع كىي دموع البحر، التعريف على البثة، كوابيس،  .فيو قصص قصَتة
  خلريف، الرىاف اخلاسر، كجها الربج، االختيار الصعب.رياح ا

يهدؼ البحث تعريف عملية زيادة احلركؼ ُب اسم الصفة كربليلها ربليال نقديا ُب كتاب 
دموع البحر لرحى أمحد حسن، كالتحليل عن آثارىا ُب إفادة ادلعٌت. كنتائج البحث منو ىي ادلعرفة 

خالؿ علم التصريف، كعن آثارىا ُب إفادة ادلعٌت الوارد كالفهم عن حركؼ الزيادة ُب اسم الصفة 
كىذا البحث من أنواع البحث الوصفي الكيفي. أما طريقة مجع البيانات فهي طريقة  من السياؽ.

القراءة كالكتابة. كغلرم ربليل البيانات على طريقة القراءة كالكتابة كيليهما إيتاء التعريف الدقيق عن 
 ات احملصولة. ٍب ربصل الباحثة من ذلك التعريف على االستنتاجات.آثار ادلعٌت ُب البيان

كانت أسئلة البحث ىي الكيفية عن عملية أشكاؿ زيادة احلركؼ ُب اسم الصفة كآثارىا  
اسم  ّٔ( توجد ُُب إفادة العٌت ُب كتاب "دموع البحر" لرخى أمحد حسن. كالنتيجة منها ؛ )

من أمساء الصفة ادلشبهة، ُٓ ( ك ّمن أمساء ادلفعوؿ، ) ُْ( ك ِالفاعل ُب كتاب دموع البحر، )
 ٖ( ك ٕاالسم اجلامد، )من  ُ ( كٔامسا ادلصدر، )من  ّ ( كٓامساء التفضيل، ) من ٔ( ك ْ)

 من األمساء ادلنسوبة.     
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ABSTRAK 

Amila Raudlotul Azkiyah. 14310122. Formulasi Afiksasi Kata Sifat dalam buku 

“Dumu’ul Bahri”  karya Rokho Ahmad Hasan (Analisis Morfologi). Skripsi. 
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Peneliti memilih judul “Afiksasi Isim Sifat” karena afiksasi adalah ilmu 

yang merupakan kajian kebahasaan yang memiliki peranan penting dalam 

pembentukan kata baru dan mempunyai fungsi tersendiri akibat penambahan 

tersebut. Adapun objek penelitian ini adalah buku “Dumu’ul Bahri” yang 

merupakan buku sastra modern yang berisi kumpulan cerita pendek di dalamnya, 

Peneliti hanya memilih tujuh cerpen yaitu, Dumu’ul Bahri, At taaruf alal jisah, 

Kawabis, riyachul khorif, rihanul khosir, wajahal barji, Al ikhtiyaru so’bi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara 

kritis tentang afiksasi isim sifat apa saja yang terdapat dalam kitab “Dumu’ul 

Bahri” karya Rokho Ahmad Hasan dan pengaruhnya terhadap makna. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menaambah pengetahuan dan pemahaman tentang 

afiksasi  (harfu ziadah) isim sifat  dalam ilmu shorof dan pengaruhnya terhadap 

makna yang di timbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif.  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana proses dan bentuk 

afiksasai kata sifat dan pengaruhnya terhadap makna dalam buku “Dumu’ul 

Bahri” karya Rokho Ahmad Hasan. Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan Deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu: 

membaca dan menganalisis apa saja bentuk afiksasi, mengumpulkan, memilih dan 

mengelompokan pada buku “Dumu’ul Bahri”. Hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: yang pertama terdapat 63 Isim fail dalam buku “Dumu’ul Bahri”, yang 

kedua terdapat 14 Isim maf’ul, yang ketiga terdapat 15 Isim sifat musyabihat, 

yang keempat terdapat 6  Isim tafdil, yang kelima terdapat 3 Isim masdar, yang 

keenam terdapat 1 Isim jamid, yang ketujuh terdapat 8 Isim mansub. 
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ABSTRACT 

Amila Raudlotul Azkiyah. 14310122. Affixation Formulation of Adjective in 

"Dumu'ul Bahri" by Rokho Ahmad Hasan (Morphological Analysis). Thesis. 

Arabic Language and Literature Department. Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University of Malang.  

 

Guided by Moh. Zawawi. M.Pd 

 

Keywords: Morphology, Adjective Word, Dumu'ul bahri. 

 

The researchers chose the title "Affixation of Adjective Noun" because 

affixation is a study of linguistic which is the most important thing in the 

formation of new words and has its own functions due to the additions. An object 

of this research is the book "Dumu'ul Bahri" which is a modern literature book. It 

contains a collection of short stories, the researcher picked seven short stories 

included Dumu'ul alal taaruf Bahri, At jisah, Kawabis, riyachul khorif, rihanul 

khosir, and wajahal barji ikhtiyaru so'bi.  

This research aims to describe and critically analyze about  affixation of 

adjective noun  would be founded in the book "Dumu'ul Bahri" by Rokho Ahmad 

Hasan and its effect on meaning. The results of this research are expected to 

increasing knowledges and understanding of the affixation (additional letter) 

showed as adjective noun in Arabic Language in Morphology and its effects on 

the impact on the meaning. This research used descriptive-qualitative approach.  

The questions of this research were how the process of Affixation form, 

various form of affixation and the effect to the meaning on word in the book 

"Dumu'ul Bahri" by Rokho Ahmad Hasan. In this study, researchers used 

descriptive-qualitative research. The data collection techniques were reading and 

analyzing what Morphology form, collecting, selecting and classifying word in 

the book "Dumu'ul Bahri". The results of this study were 64 noun verbs, 14 

objects, 15 adjectives, 6 comparations, 3 nominal words , 1 original noun, 8 

mansub words. 
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

اللغة ىي نظاـ الصوت الذم يستخدمو البشر ألغراض االتصاؿ.

(Kridalaksana ،ََِٖص ، ِْ)  اللغة دبثابة أداة اتصاؿ لنقل األفكار كاألفكار
كباإلضافة إىل ذلك، فإف اللغة ىي أداة للتكامل كالتكيف االجتماعي حىت  .كادلشاعر

يتمكن األفراد من االقًتاب من بعضهم البعض بشكل جيد بُت ادلواطنُت اآلخرين كالبيئة 
لى السيطرة االجتماعية حبيث ؽلكن لكل االجتماعية. كوسيلة لالتصاؿ، تساعد اللغة ع

فرد أف يؤثر على األفراد اآلخرين من خالؿ مهارات التحدث كالكتابة كما إىل ذلك. 
 (ّ ، صُٖٖٗ، Alwi)كلذلك، فإف دكر اللغة كبَت جدا ُب حياة اإلنساف. 

كاللغة ىي أصوات كالصوت أثر مسهي ناتج عما تقـو بو أعضاء انطق من 
كيظهر ىاذا ُب صورة ذبدبات ُب اذلواء اخلرج من الفم كاألنف تالئم ىذه  ،حركات
ٍب تنتقل عرب ألعصاب إىل ادلخ ليقـو  ،كتستقبل أعضاء السمع ىذه الذبذبات، الدركات

حبل رموزىا كاستخالص معانيها. كليست اللغة رلردة أصوات بل إهنا أصوات زلكومة 
 (ْ ص ،َُِِد احلميد ك أمحد خليل، )عببنظم. 

دـ، أم إهنا أـ اللغات مجيعا، ك ىذا القوؿ يضعنا أماـ أسئلة  العربية ىي لغة آ  
كثَتة، ك علينا أف نوفق بينو ك بُت ادلفاىيم التارؼلية، فرب قائل يقوؿ: إف ادلعركؼ تارؼليا 

خصوصيات اللغة . (ّٕ ، صُٖٖٗ)البوريٍت، أف األنباط  ىم أكؿ من نطق بالعربية 
كأسلوب اللغة ادلتنوعة،  ،كضوح ادلفردت، أف ينظر إليها من حيث ادلرادؼالعربية ؽلكن 

 كتقدمها ك تتورىا، كاللغة العادلية قريبة من قوعد ادلنطق.
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اخلطإ. العلـو العربية ىي العلـو اليت يتوصل هبا إىل عصمة اللساف كالقلم عن   
 ،ك ادلعاين ،ك الرسم ،ك اإلراب)ك غلمعهما اسم النحو( ،كىي ثالثة عشر علما: الصرؼ

كتاريخ  ،كاخلطابة ،ك اإلنشاء ،كقرض الشعر ،كالقواُب ،ك العركض ،ك البديع ،ك البياف
. كاحدة من ادلستول اللغة الذم (ٕ، ص ُْْٗ)الغلييٍت،  ك منت اللغة. ،األدب

  البحث ىو مورفولوجي من ناحية الواصق. سيكوف الدراسة ُب ىذا

مورفولوجي ُب اللغة العربية معركؼ بعلم الصرؼ. كعلم الصرؼ ىو علم يبحث    
، َُِّ)ادلنجية،  عن تغيَت األصل الواحد إىل صيغ متعددة ليدؿ على معاف سلتلفة

. يعرؼ علماء العربية علم الصرؼ بأنو العلم تعرؼ بو كيفية صياغة األبنية ك (ّصفحة 
 (ُ ، صَُِِ)دارين، أحواذلا اليت ليست إعرابا كال بناء. 

األكىل تشكيل للكلمة التصريف اللغوم  ،ُب اللغة العربية تشكيل كلمة ذلا صفتُت
inflektif) التصريف اإلصطالحي( كالثانية (Derivatif  .) كفقاؿ كريداالكسانا ُب كتاب

ىو عنصر تضاؼ إىل كلمة ؼ )التصريف اللغوم( )مقدمة ُب اللغويات العربية( االنعطا
ُب االنعطاؼ العريب يسمى التصرؼ اللغوم. كحركؼ الواك  لإلشارة إىل العالقة النحوية.

" ، كػ "خرجوا" ذىبوا(plural)يزاد ُب أخر الكلمة "فعل" الذم يدؿ على معٌت مجع 
لتشكيل  -inflektif  afiks nonتعلموا" كما أشبو ذلك. كإف اإلشتقاؽ ىو طريقة الزيادة 

، الكلمات اليت ىوياهتا ادلعجمية ليست ىي نفسها كلماهتم األساسية ،الكلمة اجلديدة
ُب اللغة العربية غالبا ما يطلق عليو باسم التصرؼ اإلصطالحى مثل "نصر"  كلمة 

 .(َُٗ ، صَُِٕ، Nasution)كلمة إمسية   فعلية، شكلت ُب "ناصر"

 (ُِّ)فتيح ـ.، ص ىو قسم من مورفولوجي. كما قيل  ”affixes“واصق ل  
( ُب الوسطى )أحشاء /prefikxesالواصق ىو طريقة الزيادة الكلمة ُب األكؿ )سوابق 

infixes/ ( كُب األخَت )لواحقsuffixes/.) 



3 
 

 
 

رلموعة من القصص القصَتة اليت الكتاب دموع البحر لرخا أمحد حسن فيو   
أك مركا بتجارب خاصة، أك عاشوا أحداثا  ،حكيت عن احلياة أشخاص ذلم مسات شليزة

تفرض عليهم أك يدفعوف إليها. كلكنهم دائما أبدا ما  ،مشحونة باألمل كاحلزف كالشجن
ار ك دفع أك خياذلم أك تصوراهتم، كعليهم اال ختب ،يبحثوف عن سلرج ُب االئرة احمليطة هبم

 الثمن طواعية أك غصبا. كقد يكوف الثمن التضحية بقيمة أك مكانة أك باحلياة ذاهتا.

لواصق ُب دراسة اللغة إلندكنيسية كمل يكن ُب القد كثر البحث السابق عن   
تمل على لباحثة بتحليل الكلمات العربية ربالعربية أكثر منها. فمن ذلك، سوؼ تقـو ا

 .دموع البحر لرخا أمحد حسنأحرؼ الزيادة ُب كتاب 

 أسئلة البحث .ب 
أساسا عن كركد ادلسائل ُب خلفية البحث، حصلت الباحثة على اسئلة البحث 

 األتيبة:
ما صيغ الواصق من األمساء الصفة ُب الكتاب "دموع البحر" لرخا أمحد  .ُ

 حسن؟
 كتاب "دموع البحر" لرخا أمحد حسن؟الق أمساء الصفات ُب صوال ما آثر .ِ

 
 البحثأىداف  .ج 

 ةدؼ الباحثربك  الباحثة الوصوؿ إىل اذلدؼ، تاستنادا إىل سؤاؿ البحث، أراد 
  ىاذا البحث إىل :

كتاب "دموع البحر" ق أمساء الصفات كاثارىا ُب ادلعٌت بصوالعرفة صيغ دل .ُ
 لرخا أمحد حسن

كتاب "دموع البحر" ق أمساء الصفات كاثارىا ُب ادلعٌت بصوال ةعرفة كعمليدل .ِ
 حسنلرخا أمحد 
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 فوائدة البحث .د 
 فائدة النظريةال .ُ

واصق إسم الصفة الذم لعن  د دلعرفة خاصةيفيست ، أفأف يكوف ىذا البحث
يتضمن ُب كتاب دموع البحر لرخا أمحد حسن. كاآلخر، ىذا البحث يستطيع أف 

ادلرتبطة  ساىم من األفكار أك األفكار للباحثُت اآلخرين ُب استعراض قواعد الصرؼ ي
 .كأقسمها سم الصفةإلبا

 ةيفائدة التطبيقال .ِ
 اخلربة كادلعلومات كالرأم على ادلتعلمُت َتفو كتد يفيست، أف أف يكوف ىذا البحث

كيرجى   تتعلق بأمساء الصفات.خاصة للباحثُت حوؿ قواعد علم الصرؼ اليت  ،العربية
 دموع البحر لرخا أمحد حسن.الكتاب ىذا البحث أف يستفيد اللقراء 

 حدود البحث .ه 

حوؿ اسم الفاعل، اسم ادلفعوؿ، اسم  حثبُب ىذا ال كحددت الباحثة ادلسألة 
أما ربديد ُب كتاب  دموع   الصفة ادلشبهة، اسم التفضيل، اسم ادلصدر، اسم ادلنسوب.

( ْ( كوابيس، ّ( التعرؼ على اجلثة،ِ( دموع البحر،ُ:  ىيك ، مواضيع أربعة البحر
 ( االختيار الصعب.ٕالربج،  ( كجهأ( الرىاف اخلاسر،ٓ،ح اخلريفا ري

 ةت السابقاالدراس .و 
كمن الدراسات السابقة اليت تتعلق بادلنهج كما حوذلا، ذكرت الباحثة البحث  

 اجملامعي كما يلي:
ربت ادلوضوع األحرؼ الزائدة ك أثرىا ُب ادلعٌت ك العمل )  درة العيوف. .ُ

سوناف كاجلاكا سم اللغة العربية كتربية ُب جامعة ق دراسة ربليلية صرفية (
. ربدؼ ىذا البحث إىل البُت َُِٔاإلسالمية احلكومية يوكياكرتا 

كالتحليل النقدم عن أحرؼ الزيادة الىت ُب العربية تأثَت معناىا كشرح 
ىيكل أحرؼ الزيادة دلعنها كمعٌت النحوية صرفيا. ٍب نتيجة ىذا البحث 
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الصرؼ لتأثَتىا ؽلكن أف تزيد ادلعرفة كالفهم عن أحرؼ الزيادة ُب علم 
  على ادلعٌت كالعمل.

 Afiksasi dalam“. ربت ادلوضوع ََِٗدكم موليٍت.  .ِ

Penerjemahan”.  ، دراسة قضية قي ترمجة كتاب كفاية األخيار(
كلية  رللد الثالث باب قسم ك النذر ألمحد زين الدين ك أمحد أسرارم(

ىذا . قصد عة شريف ىداية اهلل جاكارتامُب جا األدب اإلنسانية
البحث لصفة مرفيم مطلق ك مرفيم مقيد ادلوجودة ُب كلمة األفعاؿ 

تدؿ على أف مرفيم مطلق ادلوجودة ُب كلمة أما نتائج البحث  العربية.
ىو مرفيم أساسي من كلمة  فعل ادلضارع ك فعل األمر ة،ادلاضي األفعاؿ

 األفعاؿ.
ثَته بتغيَت ربت ادلوضوع أحرؼ الزيادة ُب اللغة العربية ك تأ كاماليا. .ّ

 مشالية، ميداف سوماتراادلعٌت )دراسة ربليلية صرفية( دراسة العليا جامعة 
نتائج ىذا البحث تدؿ على معٌت النحوم من كسطي األلف  .ََِٗ

 .(اسم الفاعلِ(رسيفرككاؿ ُؽللك معنُت يعٍت: 
ربت ادلوضوع الواصق علي شكل الفعل ُب  سرم.أصلرياين فراستكا .ْ

أسلوب اإلعالف علي طالب الفصل التاسع ُب مدرسة ادلتوسطة دار 
علم الًتبية ك التدريس جامعة  . كليةَُِْ/َُِّادلتقُت جاكارتا 

قصد ىذا البحث  .َُِٓشريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا 
ك تنتج  ،خلرب طالبلصفة استخداـ لواصق مشكل الفعل ُب نصوص ا

 .عشرة أنواع لواصق

ك أما الفرؽ ىذا البحث مع حبث ُب الدراسات السابقة يعٍت ُب أغراضو ك  
صيغتو، ألف الباحثة تبحث عن اللواصق كلمة الصفة ُب كتاب دموع البحر لرخا أمحد 

 حسن بدراسة الصرفية
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 منهج البحث .ز 
 نوع البحث كمدخلو    .ُ

 ي الوصفي، ألنو يبُت البيانات بوصفيالكيف ىذا البحث من نوع البحث
(siswantoro ،ََُِص ، ٓٔ) كحصوؿ بياناتو لفظيا، كليس بالعدد. كىذ البحث .

يستخدـ الدراسة ادلكتبية أيضا. منهج الوصفي ىو أسلوب من أساليب التحليل ادلركز 
على معلومات كافية كدقيقة عن ظاىرة أك موضوع زلدد، أك فًتة أك فًتات زمنية معلومة، 

موضوعية، دبا ينسجم مع كذلك من أجل احلصوؿ على نتائج علمية، ٍب تفسَتىا بطريقة 
 .(ُّٖ، صفحة َََِ)دكيدرم، ادلعطيات الفعلية للظاىرة. 

 مصادر البيانات    .ِ
 كمصادر البيانات ُب ىذا البحث تنقسم على قسمُت، كىو ادلصادر الرئيسية  

 كادلصادر الثانوية. 
 ادلصادر الرئيسية . أ

ادلصادر الرئيسية ىي البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها مباشرة   
كُب ىذه البحث،  (ُٕ ، صََُِ، Siswantoro)من ادلصدر. 

 ادلصادر الرئيسية مأخودة من كتاب دموع البحر لرخا أمحد حسن. 
 ادلصادر الثانوية  . ب

ادلصادر الثانوية ىي البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها غَت   
الؿ الوسيط، كلكن ال يزاؿ تعتمد على الفئات أك مباشر أك من خ

 ، صََُِ، Siswantoro) ادلعلومات اليت سيتم الرجوع إليها.
كُب ىذا البحث، ادلصادر الثانوية مأخودة من الكتاب اليت  (ُٕ

 تتعلق هبذا البحث كالشبكة الدكلية كغَت ذلك شلا يتعلق بو.
 طريقة مجع البيانات    .ّ
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ستخدمها الباحثة جلمع البيانات ىي طريقة القراءة كالكتابة تكالطريقة اليت 
 كُب ىذه الطريقة: 

طريقة القراءة، كىي قراءة كتاب دموع البحر، فقراءة النقاط ادلهمة  .أ 
ُب   بقراءة متفحصة كقراءة سريعة. ٍب استنباط كاصق اسم الصفة

 كتاب دموع البحر للرخا أمحد حسن
البيانات ككتابتها ُب بطاقات طريقة الكتابة، كىي عملية تسجيل  .ب 

بيانية منظما كمرتبا لتسهل مراقبة البحث فيما بعد. كأما اخلطوة ذلذه 
للرخا أمحد حسن.  الطريقة ، فأكال  كتابة أشكاؿ كاصق اسم الصفة

 ثانيا، كتابة فائدة اليت توجد فيها.
 طريقة ربليل البيانات   .ْ

ربليل البيانات ىي عملية تنظيم كترتيب البيانات ُب األظلاط      
كضع فرضية  كمكاف ادلوضوع الباحثة كالفئات كالشرح  األساسية حبيث أف غلد

ميلس  (ُِٖ-َِٖ ، صََِْ، Moleong)البيانات.  قًتضهاالعمل كما ا
، ََُِ، Siswantoro)كىوبرماف يقٌدـ على أربعة صيغة ُب التحليل البيانات، 

 كىي:  (ٔٓص 
 مجع البيانات، ىي غلمع البيانات ادلتناكؿ من الكتابة كالقراءة.   .أ 
تصنيف البيانات، ىي النشاط ليجٌمع، كيدٌؿ، كيبعد ماال داعي للبحث،  .ب 

)سوجيونو،  كينظم البيانات بطريقة ادلتنٌوعة حىٌت ػلصل اخلالصة ادلدٌقق
أف  ة. ُب عملية التصنيف البيانات البٌد للباحث(ِْٕ، صفحة َُِْ

عطي تادللٌخص، كادلذكرة، ك  ةيبحث البيانات الصحيحات. ٍب كتب الباحث
  ُب عملية التحليل كالبحث. ةالعالمات فيو ليسهل الباحث

عرض البيانات، ىي يقٌدـ البيانات بشكل ادلختلفة، كؼلتلف مع شكل  .ج 
، Siswantoro) تقدًن بياناتو بشكل احلكايةمجع البيانات. كُب الغالب، 
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.  كُب حبث النوعي عرض بياناتو يقٌدـ بشكل ادللٌخص، (ِٖ ، صََُِ
 (ِْٗ، ص ََِٖ، Sugiono) كالسطر، كعالقتو بُت الطبقة، كغَت ذلك

اإلستنتاج، كاإلستنتاج ُب حبث النوعي ىو اكتشاؼ اجلديد، كمل يوجد ُب  .د 
 (ْٕ ، صََُِ، Siswantoro) البحث السابقة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 اللغة .أ 
 تعريف اللغة  .2

اللغة عند أصلها من كلمة "لغو"، من باب : دعا كسعى كرضى. ككزهنا فعة،   
فعلة، من لغوة إذا حذفت المها ، كعوض عنها، ىاء التأنيث . كابن جٌت يزهنا علي : 

تكلمت، كيلـز علي ذلك : اجلمع بُت العوض كادلعوض عنو، كىو غَت جائز. لكن 
اللقاين يربره بقولو : "كقد يذكر األصل مقركنا هباء كنية العوضية تكوف احلذؼ". كذبمع 
علي : لغى ، كلغات ، كلغوف أل أهنا احلقت جبمع ادلذكر السامل ، كأعربت باحلرؼ 

هتا من رد المها َب اجلمع. كمعٍت اللغة : الصوت مطلقا، كاللهج )الولوع( جربا دلا فا
)جاء  كالنطق ، كاذلذياف ، كالباطل . بالشيء، كاخلطأ ، كالسقط ، )ما ال يعتد بو(

 (ُّ ، صَُٖٗ)شاىن، تفصيل لكل ذلك ُب كتب األقدمُت من علمائنا(. 

أصوات يعرب هبا كل قـو عن  أما اللغة ُب االصطالح عند ابن جٍت أف اللغة ىي  
 أف ذلك التعريف اظلا كاف ُب الدكر النشوئى ذلا، لكن الشيخ الغالييٍتيرل ك  أغراضهم.

اللغة عند الدكتور أنيس أهنا اكتسبت مع الزمن  بعد اكتماذلا أصبحت جزءا من التفكَت.
بحت صفة أمسى كأرقى من زلرد الرمزية ألهنا اتصلت خبواطر الناس كأفكارىم ، فأص

 (ُّ ، صَُٖٗ)شاىن، جوءا من ىذه األفكار. 

 علم اللغة .ب 
 تعريف علم اللغة .2

علم اللغة، ىو العلم الذم يبحث ُب اللغة، كيتخدىا موضوعا لو، فيدرسها من 
النواحي الوصفية, كالتارؼلية، كادلقارنة، كما يدرس العالقات الكائنة بُت اللغات ادلختلفة، 
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أك بُت رلموعة من ىذه اللغات، كيدرس كظائف اللغة كأساليبها ادلتعددة، كعالقتها 
كمناىج البخث اللغول،  )التواب، ادلدخل إلىى علم اللغة ادلختلفة.بالنظم االجتماعية 

 (ٕ ، صُٕٗٗ
كتعريف فؤدم ترزم ُب كتابو )دراسة اللغوية(. الذم يرل فيو اف "ادلقصود بعلم 
اللغة ىو الدراسة اللغة بصورة العاـ، كاستخالص قواعد تتعلق بأصوذلا كتركيبها، كداللة 

أف تكوف ىذه الدراسة ربليلية مبنية على حاضر اللغة ألفاظها مفرادة كمراكبة. على 
 (ّٖٖ ـ، صُّٗٗ)عمارة،  ككاقعها.

 جاالت علم اللغةم .1
 يبحث علم اللغة ُب اجملاالت التالية:

دراسة األصوات اليت تتألف منها اللغة، كيتناكؿ ذلك تشريح اجلهاز الصوٌب لدم   أ(.
اإلنساف، كمعرفة إمكانات النطق ادلختلفة الكامنة فيو، ككصف أما كاف النطق كسلارج 
األصوات ُب ىذا اجلهاز، كتقسيم األصوات اإلنسانية إىل رلموعة، تظهر ُب كل رلموعة 

دلقاطع الصوتية، كالنرب كالتنغيم ُب الكالـ، كالبحث عن منها خصائص معينة، كدراسة ا
القوانُت الصوتية اليت تكمن كراء إبداؿ األصوات كتغَتىا. كل ذلك يتناكلو فرع خاص 

)التواب، ادلدخل إلىى علم اللغة كمناىج  من فركع علم اللغة، كىو )علم األصوات(.
 (َُ، ص ُٕٗٗالبخث اللغول، 

بحث ُب القواعد ادلتصلة بالصيغ، كاشتقاؽ الكلمات كتصريفها، ب(. دراسة البنية، أك ال
كتغيَت أبنية األلفاظ للداللة على ادلعاين ادلختلفة، كىو مايدرس عند العرب باسم )علم 

 (َُ، ص ُٕٗٗ)التواب، ادلدخل إلىى علم اللغة كمناىج البخث اللغول،  الصرؼ(.
كأثر كل جزء منها ُب اآلخر،  دراسة نظاـ اجلملة، من حيث ترتيب أجزائها،  ج(.

كعالقة ىذه األجزاء بعضها ببعض، كطريقة ربطها. كبعض ىذه البحوث تدرس عند 
)التواب، ادلدخل إلىى علم اللغة كمناىج البخث اللغول،  العرب ُب )علم النحو(.

 (َُ، ص ُٕٗٗ
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ادلعاىن دراسة داللة األلفاظ، أك معاىن ادلفردات، كالعالقة بُت ىذه الدالالت ك   د(.
ادلختلفة، كاحلقيقي منها كاجملازم، كالتطور الدالىل كعواملو كنتائجو، كنشوء الًتادؼ 
كاالشًتاؾ اللفظي كاألضداد، كغَت ذلك. ككذلك دراسة حياة الكلمة عرب العصور 
اللغوية ادلختلفة، كماينتبها من تغَت ُب الصوت كالداللة، كمايطرأ عليها من أسباب الرقى 

)التواب، ادلدخل إلىى علم اللغة كمناىج البخث  كعوامل البلى كاالندثار.كاالضلطاط، 
 (َُ، ص ُٕٗٗاللغول، 

 ( علم الصرف )مورفولوجي .ج 
 تعريف علم الصرف .ُ

أما الصرؼ لغة فهو التغيَت، كيقاؿ لو التصرؼ. كعلا عند ادلتأخرين مًتادفاف.   
اصطالحا ىو ربويل كعند سيبويو جزء من الصرؼ الذم ىوجزء من أجزاء النحو.ك 

األصل الواحد إىل أمثلة سلتلفة دلعاف مقصودة الربصل إال هبا كامسي الفاعل كادلفعوؿ 
كاسم التفضيل كالتثنية كاجلمع كإىل غَت ذلك. كعلم الصرؼ ىو علم يبحث عن تغيَت 

 (ّ ، صَُِّ)منجية،  ألصل الواحد إىل صيغ متعددة ليدؿ على معاف سلتلفة.

عربية علم الصرؼ بأنو العلم تعرؼ بو كيفية صياغة ألبنية العربية ال يعرؼ علماء  
كأحواذلا اليت ليست إعرابا كالبناء. غَت أف احملدثُت يركف أف كل دراسة تتصل بالكلمة أك 
أحد أجزائها كتؤدل اىل خدمة العبارة كاجلملة أك بعبارة بعضهم تؤدل اىل اختالؼ 

  (ُ ، صَُِِ)دارين،  ادلعاىن النحوية فهي صرؼ.

كيقوؿ الصرؼ بالتصريف. كعلا عند ادلتأخرين مًتادفاف. كعند سيبويو ىو جزء   
من الصرؼ الذم ىو جزء من أجزاء النحو. كاصطالحا ىو ربويل األصل الواحد إىل 
أمثلة سلتلفة دلعاف مقصودة الربصل إاٌل هبا كامسي الفاعل كادلفعوؿ كاسم التفضيل كالتثنية 

ذلك. أما علم الصرؼ ىو علم يبحث عن تغيَت األصل الواحد إىل  كاجلمع كإىل غَت
 (ّ ، صَُِّ)منجية،  صيغ متعددة ليدؿ على معاف سلتلفة.
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كالصرؼ من أىم العلـو العربية، ألف عليو ادلعٌوؿ ُب ضبط صيغ الكلم، كمعرفة 
ما يعًتم  تصغَتىا كالنسبة إليها، كالعلم باجلموع القياسٌية كالسماعية كاٌشاٌذة، كمعرفة

الكلمات من إعالؿ أك إدغاـ أك إبداؿ، كغَت ذلك من األصوؿ اليت غلب على كل 
أديب كعامل أف يعرفها، خشية الوقوع ُب أخطاء يقع فيها كثَت من ادلتأٌدبُت، الذين ال 

 (ٖ ، صُْْٗ)الغالييٍت ا.،  حٌظ ذلم من ىذا العلم اجلليل النافع.
( صيغة اإلسم, ُمن ثالثة أجزاء, ) تكوف ةُب اللغة العربي علم الصرؼ أساس  
( صيغة الفعل. ُب ادلستول التايل ىذه الصيغة تكرارا مٌرس الواصق ّ( صيغة النعت, )ِ)

اك حرؼ الزيادة, ىي حرؼ اليت تدخل ُب اجلملة العربية حىت من زيادهتا تظهر متنوعة 
سألتموهنا ( من عشرة حرؼ اللغة. حرؼ الزيادة ُب اللغة العربية اليت ملزكز ُب اجلملة ) 

 (ُُٔ ، صَُِٔ، Kholison) الزيادة موجود ُب كلمة الفعل, النعت, كاإلسم.
إىل كلمة ”afiks“ عملية تشكيل الكلمات من خالؿ ربط مشتق اصق ىو اللو   

ىو دمج جذر الكلمة مع  ”afiksasi“األساسي. كقد يقاؿ البسيط أف الواصق 
“afiks” .“afiks”   .ىو الصيغة ادلزدكدة على الصيغة األساسية بعملية تشكيل الكلمة

لو صياغ ملتزمة, يعٍت أف صيغة كاحدة التقـو كحدىا كإف تتغَت إىل صيغة  ”afiks“كل 
 (ُٕٕ ، صََِٕ،  Chaer) أخرل بزيادة تغَت معناىا النحوم.

أما األكىل فيقصد هبا أجزاء الكلمات اليت تبقى بعد إزالة ما ارتباط هبا من 
لواصق كقد تكوف حرة مثل "مصر" ادلتبقية من "مصرل" أك مقيدة مثل " قوؿ" ادلتبقة 
من "يقولوف". كأما الثانية فيقصد هبا ادلورفيمات اليت تتصل باجلذر. كىي على عكس 

ف كانت زبتلف أعدادىا من لغة إىل أخرل، كما مورفيمات اجلذكر زلدكدة العدد كإ
زبتلف تسمياهتا بالنظر إىل موقعها بالنسبة إىل جذكر الكلمات اليت تتصل هبا. فتسمى 

( إف اتصلت بأكائل اجلذكر كمنها ياء الغيبةُب "يقوؿ" كتاء اخلطاب ُب prefixes)سوابق 
لت بآخرىا كمنها ياء ( إف اتصsuffixes"تقوؿ" كألف ادلتكلم ُب "أقوؿ" )كلواحق 

( إف كقعت كسط infixesالنسب ُب "مصرم" كتاء التأنيث ُب "فاعلة" ك )أحشاء 
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اجلذكر كلعل منها ُب اللغة الفصحى ألف ادلفاعلة ُب ضلو "قاتل" فهي ماؽليزىا عن 
  (ُِّ، ص ُٖٗٗ)فتيح ا.،  "قتل".

 تعريف االسم .1

ما دٌؿ على معٌت ُب نفسو غَت مقًتف بزماف، كخلد، كفرس، كعصفور،  
  (ٖ ، صُْْٗ)الغالييٍت ا.، كدار،كحفطة،ك ماء. 

 ىي:  (ّ ، صََُِ)مزكى، كعالمة اإلسم ُب   

 بدخوؿ حركؼ اجلر: ُب األرًض. .ُ
 بدخوؿ " أؿ" عليو: اجلامعةي  .ِ
 حلوؽ التنوين لو: أسده  .ّ
 بالنداء: يا فاطمةي  .ْ
 زلمدو اإلضافة: قلم ي  .ٓ
 إلسند إليو: زلمده قائمه  .ٔ

 انواع االسم كثَتة كلكن، تبحث الباحثة عن اسم الصفة.

الصفة ىو مادؿ على صفة شيء من األعياف أك أألمعاين, كىو موضوع  كاالسم 
ليحمل على ما يوصف بو. كىو سبعة أنواع : اسم الفاعل، كاسم ادلفعوؿ، كالصفة 

ادلصدر، كاالسم اجلامد ادلتضمن معن الصفة ادلشتقة سم االسم التفضيل، ك الادلشبهة، كا
 (ٓٔ ، صُْْٗجامع الدركس العربية،  ،)الغالييٍت  سم ادلنسوب.، كالباسم الفاعل

 تعريف اسم الفاعل .أ 

، لتدؿ على معٌت كقع من ادلوصوؼ  اسم الفاعل صفة تؤخذ من الفعل ادلعلـو
 ، صَُِِ)دارين، هبا ألك قاـ بو على كجو احلدكث ال التبوت ككاتب كرلتهد 

كسم الفاعل ىو ما اشتق من مصدر ادلبٍت للفاعل دلن كقع منو الفاعل، أك تعلق  (َُٔ
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ر. كاف كاف فعلو أجوؼ معلال قلبت بو. كىو من الثالثي على كزف فاعل غالبا، كناص
 . (ٕٔ ، صََُِ)مزكى، ألفو علزة كبائع 

 ينقسم كزف االسم الفاعل علي كزنُت:

 كزنو من الثالثي اجملرد .ُ

يكوف من الثالثي اجملرد على كزف "فاعل" ككاتب. كإف كانت عُت الفعل معٌلةن تتقلب   
، كقاؿ يقوؿ"  ُب اسم الفاعل علزة، فاسم الفاعل من "باع يبيع، كصاد يصيد، كقاـ يقـو

 (َُٔ ، صَُِِ)دارين،  بائع كصائد كقائم كقائل.

كإف كانت غَت معلة تبق على حاذلا، فاسم الفاعل من عور يعور، ك أيس يأيس، ك صيد 
)دارين،  يصيد" عاكر كأيس ك صايد. فإعالذلا ُب اسم الفاعل تابع إلعالذلا ُب فعلو.

 (َُٔ ، صَُِِ

بقلة، مرادا بو اسم ادلفعوؿ. كقولو تعاىل "فهو ُب عيشة راضية"، أم كقد أتى "فاعل" 
"مرضية". يصاغ اسم الفاعل من الثالثي على كزف "فاعل" الزما كاف ضلو: ذىب فهو 

 (َُٕ-َُٔ ، صَُِِ)دارين،  ذاىب، أما متعديا: كتب فهو كاتب.

 كزنو من غَت الثالثي اجملرد .ِ
 الوزف العاـ . أ

الفعل ادلزيد فيو علي الثالثي، كمن الرباعي، رلردا كمزيدا فيو،  يكوف كزف اسم الفاعل من
على كزف مضارعو ادلعلـو بإبداؿ حرؼ ادلضارعة ميما مضمومة، ككسر ما قبل 
آخره،"مثل مكـر ك معٌظم ك رلتمع كمتكلم كمستغفر كمدحرج كزلرصلم كمقشعر كمنقاد 

 (َُٕ ، صَُِِ)دارين،  كسلتاج، كمعُت كمستفيد".
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كشذت ألفاظ جاءت بفتح ما قبل االخر، ضلو" ميسهىبو ك زليصنو كغَت ذلك،    
" كأعشب  زمنها "سيله مفعمه". ككذلك، شذت ألفاظ جاءت من "أفعلى" على "فاعلو
، كأقبل ادلكاف فهو  ، كأايفع الغالـ فهو يافعه كأكرسى الشجر فهو كارسه ادلكاف فهو عاشبه

 (َُٕ ، صَُِِ)دارين،  باقله.

 فاعل من أبواب "أفعلى كانفعلى كافتعلى"إسم ال  . ب
ف بنيتو من أبواب "أفعل كانفعل كافعتعل" ادلعتالت العُت فإف كنت عُت الفعل كإ

معلة أعللتها ُب اسم الفاعل، تبعا دلضارعو، فإسم الفاعل من أعاف يعُت، 
كاستعاف يستعُت، كانقاد ينقاد، كاحتاؿ ػلتاؿ، "معُت كمستعُت كمنقاد كزلتاؿ" 

 (َُٖ-َُٔ ، صَُِِرين، )دا
 تعريف وصيغة اسم المفعول  .ب 

) قاؿ ابن احلاجب ( : ) اسم ادلفعوؿ : ما اشتق من فعل، دلن كقع عليو، 
كصيغتو من الثالثي على مفعوؿ كمضركب، كمن غَته على صيغة( ) ادلضارع دبيم 
 مضمومة كفتح ما قبل االخر كمخرج( )كمستخرج،كأمره ُب العمل كاالشًتاط، كأمر
الفاعل(، )مثل: زيد معطي غالمو درعلا(، )قاؿ الرضي(: يعٍت جرل عليو أك جرل رلرم 
ادلوقوع عليو، ليدخل فيو ضلو: أكجدت ضربا، فهو موجد، كعلمت عدـ خركجك فهو 

.  (ُِِ-ُُِ ، صَُِِ)دارين،  معلـو

كيسمى اسم ادلفعوؿ ُب احلقيقة ىو ادلصدر، إذادلراد: ادلفعوؿ بو الضرب، كاف 
عوؿ ما مل يسم فاعلو، فيقاؿ: ضرب يضرب فهو مضرب، لكنهم دلا أداىم حدؼ مف

اذلمزة ُب باب أفعل، أىل مفعل، قصدكا تغيَت أحدمها للفرؽ، فغَتكا الثالثي، دلا ثبت 
لتغيَت ُب أخيو، كىو اسم الفاعل لألنو، كاف كاف ُب مطلق احلركات كاسكنات  

ة ُب الفاعل، كال احلركات ُب أكثرىا  كمضارعو، لكن ليس الزيادة ُب موضع الزياد
 (ُِِ ، صَُِِ)دارين،  كحركاتو، ضلو ينصر فهو ناصر, كػلمد فهو حامد.
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 صوغ اسم ادلفعوؿ .ُ
 كيصاغ اسم ادلفعوؿ من الفعل ادلبٍت اجملهوؿ كما يلي:

 صيغتو من الثالثي . أ

مقصود،  -ادلفعوؿ ضلو: قيًصد سم االفيصاغ اسم الثالثي علي كزف 
الفاعل مع فتح ما مسموع. كمن غَت الثالثي على كزف اسم   -ب، مًسعكمضرك  -ضيًرب

أيكرـى  ؿ حرؼ ادلضارعة كفتح ما قبل االخر ضلو:ل الالخر، أم على زنة مضارعة بابداقب
ـي، اينتظرى  –  (ُِِ -ُُِ ، صَُِِ)دارين،  يستخرج. –ينتظىر، ايستخرج  –يكرى

  تعريف الصفة المشبهة  .ج 

، للداللة على معٌت الصفة ادلشبهة بإسم  الفاعل ىي صفة تؤحذ من الفعل االـز
 قئم بادلوصوؼ هبا على كجو التبوت، ال على كجو احلدكث كحسن ككرًن كصعب.

  (َُُ، ص َُِِ)دارين، 

كال زماف ذلا ألهنا تدؿ على صفات ثايتة، كالذم يتطلب الزملن إظلا ىو 
 تتلى كذبمع كتذكر كتؤنث الصفات العارضة. إظلا كنت مشبهة باسم الفاعل ألهنا

 أكزهنا من الثالثى اجملرد:

 على كزف "أفعلى" .أ 
, قياسا مطردا دلا دؿ على لوف أك عيب ظاىر، أك حلية  يأٌب "أفعل"من "فعل" الالـز
ظاىرة. كمؤنثو "فعالء" فاللوف كأمحر من )محر(. كالعيب الظاىر كأعرج من )عرج( 

لظاىرة كأكحل من )كحل( كأحور كأعور من )عور( كأعمى من )عمي(. كاحللية ا
 (ِِّ-ُِّ ، صَُِّ)منجية،  من )حور( كأصلل من )صلل(

  "على كزف "فعالفي   .ب 
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يأٌب "فعالف" من "فعل" الالـز الداؿ عل خلو، أك أمتالء، أك حرارة باطنية ليست 
بداء. كمؤنثو "فىعلى". فاخللو كالغالثاف من )غرث( كالصدياف من )صدم( كالعطشاف 

كاالمتالء كالشبعاف من )شبع( كالرياف من )ركم( كالسكراف من من )عطش(. 
)منجية،  )سكر(. كحرارة الباطن غَتداء كالغضباف من )غضب( كالثكالف من )ثكل(.

 (ِِّ ، صَُِّ

 "على كزف "فعيله   .ج 
، ككرًن كعظيم كحليم كغَت ذلك. كمن ىاذا  يعيت "فعيل" غالبا من "فعل" االـز

ل مثل"فعل" كحسن، كععلى "فٍعلى" كضخم كصعب، الوزف يأٌب أيضا أكزاف أخر 
كعلى "فعل" كحسن، كعلى "فعاؿ" كشجاع كصراح, كعلى "فػيعيل" كجنب. 

 (ِِّ ، صَُِّ)منجية، 
 "لى من باب "فعى  .د 

قد تبيٌت الصفة ادلشبهة من باب "فعل" ادلفتوخ العُت )كذلك قليل( فتجيء على 
كجذـ. كعلى "فيعل" كزف "أفعل" مثل أشيب ك أقطع كأجذـ من شاب كقطع 

بكسر العُت كال يكوف إال من أجوؼ، مثل سيد كقيم من ساد كقاـ )أجوؼ الواك(، 
كضيق كطيب من ضاؽ كطاب )أجوؼ الياء(. كعلى "فعيل" بكسر العُت، كأكثر 
ما يكوف من ادلضاعف كادلعتل االـ، مثل عفيف كطبيب من عف كطب 

 ، صَُِّ)منجية، ـ(. )الضاعف(، كعلي كصفي من عال كصفا )معتل الال
ُِّ-ِّّ) 

 الفرؽ بُت اسم الفاعل ك الصفة ادلشبهة ىو:
 داللتها على صفة ثابتة، كداللتو على صفة متجددة. -
 تأٌب للمعٌت الدائم، كيأٌب ُب إحدل األزمنة. -
 تصاغ من فعل الالـز قياسا كالتصاغ من ادلتعدم إال مساعا، مثل رحيم ك مسيع. -

 (ِّّ ، صَُِّ)منجية، 
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 تعريف اسم التفضيل .د 

اسم التفضيل ىوصفة تؤخذ من الفعل لتدؿ على أف شيئُت اشًتكا ُب صفة، 
كزاد أحدعلا على االخرفيها كخلُت أعلم من سعيد. كلو كزف كاحد كاحد كىو 
أفعل،كمؤنثو فعلى كأفضل كفضلى. كقد خدفت علزة أفعل َب ثالثة كلمات، كىي خَت، 

كثرة االستعماؿ كدكراهنا على كشر، كحب )كاألصل أخَت، كأشر، أحب(. حذفوا علزهتا ل
 (ٕٓ ، صََُِ)مزكى، األلسنة، كغلز إثباهتا على األصل كذلك قليل. 

كقد يكوف التفضيل بُت شيئُت ُب صفتُت سلتلفتُت، فَتاد بالتفضيل حينئذ أف 
أحد الشيئُت قد زاد ُب صفتو على الشئ االخر ُب صفتو،كقوذلم: "العسل أحلى من 

 (ُُٕ ، صَُِِ)دارين،  الكتو على اخلل ُب محوضتو.اخلل"، أم: ىو زائد ُب ح

 كزف اسم التفقصيل .ُ

اإلسم التفضيل كزف كاحد، كىو "أفعل" كمؤنثة "فيعلى": كأفضل كفضلى، زأكرب كربل.   
كقد خدفة علزة "أفعل" ُب ثالث كلمات:كىي "خَتي كشٌر ك حٌب"، ضلو: "خَتي الناس 

 
ي
فسدي". كالثالثة أمساء تفضيل. كأصلها: "أخَت من ينفعي الناس"، ككقولك: "شٌر الناس ادل

" حذفوا علزاهتا لكثرة االستعماؿ كدكراهنا على األلسنة كغلز إثباهتا على  كأشرُّ كأحبُّ
." ، ككثَت ُب "حىبِّ  (ُُٖ ، صَُِِ)دارين،  األصل كذلك قليله ُب: خَتو كشرِّ

 شركط صوغو  . أ

، ال يصاغ اسم التفضيل إال من فعل ثالثي األحرؼ م ، معلوـو ، متصرؼو ثببتو
تأٌـ، قابل للتفضيل، غَت داؿ على لوفو أك عيبو أك حليةو. فال يصاغ من "ما كتب" ألنو 
" جملاكزتو ثالثة أحرؼ, كال من "بئس كليس" زضلوعلا, ألهنما  منفي, كال من "أكـر

من جامدة, كال من الفعل اجملهوؿ كال من صار ككاف" كضلوعلا من األفعاؿ الناقصة, ةال 
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"مات" ألنو غَت قابل للتفضيل, إذال مفاضلة ُب ادلوت ألف ادلوت كاحد، كإظلا تتنوع 
 (ُُٖ ، صَُِِ)دارين،  أسبابو.

 تعريف اسم المصدر .ه 

اسم ادلصدر ىو ما ساكل ادلصدر ُب الداللة على احلدث، كمل يساكه ُب اشتمالو     
على مجيع أحرؼ فعلو، بل خلت ىيئتو من بعض احرؼ فعلو لفظا كتقديران من غَت 
". كقاؿ كادلراد باسم  ، كذلك مثل"توضأ كضوءان، كتكلم كالما، كأيسر يسري عوضو

من  –لفظا كتقديرا  –ناه(، كخالفو خبلوه ادلصدر: ما ساكل ادلصدر ُب الداللة )على مع
بعض ما ُب فعلو دكف تعوكيض: كعطاء، فإنو مساك ال عطاء معٌت، كسلالف لو خبلوه من 

)كأخركف،  اذلمزة ادلوجوة ُب فعلو، كىو خاؿ منها لفظا كتقديرا، كمل يعوض عنها شئ.
 (ٖٗ ، صُُْٕ

خللوىا من بعض أحرؼ فالكالـ كادلوضوء كاليسر أمساء مصادر، ال مصادر     
فعلها ُب اللفظ كتقديرا، فقد نقص من الوضوء كالكالـ تاء التفعل كأحد حرُب 
التضعيف, كنقص من اليسر علزة إلفععاؿ. كليس ما نقص ُب تقدير الثبوت، كال عوض 

 (َُّ ، صَُِِ)دارين،  عنو بغَته.

تكلم تكلُّمان، كحق ادلصدر أف يتضمن أحرؼ فعلو دباساكاة، كتٌوضأ توضؤان، ك     
، َُِِ)دارين،  كعلم علمان، أك بزيادةو، كقرأى قراءةن كأكرـى إكرارمان، كاستخرج إستخراجا.

 (َُّ ص

فاف نقص عن أحرؼ فعلو لفظا، ال تقديرا، فهو مصدر، مثل "قاتل قتال" فالقتاؿ 
مصدر، كإف نقص منو ألف "فاعل"، ألهنا ُب تقدير الثوت، كلذلك نطق هبا ُب بعض 

واقع كقاتل قيتاال كضارب ضَتابا. فالياء ُب "قيتاؿ كضَتاب" أصلهما أللف، كقد ادل
 (َُْ ، صَُِِ)دارين،  انتلبت ياء النكسار ما قبلها.
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ف نقص عن أحرؼ فعلو لفظا كتقديرا، كعوض شلا نقص منو بغَته، فهو فإ    
مصدر أيضا كوعد عدة، ككدل القتيل دين، كعاـ تعلما. فعدة كدية، كإف خلتا من كاك 
" كعدل ككدم" لفظا كتقديرا، فقد عوضتا منو تاء تأنيث. كتعليم كتسليم, كإف خلوا 

تفعيل ُب أكذلا، كليس حرؼ ادلد الذم من أحد حرُب التضعيف، فقد  عوضنا منها تاء ال
قبل االخلر ُب "تعليم كتسليم" كضلو علا للتعويض من احملذكؼ، ألف ادلٌد قبل االخر 

 . ، َُِِ)دارين، ثابت ُب تلمصدر حيث ال تعويض، كاإلنطالؽ كإلستخراج كإلكـر
 (َُْ ص

 تعريف اسم الجامد .و 

ىم. كمنو مصدر األفعاؿ ما ال يكوف مأخوذا من الفعل :كحجرو ك سقف ك در     
أما مصادر الثالثي ادلزيد فيو، كالرباعي رلردا  الثالثية اجملردة، غَت ادليمية: كعلم ك قراءة.

كمزيدا فيو، فليست من اجلوامد، لألهنا مبنية على الفعل ادلاضي منها، فهي مشتقة منو. 
بحث ادلصدار ُب ككذلك ادلصدار ادليمي، فهو مشتق بزيادة ميم ُب أكلو كما علمت ُب م

 (ُّٓ ، صُْْٗ)الغالييٍت ، مطاع ىذا الكتاب.  

 تعريف اسم المنسوب .ز 

اسم ادلنسوب ىو ادللحق باخره يأ مشددة لتدؿ على نسبتو إىل اجملرد عنها "      
". كخص السم ألنو ُب معٌت  ، ك سفرجليٍّ كمضرمٍّ، ك مصرمٍّ، كجعفرمٍّ، كدمشقيٍّ

ة كاإلعراب. كاختَت الياء لثقل الواك، كمنع األلف الصفة. كأحلقت بالخر لعركض النسب
ظهور اإلعراب. ككسر ما قبلها للمناسبة، كشٌددت لتمتاز عن ياء اإلضافة. كقد يزاد 

)زلمود، . عوضا عن التشديد ألف قبل اخر االسم، فيقاؿ ُب "ؽلنو : ؽلافه، كؽلانٌيةه 
 (ُٕٔ ، صََِِ
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 الفصل الثالث
اعرض البيانات وتحليله  

 

بعد قرأت الباحثة كتكتب كذبمع كزبتار كتبحث أمثلة الكلمات اليت فيها  صيغ 
اللواصق على أمساء الصفة  ُب كتاب "دموع البحر" لرخا أمحد حسن، كجدت الباحثة 

كالصفة ادلشبهة، كاسم عن اللواصق أمساء الصفة كىي اسم الفاعل، كاسم ادلفعوؿ، 
التفضيل، كاسم ادلصدر، كاسم اجلامد ادلتضمن معٌت الصفة ادلشبة باسم الفاعل، كاسم 

 ادلنسوب.
 

 عرض البيانات . أ
ىو رلموعة قصصية الذم ألفو رخا أمحد حسن ُب القاىرة  كتاب دموع البحر

البحر ُب . للسفَت رخا أمحد حسن، أكل مسك الركاب أمانة ػلملها َُُِٓب السنة 
جوفو أك على سطحو. سَتدىا ذات يـو إف تؤكل. البحر القاسي أمُت يرد كل شئ 
كيدفعو للشاطئ. أيها البحر البارد كن صديقي الليلة. أعدؾ أال اصطاد مسكك. كلن 
أقطع شعابك ادلرجانية. اعذرين إف لوثتك الليلة حىت أصلو كزكجيت كطفلي كأصل 

أنقذنا كىذا الشباب الشجاع. ضلن يتامى ضائعوف ُب لشاطئك. لن أفعلها ثانية. يارب 
 ظالـ اليأس.

قصة كىي رزؽ الثعباف، احلذاء الكبَت، أذف ثالثة،  ِِىذا الكتاب يتكوف من  
صاحب فضل، رياخ مخاسينية، كجبة شهٌية، الرجل الذم أكل الفيل، إشارة مركر، 
ىركب، قفزة ُب اذلواء، متفرج، ذيل الثعلب، انتقاـ، حصاد الزيتوف، دموع البحر، 

لرىاف اخلاسر، كجها الربج، االختيار التعرؼ على اجلثة، كوبيس، رياح اخلريف، ا
الصعب، ادلؤلف ُب سطور. ك ىذا الكتاب ػلكي عن مسَتة احلياة أشخاص ذلم مسات 
شليزة، أك مركا بتجارب خاصة، أك عاشوا أحداثا مشحونة باألمل كاحلزف كالشجن، تفرض 

احمليطة هبم، عليهم أك يدفعوف إليهما. كلكنهم دائما أبدا ما يبحثوف عن سلرج ُب الدائرة 
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أك ُب خياذلم أك تصوراهتم، كعليهم االختيار كدفع الثمن طواعية أكغصبا. كقد يكوف 
 الثمن التضحية بقيمة أك مبدأ أك مكانة أك باحلياة ذاهتا.

 
 تحليل البيانات  . ب

 صيغة اللواصق اسماء الصفة في كتاب دموع البحر لرخا أحمد حسن. .ُ
 
صيغة اللواصق أسماء  رقم

 الصفة
صيغة اللواصق أسماء  رقم

 الصفة
 بي رى قػٍ أى  ٔٓ خىاًنق ُ
 ةفى لً تى سليٍ  ٕٓ اًٍلًتزىاـ ِ
 ركِّ بى مي  ٖٓ صىًغيػٍرىة ّ
 جاًر خى  ٗٓ مىالًيَّة ْ
 ةمى ادً خى  َٔ دىاًخل ٓ
 ىلى عٍ أى  ُٔ قىاًرب ٔ
ًبٍَت  ٕ  ليٍ لً قى  ِٔ كى
ًثٍَت  ٖ  ةيَّ الً عى  ّٔ كى
 لضى فٍ أى  ْٔ بىًعٍيد ٗ

 صلى سليٍ  ٓٔ كىاًمن َُ
 لاتً قى  ٔٔ عىاًئمىة ُُ
 سىٍودىاء ٕٔ ميتػىفىجِّرىة ُِ
ًقيػٍقىة ٖٔ قىاًسي ُّ  حى
 طىوًيٍػلىة ٗٔ بىارًد ُْ
انًيَّةمى  ُٓ  فىاًسدىة َٕ ٍرجى
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ائًر ُٕ الثانية ُٔ  حى
 جىًدٍيد ِٕ شيجىاع ُٕ
 دىاًكنىة ّٕ ضىائًع ُٖ
 ميغىامىرىة ْٕ مىشىاًعرًم ُٗ
 شلىٍزيٍكج ٕٓ دىاًفئىة َِ
ابػىرىة ٕٔ ضىاًبط ُِ  ميكى
 ميتىأىخِّر ٕٕ كىاًقفىة ِِ
 ميٍستػىٍيًقظية ٖٕ دىاًئم ِّ
 نىاًئمىة ٕٗ كىاًلد ِْ
 سىٍرعنا َٖ طىاًلب ِٓ
 كىاًضح ُٖ مىٍكبػيٍوتىة ِٔ
 شىًدٍيد ِٖ صىاًمت ِٕ
 ًنسىائًيَّة ّٖ شليىرِّض ِٖ
 حىاًضر ْٖ مىٍسليٍوبىة ِٗ
 غىاًئب ٖٓ ميٍستىًقٍيم َّ
 طىالًبىة ٖٔ عىاتًيىة ُّ
ائًرىة ٕٖ زليٍتػىرىقىة ِّ  حى
 أىٍصغىر ٖٖ سليٍتػىلىطىة ّّ
 دىائًر ٖٗ كىاًمل ّْ
 صىًحٍيح َٗ صىانًع ّٓ
 مىاًلح ُٗ زلىٍفيٍورىة ّٔ
 ظىاًىرىة ِٗ رلىٍريٍكح ّٕ
 بىاًطنىة ّٗ قىاًدـ ّٖ
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ما آثر لواصق أسماء الصفات في الكتاب "دموع البحر" لرخا أحمد   .1
 حسن؟

الكلمة "خىاًنقه " ُب اجلملة " تسرب اخلوؼ كالقلق إىل قلوبنا مع  .2
 .ِٔبتصاعد من األدكار السفلى " ُب صفحة دخاف حانق 

 قىاًئم ْٗ ىىاًرب ّٗ
 نػىٍفًسيَّة ٓٗ أىٍطوىؿي  َْ
 قىًدؽٍلىة ٔٗ مىٍعزيٍكف ُْ
اتًًفيَّة ٕٗ ىىاٍدئ ِْ  ىى
 ميٍقتىضىبىة ٖٗ زىٍكًجيَّة ّْ
 بىاًلغ ٗٗ مىاًئدىة ْْ
 رىاًسخ ََُ خىاًسر ْٓ
 بىاًدر َُُ ميٍظًلم ْٔ
ًمع ْٕ  ميتىأىكِّد َُِ الى
 ذىاًىبىة َُّ مىاًلك ْٖ
 خىرًٍيف َُْ جكٍ زي شلىٍ  ْٗ
 سيعىادىة َُٓ مٌ ادً يى قً  َٓ
 غىاًمرىة َُٔ ةرى ادً صى  ُٓ
 كىاًثق َُٕ فائً خى  ِٓ
 فىاًئدىة َُٖ ؿوٍ هي رلىٍ  ّٓ
يػٍلىة َُٗ ةغى رً فاى  ْٓ  مجًى
 زليىدِّدىة َُُ لي مٍجى أى  ٓٓ
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 خىاًنقه ىو اسم الفاعل، أصلو من الفعل الثالثي اجملرد "
". فزيد فيو حرؼ، كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت  ؼلىٍنيقي  -خىنىقى 

فصار "خانق" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  (Inffixesالفعل )أحشاء 
 ". orang yang mencekikالزيادة إىل ادلعٌت الوظفي "

 
ـٍ " ُب اجلملة "الكل يتكلم كطاقم البخرة يصرخ ُب  .1 الكلمة " الًتزىا

كجوىنا أصابعهم تكاد زبًتؽ العيوف كىم يأمركف بالتزاـ  اذلدكء 
 .ِٔكعودة كل إىل مكانو " ُب صفحة 

اًٍلًتزىاـ ىو صفة مشبهة باسم الفاعل، أصلو من الفعل الثالثي 
ـي  -لىًزـى  رلرد " يػىٍفعىلي". فزيد فيو ثالثة أحرؼ  –على كزف "فىًعلى "  يػىٍلزى

ك "التاء" بُت فاء  ( Prefixs،  كىم "األلف" ُب أكؿ الكلمة )سوابق 
)أحشاء الفعل ك عُت الفعل، كاأللف بُت عُت الفعل ك الالـ الفعل 

Inffixes)  فصار "التزاـ" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل
 " kewajibanادلعٌت الوظفي " 

الكلمة " صىًغيػٍرىةه " ُب اجلملة " أمسكت بيدىا كىي ربتضن فوؽ  .3
جنينها حقيبتها الصغَتة ربوم مصاغها كما محلناه معنا من مدخرات 

 .ِٔمالية " ُب صفحة 
صىًغيػٍرىةه ىو صفة مشبهة باسم الفاعل، أصلو من الفعل 

فعيلي". فزيد فيو يى  -يىٍصغيري " على كزف "فىًعلى  -صىًغرى  الثالثي رلرد "
 (Prefixs"الياء" بُت عُت الفعل كالالـ الفعل )سوابق  وحرؼ، كى

فصار "صغَتة" كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك مونث كىي التاء 
ادلربوطة فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي " 

kecil " 
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فوؽ جنينها الكلمة "مىالًيَّة" ُب اجلملة " أمسكت بيدىا كىي ربتضن  .4
حقيبتها الصغَتة ربوم مصاغها كما محلناه معنا من مدخرات مالية " 

 .ُِٔب صفحة 
ماىؿه " فزيد فيو  ، أصلو من االسم "االسم ادلنسوبمىالًيَّة ىو 

كالتاء ىي  (Suffiks لواحق )حرؼ، كىو "الياء" ُب أخر الكلمة 
" فيشَت ىذا فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي التاء ادلربوطة فصار "مالية

 Alat-alat"   االسم بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

pembayaran (PR)" 
الكلمة " دىاًخله " ُب اجلملة "ىزت رأسها كقالت إف الربد من  .5

 .ِٔداخلها من ىوؿ القلق كالشعور باالنقباض " ُب صفحة 
 ، أصلو من الفعل الثالثي رلرد"اسم الفاعلدىاًخله ىو 

يىٍدخيلي " فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت  -دىخىلى 
فصار "داخله" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  (Inffixesالفعل )أحشاء 

 "yang dalam"   الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي
 

الكلمة " قىاًربه " ُب اجلملة " أخفقت زلاكالت إنزاؿ قاريب النجاة  .6
 .ّٔالكبَتين" ُب صفحة 

قػىريبى  ، أصلو من الفعل الثالثي رلرد"اسم الفاعلًربه ىو قىا
يػىٍقرىبي " فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت  -

" فيشَت ىذا الفعل بعد  (Inffixesالفعل )أحشاء  فصار "قاربه
 " yang dekat"   كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي
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ًبٍَت " ُب اجلملة " أخفقت زلا .7 كالت إنزاؿ قاريب النجاة الكلمة "كى
 . ّٔالكبَتين" ُب صفحة 

ًبٍَت ىو   ، أصلو من الفعل الثالثي رلرد"اسم الصفة ادلشبهةكى
" فزيد فيو حرؼ كىو "الياء" بُت فاء الفعل ك عُت  -كىربى  يىٍكبػىري

ًبٍَت" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  (Inffixesالفعل )أحشاء  فصار "كى
 " besar (LK)"    الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

الكلمة "كىثٍَت " ُب اجلملة " كقتل العرب كثَتين قبل ألف تالمس  .8
 . ّٔأجسامهم ادلاء" ُب صفحة 

 ، أصلو من الفعل الثالثي رلرد"اسم الصفة ادلشبهةكىثٍَت ىو 
ثػيرى  " فزيد فيو حرؼ كىو "الياء" بُت فاء الفعل ك عُت  -كى يىٍكثػيري

ًبٍَت" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود فصار " (Inffixesالفعل )أحشاء  كى
 " banyak (LK)"    الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

الكلمة " بىًعٍيد " ُب اجلملة " جرفنا ادلوج بعيدا عن جسم الباخرة  .9
 . ّٔبسرعة كبَتة" ُب صفحة 

، أصلو من الفعل الثالثي رلرد " اسم الصفة ادلشبهةبىًعٍيد ىو 
يػىبػٍعيدي " فزيد فيو حرؼ كىو "الياء" بُت فاء الفعل ك عُت  -عيدى بػى 

فصار " بىًعٍيد" فيشَت ىذا الفعل بعد  (Inffixesالفعل )أحشاء 
 " banyak"   كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

" كامن " ُب اجلملة " أمسكت بو بيد كدفعت زكجيت  الكلمة .20
 . ْٔة كابٍت الكامن ُب بطنها ضلو حفتو" ُب صفح

  ، أصلو من الفعل الثالثي رلرد "اسم الفاعلكامن ىو 
" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك  يىٍكميني  -كىمىنى 
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فصار "كامن" فيشَت ىذا الفعل بعد  (Inffixesعُت الفعل )أحشاء 
 " terpendam"   كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

ت مساعدتو ُب إبقاء زكجيت الكلمة " عىاًئمىة " ُب اجلملة " قبل .22
 . ْٔعائمة " ُب صفحة 
ـى ، أصلو من الفعل الثالثي رلرد " اسم  الفاعلعىاًئمىة ىو  عىا

" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت الفعل  يػىعيٍوـي  -
فصار " عىاًئمىة " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  (Inffixes)أحشاء 

 " mengapung"   الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

الكلمة " ميتػىفىًجرىة " ُب اجلملة " رعد كبرؽ كقنابل متفجرة ُب  .21
 . ْٔرأسي" ُب صفحة 

، أصلو من الفعل الثالثي ادلزيد " اسم  الفاعلميتػىفىجِّرىة ىو 
"اادليم ك التاء" ُب أكؿ الكلمة  كعلا" فزيد فيو حرفُت يػىتػىفىجَّري  -تػىفىجَّرى 

   (Inffixes)أحشاء ( ك تضعيف عُت الفعل Prefixs )سوابق 
فصار "متفجرة" كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي التاء 

"   ادلربوطة فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي
yang memancar " 

الكلمة " قاسي " ُب اجلملة " البحر القاسي أمُت يرد كل شيء  .23
 . ٓٔكيدفعو للشاطئ " ُب صفحة 

قسي ، أصلو من الفعل الثالثي رلرد " اسم  الفاعلقاسي ىو 
" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت يقسى -

فصار " قاسي" فيشَت ىذا الفعل بعد  (Inffixesالفعل )أحشاء 
 " yang keras"   كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي
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لبارد كن صديقي الليلة " الكلمة " بىارًده " ُب اجلملة" أيها البحر ا .24
 . ُٓٔب صفحة 

 -بػىرىدى ، أصلو من الفعل الثالثي رلرد" اسم  الفاعلبىارًده ىو 
" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت الفعل  يػىبػٍريدي 

فصار " بىارًده " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  (Inffixes)أحشاء 
 " yang dingin"   الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

الكلمة " مىٍرجىانًيٍَّة " ُب اجلملة" كاال أقطع شعابك ادلرجانية " ُب  .25
 . ٓٔصفحة 

انًيٍَّة ىو  " فزيد  مرجاف، أصلو من االسم" اسم  ادلنسوبمىٍرجى
فصار "  (Inffixesفيو حرؼ كىو "الياء" ُب أخر الكلمة  )أحشاء 

انًيٍَّة " كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي ا لتاء ادلربوطة مىٍرجى
 sebangsa"   فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

karang " 

الكلمة " الثانية " ُب اجلملة" أقبل اثناف من البحارة اإلبعادم  .26
 . ٓٔكإلقائها ثانية ُب البحر" ُب صفحة 

" فزيد فيو  اثناين، أصلو من االسم" اسم  اجلامدالثانية ىو 
 (Inffixesحرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت الفعل  )أحشاء 

فصار " الثانية " كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي التاء 
  yangادلربوطة فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي"

kedua"    

اب الكلمة " شيجىاء " ُب اجلملة" يارب أنقذنا كىذا الش .27
 . ٓٔالشجاع" ُب صفحة 
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اادلصدر، أصلو من الفعل الثالثي رلرد" اسم  شيجىاع ىو 
" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت عُت الفعل ك يىٍشجىعي  -شىجىعى 

فصار "شيجىاع" فيشَت ىذا الفعل بعد  (Inffixesالالـ الفعل )أحشاء 
 " yang dingin"   كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

" ُب اجلملة" ضلن يتامى ضائعوف ُب ظالـ  اًئعضى الكلمة "  .28
 .ٓٔاليأس" ُب صفحة 

 -ضىاعى ، أصلو من الفعل الثالثي رلرد"اسم  الفاعلىو  ضىاًئع
" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت الفعل يىًضٍيعي 

" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  ضىاًئعفصار "  (Inffixes)أحشاء 
 "yang hilang"   الوظفيالزيادة إىل ادلعٌت

" ُب اجلملة" ال أدرم إف كاف أغشي علٌي أـ  مىشىاًعرًمالكلمة "  .29
 .ٓٔذبمدت حواسي كمشاعرم" ُب صفحة 

"  مىشىاًعر ، أصلو من االسم "االسم ادلنسوبىو  مىشىاًعرًم
كالتاء  (Suffiks لواحق )فزيد فيو حرؼ، كىو "الياء" ُب أخر الكلمة 

" فيشَت ىذا االسم بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت  مىشىاًعرًم فصار "
 "sebangsa perasaan "   الوظفي

" ُب اجلملة" ىلت علينا مشس الصباح يصعد  دىاًفئىةالكلمة "  .10
 . ٓٔقرصها مرسال أشعة دافئة " ُب صفحة 

 -دىفىأى  من الفعل الثالثي رلرد" أصلو، اسم  الفاعلىو  دىاًفئىة
كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت الفعل  " فزيد فيو حرؼ يىٍدفػىؤي 

" كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك  دىاًفئىةفصار "  (Inffixes)أحشاء 



30 
 

 
 

مؤنث كىي التاء ادلربوطة فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل 
 " yang hangat"  ادلعٌت الوظفي

" ُب اجلملة" كدت أطبق على عنق الضابط  ضىاًبطالكلمة "  .12
كىو يقوؿ أف أكلوية اإلنقاذ لألحياء كتالؾ البثث جلولة أخرم " ُب 

 .ٓٔصفحة 

من الفعل الثالثي رلرد  أصلو، اسم  الفاعلىو  ضىاًبط
" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت يىٍضبىطي -ضىبىطى "

" فيشَت ىذا الفعل بعد  ًبطضىافصار "  (Inffixesالفعل )أحشاء 
 "yang mengontrol"  كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

" ُب اجلملة" تكاد ال تشعر بدموعها تتساب  كىاًقفىةالكلمة "  .11
 .ٕٔكىي كافقة كسط مجع حا ادلشرحة " ُب صفحة 

 -كىقىفى  من الفعل الثالثي رلرد " أصلو، اسم  الفاعلىو  كىاًقفىة
حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت الفعل  " فزيد فيو يىًقفي 

" كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك  كىاًقفىةفصار "  (Inffixes)أحشاء 
مؤنث كىي التاء ادلربوطة، فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل 

 " yang berhenti"  ادلعٌت الوظفي

ُب " ُب اجلملة" .كاف بأتيها دائما بالفرحة "  دىاًئمالكلمة "  .13
 .ٕٔصفحة 

ـى  من الفعل الثالثي رلرد " أصلو، اسم  الفاعلىو  دىاًئم  -دىا
" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت الفعل يىديٍكـي 
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" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  دىاًئمفصار "  (Inffixes)أحشاء 
 " yang berkelanjutan "  الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

" ُب اجلملة" يؤنس كحشتها ىي كابنتها منذتو ُب  كىاًلدالكلمة "  .14
 .ٕٔكالده " ُب صفحة 

 -كىلىدى  من الفعل الثالثي رلرد " أصلو، اسم  الفاعلىو  كىاًلد
" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت الفعل  يىًلدي 

" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  كىاًلدفصار "  (Inffixes)أحشاء 
 " yang melahirkan "  ادلعٌت الوظفيالزيادة إىل 

" ُب اجلملة" كاضطر سعيد أف يتحوؿ إىل  طىاًلبالكلمة "  .15
طالب منتسب ُب اجلامعة ليكسب ما يعينو على نفقات أسرتو " ُب 

 .ٕٔصفحة 

 من الفعل الثالثي رلرد " أصلو، اسم  الفاعلىو  طىاًلب
" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت  يىٍطليبي  -طىلىبى 

" فيشَت ىذا الفعل بعد  طىاًلبفصار "  (Inffixesالفعل )أحشاء 
 " yang mencari "  كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

" ُب اجلملة" كاف األحزاف ادلكبوتة فانفجرة  مىٍكبػيٍوتىةالكلمة "  .16
 .ٕٔالنساء ُب البكاء كالعويل " ُب صفحة 

  من الفعل الثالثي رلرد " أصلو، اسم  ادلفعوؿىو  مىٍكبػيٍوتىة
" فزيد فيو حرفاف كعلا "ادليم" ُب أكؿ الكلمة )سوابق  يىٍكبيتي  -كىبىتى 

Prefixs"أحشاء  ( ك"الواك( بُت عُت الفعل ك الالـ الفعلInffixes) 
" التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي التاء  مىٍكبػيٍوتىةفصار " 
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 "  ادلربوطة، فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي
yang ditindas" 

" ُب اجلملة" كاطلرط الرجاؿ ُب بكاء صامت  صىاًمتالكلمة "  .17
 .ٕٔكىم يرددكف ُب يأس العاجز" ُب صفحة 

من الفعل الثالثي رلرد  أصلو، اسم  الفاعلىو  صىاًمت
ىو "األلف" بُت فاء الفعل ك " فزيد فيو حرؼ ك يىٍصميتي  -صىمىتى "

" فيشَت ىذا الفعل  صىاًمتفصار "  (Inffixesعُت الفعل )أحشاء 
 " yang diam "  بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

" ُب اجلملة" صاح فيهم ادلمرض ُب صوت  شليىرِّضالكلمة "  .18
متهدج طالبا اذلدكء لسسمع كٌل منهم امسو عندما ػلُت دكره " ُب 

 .ٕٔصفحة 

من الفعل الثالثي مزيد  أصلو، اسم  الفاعلىو  شليىرِّض
" فزيد فيو حرفاف كعلا "ادليم" ُب أكؿ الكلمة )سوابق ؽليىرِّضي  -مىرَّضى "

Prefixsأحشاء ( كتضعيف عُت الفعل(Inffixes)  " شليىرِّضفصار  "
 yang "  فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

merawat " 

" ُب اجلملة" تبعت األـ ادلمرض تسَت اإلرادة  مىٍسليٍوبىةالكلمة "  .19
 .ٕٔكالوعى" ُب صفحة 

 من الفعل الثالثي رلرد " أصلو، اسم  ادلفعوؿىو  مىٍسليٍوبىة
" فزيد فيو حرفاف كعلا "ادليم" ُب أكؿ الكلمة )سوابق  يىٍسليبي  -سىلىبى 

Prefixs"أحشاء بُت عُت الفعل ك الالـ الفعل  ( ك"الواك(Inffixes) 
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" التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي التاء  مىٍسليٍوبىةفصار " 
 "  ادلربوطة، فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

yang dicuri " 

" ُب اجلملة" كأهنا على صراط مستقيم " ُب  ميٍستىًقٍيمالكلمة "  .30
 .ٖٔصفحة 

ـى  من الفعل الثالثي " أصلو، اسم  الفاعلىو  ميٍستىًقٍيم  -قىا
" فزيد فيو ثالثة أحرؼ كىم "األلف كالسُت كالتاء" ُب أكؿ  يػىقيٍوـي 

ـى فصار " ( Prefixsالكلمة )سوابق   و" فزيد فيو حرؼ، كى ًاٍستػىقىا
فيشَت ىذا  (Prefixs"مستقيم" )سوابق فصار  ُب أكؿ الكلمة "ادليم"

 " yang  terus menerus "  ظفيالفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الو 

" ُب اجلملة" نار األمل كالفراؽ ربدؽ هبا من كل  عىاتًيىةالكلمة "  .32
جانب كسط سحاب كدخاف أسود قاًب كريح عاتية مشبعة برائحة 
الدـ كالظاـ احملًتقة كالعرؽ كاخلشب كاحلديد ادلنصهر" ُب صفحة 

ٖٔ. 

 -عىتىامن الفعل الثالثي رلرد " أصلو، اسم  الفاعلىو  عىاتًيىة
" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت فاء الفعل ك عُت الفعل يػىٍعتيو

" كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك  عىاتًيىةفصار "  (Inffixes)أحشاء 
مؤنث كىي التاء ادلربوطة، فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل 

 " yang sombong "  ادلعٌت الوظفي

" ُب اجلملة" نار األمل كالفراؽ ربدؽ هبا من كل  سليٍتػىرىقَّةالكلمة "  .31
جانب كسط سحاب كدخاف أسود قاًب كريح عاتية مشبعة برائحة الدـ 

 .ٖٔكالظاـ احملًتقة كالعرؽ كاخلشب كاحلديد ادلنصهر" ُب صفحة 



35 
 

 
 

 -حىرىؽى  من الفعل الثالثي " أصلو، اسم  ادلفعوؿىو  سليٍتػىرىقَّة
)سوابق  "األلف" ُب أكؿ الكلمة و" فزيد فيو حرفُت كى ػلىٍريؽي 

Prefixs)  أحشاء  التاءك( بُت فاء الفعل ك عُت الفعلInffixes) 
ُب أكؿ الكلمة  "ادليم" و" فزيد فيو حرؼ، كى ًاٍحتػىرىؽى فصار " 
كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك   "زلًتقة"فصار  (Prefixs)سوابق 

َت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل مؤنث كىي التاء ادلربوطة، فيش
 " yang sombong "  ادلعٌت الوظفي

" ُب اجلملة" كصفارة ك لقطار تدكل ُب  سليٍتػىلىطىةالكلمة "  .33
 .ٖٔسكوف الليل سلتلطة " ُب صفحة 

-خىلىطى من الفعل الثالثي " أصلو، اسم ادلفعوؿىو  سليٍتػىلىطىة
لطي  ُب أكؿ الكلمة )سوابق  " فزيد فيو حرفُت كعلا "األلف"ؼلى

Prefixsأحشاء  ( كالتاء( بُت فاء الفعل ك عُت الفعلInffixes) 
ُب أكؿ الكلمة  "ادليم" و" فزيد فيو حرؼ، كى اٍختػىلىطى فصار " 
كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك مؤنث  "سلتلطة"فصار  (Prefixs)سوابق 

ىل ادلعٌت كىي التاء ادلربوطة، فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إ
 " yang  dicampur "  الوظفي

غضبت كحاصمتو يـو كامال قبل "  " ُب اجلملة كىاًملالكلمة "   .34
 .ٖٔ" ُب صفحة  أف زبربه أهنا أىدهتا خلطيبتو اليت فرحت هبا

 -كًمل  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  كىاًمل
"األلف" بُت فاء الفعل ك عُت الفعل  وكى حرؼ" فزيد فيو  يىٍكمىلي 

" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  كىاًملفصار "   (Inffixes)أحشاء 
 " yang sempurna "  الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي



36 
 

 
 

.كاف صانع األعياد كاألمل "  " ُب اجلملة صىانًعالكلمة "  .35
 .ٖٔ" ُب صفحة يفاخركف بكفاحة  كاألفراح 

 -صىنىعى  من الفعل الثالثي " لوأص، الفاعلاسم ىو  صىاًنع
"األلف" بُت فاء الفعل ك عُت الفعل  وكى حرؼ" فزيد فيو  يىٍصنىعي 

" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  صىاًنعفصار "  (Inffixes)أحشاء 
 " yang memproduksi "  الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

أخادبد احلزف كجاء الرد بدموعها "  " ُب اجلملة زلىٍفيٍورىةالكلمة "  .36
 .ٖٔ" ُب صفحة  احملفورة على كجهها

 -حىفىرى  من الفعل الثالثي " أصلو، ادلفعوؿاسم ىو  زلىٍفيٍورىة
( Prefixsُب أكؿ الكلمة )سوابق  "ادليم" اكعل حرفاف" فزيد فيو  ػلىًٍفري 

فصار "  (Inffixesالفعل )أحشاء  الالـالفعل ك  عُتبُت  كالواك
" كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي التاء ادلربوطة،   زلىٍفيٍورىة

 yang "  فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

digali" 

" ُب  كتوسل االبنة اجملركح بألنُت"  " ُب اجلملة رلىٍريٍكحالكلمة "  .37
 .ٖٔصفحة 

 -جىرىحى  من الفعل الثالثي " أصلو، ادلفعوؿاسم ىو  رلىٍريٍكح
( Prefixsُب أكؿ الكلمة )سوابق  "ادليم" اكعل حرفاف" فزيد فيو  غلىٍرىحي 
فصار "  (Inffixesالفعل )أحشاء  الالـالفعل ك  عُتبُت  كالواك
  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي رلىٍريٍكح

"yang dilukai " 
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حجب غَت كصوت قادـ من كراء "  " ُب اجلملة قىاًدـالكلمة "  .38
 .ٗٔ" ُب صفحة  ملرئية يناديها ااٌلربزف فاجلنة ىي ادلأكل

ـى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  قىاًدـ ـي  -قىدى  يػىٍقدي
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو 

Inffixes)  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  قىاًدـفصار "
 "yang mendahului " لوظفيادلعٌت ا

.فاألجساد كاألركاح تطهرت بنار "  " ُب اجلملة ىىاًربالكلمة "  .39
جهنم القطار احملًتؽ كىو يهوم كالثعباف اذلارب كسط الغيطاف ُب 

 .ٗٔ" ُب صفحة ليل أسود حالك

 -ىىرىبى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  ىىاًرب
الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  يػىٍهريبي 

" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  ىىاًربفصار "  (Inffixes)أحشاء 
 "yang lari " الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

ككقفت األـ حلظات أطوؿ أماـ "  " ُب اجلملة أىٍطوىؿي الكلمة "  .40
" ُب صفحة  إحدل البثث كأجهشت بالبكاء كطفل فأكمأت برأسها

ٔٗ. 

 -طىاؿى  من الفعل الثالثي " أصلو، التفضيلاسم ىو  أىٍطوىؿي 
)سوابق  ُب أكؿ الكلمة "اذلمزة"وكى حرؼ" فزيد فيو  يىطيٍوؿي 

Prefixs)  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  أىٍطوىؿي فصار "
 " lebih panjang " ادلعٌت الوظفي
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ة كانصرؼ انتهت اجلنازة ُب القري"  " ُب اجلملة مىٍعزيٍكفالكلمة "  .42
 .ٕٔ" ُب صفحة  ادلعزكف من الدار

 -عىزىفى  من الفعل الثالثي " أصلو، ادلفعوؿاسم ىو  مىٍعزيٍكف
( Prefixsُب أكؿ الكلمة )سوابق  "ادليم" اكعل حرفاف" فزيد فيو  يػىٍعزيفي 
فصار "  (Inffixesالفعل )أحشاء  الالـالفعل ك  عُتبُت  كالواك
  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي مىٍعزيٍكف

"yang sedih" 

كصوت عريسها اذلادئ دائما "  " ُب اجلملة ىىاًدئالكلمة "  .41
 .َٕ" ُب صفحة يطن كما من الدماء ُب شفتيها ككجهها

 -ىىدىل من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  ىىاًدئ
الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  يػىٍهًدم

" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  ىىاًدئفصار "  (Inffixes)أحشاء 
 " petunjuk " الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

يستفزىا كبفجر براكُت الغضب "  " ُب اجلملة زىٍكًجيَّةالكلمة "  .43
داخلها كلما طرح فكرة  أك أبدل رايا يدحض شلا تقًتحة ىي 

 .َٕ" ُب صفحة  الزفاؼ كتأثيث عش الزكجيةاإلقامة حفل 

" فزيد فيو  زىٍكج " االسممن  أصلو، ادلنسوباسم ىو  زىٍكًجيَّة
 " زىٍكًجيَّةفصار "  (Suffiks لواحق) ُب أخر الكلمة "الياء"وكى حرؼ

فيشَت ىذا  التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مونث كىي التاء ادلربوطة،
 " hubungan " بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي االسم
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ةالكلمة "  .44 كال زبفي إشفاقها على اجلميع من "  " ُب اجلملة مىاًئدى
حدة االنفعاالت كعدـ تذكؽ أطباؽ األطعمة الشهية اليت تزخر هبا 

 .َٕ" ُب صفحة  ادلائدة

ة ًٍيدي  -مىادى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  مىاًئدى "  ؽلى
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼفزيد فيو 
Inffixes)  " التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مونث كىي  " مىاًئدىةفصار

 فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي التاء ادلربوطة،
"yang bergoyang" 

إبقاء العريس كأخفقت األـ ُب "  " ُب اجلملة خىاًسرالكلمة "  .45
" ُب  الذم فضل االنسحاب من موقعة ىو ادلنتصر اخلاسر فيها

 .ُٕصفحة 

 -خىًسرى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  خىاًسر
الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  ؼلىٍسىري 

فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  " خىاًسرفصار "  (Inffixes)أحشاء 
 "yang rugi" ة إىل ادلعٌت الوظفيالزياد

" ُب  تقفز ُب هنر مظلم بالشطاف"  " ُب اجلملة ميٍظًلمالكلمة "  .46
 .ُٕصفحة 

 يىٍظًلمي  -ظىلىمى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  ميٍظًلم
( Prefixs)سوابق  ُب أكؿ الكلمة "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو 

فصار ُب أكؿ الكلمة " ادليم"وكىزيد فيو حرؼ، ٍب  " اىٍظلىمى فصار " 
 yang" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي"مظلم" 

gelap" 
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ًمعالكلمة "  .47 كعيوف الرؤكس الثالثة تال حقها "  " ُب اجلملة الى
 .ُٕ" ُب صفحة  بربيق المع كسط الظالـ

ًمع ىعى من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  الى
" يػىٍلمىعي  -دل

الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼفزيد فيو 
Inffixes)  " ًمعفصار فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  " الى

 "yangbersinar " ادلعٌت الوظفي

" ُب صفحة  مالك يا حبيبيت"  " ُب اجلملة مىاًلكالكلمة "  .48
ُٕ. 

 -مىلىكى  الثالثي "، أصلو من الفعل الفاعلاسم ىو  مىاًلك
ًٍلكي  الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  ؽلى

فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  " مىاًلكفصار "  (Inffixes)أحشاء 
 " yang memiliki " الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

كاطلرطت ُب نوبة ضحك شلزكج "  " ُب اجلملة شلىٍزيٍكجالكلمة "  .49
 .ِٕ" ُب صفحة  بالدموع

ٍزيجي  -مىزىجى  من الفعل الثالثي " أصلو، ادلفعوؿاسم ىو  شلىٍزيٍكج  ؽلى
 ( كالواكPrefixsُب أكؿ الكلمة )سوابق  "ادليم" اكعل حرفاف" فزيد فيو 

"  شلىٍزيٍكجفصار "  (Inffixesالفعل )أحشاء  الالـالفعل ك  عُتبُت 
 "dicampur"  الوظفي فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت

ربققت طمو حاتك كبلغت "  " ُب اجلملة ًقيىاًدمٌ الكلمة "  .50
 .ّٕ" ُب صفحة  منصبا قياديا ُب عملك
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" فزيد فيو  قياد " االسممن  أصلو، ادلنسوباسم ىو  ًقيىاًدمٌ 
 " ًقيىاًدمٌ فصار "  (Suffiks لواحق) أخر الكلمة ُب "الياء"وكى حرؼ

 بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي االسمفيشَت ىذا 
"pengendalian" 

كانت سبد يدىا سبسح على "  " ُب اجلملة صىاًدرىةالكلمة "  .52
ضا من احلناف كدؼء األحاسيس  شعرم ككجهي تنشر ُب

 .ّٕ" ُب صفحة  اللصدرة من قلب ال يعرؼ إالاحلب

 -صىدىرى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  صىاًدرىة
الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  يىٍصديري 

التاء ىي فارقة بُت مذكر ك  " صىاًدرىةفصار "  (Inffixes)أحشاء 
فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل مؤنث كىي التاء ادلربوطة، 

 "yang terjadi" ادلعٌت الوظفي

رباكرين ػلدة احملب ادلشفق كحَتة "  " ُب اجلملةخىاًئفالكلمة "  .51
 .ّٕ" ُب صفحة  اخلئف من رلهوؿ الغد كما ػلملو ُب ثناياه

 -خىاؼى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  خىاًئف
الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  ؼلىىاؼي 

فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  "خىاًئففصار " (Inffixes)أحشاء 
 "yang takut" لزيادة إىل ادلعٌت الوظفيا

رباكرين ػلدة احملب ادلشفق كحَتة "  " ُب اجلملة رلىٍهيٍوؿالكلمة "  .53
 .ّٕ" ُب صفحة  اخلئف من رلهوؿ الغد كما ػلملو ُب ثناياه
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 -جىًهلى  من الفعل الثالثي " أصلو، ادلفعوؿاسم ىو  رلىٍهيٍوؿ
( Prefixsُب أكؿ الكلمة )سوابق  "ادليم" اكعل حرفاف" فزيد فيو  غلىٍهىلي 
فصار "  (Inffixesالفعل )أحشاء  الالـالفعل ك  عُتبُت  كالواك
  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي رلىٍهيٍوؿ

"tertipu" 

أىرب مرة كأزبفى مرات كراء "  " ُب اجلملة فىارًغىةالكلمة "  .54
 .ّٕ" ُب صفحة  ضحكة فارغة

 يػىٍفريغي  -فرىغى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  فىارًغىة
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو 

Inffixes) " التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي  " فىارًغىة فصار
 فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفيالتاء ادلربوطة، 

"yang kosong" 

" ُب  أنت أمجل طالبة ُب الكلمة"  " ُب اجلملة أىمٍجىلالكلمة "  .55
 .ّٕصفحة 

 غلىٍميلي -مجىىلى  من الفعل الثالثي " أصلو، التفضيلاسم ىو  أىمٍجىل
 (Prefixs)سوابق  ُب أكؿ الكلمة "اذلمزة"وكى حرؼ" فزيد فيو 

" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت  أىمٍجىلفصار " 
 "lebih cantik" الوظفي

" ُب صفحة  ترل اينا أقرب إليك؟"  " ُب اجلملة أىقػٍرىبالكلمة "  .56
ْٕ. 
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 -قػىريبى  من الفعل الثالثي " أصلو، التفضيلاسم ىو  أىقػٍرىب
)سوابق  ُب أكؿ الكلمة "اذلمزة"وكى حرؼ" فزيد فيو  يػىٍقريبي 

Prefixs)  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  أىقػٍرىبفصار "
 "lebih dekat" ادلعٌت الوظفي

دراستنا سلتلفة لكن أشعر بتقارب " ُب اجلملة"  سليٍتىًلفىةالكلمة "  .57
 .ْٕ" ُب صفحة طباعنا

-خلفمن الفعل الثالثي " أصلو، اسم ادلفعوؿىو  سليٍتىًلفىة
ُب أكؿ الكلمة )سوابق  " فزيد فيو حرفُت كعلا "األلف"ؼللف

Prefixsأحشاء  ( كالتاء( بُت فاء الفعل ك عُت الفعلInffixes) 
ُب أكؿ الكلمة  "ادليم" وزيد فيو حرؼ، كىٍب "  ًاٍختػىلىفى فصار " 
كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك  " سليٍتىًلفىة "فصار  (Prefixs)سوابق 

مؤنث كىي التاء ادلربوطة، فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل 
 " yang berbeda "  ادلعٌت الوظفي

ىو الربع كالطلب كاحد! مازاؿ " ُب اجلملة"  ميبىكِّرالكلمة "  .58
 .ٕٓ" ُب صفحة  الوقت مبكرا

 -كىرى بى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  ميبىكِّر
 (Inffixes)أحشاء  حرؼ كىو تكرير عُت الفعل " فزيد فيويػىٍبكيري 

ُب أكؿ الكلمة  "ادليم" وزيد فيو حرؼ، كىٍب "  يػيبىكِّري  -بىكَّرى فصار " 
فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  " ميبىكِّر "فصار  (Prefixs)سوابق 

 "yang awal "  الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

"  أصبحت متدربة خارج ادللعب"  " ُب اجلملة خىارًجالكلمة "  .59
 .ُٕٓب صفحة 
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 ؼلىٍريجي  -خىرىجى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  خىارًج
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو 

Inffixes) " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  " خىارًج فصار
 "yang luar" ادلعٌت الوظفي

اًدمىةالكلمة "  .60 يعلو صوٌب أشكو ىهـو العمل "  " ُب اجلملة خى
" ُب صفحة  كسخافات بعض الزمالء كغباء البواب كجهل اخلدمة

ٕٓ. 

اًدمىة ـى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  خى  -خىدى
ـي  الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  ؼلىٍدي

اًدمىة فصار " (Inffixes)أحشاء  التاء ىي فارقة بُت مذكر ك  " خى
فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل مؤنث كىي التاء ادلربوطة، 

 "yang melayani" ادلعٌت الوظفي

أصبحت أسرؼ ُب استخداـ مر "  " ُب اجلملة أىٍعلىىالكلمة "  .62
"  يالطبات اجللد على ركبيت كعنقي كذراعٌي كحرارة جسمي أعلى قل

 .ُٕٔب صفحة 

 يػىٍعليو -عىلىى من الفعل الثالثي " أصلو، التفضيلاسم ىو  أىٍعلىى
فصار "  (Prefixs)سوابق  ُب أكؿ الكلمة "اذلمزة"وكى حرؼ" فزيد فيو 

 lebih" " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي أىٍعلىى

tinggi" 

أصبحت أسرؼ ُب استخداـ مر "  " ُب اجلملة قىًلٍيلالكلمة "  .61
"  طبات اجللد على ركبيت كعنقي كذراعٌي كحرارة جسمي أعلى قليال

 .ُٕٔب صفحة 
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 -قىلَّ  من الفعل الثالثي " أصلو، ادلشبهة الصفةاسم ىو  قىًلٍيل
)أحشاء  بُت العُت الفعل ك الالـ الفعل "الياء"وكى حرؼ" فزيد فيو  يىًقلُّ 

Inffixes)  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت  قىًلٍيلفصار "
 "sedikit" الوظفي

حجبتو العمائر العالية كما تبقى "  " ُب اجلملة عىالًيَّةالكلمة "  .63
 .ٕٔ" ُب صفحة  منو غظتو طبقة من الألتربة كالدخاف

"  يػىٍعليو -عىلىى من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعل ىو اسم عىالًيَّة
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وىك  حرؼفزيد فيو 

Inffixes)  " التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي التاء  " عىالًيَّةفصار
 yang " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي ادلربوطة،

tinggi" 

" ُب صفحة  مل أجد أفضل منك"  " ُب اجلملة أىٍفضىلالكلمة "  .64
ٕٔ. 

 -فىضىلى  من الفعل الثالثي " أصلو، التفضيلاسم ىو  أىٍفضىل
 (Prefixs)سوابق  ُب أكؿ الكلمة "اذلمزة"وكى حرؼ" فزيد فيو  يػىٍفضيلي 

 " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي أىٍفضىلفصار " 
"lebih utama" 

كصديقا سأكوف زكجا فيقا "  " ُب اجلملة سليًٍلصالكلمة "  .65
 .ٕٔ" ُب صفحة  سللصا لك

 -خىلىصى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  سليًٍلص
( Prefixs)سوابق  ُب أكؿ الكلمة "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  ؼلىٍليصي 
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 "فصار ُب أكؿ الكلمة " ادليم"وزيد فيو حرؼ، كىٍب  " اىٍخلىصى فصار " 
 yang" دة إىل ادلعٌت الوظفيفيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيا"  سليًٍلص

ikhlas" 

" ُب صفحة  كاعتذرت يصداع قاتل"  " ُب اجلملة قىاًتلالكلمة "  .66
ٕٕ. 

"  يػىٍقتيلي  -قػىتىلى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم  ىو قىاًتل
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼفزيد فيو 

Inffixes)  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت  "قىاًتلفصار
 "yang membunuh " الوظفي

رأت األـ كما ُب ادلناـ كىي "  " ُب اجلملة سىٍودىاءالكلمة "  .67
" ُب صفحة  ترفض ُب أف زبربه أهنا أىدهتا خلطيبتو اليت فرحت هبا

ٕٕ. 

 "ادلزيدمن الفعل الثالثي  أصلو، الصفة ادلشبهةاسم ىو  سىٍودىاء
ُب أخر الكلمة  "األلف كاذلمزة"ا كعل حرفاف" فزيد فيو  ييسىوِّدي  -سىوَّدى 

فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة  " سىٍودىاءفصار "  (Suffiks لواحق)
 ."yang hitam (PR) " إىل ادلعٌت الوظفي

ًقيػٍقىةالكلمة "  .68 فكرم كتركم قبل أف تصبح " ُب اجلملة "  حى
 .ٖٕ" ُب صفحة  رغبتك حقيقة

ًقيػٍقىة ىو صفة مشبهة باسم الفاعل، أصلو من الفعل الثالثي  حى
قُّ  -حىقَّ  رلرد " "الياء" بُت عُت الفعل كالالـ  و". فزيد فيو حرؼ، كى ػلًى

ًقيػٍقىةفصار " (Prefixsالفعل )سوابق  " كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك حى
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إىل ادلعٌت مونث كىي التاء ادلربوطة فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة 
 "yang Benarالوظفي "

لديكما طفل صغَت أمامو رحلة " ُب اجلملة "  طىوًيٍػلىةالكلمة "  .69
 .ٖٕ" ُب صفحة  طويلة ُب الياة ػلتاج رعاية األب كإلنفاؽ عليو

ىو صفة مشبهة باسم الفاعل، أصلو من الفعل الثالثي  طىوًيٍػلىة
اء" بُت عُت الفعل "الي و". فزيد فيو حرؼ، كى يىطيٍوؿي  -طىاؿى  رلرد "

" كالتاء ىي فارقة بُت  طىوًيٍػلىة فصار " (Prefixsكالالـ الفعل )سوابق 
مذكر ك مونث كىي التاء ادلربوطة فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل 

 "yang Panjangادلعٌت الوظفي "

ةالكلمة "  .70 " ُب  احلكاية فاسدة من بدايتها"  " ُب اجلملة فىاًسدى
 .ٖٕصفحة 

ةفى   يػىٍفسيدي  -فىسىدى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  اًسدى
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو 

Inffixes)  " التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مونث كىي التاء  " فىاًسدىةفصار
 yang" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي ادلربوطة،

hancur". 

ائًرالكلمة "  .72 حركة عينيك احلائرتُت تشياف إما "  " ُب اجلملة حى
 .ٖٕ" ُب صفحة  بدىشتك دلا أقوؿ أك بعدـ اقتناعك

ائًر "  ػلىيٍوري  -حىارى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  حى
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼفزيد فيو 

Inffixes)  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت  " حىائًرفصار
 ."yang bingung" الوظفي
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ًدٍيدالكلمة "  .71 " كحلم باألمل ُب كل يـو جديد"  " ُب اجلملة جى
 .ُٕٗب صفحة 

ىو صفة مشبهة باسم الفاعل، أصلو من الفعل الثالثي  جىًدٍيد
الياء" بُت عُت الفعل كالالـ " وفزيد فيو حرؼ، كى. "  غلىيدُّ  -جىدَّ  رلرد "

" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  جىًدٍيد فصار " (Prefixsالفعل )سوابق 
 " yang baruالزيادة إىل ادلعٌت الوظفي " 

كأف غدم أمسكتو قبضة "  " ُب اجلملة دىاًكنىةالكلمة "  .73
 .ٕٗ" ُب صفحة  حديدية داكنة صدئة

 يىٍدكيني  -دىكىنى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  دىاًكنىة
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو 

Inffixes)  " التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مونث كىي التاء  " دىاًكنىةفصار
 yang" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفيادلربوطة، 

menyusun". 

"غلذبٍت شيئ من حب ادلغامرة  " ُب اجلملة ميغىامىرىةالكلمة "  .74
" ُب صفحة شلزكج بنزعة للتحدم الذم ال ؼللو من العناد كادلبكابرة 

ٕٗ. 

" يػيغىاًمري -غىامىرى " ادلزيدمن الفعل  أصلو، اسم ادلفعوؿىو ميغىامىرىة 
( Prefixsُب أكؿ الكلمة )سوابق  "ادليمفزيد فيو حرفُت كعلا "

فصار "  (Inffixesفاء الفعل ك عُت الفعل )أحشاء بُت  ك"األلف"
، التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي التاء ادلربوطة " ميغىامىرىة

 "  فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي
petualangan " 
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غلذبٍت شيئ من حب ادلغامرة " ُب اجلملة"  شلىٍزيٍكج"  الكلمة .75
" ُب صفحة  الذم ال ؼللو من العناد كادلبكابرةشلزكج بنزعة للتحدم 

ٕٗ. 

 -مىزىجى شلىٍزيٍكج ىو اسم  ادلفعوؿ، أصلو من الفعل الثالثي رلرد " 
ٍزيجي  ( Prefixs" فزيد فيو حرفاف كعلا "ادليم" ُب أكؿ الكلمة )سوابق  ؽلى

( فصار " Inffixesك"الواك" بُت عُت الفعل ك الالـ الفعل )أحشاء 
شَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي  " شلىٍزيٍكج " في

yang dicampur" 

ابػىرىةالكلمة "  .76 " غلذبٍت شيئ من حب ادلغامرة  " ُب اجلملة ميكى
" ُب صفحة  شلزكج بنزعة للتحدم الذم ال ؼللو من العناد كادلكابرة

ٕٗ. 

ابػىرىة ابػىرى " ادلزيدمن الفعل  أصلو، اسم ادلفعوؿىو  ميكى اًبري -كى " ييكى
( Prefixsُب أكؿ الكلمة )سوابق  "ادليمفزيد فيو حرفُت كعلا "

فصار "  (Inffixesبُت فاء الفعل ك عُت الفعل )أحشاء  ك"األلف"
ابػىرىة ، التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي التاء ادلربوطة " ميكى

 yang"  فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

menantang " 

أحيانا يتسلل ُب كقت نتأخر من " ُب اجلملة"  ميتىأىخِّرالكلمة "  .77
 .ٕٗ" ُب صفحة  الليل كتلميذ ىارب من ادلدرسة

 -أىخَّرى من الفعل الثالثي مزيد " أصلو، اسم  الفاعلىو  ميتىأىخِّر
( Prefixs" فزيد فيو حرفاف كعلا "ادليم" ُب أكؿ الكلمة )سوابق ييأىخِّري 
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" فيشَت ىذا  ميتىأىخِّرفصار "  (Inffixes)أحشاء يف عُت الفعلكتضع
 " yang terlambat "  الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

يفاجأ بأمي مستيقظة أك " ُب اجلملة"  ميٍستػىٍيًقظيةالكلمة "  .78
 .ٕٗ" ُب صفحة  نصف نائمة تنادية كتسألو

 -يىًقظى  من الفعل الثالثي " أصلو، اسم  الفاعلىو  ميٍستػىٍيًقظية
" فزيد فيو ثالثة أحرؼ كىم "األلف كالسُت كالتاء" ُب أكؿ  يػىيػٍقىظي 

 و" فزيد فيو حرؼ، كى ًاٍستػىيػٍقىظى فصار " ( Prefixsالكلمة )سوابق 
( التاء ىي Prefixs" )سوابق  ميٍستػىٍيًقظية "فصار  ُب أكؿ الكلمة "ادليم"

ا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت فيشَت ىذ فارقة بُت مذكر ك مؤنث،
 " yang  bangun "  الوظفي

فاجأ بأمي مستيقظة أك نصف "  " ُب اجلملة نىائًمىةالكلمة "  .79
 .ٕٗ" ُب صفحة  نائمة تنادية كتسألو

ـى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  نىاًئمىة ـي  -نىا "  يػىنىا
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼفزيد فيو 

Inffixes)  " التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مونث كىي التاء  " نىاًئمىةفصار
 yang" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي ادلربوطة،

tidur". 

سرعاف ما يطلب أيب اذلدنة حىت " ُب اجلملة"  سىٍرعناالكلمة "  .80
 . َٖة " ُب صفحالصباح حلاجتو للنـو

 -سىرىعى اادلصدر، أصلو من الفعل الثالثي رلرد" اسم  ىو  سىٍرعنا
" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت عُت الفعل ك الالـ الفعل يىٍسرىعي 
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" فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة  سىٍرعنا فصار " (Inffixes)أحشاء 
 " yang cepat"   إىل ادلعٌت الوظفي

راحت تنتقي الكلمات ُب تعثر "  ملة" ُب اجل كىاًضحالكلمة "  .82
كاضح قيل  أف تصيب اذلدؼ كتفصح عن تقدـ الصديق احلميم 

 .َٖ" ُب صفحة  أليب للزكاج مٍت

 يىضىحي  -كىضىحى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  كىاًضح
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو 

Inffixes)  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت  كىاًضحفصار "
 ."yang jelas" الوظفي

.مفاخأة مثَتة حفزت كل "  " ُب اجلملة شىًدٍيدالكلمة "  .81
"  مشاعرم كأنستٍت الغضب كالغيظ الشديد الباديُت على كجو أمي

 .َُٖب صفحة 

ىو صفة مشبهة باسم الفاعل، أصلو من الفعل الثالثي  شىًدٍيد
"الياء" بُت عُت الفعل  وفزيد فيو حرؼ، كى. "  يىشيدُّ  -شىدَّ  د "رلر 

" فيشَت ىذا الفعل بعد  شىًدٍيد فصار " (Prefixsكالالـ الفعل )سوابق 
 " yang sangatكجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي " 

ال يكف عن سرد مغامراتو "  " ُب اجلملة ًنسىائًيَّةالكلمة "  .83
" ُب صفحة  بأيب أك دبجرد ابتعادنا عنهما قليالالنسائية فور انفراده 

ُٖ. 

" فزيد فيو  نساء " االسممن  أصلو، ادلنسوباسم ىو  ًنسىائًيَّة
 " ًنسىائًيَّةفصار "  (Suffiks لواحق) ُب أخر الكلمة "الياء"وكى حرؼ
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 االسمفيشَت ىذا  التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مونث كىي التاء ادلربوطة،
 " kewanita-wanitaan " بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

كأيب مغلوب على أمره كاحلاضر "  " ُب اجلملة حىاًضرالكلمة "  .84
 .ُٖ" ُب صفحة  الغائب منطو على خجلو

 -حىضىرى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  حىاًضر
الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  ػلىٍضيري 

فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  " حىاًضر فصار " (Inffixes)أحشاء 
 "yang datang" الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

كأيب مغلوب على أمره كاحلاضر "  " ُب اجلملة غىاًئبالكلمة "  .85
 .ُٖ" ُب صفحة  الغائب منطو على خجلو

 -غىابى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  غىاًئب
الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  ًغٍيبي يى 

فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  " غىاًئب فصار " (Inffixes)أحشاء 
 "yang tidak hadir" الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

ربملق شبو مذىولة طالبة ردم "  " ُب اجلملة طىالًبىةالكلمة "  .86
" ُب صفحة  مل زبفها عيناىامتمنية ماتريد كىو الرفض كىي تتوجس 

ُٖ. 

 -طىلىبى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  طىالًبىة
الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  يىٍطليبي 

التاء ىي فارقة بُت مذكر ك  " طىالًبىةفصار "  (Inffixes)أحشاء 
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فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  مونث كىي التاء ادلربوطة،
 ."yang mencari" ادلعٌت الوظفي

"  تركتها حائرة تضرب كفا بكف"  " ُب اجلملة حىائًرىةالكلمة "  .87
 .ُُٖب صفحة 

ائًرىة  ػلىيٍوري  -حىارى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  حى
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو 

Inffixes)  " ائًرىةفصار التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مونث كىي  " حى
 فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي التاء ادلربوطة،

"yang bingung". 

كؽلأل قالعة بالريح حىت ال ذبرؼ "  " ُب اجلملة أىٍصغىرالكلمة "  .88
 .ِٖ" ُب صفحة  را ُب مكانوقاربو أصفر األمواج كيبقى دائرا حائ

 -صىغيرى  من الفعل الثالثي " أصلو، التفضيلاسم ىو  أىٍصغىر
)سوابق  ُب أكؿ الكلمة "اذلمزة"وكى حرؼ" فزيد فيو  يىٍصغيري 

Prefixs)  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  أىٍصغىرفصار "
 " lebih kecil " ادلعٌت الوظفي

كؽلأل قالعة بالريح حىت ال ذبرؼ "  " ُب اجلملة دىائًرالكلمة "  .89
 .ِٖ" ُب صفحة  قاربو أصفر األمواج كيبقى دائرا حائرا ُب مكانو

"  يىديٍكري  -دىارى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  دىائًر
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼفزيد فيو 
Inffixes) " َت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل فيش " دىائًر فصار

 " yang berkeliling" ادلعٌت الوظفي
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كالطامة الكربل اعتقاده بأنو " ُب اجلملة "  صىًحٍيحالكلمة "  .90
يسَت ُب االذباه الصحيح دكف أف يدرم أنو ابتعد كثَتا عن شاطئ 
احلب كالوصاؿ كأعطب قاربو الذم امتأل بادلاء ادلاحل كبدأ رحلتو ضلو 

 .ِٖ" ُب صفحة  القاع 
ىو صفة مشبهة باسم الفاعل، أصلو من الفعل  صىًحٍيح
"الياء" بُت عُت  ويد فيو حرؼ، كى". فز  يىًصحُّ  -صىحَّ  الثالثي رلرد "

" كالتاء ىي  صىًحٍيح فصار " (Prefixsالفعل كالالـ الفعل )سوابق 
فارقة بُت مذكر ك مونث كىي التاء ادلربوطة فيشَت ىذا الفعل بعد 

 " yang benarكجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي " 
نو يسَت كالطامة الكربل اعتقاده بأ"  " ُب اجلملة مىاًلحالكلمة "  .92

ُب االذباه الصحيح دكف أف يدرم أنو ابتعد كثَتا عن شاطئ احلب 
 كالوصاؿ كأعطب قاربو الذم امتأل بادلاء ادلاحل كبدأ رحلتو ضلو القاع

 .ِٖ" ُب صفحة 

ٍليحي  -مىلىحى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  مىاًلح   ؽلى
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو 

Inffixes) " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  " مىاًلح  فصار
 "yang asin" ادلعٌت الوظفي

تقلب ُب عقلها كشعورىا كل "  " ُب اجلملة ظىاًىرىةالكلمة "  .91
 .ْٖ" ُب صفحة ادلعاين الظاىرة كالباطنة 

 -ظىهىرى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  ظىاًىرىة
الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  يىٍظهىري 

التاء ىي فارقة بُت مذكر ك  " ظىاًىرىةفصار "  (Inffixes)أحشاء 
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فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  مونث كىي التاء ادلربوطة،
 ."yang tampak" ادلعٌت الوظفي

عقلها كشعورىا كل تقلب ُب "  " ُب اجلملة بىاًطنىةالكلمة "  .93
 .ْٖ" ُب صفحة  ادلعاين الظاىرة كالباطنة

 يػىٍبطيني  -بىطىنى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  بىاًطنىة
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو 

Inffixes)  " التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مونث كىي  " بىاًطنىةفصار
 فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي التاء ادلربوطة،

"yang tersembunyi". 

" ُب  كقد تضفي عليها القائم منها"  " ُب اجلملة قىاًئمالكلمة "  .94
 .ْٖصفحة 

ـى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  قىاًئم "  يػىقيٍوـي  -قىا
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼفزيد فيو 
Inffixes)  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  " قىاًئمفصار

 ."yang berdiri" ادلعٌت الوظفي

اقتنعت بأف هتيئ حالتها النفسية " ُب اجلملة " نػىٍفًسيَّةالكلمة " .95
 .ْٖ" ُب صفحة  كادلادية

" فزيد  نػىٍفسه  ، أصلو من االسم "االسم ادلنسوبىو  نػىٍفًسيَّة
كالتاء ىي  (Suffiks لواحق )فيو حرؼ، كىو "الياء" ُب أخر الكلمة 

" فيشَت  نػىٍفًسيَّة فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي التاء ادلربوطة فصار "
"mentalitas"   ىذا االسم بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي
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تظاىرت باالهنماؾ ُب قراءة تقارير  اجلملة " " ُب قىًدؽٍلىةالكلمة "  .96
 .ٖٓ" ُب صفحة  كأكراؽ قدؽلة
ىو صفة مشبهة باسم الفاعل، أصلو من الفعل الثالثي  قىًدؽٍلىة

ـى  رلرد " ـي  -قىدى "الياء" بُت عُت الفعل  و". فزيد فيو حرؼ، كى يػىٍقدي
" كالتاء ىي فارقة بُت  قىًدؽٍلىة فصار " (Prefixsكالالـ الفعل )سوابق 

مذكر ك مونث كىي التاء ادلربوطة فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة 
 "yang dauhuluإىل ادلعٌت الوظفي " 

اتًًفيَّةالكلمة " .97 كدكدىا على ادلكادلات اذلاتفية " ُب اجلملة " ىى
 .ٖٓ" ُب صفحة  مقتضبة

اتًًفيَّة اتً  ، أصلو من االسم "االسم ادلنسوبىو  ىى " فزيد  فىى
كالتاء ىي  (Suffiks لواحق )فيو حرؼ، كىو "الياء" ُب أخر الكلمة 

اتًًفيَّة فارقة بُت مذكر ك مؤنث كىي التاء ادلربوطة فصار " " فيشَت  ىى
"via telpon"   ىذا االسم بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

اذلاتفية كدكدىا على ادلكادلات " ُب اجلملة"  ميٍقتىضىبىةالكلمة "  .98
 .ٖٓ" ُب صفحة  مقتضبة

-قىضىبى من الفعل الثالثي " أصلو، اسم ادلفعوؿىو  ميٍقتىضىبىة
ُب أكؿ الكلمة )سوابق  " فزيد فيو حرفُت كعلا "األلف"يػىٍقًضبي 
Prefixsأحشاء  ( كالتاء( بُت فاء الفعل ك عُت الفعلInffixes) 

أكؿ الكلمة  ُب "ادليم" وزيد فيو حرؼ، كىٍب "  اًقػٍتىضىبى فصار " 
كالتاء ىي فارقة بُت مذكر ك  " ميٍقتىضىبىة "فصار  (Prefixs)سوابق 

مؤنث كىي التاء ادلربوطة، فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل 
 " yang singkat"  ادلعٌت الوظفي
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.تصنع االىتماـ البالغ كىو يصغي "  " ُب اجلملة بىاًلغالكلمة "  .99
 .ٖٔ" ُب صفحة  أسباهبا لتأجيل الغداءبانتباه متعمد إىل كل 

"  يػىبػٍليغي  -بػىلىغى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  بىاًلغ
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼفزيد فيو 
Inffixes)  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  " بىاًلغفصار

 ."yang sampai" ادلعٌت الوظفي

.يعرؼ كلعها دبا تقولو األبراج "  " ُب اجلملة رىاًسخالكلمة "  .200
 .ٕٖ" ُب صفحة  كاعتقادىا الراسخ فيها

 -رىسىخى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  رىاًسخ
الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو يػىٍرسيخي 

عل بعد كجود فيشَت ىذا الف " رىاًسخفصار "  (Inffixes)أحشاء 
 "yang kokoh" الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

 .ٕٖ" ُب صفحة  بادرىا بالقوؿ:"  " ُب اجلملة بىاًدرالكلمة "  .202

"  يػىبػٍريدي  -بػىرىدى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  بىاًدر
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼفزيد فيو 
Inffixes)  " فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  " بىاًدرفصار

 "yang dingin" ادلعٌت الوظفي

أنا متأكد أنك قرأت شيئا ُب " ُب اجلملة"  ميتىأىكِّدالكلمة "  .201
 .ٕٖ" ُب صفحة  برجك اليـو عكر صفوؾ اجلميل

 -أىكَّدى  "مزيدمن الفعل الثالثي  أصلو، اسم  الفاعلىو  ميتىأىكِّد
 (Prefixs" ُب أكؿ الكلمة )سوابق التاء" اكعل حرفاف" فزيد فيو  ييأىكِّدي 
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فزيد فيو  فصار "تىأىكَّدى" (Inffixes)أحشاء ك تضعيف عُت الفعل 
" )سوابق  ميتىأىكِّد "فصار  ُب أكؿ الكلمة "ادليم" وحرؼ، كى

Prefixs) فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي  " 

yang pasti " 

استبدلتها دبالبس أنيقة ككأهنا "  " ُب اجلملة ذىاًىبىةالكلمة "  .203
 .ٖٖ" ُب صفحة  ذاىبة للقاء رمسي

 -ذىىىبى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  ذىاًىبىة
الفعل  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو  يىٍذىىبي 

التاء ىي فارقة بُت مذكر ك  " ذىاًىبىةفصار "  (Inffixes)أحشاء 
فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  مونث كىي التاء ادلربوطة،

 ."yang pergi" ادلعٌت الوظفي

ترل ىل أمسيات اخلريف مبكرة " ُب اجلملة "  خىرًٍيفالكلمة "  .204
 . ٖٖ" ُب صفحة 
، أصلو من الفعل الثالثي رلرد اسم الصفة ادلشبهةىو  خىرًٍيف

" فزيد فيو حرؼ كىو "الياء" بُت فاء الفعل ك  ؼلىٍرىؼي  -خىًرؼى " 
" فيشَت ىذا الفعل  خىرًٍيففصار "  (Inffixesعُت الفعل )أحشاء 

 " gugur"   بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي

ككأف غركب الشمس عالمة لبدء " ُب اجلملة"  سىعىادىةالكلمة "  .205
لركح يكفي كيفيض حىت سويعات سعادة غامرة زبتزف زادا للقلب كا

 . ٖٖ" ُب صفحة يتجدد اللقاء
"  اادلصدر، أصلو من الفعل الثالثي رلرداسم  ىو  سىعىادىة

" فزيد فيو حرؼ كىو "األلف" بُت عُت الفعل ك الالـ يىٍسعىدي  -سىًعدى 
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التاء ىيفارقة بُت مذكر ك  " سىعىادىة فصار " (Inffixesالفعل )أحشاء 
"   فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي مؤنث،

Bahagia" 

ككأف غركب الشمس عالمة لبدء "  " ُب اجلملة غىاًمرىةالكلمة "  .206
سويعات سعادة غامرة زبتزف زادا للقلب كالركح يكفي كيفيض حىت 

 .ٖٖ" ُب صفحة  يتجدد اللقاء

 يػىٍغميري  -غىمىرى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  غىاًمرىة
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼ" فزيد فيو 

Inffixes)  " التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مونث كىي  " غىاًمرىةفصار
 فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي التاء ادلربوطة،

"yang membanjiri". 

جاء إيقاع احلب ُب السنة الثانية "  " ُب اجلملة كىاًثقالكلمة "  .207
 .ٖٗ" ُب صفحة  حارا كاثقا ؼللو من قلق فًتة التوافق

"  يىًثقي  -كىًثقى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  كىاًثق
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼفزيد فيو 
Inffixes)  " الزيادة إىل فيشَت ىذا الفعل بعد كجود  " كىاًثقفصار

 ."yang dipercaya" ادلعٌت الوظفي

كأيقنت أف ال حيلة ذلا كال فائدة "  " ُب اجلملة فىاًئدىةالكلمة "  .208
 .ٖٗ" ُب صفحة  ترجى

ة "  يػىفيٍودي  -فىادى  من الفعل الثالثي " أصلو، الفاعلاسم ىو  فىاًئدى
الفعل )أحشاء  عُتالفعل ك  فاءبُت  "األلف"وكى حرؼفزيد فيو 
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Inffixes)  " التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مونث كىي  " فىاًئدىةفصار
 فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي التاء ادلربوطة،

"yang berfaedah". 

لىةالكلمة "  .209 يػٍ ضاقت إىل حد االختناؽ من " ُب اجلملة "  مجًى
" ُب إشعار زكجها كأىلو إياىا بالتقصَت كأهنا شجرة مجيلة غَت مثمرة 

 . ٖٗصفحة 
يػٍلىة ، أصلو من الفعل الثالثي رلرد " اسم الصفة ادلشبهةىو  مجًى

" فزيد فيو حرؼ كىو "الياء" بُت فاء الفعل ك عُت  غلىٍميلي  -مجىيلى 
التاء ىي فارقة بُت مذكر  " يػٍلىةمجىً فصار "  (Inffixesالفعل )أحشاء 

فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل  ك مونث كىي التاء ادلربوطة،
 " cantik"   ادلعٌت الوظفي

كحدثها بكلمات حنونة كلكنها " ُب اجلملة"  زليىدِّدىةالكلمة "  .220
" ُب صفحة  زلدكدة ككاثقة عن عقد زكاجهما العرُب كالشاىدين

ُٗ. 

 ػلىيدُّ  -حىدَّ  من الفعل الثالثي " أصلو، اسم  الفاعلو ى زليىدِّدىة
فصار  (Inffixes)أحشاء  تضعيف عُت الفعل وكى حرؼ" فزيد فيو 

"  زليىدِّدىة "فصار  ُب أكؿ الكلمة "ادليم" وفزيد فيو حرؼ، كى "حىدَّدى"
التاء ىي فارقة بُت مذكر ك مونث كىي التاء  (Prefixs)سوابق 
 "  فيشَت ىذا الفعل بعد كجود الزيادة إىل ادلعٌت الوظفي ادلربوطة،

yang tertentu " 
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 الفصل الرابع

 الخالصة وإلقتراحات

 الخالصة . أ
بعد االنتهاء من البحث ُب موضوع لوصيق االسم صفات كأثرىا ُب كتاب " 

عرض البيانات كربليلها عن لواصق االسم  أمحد حسن، كٍبدموع البحر" لرخا 
 صفات الباحثة تستطيع أف تستنتج التلخيص، كما يلي:

 دموع البحر، أف صيغة لواصق امساء الصفة ُب كتاب دموع البحر ُب القصة .ُ
 صيغة. َٕتبلغ على  رياح اخلريف كوابيس، التعرؼ على اجلثة،

ُب القصة دموع البحر، كآثر لواصق امساء الصفة ُب كتاب دموع البحر  .ِ
، كاسم (ّٔ)اسم الفاعلىي  التعرؼ على اجلثة، كوابيس، رياح اخلريف

 (ّ(، كاسم ادلصدر)ٔ(، كاسم التفضيل)ُٓ(، كالصفة ادلشبهة)ُْادلفعوؿ)
، كاسم (ُ)دلشبة باسم الفاعلكاسم اجلامد ادلتضمن معٌت الصفة ا

 .(ٖ)ادلنسوب
 اإلقتراحات . ب

احث على ىذا البحث، الـز عليو أف يقدـ االقًتاحات رجاع أف بعد أف قاـ الب
.  تكوف نافعة دلن اىتم على ىذه العلـو

كعسى أف غلعل اهلل  ىذا البحث نافعا يل كآلخرين من القارئن. اعًتفت أف  .ُ
ألف يقدركا   ُتىذا البحث العلومي مل يكن كامال، لذلك اقًتحت القارئ

احلصوؿ إىل أحسن التحليل منو، كأف يهتموا بادراسة علم اللغة عموما 
 كدراسة صرفية خصوصا.

كيرجو الباحثة من الطالب كمدرسُت اللغة العربية خاصة ُب جامعة احلكومية  .ِ
موالنا مالك إبرىيم ماالنق أف يستمركا كيطالعوا ىذا الدراسة كغلعلوا ىذا 

الدراسة 
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كأخَتا أرجو من القارئُت النصائح  كغلعلوا ىذا البحث مرجعا لديهم.
 كاإلرشادات ذلذا البحث حىت يكوف أحسن من قبل.

 اهلل أعلم بالصواب.ك 
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