
سية وأتديتها يف يواللغة اإلندون بني املصدر يف اللغة العربيةالدراسة التقابلية 
 القواعدتعليم 

 
 بحث اجلامعيال

 
 إعداد

 بيما سوكينق فرايمبودو
 13150050رقم القيد: 

 
 إشراف:

 احلسنة املاجستري مملوءةاحلاجة الدكتورة 
 197412052000032001رقم التوظيف: 
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سية وأتديتها يف يواللغة اإلندون اللغة العربيةبني املصدر يف الدراسة التقابلية 
 القواعدتعليم 

 بحث اجلامعيال
 مقدم للحصول على درجة بكالوريوس يف قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 

 إعداد
 بيما سوكينق فرايمبودو

 13150050رقم القيد: 
 

 إشراف:
 مملوءة احلسنة املاجستري احلاجة الدكتورة

 197412052000032001رقم التوظيف: 
 
 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق
2017



 

 أ

 استهالل
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
    

َ ََلُمْ  آَومَ  ُ َمن َيشَ   َۖأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ بَ نيِِ ُء َويَ ْهِدي َمن آفَ ُيِضلُّ اَّللَّ
 َوُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ   ۚءُ آَيشَ 

 (4: إبراهيمسورة ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ب

 إهداء
 

 إىل خري من استحق

 أيب وأمي وأخيت الكبرية احملبوبني

 وأحب الناس إىل نفسي

 وأقرهبم إىل قليب

 ومن يرافقين يف حيايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ج

 كلمة الشكر والتقدير

 بسم هللا الرمحن احليم
وعلى آله  نبياء واملرسلنيني والصالة والسالم على أشرف األاحلمد هلل رّب العامل

وصحبه أمجعني. محدا وشكرا هلل على نعمه اليت هبا متت كتابة هذا البحث اجلامعي مبوضوع 
". القواعدوأتديتها يف تعليم  ندونيسيةاللغة اإلو  بني املصدر يف اللغة العربيةالدراسة التقابلية "

 ويسر الباحث أن يقدم أمجل الشكر والتقدير إىل:
املاجستري، مدير جامعة موالن مالك  عبد احلارسج الدكتور احلا حضرة األستاذ  .1

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري،  .2
 موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة  ة احلاجةفضيلة الدكتور  .3
موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق. وهي أيضا بصفتها مشرفة وافية 

 على توجيهاهتا القيمة وإرشاداهتا الوافرات يف كتابة هذا البحث اجلامعي 

لعربية جامعة موالن مالك قسم تعليم اللغة افضيلة مجيع األساتذ واألساتذات يف  .4
 مباالنقإبراهيم اإلسالمية احلكومية 

ال ميكن أن أجريهم فاهلل أحسن من جيري ويزيدهم املن والفضل، أكرمهم ابلشرف 
 جباهه. آمني اي رّب العاملني.

 
 

  2017يوليو  30مباالنق ، 
 الباحث



 

 د

 وزارة الشؤون الدينية
 احلكومية ماالنقجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 ةتقرير املشرف

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 :الباحث هرتكم هذا البحث اجلامعي الذي قدمقدم إىل حضي

  بيما سوكينق فرايمبودو:    اإلسم
 تعليم اللغة العربية /13150050:  القسم /القيدرقم 

غة اإلندونيسية والل الدراسة التقابلية بني املصدر يف اللغة العربية:  موضوع البحث
 القواعد وأتديتها يف تعليم

شكل القد نظران وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على 
يف قسم تعليم  اناالدراسة واحلصول على درجة سرج فاء شروط املناقشة إلمتامياملطلوب الست

ة كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق اللغة العربي
 م.2018-2017للعام الدراسي 

 
 2017يوليو  30 ،االنقمب

 املشرفة،
 
 

 املاجستري احلسنة مملوءةاحلاجة  الدكتورة
 197412052000032001: التوظيف رقم



 

 ه

 وزارة الشؤون الدينية
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقجامعة موالان مالك 

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية تقرير 

امعة موالان مالك إبراهيم جب كلية علوم الرتبية والتعليمقسم تعليم اللغة العربية ل استلم
 الذي كتبه الباحث: امعيماالنق البحث اجلاإلسالمية احلكومية 

  بيما سوكينق فرايمبودو:    اإلسم
 تعليم اللغة العربية /13150050:  القسم /القيدرقم 

غة اإلندونيسية والل الدراسة التقابلية بني املصدر يف اللغة العربية:  موضوع البحث
 القواعد وأتديتها يف تعليم

ألكمال بعض شروط  الرتبية والتعليمكلية علوم مقدم إىل قسم تعليم اللغة العربية ل
 م.2018 – 2017سنة الدراسية لاحلصول على درجة سرجاان ل

 
 

 2017يوليو  30 ،االنقمب
 ،رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 املاجستري احلسنة مملوءةاحلاجة  الدكتورة
 197412052000032001: التوظيف رقم

 
 



 

 و

 وزارة الشؤون الدينية
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقجامعة موالان 

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم تقرير 

استلمت كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 الذي كتبه الباحث: امعيماالنق البحث اجل

  بيما سوكينق فرايمبودو:    اإلسم
 تعليم اللغة العربية /13150050:  القسم /القيدرقم 

غة اإلندونيسية والل الدراسة التقابلية بني املصدر يف اللغة العربية:  موضوع البحث
 القواعد وأتديتها يف تعليم

ألكمال بعض شروط احلصول على درجة  كلية علوم الرتبية والتعليممقدم إىل  
 م.2018 – 2017سنة الدراسية لسرجاان ل

 
 2017أكتوبر  19 ،االنقمب

 ،عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
 
 

 املاجستري ميمون أغوسالدكتور احلاج 
 196508171998031003رقم التوظيف: 

 

 



 

 ز

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

 والتعليمكلية علوم الرتبية 
 قسم تعليم اللغة العربية

 إقرار الطالب
 أان متوقع أدانه:

 بيما سوكينق فرايمبودو:   اإلسم
 13150050:  القيد رقم

  ماالنق:   العنوان
أقرر أبن هذا البحث اجلامعي الذي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجاان يف 
قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

غة والل الدراسة التقابلية بني املصدر يف اللغة العربيةاحلكومية ماالنق حتت املوضوع: 
 القواعد. ة وأتديتها يف تعليماإلندونيسي

حضرته وكتبته بنفسي وما شورته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا أدعى استقباال  
أنه من أتليفه وتبيني أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون 

أو  على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم  ةاملسؤولية على املشرف
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

 حرر هذا اإلقرار  بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك.

 2017يوليو  30 ماالنق،
 صاحب اإلقرار

  

 بيما سوكينق فرايمبودو
 13150050رقم القيد: 



 

 ح

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 بيان اإلستشارة
  بيما سوكينق فرايمبودو:    اإلسم

 تعليم اللغة العربية /13150050:  القسم /القيدرقم 
غة اإلندونيسية والل التقابلية بني املصدر يف اللغة العربيةالدراسة :  موضوع البحث

 القواعد وأتديتها يف تعليم
 املاجستري احلسنة مملوءة احلاجة الدكتورة:    املشرف

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم

  الفصل األّول حىت الثالث 2017مايو  15 1

  الفصل الرابع 2017مايو  19 2

  الرابعالفصل  2017مايو  24 3

  الفصل الرابع 2017يوليو  18 4

  الفصل الرابع 2017يوليو  20 5

  الفصل اخلامس 2017يوليو  24 6

  الفصل السادس 2017يوليو  27 7

  الفصل األول حىت السادس 2017يوليو  30 8

 2017يوليو  30 ،االنقمب
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية،

 
 املاجستري احلسنة مملوءةاحلاجة  الدكتورة

 197412052000032001: التوظيف رقم



 

 ط

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 جلنة املناقشةتقرير 

 :لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمه
  سوكينق فرايمبودوبيما :    اإلسم

 تعليم اللغة العربية /13150050:  القسم /القيدرقم 
غة اإلندونيسية والل الدراسة التقابلية بني املصدر يف اللغة العربية:  موضوع البحث

 القواعد وأتديتها يف تعليم
الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  اناسرج درجة وقررت اللجنة بنجاحه واستحقاقه

-2017والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق للعام الدراسي 
 م.2018

 جلنة املناقشة:
 )...................( املاجستري:احلاج قامي أكيد جوهري  رئيس اللجنة  .1
 )...................(املاجستري احلسنة مملوءةاحلاجة  الدكتورة:  سكرتري اللجنة .2
 )...................( املاجستريراض توفيق الرمحن  الدكتور:  املناقش الرئسي .3

 2017أكتوبر  19 ،االنقمب
 ،عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 
 

 املاجستري ميمون أغوسالدكتور احلاج 
 196508171998031003رقم التوظيف: 



 

 ي

 البحث مستخلص

 ندونيسيةالتقابلية بني املصدر يف اللغة العربية واللغة اإلالدراسة  .2017. بيما سوكينق فرايمبودو 
. حبث جامعي. قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية القواعدوأتديتها ىف تعليم 

والتعليم، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق. حتت إشراف 
  الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري.

 يف ، أتدّيت البحثالتقابل اللغوي،  ندونيسيةاللغة اإلو املصدر يف اللغة العربية : األساسيةالكلمات 
 .القواعد تعليم

صارت اللغة العربية من إحدى اللغات األجنبية املدروسة يف إندونيسيا، وذلك بسبب ظهور 
العربية. سيتم نقل املعارف  اللغة اإلندونيسية هلا آاثر يف تعليم اللغةكلغة األم، .اإلسالم يف هذا البلد

ا. من جانب املتشبهات، هناك هنة إىل اللغة الثانية اليت يتعلمو اللغوية من اللغة األوىل لدى الطلب
سهل عملية ، فسوف تالكثرية بينهما املتشبهاتت العربية واللغة األوىل. إذا كان االختالفات بني اللغة

  ، فسوف تعوق عملية التعليم.بينهماالكثرية  االختالفات التعليم. ولكن إذا كان
نظرا إىل هذه املشكلة أراد الباحث أن يقوم ابلدراسة التقابلية بني املصدر يف اللغة العربية 

لوصف وجوه املتشبهات بني املصدر يف اللغة العربية ( 1 القواعدوأتديتها ىف تعليم  ندونيسيةاللغة اإلو 
( 3، ندونيسيةاإلختالفات بني املصدر يف اللغة العربية واللغة اإللوصف وجوه  (2، ندونيسيةواللغة اإل

. القواعديف تعليم  ندونيسيةلكشف أمهية املتشبهات واإلختالفات بني املصدر يف اللغة العربية واللغة اإل
يف هذه الدراسة هو  وأما املنهج الذي انتجته الباحث البحث هو املدخل الكيفي.هذا إن مدخل 

 ولتحقيقه استخدم هذا البحث البحث اإلجرائي. ،ي واملنهج البحث املكتيب وامليداينالبحث الوصف
تشبهات بني املصدر يف اللغة املوجوه ( 1على ثالثة أقسام، منها :  ونتائج هذا البحث

بني املصدر يف اللغة العربية  االختالفاتوجوه ( 2. تشبهات توجد مخس ندونيسيةالعربية واللغة اإل
تنبؤ السهولة القواعد ك( أتديتها يف تعليم 3توجد واحدة وعشرين اختالفات.  ندونيسيةواللغة اإل

ابملستوى الصعوبة القواعد واألساس يف صياغة التقنيق التعلمي املناسب  والصعوبة يف تعليم
      أى مادة القواعد. يف املادة املدروسة
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ABSTRACT 

Bima Sugeng Priyambodo. 2017. Contrastive Analysis of Masdar In Arabic Language and 

Indonesian Language and Its Implication In Arabic’s Grammar learning. 

Thesis. Arabic Language Department. Faculty of Tarbiyah and Teaching, 

Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Malang. 

 Advisor: Dr. Hj. Mamluatul Hasanah, M.Pd 

Keywords: Masdar In Arabic Language and Indonesian Language, Contrastive Analysis, 

Its Implication In Arabic’s Grammar learning. 

Arabic language was one of foreign languages which is learned in Indonesia. In the 

same time it also represented the spread of Islam in Indonesia. As the first language, 

Indonesian language gave influence to the Arabic language learning. There would be a 

transfer of language proficiency from the first language to the second language learned by 

the students. On the other hand, there was a difference between Arabic language and 

Indonesian language. If there were much similarities among those two language, it would 

make the learning process much easier. Meanwhile if there were much differences among 

those two language, it would make the learning process much harder. 

Based on the existing problem the researcher hoped to conduct the contrastive 

analysis of similarities and differences; Masdar in Arabic language and Indonesian 

language and its implication in Arabic’s grammar learning. As a result the researcher 

conduct a research entitled “Contrastive Analysis of Masdar In Arabic Language and 

Indonesian Language and Its Implication In Arabic’s Grammar learning”. The objective of 

the study are 1) to describe the similarities of Masdar in Arabic language and Indonesian 

language, 2) to describe the difference of Masdar in Arabic language and Indonesian 

language, 3) to show their implication to Arabic’s grammar learning. To analyze the date 

of research, the researcher used the contrastive analysis. The instruments of the research 

are documentation, observation and interview. 

The results of this study were divided into two three; 1) there are five similarities 

between Masdar in Arabic language Indonesian language, 2) there are twenty one 

difference between Masdar in Arabic language and Indonesian language, 3) the implication 

of contrastive analysis to Arabic’s grammar learning is it can predict the easiness and 

difficulties in the Arabic’s grammar learning which can be used as the basis to make 

teaching method  which is in line with the level of difficulties of the materials. 
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ABSTRAK 
 

Bima Sugeng Priyambodo. 2017. Analisis Kontrastif Masdar dalam Bahasa Arab dan 

Bahasa Indonesia serta Implikasinya dalam Pembelajaran Qowa’id. 

Penelitian Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  

Pembimbing: Dr. Hj. Mamluatul Hasanah, M.Pd 

Kata Kunci: Masdar dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, Analisa Kontrastif, 

Implikasinya dalam Pembelajaran Qowa’id. 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang dipelajari di Indonesia, hal 

ini bersamaan dengan munculnya Islam di negeri ini. Sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia 

memiliki pengaruh terhadap pembelajaran bahasa Arab. Akan terjadi transfer pengetahuan 

bahasa dari bahasa pertama yang dimiliki oleh para pelajar kepada bahasa kedua yang 

sedang dipelajari. Selain adanya persamaan, terdapat perbedaan antara bahasa Arab dan 

bahasa bahasa Indonesia. Jika diantara keduanya terdapat banyak persamaan, maka akan 

memudahkan proses pembelajaran. Sebaliknya jika terdapat banyak perbedaan antara 

kedua bahasa tersebut, maka akan menghambat proses pembelajaran. 

Berdasarkan masalah yang ada maka peneliti berkeinginan untuk melakukan 

analisa kontrastif persamaan dan perbedaan yang dalam hal ini pada Masdar dalam bahasa 

Arab dan bahasa Indonesia serta implikasinya terhadap pembelajaran qowa’id. Sehingga 

dalam penelitian ini peneliti mengambil judul ” Analisis Kontrastif Masdar dalam Bahasa 

Arab dan Bahasa Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran Qowa’id”. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menggambarkan persamaan Masdar dalam bahasa 

Arab dan bahasa Indonesia, 2) untuk menggambarkan perbedaan Masdar dalam bahasa 

Arab dan bahasa Indonesia, 3) untuk mengungkapkan implikasinya terhadap pembelajaran 

qowa’id. Untuk menganalisa data penelitian ini peneliti menggunakan analisa kontrastif. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan 

wawancara. 

Adapun hasil penelitian ini terbagi menjadi tiga, diantaranya: 1) terdapat lima 

persamaan antara Masdar dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. 2) terdapat dua puluh 

satu perbedaan antara Masdar dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. 3) implikasi 

analisis kontrastif terhadap pembelajaran qowa’id adalah analisis kontrastif dapat 

meramalkan kemudahan dan kesulitan dalam pembelajaran qowa’id yang dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk menyusun teknik pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kesulitan 

materi yang di ajarkan. 
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 الفصل األِول

 املقِدمة  

 خلفِية البحث .أ
سيا، وذلك يلغات األجنبية املدروسة يف إندونإحدى ال من صارت اللغة العربية

 هبذه اللغة ألن كثرية من  سيهتّم اجملتمع اإلندونيابسبب ظهور اإلسالم يف هذا البلد. 
اللغة  لقد علمت من اللغة العربية. تصدر دين اإلسالم املصطلحات املستخدمة يف 

دارس ، وخصوصا يف امليف إندونيسيا العربية يف املعاهد واملدارس العامة واجلامعة
ت كثرية لغة األجنبية يف إندونيسيا هلا اختالفافاللغة العربية ك 1واجلامعات اإلسالمية.

وهذه االختالفات الىت تسبب املشكالت أو  انحية اللغوية.ابللغة اإلندونيسية يف 
 يمها.الصعوابت يف تعل

عارف سيتم نقل امل ر يف تعليم اللغة العربية.األم، اللغة اإلندونيسية هلا آاثلغة الك
. من جانب املتشبهات، ايتعلموهنإىل اللغة الثانية اليت  الطلبة اللغوية من اللغة األوىل لدى

، الكثرية بينهما املتشبهاتت إذا كان 2هناك االختالفات بني اللغة العربية واللغة األوىل.
، فسوف تعوق عملية الكثرية بينهما االختالفات فسوف تسهل عملية التعليم. ولكن إذا كان

 اللغة والثقافةإىل افتهم ثقينقلون الشكل واملعىن من لغتهم و  طلبةال أبنوذلك   التعليم.
 غوي.لسمى ابلتدخل الهذه العملية ت 3.ايتعلموهناليت 

يت قام الاللغتني غوي هو تغيري نظام اللغة فيما يتعلق ابلتواصل بني لالتدخل ال
اختالف نظام اللغة األم ابللغة األجنبية غوي بسبب لحدث التدخل ال 4.هبماالناطق  هبا

 الطلبة أن يشعروا ابحلريةجيعل  وهذا االختالف. قواعدمن حيث األصوات والصرف وال
                                                           

1 Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki 

PRESS, 2012), Hal.7 
2 Imam Bawani, TATA BAHASA ARAB TINGKAT PERMULAAN, (Surabaya: Al Ikhlas, 1987), 

Hal.30 
3 Robert Lado, Linguistik, linguistik diberbagai budaya, linguistik terapan untuk guru, (Jakarta: 

Ganaco 1979), Hal.2 
4 Abdul Chaer, leoni Agustina, Sosio Linguistik Perkenalan Awal, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 

2004), Hal.120 
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خل من اللغة األم إىل اللغة اهلدف سبب التد تشومسكيوأّكده  .يف تعليم اللغة األجنبية
ببيانه أّن لكّل فرد له النظام الفطري املناسب بلغة من اللغات املكتسبة. كان هذا النظام 

 5على إمكانّيات يضع ويضّم اّتصاالت معّينة يف املّخ أو العصب.
قيام ب ميكنها ،اللغة األجنبية طلبة هاالكتشاف ولوصف املشكالت اليت يوجه

اكتشفت ا أي اللغة األجنبية، حىت وهنتعلمياملقارنة بني اللغة األم واللغة اليت دراسة 
م اللغة األجنبية. وهذه العملية الصعوابت يف تعلي إيل  تسببوف ط اليت سامنواأل الصور

 سمى ابلتحليل التقابلي.ت
إجراء عملي للمقارنة بني أنظمة لغتني أو أكثر حلصر الدراسة التقابلية هي 

بينهما. ويعتمد ذالك على حتليل لكّل من النظامني  اتوأوجه االختالف املتشبهاتأوجه 
 بوجود الوصف عن  6موضع املقارنة يقوم على أساس من املنهج الوصفي ال التارخي.

اء أن يتنبأ األخط هبني اللغة األوىل واللغة الثانية ميكن اتاالختالفو  املتشبهات
ة، االهتمام يف املادة الصعب أشد املعلم. إذا سيهتم هما الطلبةسيواجه والصعوابت التان

  طرائق التعليم أو املادة.وسائل التعليم أو يكون هذا االهتمام حىت 
)االستماء، الكالم، إن تعليم اللغة العربية يهدف إىل تنمية مهارات اللغوية 

ومن أهم  .( عند الطلبةوالقواعد، األصوات الصرفة )ويالقراءة والكتابة( والعناصر اللغ
عناصر أهم المن  القواعدكان     7صرفيا كانت أم حنواي. القواعدهذه العناصر هي 

إملام و  .اهد، أم يف املؤسسات األخرى، واملعارستعليم اللغة العربية إما يف املد يفة وياللغ
 من األخطاء يف تعليم اللغة العربية. سيحافظ الطلبة القواعد

 ارساملد احدىالباحث عن املصدر ألن عندما كان الباحث كاملعلم يف  يبحث
الطلبة ال يستطيعون أن ينتهوا االختبار اليومي عن املصدر.  الطلبةهناك كثري من 

                                                           
5 Jos Daniel Parera, Sintaksis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988), Hal.88 
6 Ahmad bin Abdullah al-Basyir, “At-Tahlil at-Taqobabuli bayna an-Nazhariyah wa at-Tathbiq”, 

Al-Muwajih fi Ta’lim al-Lughah al-Arabiyah Lighairi an-Nathiqin Biha,II,(Jakarta: LIPIA,1988), 

Hal.66  
7 Syamsudin Asyrofi dan Uswatun Hasanah, Konstruksi Apositif dalam Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Gema Insani Press. 1993), Hal.1 
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الكلمة يف لغتهم أي اللغة شكل ا ألهنم مل جيدو يشعرون ابلصعبة لفهم املادة عن املصدر 
 8.العربية اإلندونيسية مثل املصدر يف اللغة

لدراسة التقابلية بني املصدر يف ابم إىل هذه املشكلة أراد الباحث أن يقو نظرا 
ات بني هاتني اللغتني واالختالف املتشبهاتحىت يظهر  سيةياإلندون واللغةاللغة العربية 

معلم اللغة الثانية  واملراد هبذا البحث ليعطي .القواعدستخدامها يف تعليم اب همميكنو 
الباحث أن  يرىو اللغة اإلندونيسية. مادة املصدر مبقابلة بني اللغة العربية و األمثلة عن 

الدراسة التقابلية بني املصدر إىل إقامة البحث حتت املوضوع "  هذه املشكلة يف حاجة
 ". القواعدوأتديتها ىف تعليم سية ياإلندون واللغةاللغة العربية يف 

 

 أسئلة البحث .ب
 أما أسئلة البحث اليت أراد الباحث حبثها، هي:

 ؟سيةياإلندون اللغةيف اللغة العربية و  املصدرما وجوه املتشبهات بني  .1
 سية؟ياإلندون لغةالاللغة العربية و يف املصدر ما وجوه اإلختالفات بني  .2
يف سية ياإلندون اللغة العربية واللغة يفاملصدر املتشبهات واإلختالفات بني  ما أتدية .3

 ؟ القواعدتعليم 
 

 األهداف .ج
 أما أهداف البحث اليت يسعى هذا البحث إىل حتقيقها، هي:

 سيةياللغة العربية واللغة اإلندونيف املصدر لوصف وجوه املتشبهات بني  .1
 سيةياللغة العربية واللغة اإلندونيف املصدر لوصف وجوه اإلختالفات بني  .2
 اللغة العربية واللغةيف املصدر املتشبهات واإلختالفات بني  لكشف أمهية  .3

 القواعديف تعليم  سيةياإلندون

                                                           
 كاملعلم ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابجنيلملخص من خربة الباحث عندما الباحث   8
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 أمِهية البحث .د
 األمهّية النظرية .1

ابالعتبار النظري يرجى من هذا البحث أن يزيد ويغين ثروة املعلومات عن 
 .القواعدسية وأتديتها يف تعليم ياإلندونواللغة العربية اللغة  املصدر يفنظرية 

 
 األمهّية التطبيقية .2

حصل الباحث على حّل املشكلة وتقليلها بسبب يعرب هذا البحث س
ونتيجة هذا البحث سيكون تنّبؤ عملّية تعليم  القواعدالتداخل اللغوي يف تعليم 

واملدّرس  طلبةلم وثروهته للاملتعلق ابلتداخل اللغوي وهي إسهام خزانة الع القواعد
 وكذلك املدارس يف أي انحية كانت.

 
 حتديد املصطلحات .ه

يوضح الباحث املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا الباحث، 
 وهي فيما يلي:

الدراسة التقابلية خيتّص هبا يف أوجه التشابه واإلختالف بني اللغة األوىل للمتعلم  .1
  9يتعّلمها.واللغة األجبنية اليت 

هو اللفظ الدال على احلدث، جمردا عن الزمان، متضمنا  العربية يف اللغة املصدر .2
 حدد الباحث أنواع املصدر اليت مبحوثة يف هذا البحث وهي:  10أحرف فعله لفظا.

 مصدر صريح .أ
 مصدر مؤول .ب

                                                           
 86ص:(، 2011، الطبعة األوىل ،الّرايض)، إضاءات ،عبد الرحن بن إبراهيم الفوزان 9

 123(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 10
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 .Nomina turunan ده الباحث هوسية الذي يقصير يف اللغة اإلندونواملصد .3

Nomina turunan  هي Nomina )اليت تتكون من كلمتني، وهي بنيت من )األمساء
Nomina dasar )خصوصا من الفعل والصفة. األخري،  نيةباألأو  )األمساء اجلامدة

 حث وهي: اليت مبحوثة يف هذا الب Nomina turunanحدد الباحث أنواع 
   -ke (Prefiksالسابق ) بزايدة Nomina جمموعة .أ

  ke- -an  (Konfiksحق )الالسابق وال بزايدة Nomina جمموعة .ب
 peng- -an( Konfiksحق )الالسابق وال بزايدة Nomina جمموعة .ج

  an-  ( Sufiksحق )الال بزايدة Nomina جمموعة .د
  per- -an( Konfiksحق )الالسابق وال بزايدة Nomina جمموعة .ه

 أبساس عديد الكلمة  Nomina .و
 isme, -(is)asi, -logi, -tas– (Sufiksحق )الال بزايدة Nomina  .ز

القواعد وسيلة حلفظ الكالم، وصحة النطق والكتابة، وهي ليست غاية مقصودة  .4
على التحدث والكتابة بلغة  لذاهتا بل هي وسيلة من الوسائل اليت تعني املتعلمني

  11صحيحة.
 

 حدود البحث .و
 احلدود املوضوعّية .1

الدراسة التقابلية بني املصدر يف اللغة يبحث هذا البحث حتت املوضوع 
واعتمدت الدراسة التقابلية على . القواعدوأتدية يف تعليم  سيةياإلندونالعربية واللغة 

 .معاهنهوداللة  وظائفه اليف املصدر بناءالنظرية البنيوية اليت ترتّكز يف 
   

                                                           
)األردن: دار  ،الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطه علي حسني الدملي وسعاد عبد  11

 150 :ص ،(2005الشروع، 
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 احلدود املكانية .2
معهد مفتاح اهلدى  الدينيةيف املدرسة  األوىل)أ( 4 فصلال اختار الباحث

 .صرفيا كانت أم حنوايالقواعد قد درس عن الفصل  هذا يف . ألنّ ماالنج
 

 ِسابقةالدراسة ال .ز
 (2014) فريدة انفعة .1

يف  أمهيتهاو  Gerundاملصدر وقامت الباحثة مبوضوع "الدراسة التقابلية بني 
" رسالة بكالوريوس قسم تعليم اللغة العربية بكّلية الرتبية جامعة  اللغة العربيةتعليم 

ملعرفة  موالان مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية مباالنق، يستهدف هذا البحث
أمهية نتائج البحث يف تعليم اللغة  وملعرفة، Gerundاملساوات والفرق بني املصدر و

  العربية.
واملنهج الكيفي هو مدخل البحث يف هذا  أما منهج البحث املستخدم

هي وجود املساوات  أما نتيجة هذا البحث. املكتيب وامليداينو  الوصفي البحث
 .12وأمهيتها يف تعليم اللغة العربية Gerundوالفرق بني املصدر و

 
 (2015ديه دينا أمينتا ) .2

 اإلندونيسيةقامت الباحثة مبوضوع "الدراسة التقابلية بني اجلملة العربية و 
وأتديتها يف تعليم مهارة الكتابة " رسالة بكالوريوس قسم تعليم اللغة العربية بكّلية 
الرتبية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية مباالنق، يستهدف هذا 

واختالفاهتا من هاتني اللغتني  اإلندونيسيةاجلملة العربّية و  متشّبهات عرفةالبحث مل
 مهارة الكتابة.  تعليم مع أتديتها يف

                                                           
12 Faridatun Nafi’a, Analisis Kontrastif Antara Masdar dan Gerund dan Implikasinya di 

Pembelajaran Bahasa Arab, Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014) 
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واملنهج هو مدخل الكيفي البحث أما منهج البحث املستخدم يف هذا 
. أما نتيجة هذا البحث هي وجود التشّبهات املكتيب وامليداينو البحث الوصفي 

وأتديتها يف تعليم مهارة  اإلندونيسيةواالختالفات بني اجلملة العربية واجلملة 
 .13الكتابة

بحثني السابقني هو من حيث املوضوع أّن وأّما فرق هذا البحث ابل
املصدر يف اللغة  بني باحث يف هذا البحث عن التشّبهات واالختالفاتالسيبحث 

كذلك ملعرفة أتدية التشّبهات واالختالفات املصدر يف سية. و ياإلندون العربية واللغة
 .القواعدسية يف تعليم ياإلندون اللغة العربية واللغة

نفس املنهج  يف هذا البحث استخدم الباحث ومن حيث منهج البحث
 واملدخل ابلبحثني السابقني.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
13 Diah Dina Aminata, Analisis Kontrastif Kalimat Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia Serta 

Implikasinya Dalam Pembelajaran Kitabah, Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015)  
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 الفصل الثِاين
 اإلطار النظري

 : الدراسة التقابليةملبحث األِولا
 ةالدراسة التقابلي مفهوم .أ

يقوم على اللغة التقابلي ابملقارنة بني لغتني أو أكثر من عائلة لغويّة واحدة أو 
خمتلفة هبدف تيسري املشكالت العملّية اليت تنشأ عند التقاء هذه عائالت لغويّة 

الدراسة التقابلية لغة مأخوذة من كلمة التقابل أي  14اللغات كالرتمجة وتعليم األجبنية.
(contrastive)  يف اللغة اإلجنليزية مبعىن اختالف أي متعارض. أما عند االصطالح قد

 قّدم بعض العلماء آراءهم منها:
 بن عبد هللا البشريأمحد  .1

إجراء عملي للمقارنة بني أنظمة لغتني أو أكثر حلصر أوجه التشابه وأوجه 
االختالف بينهما. ويعتمد ذالك على حتليل لكّل من النظامني موضع املقارنة 

 15يقوم على أساس من املنهج الوصفي ال التارخي.

 (Jos Daniel Parera) جوس دنيل فريرا .2

أنشطة التقابل بني اللغة السليقة واللغة الثانية يف تركيبهما  الدراسة التقابلية هي
 16وقواعد اللغة املتفقة.

 (Mansoer Pateda) منصور فتيدا  .3

الدراسة التقابلية هي متقابل بني اللغتىي أو أكثر حلصول املتشاهبات 
 17واالختالفات يف األصوات والنحو والصرف والداللة بينهم يف الوقت املعني.

 

                                                           
 86ص:(، 2011، الطبعة األوىل ،الّرايض)، إضاءات ،عبد الرحن بن إبراهيم الفوزان 14

15 Ahmad bin Abdullah al-Basyir, “At-Tahlil at-Taqobabuli bayna an-Nazhariyah wa at-Tathbiq”, 

Al-Muwajih fi Ta’lim al-Lughah al-Arabiyah Lighairi an-Nathiqin Biha,II,(Jakarta: LIPIA,1988), 

Hal.66  
16 Jos Daniel Parera, Linguistik Eduksional, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), Hal.44 
17 Mansoer Pateda, Linguistic: sebuah pengantar, (Bandung: Angkasa, 1990), Hal.48 
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 (Henry Guntur Tarigan) تور اتركانهنري غن .4

الدراسة التقابلية هي حماولة للتقابل بني تركيب اللغة السليقة واللغة الثانية ملعرفة 
 18االختالفات بينهما.

 

اعتمادا على ما قّدمه اللغوّيني أن الدراسة التقابلية هي أنشطة التقابل بني 
 بني ذات اللغات.اللغتني أو أكثر ملعرفة املتشاهبات واالختالفات 

رأى فزايء أّن الدراسة التقابلية تنقسم إىل قسمني النظرية والتطبيقية. الدراسة 
التقابلية النظرية هي البحث عن جمال االختالفات واملتشاهبات بني اللغتني أو أكثر. 

 حبثاً عن جزء معني الذي وجد يف لغة وغري يف لغة أخرى.
هي جزء من علم اللغة التطبيقي. أبخذ احلاصل أّما الدراسة التقابلية التطبيقية 

من الدراسة التقابلية النظرية. حبثًا عن هيكل أي أساس ملقارنة اللغات وتركيز على 
املعلومات املعّينة ألغراض خاصة مثل لتعليم اللغة، وحتليل ثنائي اللغة، والرتمجة، وغري 

 19ذالك.

نائية. كما أّكده روبريت فربوز الدراسة التقابلية يتعّلق بعلم اللغة الب
 :( يف كتابه عن املسلمات املؤّسسة على هذه الدراسة التقابلية أال1957الدو)

أن املواّد الدراسية اليت أكثر فعالية هي املواد املؤّسسة على وصف اللغة املدروسة  .1
 مع املقارنة الدقيقة بوصف اللغة األم

 تكون سهلة عند الطلبة وكذا ابلعكسأن أجزاء اللغة املدروسة املتشاهبة بلغة األم  .2

سيفهم معّلمو اللغة الثانية فهماً جّيداً عن املشكالت املوجودة عند عملية تعليم  .3
 اللغة الثانية

                                                           
18 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1992), 

Hal.4 
19 Fisiak, J. (ed.), Contrastive Linguistics and The Language Teacher, (Oxford: Pergaman Press, 

1985), Hal.1 
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أغلب الطلبة يتحّول اللغة املدروسة أي اللغة الثانية إىل لغة األم أي اللغة األوىل  .4
 إنتاجية أو استقبالية.

للغة التطبيقي الذي له نظرية وتطبيق علمية. فربزت الدراسة التقابلية كعلم ا
وبروز الدراسة التقابلية يف جمال تعليم اللغة العربية حمتاج إىل اهتمام كبري نظراً إىل ثنائي 

 اللغة الذي الرّد له.
 

 وظائف الدراسة التقابلية .ب

 بناء على قول جنيد أن الدراسة التقابلية هلا وظائف، وهي:
 األخطاء اللغوي الذي أمكن عند الطلبةملعرفة  :  التنّبأ .1

 إليضاح األخطاء الذي أمكن عند الطلبة : التوضيح .2

 : إلكمال معلومات مرسّخ املعّلم لقّلة خربته التكملي .3

 : لوقاية ولتقليل األخطاء املوجودة  الوقائي .4

 : إلصالح األخطاء ودفاع صعوابت تعليم اللغة  العالجي .5

 
هاّم يف تعليم هاتني اللغتني ويعتمد هذا الرأي على فالدراسة التقابلية هلا دور 

 بعض املسّلمات اآلتية:
أّن تداخل اللغة السليقة أي لغة األّم عامل أساسّي للصعوابت واألخطاء يف تعليم  .1

 اللغة األجنبية.

 الفروق بني اللغة السليقة واللغة الثانية يسّبب إىل صعوابت تعليم اللغة األجنبية.  .2

بني اللغة السليقة واللغة الثانية يدّل على كثرة الصعوابت يف تعليم  كثرة االختالف .3
 اللغة األجنبية.

 أكرب احتياج إىل نتيجة الدراسة التقابلية للتنّبؤ الصعوابت واألخطاء يف عملّية تعليم. .4
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فاملاّدة اجليدة هي املاّدة املنّظمة عرب اختالفات واملتشاهبات بني اللغة السليقة واللغة  .5
 20وسة.املدر 

 

 ةأهداف الدراسة التقابلي .ج
 21ويهدف التحليل التقايب إىل ثالثة أهداف، هي:

 فحص أوجه االختالف والتشابه بني اللغات. .1
التنؤ ابملشكالت اليت تنشأ عند تعليم لغة أجنبية وحماولة تفسري هذه  .2

 املشكالت.
 اإلسهام يف تطوير مواد دراسية لتعليم اللغة األجنبية. .3

 
 القواعداملبحث الثاين: تعليم 

 مفهوم القواعد .أ
من انحية اللغوية، القواعد مجع من كلمة القاعد، نؤنثه القاعدة مبعىن 

وقال لويس مألوف اليساعي يف القاموس املنجيد شرحت القاعدة مبعىن    22القانون،
ومن انحية  23القانون والضابط، وتعرف أبهنا أمر كلي ينطبق على مجيع جزئية.

صطالح، القواعد وسيلة حلفظ الكالم، وصحة النطق والكتابة، وهي ليست غاية اإل
مقصودة لذاهتا بل هي وسيلة من الوسائل اليت تعني املتعلمني على التحدث والكتابة 

مبعىن أن قواعد اللغة وسيلة لتقومي ألسنة الناس وحفظها من اللحن  24بلغة صحيحة،

                                                           
20 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1992), 

Hal.5 
 86ص:(، 2011، الطبعة األوىل ،الّرايض)، إضاءات ،عبد الرحن بن إبراهيم الفوزان 21

22 Ahmad Warson, Kamus Al Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), Hal. 1224 
 496 :ص ،(1975)دار املشريف:  ،لويس مألوف اليساعي، املنجيد يف العربية واألعالم 23
)األردن: دار  ،طه علي حسني الدملي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها 24

 150 :ص ،(2005الشروع، 
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وسالمة األداء ليستخدموا اللغة استخداما  واخلطاء، فهي تعينهم على دقة التعبري
 صحيحا.

وقد أخطاء املعلمني حينما غلوا ابلقواعد، وهتموا جبميع شواردها، واإلمام 
بتفاصيلها، واإلثقال هبذه كلها على الطالب، هم يظنون أهنا متكنا للطالب من 

بعلم النحو. وقال لغتهم، واقدارا هلم على إجادة التعبري والبيان. وتسمى القواعد أيضا 
 العلماء ملفهوم القواعد كما يلي:

قال كمال بشري: "علم القواعد ليس هو اللغة وإمنا هو منظومة القواعد والقوانني  .1
 25الضابطة ألحكامها، واليت يسري وفقا هلا أهل اللغة".

وقال ابو حامد الغزايل: "يفهم به خطاب العرب وعادهتم يف اإلستعمال إىل حد  .2
ريح الكالم وجممله، وحقيقته، وجمازه، وعامه، وخاصه، وحمكمه، مييز بني ص

 26ومتشابه، ومطلقه، ومقيده، ونصبه، وفواه، وحلنه، ومفهومه".
وقال حممد علي اخلوايل: "علم يبحث يف بناء اجلملة أي نظام الكلمات داخل  .3

 27اجلملة".
خر قال فؤاد نعمة: "علم يعرف به وظيفة كل كلمة داخل اجلملة زضبط أوا .4

الكلمات وكيف إعراهبا، أي أن القواعد تنظر إىل الكلمة العربية من حيث أهنا 
معربة )يتغري شكل آخر بتغري موقعها يف اجلملة( أو مبنية )يتغري شكل آخرها بتغري 

 28موقعها يف الكالم(".
قال مصطفى الغلييين: "علم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث  .5

 29ء".اإلعراب والبنا

                                                           
 65 :ص ،هرة: دار غريب، دون سنة()القا ،كمال بشري، اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم 25

 30 :ص ،(2000)القاهرة: دار الشروق،  ،حممد محاسة عبد اللطيف، النحو والداللة 26
 96 :ص ،(1993)األردن : دار الفالح،  ،حممد علي اخلويل، مدخل إىل علم اللغة 27
 3 :ص ،دون السنة()سورااباي: اهلداية،  ،فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية 28
 8 :ص (، 2009دار الكتب العملية،  :جامع الدروس العربية، )بريوت ،الشيخ املصطفلى الغالييين 29
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اختلف العلماء بني املتقدمني واملتأخرين يف تعريف القواعد، قال املتقدمون: 
هو علم يعرف هبا أواخر الكلمات إعرااب وبناء. وقال املتأخرون: القواعد ال تقتصر 
على إعراب الكلمات فقط، وإمنا امتد إىل اختيار الكلمات، واإلرتباط الداخلي بينها، 

ت يف نسق صوت معني، والعالقة بني الكلمات يف اجلملة والتأليف بني هذه الكلما
 30والوحدات املكونة للعبارات.

واخلالصة أن مفهوم القواعد هي علم يعرف به كيفية قراءة اجلملة يف اللغة 
العربية وملعرفة معناها وهي وسيلة حلفظ الكالم، وصحة النطق، والكتابة، اليت تعني 

بلغة صحيحة. والقواعد وسيلة لتقومي ألسنة الناس املعلمني على التحدث والكتابة 
 وعصمتها من اللحن واخلطاء، وتعينهم على دقة التعبري وسالمة األداء.

 
 أهداف تعليم قواعد اللغة العربية .ب

إن اللغة الصحيحة تعبري صادق سليم عن طريقة اإلستماع والقراعة. ولذلك 
واملنطوقة، وعلى التعبري نطقا وكتابة ينبغي أن يتم الرتكيز عن فهم النصوص املقروءة 

تعبريا صادقا، وأيضا فإنه ينبغي وضع قواعد اللغة يف موضعها الصحيحة ابلنسبة للتعبري 
 31والفهم السليم مع اإلستساغة والتذوق يف مجيع االحوال.

تعارض األراء يف أهداف تعليم القواعد، ينبغي اوال قبل أن نتحدث عن 
ة أن نقرر أن ال صحة ملا يقال من أن تعليم قواعد اللغة يف أهداف تعليم قواعد اللغ

دروس خاصة مضيعة الوقت على املدرس والطالب، وليست القواعد غاية تقصد 
لذاهتا، وإمنا هي وسيلة إىل ضبط الكالم، وتصحيح األساليب، وتقومي اللسان، 

                                                           
 200 :ص ،(1979)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،  ،عبد القاجر أمحد، طرق تعليم اللغة العربية 30

 200 :ص ،(9198)مصر:  ،رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبه 31
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حتقيق هذه وسالمة اللغة، ولذلك ينبغي أال ندرس منها إال بقدر الذي يعني على 
 الغايةز ومن األغراض اليت ترمي إليها دروس القواعد كما يلي:

تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوها من اخلطاء النحو الذي يذهب  .1
مجاهلا، فيستطيع الطالب بتعليمها أن يفهم وجه اخلطاء فيما يكتب فيتجنبه، ويف 

 ذلك اقتصادا يف الوقت واجملهود.
 تفكري، وادراك الفروق الدقيقة بني الرتاكيب العبارات.حتمل الطالب على ال .2
تنظيم معلومات اللغوية للطالب تنظيما يسهل عليهم اإلنتفاء هبا، وميكنهم من  .3

نقد األساليب والعبارات نقدا بني هلم وجه الغموض، وأسباب الركاكت يف هذه 
 األساليب.

ازنة واحلكم، وتطون يف تساعد القواعد يف تعويد الطالب على دقة املالحظة واملو  .4
نفوسهم الذوق األدب، ألن من وظيفتها حتليل األلفاظ والعبارات واألساليب ومتيز 
بني صواهبا وخطائها، ومراعة العالقات بني الرتاكيب ومعانيها. والبحث فيها طرأ 

 عليها من التغري.
تدريب الطالب على استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال صحيحا، إبدراك  .5

خلصائص الفنية السهلة للجملة العربية، كأن يدربوا على أهنا نتكون من فعل ا
وفاعل ومبتدأ وخرب، ومن بعض املكمالت اآلخرى، كمفعول به واحلال والتمييز 

 وغريها.
 تكوين العادات اللغوية الصحيحة حىت ال يتأثروا بتيار العامية. .6
دريج على متييز اخلطاء من تزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوية وأقدارهم ابلت .7

 32الصواب.

 

                                                           
 202-201 :ص ،(1993)القاهرة:  ،حسن شحاته، تعليم اللغة العربية النظرية والتطبيق 32
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 قال إبراهيم حممد عطا، أن من أهداف تعليم قواعد اللغة العربية كما يلي:

لتنمية القدرة على دقة املالحظة والربط وفهم العالقات املختلفة بني الرتاكيب  .1
 املتشاهبة إىل جانب تربين الطالب على التفكر املنظم.

األساليب الصحيحة وجعل هذه احملاكة مبنية على أساس إقدار الطالب على احملاكة  .2
 مفهوم بدال من أن تكون ألية حمضة.

إقدار الطالب على سالمة العبارة وصحة األداء وتقومي اللسان وعصمته من اخلطأ  .3
 يف الكالم أي حتسني الكالم والكتابة.

التفكر  إقدار الطالب على ترتيب املعلومات وتنظيمها يف ذهنه وتدريبه على دقة .4
 والتعليل واإلستنباط.

تنمية قدرات الطالب على متييز اخلطأ فيما يستمع إليه ويقرأه ومعرفة أسباب ذلك  .5
 33ليجتنبه.

 وقال عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر أن أهم أهداف تعليم النحو كما يلي:

 إقدار الطالب على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن. .1
القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من اخلطأ، واملتفقه مع إكتساب الطالب  .2

 القواعد املتعارف عليها.
 مساعدة الطالب على جودة النطق وصحة األداء عند التحدث. .3
إكتساب الطالب القدرة على فهم املسموع ومتييز املتفق مع قواعد اللغة العربية من  .4

 املختلف معها.
قة واإلستنتاج واملقارنة وإصدار األحكام وادراك إقدار الطالب على املالحظة الدقي .5

 العالقات بني أجزاء الكالم ومتييزها وترتيبها على النحو املناسب.

                                                           
 273 :ص ،(2005)القاهرة: مصر اجلديدة،  ،إبراهيم حممد عطا، املرجع يف تدريس اللغة العربية 33
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اإلسهام على إتساع داءرة القاموس اللغوي لدى الطالب وإمدادها بثروة لغوية من  .6
 34خالل النصوص الراقية اليت يتعلم القواعد من خالهلا.

 
 جتب مراعاة ما يلي:ولتحقيق تلك األهداف 

أن يدرس النحو يف ظلل اللغة، وذلك أبن ختتار أمثلتها ومترينتها من النصوص األدبية  .1
السهلة أو العبارات اجليدة اليت تسمو أبساليب الطلبة وتزيد يف ثقافتهم ابإلضافة 
إىل ما توضح من القواعد النحوية، وأن تربط املادة اللغوية اليت ختتار لشرح القواعد 

 و التطبيق عليها مبيوهلم ومصادر اهتمتمهم ونوحي نشاطهم.أ
أن يقتصر يف معاجلة املسائل النحوية على ما حيقق اهلدف املنشود من دراسة القواعد،  .2

وهو عصمة اللسان والقلم من اخلطأ فال يسرف  املعلم على نفسه وعلى طالبه 
 ملرسومة.ابلتعرض للتفاصيل اليت تتصل اتصاال مباشرا هبذه الغاية ا

ينبغي كذلك القصد يف استخدام املصطالحات واإلقتصار فيها على القدر  .3
 الضروري.

اال يقتصر املعلم يف درس النحو على مناقشة ما يعرضه من األمثلة واستنباط القاعدة  .4
وتقريرها يف أذهان الطلبة بل عليه أن يقصر من التدريبات الشفهية املرتكزة على 

والتكرار حىت تتكون العادة اللغوية الصحيحة عند الطلبة،  أسس منظمة من احملاكات
وحتل حمل النطق احلرف وحىت تكون استقامة ألسنتهم وصحة أساليبهم استجابة 
سريعة طبيعة للقواعد اليت يدرسوهنا دون جهة أو معانة يف استحاء هذه القواعد 

 35واستحضارها يف الذهن.

 

                                                           
، (1990)عمان: مكتبة الضامري،  ،عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر، تعليم اللغة العربية األطر واإلجراءات 34

 162 :ص

 135-134 :ص ،(1986)دمشق: دار الفكر،  ،جودة الركايب، طرق تدريس اللغة العربية 35
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 قواعد اللغة العربيةفوائد تعليم  .ج
األستاذ خمتار حيي يف كتابه "فن الرتمجة" أن لدروس قواعد اللغة العربية قال 

 كما لغريها من الدروس فوائد عملية وفوائد هتذيبة
 فوائد عملية .1
 تعويد التالميذ للتكلم بلغة صحيحة بعيد عن اخلطاء .2
 تعويد التالميذ للكتابة الوافية يف األسلوب املتني .3
 فوائد هتذيبة  .4
وتريب قوة اإلدراك الكلي ملا تستلم من مقارنة مت احلكم ابلنسبة ميىن ملكة مالحظة  .5

 والتضاد
 تريب قوة االستدالل والتعليل .6

 
 املواد الدراسية يف تعليم قواعد اللغة العربية .د

اعتمادا على الكتاب الذي يبحث عن القواعد يتضمن مادة القواعد على ما 
 يلي:

 36يبحث عن الكلمة الثالثة وعالماهتا .1
 37وأنواعها وإعراهبا املركبات .2
 38العدد واملعدود .3
 ما يتعلق ابلفعل وأقسامه .4
 ما يتعلق ابإلسم وأقسامه .5
 املعرفة والنكرة .6
 الضمائر وأنواعها .7

                                                           
 9 :ص (، 2009دار الكتب العملية،  :جامع الدروس العربية، )بريوت ،الشيخ املصطفلى الغالييين 36
 11 :ص (، 2009دار الكتب العملية،  :جامع الدروس العربية، )بريوت ،الشيخ املصطفلى الغالييين 37
 15 :ص (، 2009دار الكتب العملية،  :جامع الدروس العربية، )بريوت ،الشيخ املصطفلى الغالييين 38
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 أمساء األفعال .8
 شبه الفعل من األمساء .9

 تصريف األفعال .10
تصريف األمساء)اجلامد واملشتق، اجملرد واملزيد، االسم الذي ال ينصرف، موازين  .11

 39واحكامه، اجلمع، النسبة وأحكامها، التصغري(األمساء، املثىن 
التصريف املشرتك بني األفعال واألمساء )اإلدغام، اإلعالل، اإلبدال، الوقف،  .12

 40واخلط(
مباحث الفعل اإلعرابية )املبين واملعراب من األفعال، بناء الفعل املاضي، بناء األمر،  .13

 إعراب املضارع وبناؤه(
الفاعل، املبتدأ، اسم كان، خرب إن وأخواهتما،  مرفوعات األمساء )الفاعل، انئب .14

 والتابع(
 عوامل النصب، واخلفض، واجلزم .15
 ظن وأخواهتا .16
 التعجب .17
منصوابت األمساء )مفعول به، مصدر، ظرف زمن ومكان، احلال، التمييز،  .18

 اإلستثناء، اسم ال، املنادى، مفعول من أجله، مفعول معه، التابع(
 ابإلضافة( جمرورات األمساء )حبرف اجلر أو .19
 حروف املعاين .20
 مهزه القطع والوصل  .21
 41الرتخيم واالختصاص التحذير واالغراء .22

                                                           
 182 :ص (، 2009دار الكتب العملية،  :جامع الدروس العربية، )بريوت ،الشيخ املصطفلى الغالييين 39

 202 :ص (، 2009دار الكتب العملية،  :جامع الدروس العربية، )بريوت ،طفلى الغالييينالشيخ املص 40
 145 :ص ،)دون سنة(، احلرمنيشرح ابن عقيل  ،الدين حممد بن عبد هللا بن مالك مجال 41
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 يف اللغة العربية واإلندونيسية املصدر: الثالث املبحث
 يف اللغة العربية املصدر .أ

 تعريف املصدر .1
املصدر هو اللفظ الدال على احلدث، جمردا عن الزمان، متضمنا أحرف 

وقال بعض العلماء هو االسم الذي أييت اثلثا يف التصريف متضمنا  42فعله لفظا.
حنو: َضَرَب َيْضِرُب َضْراًب، فكلمة َضْراًب دلت علي إحداث الضرب.  43احلدث.

أما مصادر الثالثي املزيد  44واملصدر أصل الفعل، وعنه يصدر مجيع املشتقات.
فيه، والرابعي جمرًدا ومزيدا فيه، فليست من اجلوامد، ألهنا مبنية من الفعل املاضي 

 45منها.
 

 أنواع املصدر .2
هذا ، ورأينا ومصدر مؤول مها مصدر صريح. 46نيكان املصدر نوع

قد يذكر املصدر بلفظه يف الكالم  املصدر كصغة الكلمة. انحية التقسيم من
فيسمى مصدرا صرحيا، وقد ال يذكر املصدر بلفظه ولكن يفهم من الكالم فيسمى 

 مصدرا مؤوال.
 املصدر الصريح (أ

 47ثالثة أنواع قياسية أما املصادر الصريح

                                                           
 123(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 42
ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية )سالمت دارين، البداية يف علم الصرف، الطبعة الثاين،  43

 92، ص: (2012احلكومية، 
 123(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 44
 5(، ص: 2009دار الكتب العملية،  عربية، )بريوت،جامع الدروس ال ،الشيخ املصطفلى الغالييين 45

 21: ص اإلسالمية(، الثقافةدار  :بريوت، )ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  46
 132ص:  (،: مكتبة احملمدي بريوت) ،النحو الوايف ،عباس حسن 47
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 املصدر األصلي (1
املصدر األصلي : وهو املقصود هنا، إما مصدر فعل الثالثي وغري 

من مصدر فعل الثالثي وغري الثالثي سيتم شرحه يف هذا الثالثي. وأوزن 
 اجلدوال أدانه:

 املثال الوزن نوع الفعل النمرة

الثالثي اجملرد  1
 )قياسي(

 َنْصرًا -َنَصَر  فَ َعل

 ُحْسًنا -َحُسَن  فُعل

 ِعْلًما -َعِلَم  فِعل

 َرمْحَة َفعلة

 نِْعَمة ِفعلة

َلة فُعلة  قُ ب ْ

 ِنْسَيان ِفْعالن

 ُشْكرَان فُعالن

 َسَنآن فَ َعالن

 تَ ْقَوى َفعلى

الثالثي اجملرد  2
 )مساعي(

 رُُكْوًعا –رََكَع  فُ ُعْول

 فَ َرًحا –َفرَِح  فَ َعل

 َكرَاَمةً   –َكُرَم  فَ َعالة
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الثالثي املزيد  3
 )حبرف(

 اْكرَاًما –َأْكَرَم  أفعل

رًا –ََشََّر  فّعل  َتْشِمي ْ

 ُمَياَسرَةً  –اَيَسَر  فاعل

الرابعي اجملرد  
 وامللحق

فعللة وأوزان 
 امللحق

 زِْلزَااًل  -زَْلزََلٌة  –زَْلَزَل 

 املزيد الرابعي 

 تَ زَْلُزاًل  –تَ زَْلَزَل  تفْعُلال اخلماسي 5

 تَ َقاُتاًل  –تَ َقاَتَل  تفاُعال

 اْنِكَسارًا –اْنَكَسَر  انفعال

 اْمِتَحاانً  –اْمَتَحَن  افتعال

 اْصِفرَارًا –اْصَفرَّ  افعالال

 اْحرجِْنَاًما –اْحَرجْنََم  افِعنالال السداسي 6

َناانً  –اْطَمَأنَّ  افعالل  اْطِمئ ْ

 اْسِتْخرَاًجا –اْسَتْخرََج  اسِتفعال
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 املصدر امليمي (2
وهو ضرابن: إما  48املصدر امليمي : ما كان يف أوله ميم زائدة.

 49مصدر ميمي ثالثي وإما غري ثالثي.
فالثالثي منه يرد علي وزن َمْفَعل، وهذا يف مجيع األوزن. حنو: 
َئًسا. إال إذا كان الفعل مثاال صحيح  َذَهَب َمْذَهًبا وَعِمَل َمْعَماًل ويَِئَس َمي ْ

ْومِسًا وَوَعَد الالم فإن مصدره علي وزن َمْفِعل. حنو: َوَضَع َمْوِضًعا وَوَسَم مَ 
 َمْوِعًدا.

ويشذ عن هذه القاعدة يف غري املثال مما هو صحيح الالم: كل ما 
دل علي معرفة أو مصرية أو مقدرة. حنو: َعَرَف َمْعرَِفًة وحنو: رَجَع َمْرِجًعا 

رًا وحنو: َقِدَر َمْقِدَرًة وحنوها.  وَصاَر َمِصي ْ
حرف املضارعة  وغري ثالثي منه يكون علي وزن مضارعة مع إبدال

ميما مضمومة مع فتح ما قبل آخره. حنو: اْسَتْخرََج ُمْسَتْخرَج واْحَرجْنََم 
َعْنَسَس ُمْقَعْنَسس واْسَحْنَكَك ُمْسَحْنَكك.  حُمَْرجْنَم واق ْ

 
 املصدر الصناعي (3

املصدر الصناعي : اسم تلحقه ايء النسبة مردفة ابلتاء للداللة علي 
دة ايء مشددة بعد االسم يليها  اتء وتتم صياغته بزاي 50صفة فيه.

                                                           
 132(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 48
ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية )سالمت دارين، البداية يف علم الصرف، الطبعة الثاين،  49

 101، ص: (2012احلكومية، 

 134(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 50
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. حنو: إنسان إنسانية وعامل عاملية وغري ذلك. فاإلنسانية الصفة 51مربوطة
 املسوبة إيل اإلنسان والعاملية الصفة املسوبة إيل العامل.

ويكون ذلك يف األمساء اجلامدة كاإلنسانية واحليوانية وحنوها، ويف 
 وحنوها.األمساء املشتقة كالعلمية واملصدرية 

 
 املصدر املؤول (ب

من أن أو ما والفعل أو أّن وامسها ؤول وهو كل عبارة مكونة ممصدر 
 ؤول يكون من:املصدر وامل. 52وخربها وميكن أتويلها إىل مصدر صريح

 أن والفعل مثل : أريد أن أقبلك )أي أريد مقابلتك( -
 ما والفعل مثل : يسرين ما عملت )أي يسرين عملك( -
 طالعة )أي أمتىن طلوع الشمس( وخربها مثل : أمتىن أّن الشمسوامسها أّن  -

 53حروف املصدر: ما، أن، أّن. فاألوالن للفعلية، وأّن لإلمسية.
 

من جانب ذلك، هناك نوع األخري من املصدر وهي مصدر التأكيد 
ومصدر املرة ومصدر النوع، وهذا التقسيم للمراجعة من املصدر كموضع من 

 الرتكيب.
 
 
 
 

                                                           
ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية )سالمت دارين، البداية يف علم الصرف، الطبعة الثاين،  51

 101، ص: (2012احلكومية، 
 21: ص اإلسالمية(، الثقافةدار  :بريوت، )ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،   52
 471ص: (،مصر : دار السالم) ،شرح كافية ابن حاجر ،السميع منصور علي عبد 53



24 
 

 التأكيد مصدر (أ
املصدر املؤكد ما يذكر بعد الفعل أتكيدا ملضمونه. ويبقى بناؤه على 

))علمُت األمَر علماً، وضربُت اللصَّ ضرابً، وجلُت جوالانً، ما هو عليه، مثل: 
 54وأكرمُت اجملتهَد إكراًما((، تريد من ذكر املصدر أتكيد حصول الفعل.

 
 مصدر املرة (ب

أو كل  55يذكر لبيان عدد الفعلمصدر املرة )مصدر العدد( : ما 
مصدر صيغ ليدل علي احلدث مع إفادة أنه حدث مرة واحدة أو اسم يدل 

 وهو ضرابن إما من الثالثي وإما من غري الثالثي: 56علي عدد وقوع احلدث.
إما مصدر املرة من الثالثي وهذا علي وزن فَ ْعَلة. حنو: َجَلَس َجْلَسة وقَاَم  (1

َلةً وَمَشى َمْشَيةً وحنوها مما هو قَ ْوَمة وَشرِْبُت َشْربَ  ةً وَضَرْبُت َضْربَةً وقَ تَ ْلُت قَ ت ْ
بفتح الفاء. إال اذا كان املصدر األصلي  علي وزن "َفعلة" خمتون ابلتاء، 
فُيَدّل علي املرة  ابلوصف كلمة )واحدة( مثل: أفاد إفادة واحدة، وزّكي 

 تزكية واحدة، واستقام استقامة واحدة.
ملرة من غري الثالثي وهذا  يصاغ علي مصدره األصلي و إما مصدر ا (2

حسب أبواب التصريف  يف املصدر العادي بزايدة اتء يف آخره. حنو: 
َلًة واْستَ ْعَمَل اْسِتْعَماَلًة وحنوها من األلفاظ. تَ َتَح اْفِتَتاَحًة وَهلََّل هَتِلي ْ  اف ْ

 
 
 

                                                           
 130(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 54
 130(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 55
ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية )سالمت دارين، البداية يف علم الصرف، الطبعة الثاين،  56

 102، ص: (2012احلكومية، 
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 مصدر النوع (ج
وهو  57نوع الفعل وصفتهمصدر النوع )مصدر اهليئة( : ما يذكر لبيان 

 58ضرابن: إما من الثالثي وإما من غري الثالثي.
اذا كان مصدر هيئة من الثالثي وهذا علي وزن ِفْعَلة. حنو: قَ َعَد ِقْعَدًة  (1

َلة، إال اذا كان املصدر األصلي علي  َتَت وقَ َتَل ِقت ْ وَجَلَس ِجْلَسة وَماَت ِمي ْ
ف: خربت العمل خربة واسعة، وزن )ِفعلة( فُيدل علي هيئة منه: )أ(ابلوص

 )ب(ابإلضافة:  خربته خربة املتخصص.
َم ِعّمة  (2 واذا كان مصدر هيئة من غري الثالثي وهو قليل يف العربية. حنو: َعمَّ

 واْخَتَمَر مِخْرَة وانْ تَ َقَبْت نِْقَبة وقيل يف غري الثالثي شاذ.
 

 سيةياإلندوناملصدر يف اللغة  .ب
ر يف اللغة اإلندونيسية الذي املصدالباب األول أن كما قد ذكر الباحث يف 

هي  (األمساء) Nominaمن حيث داليل، . Nomina turunan يقصده الباحث هو
املثال:  59الكلمة اليت تشري إىل البشر، احليواانت، األشياء واملفهوم أو التعريف.

إىل  Nominaاحلبيب، النمل، القلنسوة والسعادة. نظرا من حيث صريف، تنقسم 
اليت مشتق  Nomina( 2اليت بنيت من أساس الكلمة و ) Nomina( 1قسمني، ومها )
اليت  Nominaهي  (األمساء اجلامدة) dasar Nomina 60.األخرى األبنيةمن الكلمة أو 

 Nomina turunanتتكون من أساس الكلمة، وهي تتكون من كلمة واحدة فقط. وأما 
 األبنيةأو  Nomina dasarاليت تتكون من كلمتني، وهي بنيت من  Nominaهي 

                                                           
 131  (، ص:2009العملية،  جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب ،الشيخ املصطفلى الغالييين 57
ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية )سالمت دارين، البداية يف علم الصرف، الطبعة الثاين،  58

 102، ص: (2012احلكومية، 
59 Masnur Muslich, Garis-garis besar tata bahasa baku bahasa indonesia, (Malang: Yayasan Asih 

Asah Asuh, 1990), Hal.65 
60 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tata bahasa baku bahasa indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1988), Hal.152 
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من  Nomina turunanاألخري، خصوصا من الفعل والصفة. ومن املعلوم، بنيت 
 السابق والالحق أو (Sufiks) الالحق، (Prefiks) السابق أساس الكلمة بزايدة

Konfiks. 
 Nominaاليت بنيت من  Nominaهي  Nomina turunanنظرا إيل هذا الشرح، 

dasar  خصوصا من الفعلاألخري،  األبنيةأو(Verba) والصفة (Adjektiva) زايدةلاب 
(Afiks) رغم أن كثري من .Nomina turunan  زايدةلاببنيت من الفعل (Afiks) ولكن ،

 61وأساس الكلمة. (Afiks) زايدةالاليت بنيت من  turunan Nominaليس إال هناك 
 إيل ستة أقسام، يعىن: Nomina turunanمن عملية تصنيفها تنقسم 

1.  Nomina زايدةلاب (Afiks) ke-, ke- -an   
2.  Nomina ( ابلزايدةAfiks )peng, peng- -an, -an  
3.  Nomina ( ابلزايدةAfiks )per-, per- -an  
4.  Nomina ( ابلزايدةAfiks )–el-, -er-, -em  
5.  Nomina ( ابلزايدةAfiks )–wan, -wati  
6.  Nomina ( ابلزايدةAfiks )الغريبة  

 
 كما يلي: Nominaوسيبحث كل جمموعة من هذه 

 -ke السابق بزايدة Nominaجمموعة  .1
Nomina السابق مشتق بزايدة اليت ke-  عددها قليل. مثلKetua ،

Kehendak ،kekasih ،Kerangka . غري مثمرة البناءهذه و. 
 
 
 

                                                           
61 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tata bahasa baku bahasa indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1988), Hal.155 



27 
 

  ke- -an السابق والالحق بزايدة Nominaجمموعة  .2
هو  ke- -an السابق والالحق بزايدة Nominaاألساس املستخدم لبناء 

ابملعىن العام: التجريد املذكر أبساس كلمته، حاله أو مكانه.  واإلسمالفعل، الصفة 
 أنظر إىل املثال:

،  Kemenangan ،Kemanusiaan ،Kepahlawanan ،Kebimbangan .أ
Kemalasan. 

 .Kebakaran ،Kelaparan ،Keadaan ،Ketetapan ،Keputusan .ب
 .Kedutaan ،Kelurahan ،Kepulauan ،Kecamatan ،Kepresidenan .ج
 

 -peng السابق بزايدة Nominaجمموعة  .3
، -pem- ،penوهي  خراآل وبنائها  -peng السابق ،-ke ابلسابق ختتلف

peny- ،pe- ،و penge-، واملعىن العام ل .مثمرة جدا يف اللغة اإلندونيسية Nomina 
ميكن أن تبين إذا اتصل يف هذه اجملموعة  Nomina و هو الفاعل. -pengبزايدة 

أنظر  أو دوهنا. الالحقبزايدة   -Meng مبصدر الكلمة الذي يستطيع أن يتصل ب
 إيل املثال:

 Membeli  الفاعل ل  Pembeli .أ

Pelamar  الفاعل ل Melamar 

Pemilih  الفاعل ل Memilih 

 Menyanyi الفاعل ل  Penyanyi .ب

Pelatih  الفاعل ل Melatih 

Pelaut  الفاعل ل Melaut 

 Menggali ل أو اآللة الفاعل  Penggali .ج

Penghapus ل أو اآللة الفاعل Menghapus 
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  peng- -an السابق والالحق بزايدة Nominaجمموعة  .4
،  pem- -anوهي  آخر بناءهلا  peng- -an السابق والالحق، -Pengسواء ب 

pen- -an ،peny- -an ،pe- -an ،penge- -an .Nomina  السابق والالحقبزايدة 
peng- -an   ترتبط بmeng-  عملية/عمل‘ويدل على معىن  Meng.. ’ أنظر إىل .

 املثال:
  Memberontak  عملية/عمل -  Pemberontakan  .أ

 Pendaftaran   -عملية/عمل   Mendaftar(kan)  
 Pelatihan   -عملية/عمل   Melatih   
 Penggarisan   -عملية/عمل   Menggariskan  
 Penyaingan   -عملية/عمل   Menyaingi  
 Pemukiman   -عملية/عمل   Memukimkan  

 Nomina السابق والالحق بزايدة peng- -an يف استعمال  مثمرة جدا
أو العمل حيتوي أيضا على معىن نتيجة. اللغة اليومية. ابإلضافة إىل معىن العملية 

 أنظر إىل املثال:

  Menyelesaikanعملية/عمل/نتيجة -  Penyelesaian  .ب
 Pemeriksaan  - عملية/عمل/نتيجةMemeriksa  
 Penghargaan  - عملية/عمل/نتيجةMengharga(i)  
 Pengakuan  - عملية/عمل/نتيجةMengaku(i)  

 
 an– الالحق بزايدة Nominaجمموعة  .5

هو نتائج العمل اليت أيكدها  -anبزايدة  Nomina  ب املعىن العام املقّرر
 " أنظر إيل املثال:Apa yang diأو مبعىن " -Mengالفعل بزايدة 

 Menganjurkanنتائج العمل من    Anjuran .أ
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Kiriman   نتائج العمل منMengirimkan 

Asinan   نتائج العمل منMengasinkan 

 

 الزايدة و هلا  -Mengبزايدة  ابلفعلاُتصل  اليت -anبزايدة  Nomina هناك

أتكد ذلك املعىن. ولكن أكثر معاهنا يرجع إيل املكان. أنظر إيل اليت ال  أو دوهنا
 املثال:

 Menepi املكان ل  Tepian .ب

Belokan  املكان ل Membelok 

Awalan   اليت وضعت يفAwal 

Akhiran   اليت وضعت يفAkhir 

 
  -per السابق بزايدة Nominaجمموعة  .6

Nomina  ب -Per  وهي  آخر بناءاليت هلاpe-، pel-،  وmer- ابلفعل ، ترتبط
وهي أخري  أبنيةهلا   Nominaوهذه  . ومعناه العام هو الفاعل.-ber يبتدأ ب الذي 

pel-  وmer.  :املثال 
 Bertapa الفاعل ل- Pertapa .أ

Persegi -مربّع الشيئ 

Pelajar - الفاعل ل Belajar 

Merapi -الربكان 

. -Peوهي  اآلخر ببنائهابنيت  Nominaيف هذا اليوم جمموعة من هذه 

 أنظر إيل املثال:

 Berdagang الفاعل ل- Pedagang .ب
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Petugas  -الفاعل ل Bertugas 

Peserta  -الفاعل ل Beserta 

Petinju  -الفاعل ل Bertinju 

 
  per- -an السابق والالحق بزايدة Nominaجمموعة  .7

 السابق ابلفعل الذي له per- -an السابق والالحق بزايدة Nominaترتبط 
ber-  وله(خري األبنية األbe- وbel-أو ابلفعل الذي له ) السابق memper- .

. أنظر إىل ’ ..memperأو  ..berشيء أو حال ‘وبسبب ذلك، معناه العام هو 
 املثال:

  berjanjiشيء/حال  -  Perjanjian  .أ
 Pergerakan   -  شيء/حالbergerak  
 Pertemuan  -  شيء/حالbertemu  

يف هذه اجملموعة اليت تظهر فعله اندرا. أنظر إىل  Nominaهناك عدد من 
 املثال:

  bermintaشيء/حال  -  Permintaan  .ب
Persetujuan   -  شيء/حالbersetuju  

Perseorangan   -  شيء/حالberseorang  

- -Peاآلخر  بنائه، أو per- -an السابق والالحق بزايدة Nominaمث هناك 

an اليت هلا ،‘( معىن املكان أو الواليةyang ber--)’:أنظر إىل املثال . 

  kotaاملكان  -  Perkotaan  .ج
 Perkampungan  -  املكانKampung  

Pegunungan   -  املكانGunung  



31 
 

اآلخر  بنائه، أو per- -an السابق والالحق بزايدة Nominaوكذلك هناك 
Pe- -an  وPel- -an  اليت ال تشرح إال تصنيفها من أساس قياسي. نعرفNomina 

Perdagangan ترتبط ابلفعل  اليتBerdagang:أنظر إىل املثال . 
   Perikan  .د

 Perkapalan   
 Perbukuan  

 ،Pe بناءوينبغي كلها أن يكشف املفهوم اجلديد يف اجملتمع املتطور. إال أن 
الذي  Pe- -an ببناءاملساوة  Pe- -an يخر األبنية األله  Per- -an السابق والالحق

  .Peng- -an السابق والالحق بناءيكون أحد 
 ( Per- -anاآلخر من   البناء Pe- -an) Berlariشيء/حال -  Pelarian .ه

Pelarian  - عمليةMelarikan diri (Pe- -an اآلخر من  البناءPeng- -an) 
 

8. Nomina  أبساس عديد الكلمة 
يف بناءه، ولكن  الفعل املشتق اليت ال حتذف السابق هناك جمموعة من

 أصبح أصوال يف زايدهتا. أنظر إىل املثال:
Bersama 

Berengkat 

Berhasil 

Kebersamaan 

Keberangkatan 

Keberhasilan 

- 

Pemberangkatan 

- 

- 

- 

- 

Seragam 

Seimbang 

Sesuai 

Keseragaman 

Keseimbangan 

Kesesuaian 

Penyeragaman 

Penyeimbangan 

Penyesuaian 

Perseragaman 

- 

Persesuaian 

Terpadu 

Terlibat 

Terlaksana 

Keterpaduan 

Keterlibatan 

Keterlaksanaan 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Mempersatukan 

Mempercepat 

Memperhatikan 

Pemersatu(an) 

Pemercepatan  

Pemerhati 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Pemimpin    
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9. Nomina بزايدة (الداخلInfiks )–el-, -er-, -em- 
، غري ، وهي الزايدة يف وسط الكلمةالداخل بزايدةNomina  بناءعملية 

كلمة برت الناس باليت يع رة يف اللغة اإلندونيسية. وجند األمثالمثم
Monomorfemis. 

 Tunjuk - Telunjuk .أ

Patuk  - Pelatuk 

Gembung - Gelembung 

 Sabut - Serabut .ب

Suling - Seruling 

Gigi  - Gerigi  

 Kuning - Kemuning .ج

 
10. Nomina ( ابلزايدةAfiks) –wan, -wati 

Nomina بزايدة –wan, -wati  رباء اخليكون الذي  من(1إيل معىن ) ةمقّرر
 .معينةصفة  الذي له من(3، )اعينعمال م يعملالذي  من(2يف جمال املعني، )

 ، أماومعنها يرجع إيل الرجل والنساء Man–وهي  خرآ بناءهلا  wan–الزايدة 
 . املثال:لنساءخصوصا ل استعماهلا wati– الزايدة

 Ilmu من الذي يكون اخلرباء يف جمال  Ilmuwan .أ

Budayawan  يكون اخلرباء يف جمالمن الذي  Budaya 

Sejarawan من الذي يكون اخلرباء يف جمال  Sejarah 

 Berkaryaالذي عمله  من Karyawan .ب

Wartawan  يف جمالمن الذي يعمل Perwartaan 

Usahawan  يف جمالمن الذي يعمل Usaha 

 Olahragaجمال يف من الذي يكون اخلرباء  Olahragawan .ج

Hartawan الذي له  منHarta 

Rupawan الذي له  منRupa elok 
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11. Nomina زايدةلاب (Afiks) –at, -in 

 زايدةاحملدودة بعالمة  Nominaيف اللغة اإلندونيسية هناك جمموعة من 
 إيل معىن االختالف يف النوع والعدد. املثال: مقّررةاليت  at, -in–الالحق

-Muslim -Muslimat (PR) -Muslimin(Jamak) 

-Mukmin -Mukminat  -Mukminin 

 

12. Nomina الالحق بزايدة-Tas   -(is)asi, -Logi –Isme,  
من اللغة  ,Tas -Logi –Isme- ة الالحقبزايد Nominaيف البداية، أخدت 

و  Isme ،-Logi- أبنيةمثمرة حىت ميكن استعمال األجنبية. مث جعل هذه الزايدة 
-Tas :يف أساس الكلمة اإلندونيسية. أنظر إىل املثال 

 .Komunisme ،Liberalisme ،Kapitalisme .أ
 .Kolonisasi ،Modernisasi ،Elektrifikasi .ب

 .Biolog ،Ekologi ،Hidrologi  .ج
 .Kualitas ،Realitas ،Aktifitas .د
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
يف هذا البحث إن مدخل البحث الذي استخدمها الباحث هو املدخل 
الكيفي. وأما املنهج الذي انتجه الباحث يف هذه الدراسة هو البحث الوصفي واملنهج 

يف  املصدرالبحث املكتيب وامليداين. وحيتوي يف البحث املكتيب الدراسة التقابلية بني 
حيتمل على أتدية الدراسة التقابلية أّما البحث امليداين  .سيةياإلندونواللغة العربية  اللغة

 الباحث ومعلمجيري هذا البحث ابلتعاون واالشرتاك بني  .القواعديف عملية تعليم 
 )أ( األوىل يف املدرسة الدينية معهد مفتاح اهلدى ماالنج.4 فصلاليف  والصرف النحو

البحث الذي حيصل ّن املنهج الكيفي هو إجراء أ Bogdan dan Taylorذهب 
 62إىل مجع البياانت الوصية سواء كانت كتابة أو لساان من اإلنسان والفعل الذي يبحث.

والدراسة املكتبية ليس كما قد فهم أكثر الناس، تعين القراءة والتسجيل على املراجع 
والكتب فحسب. والدراسة املكتبية هي األعمال املتعلقة مبنهج مجع البياانت املكتبية 

 63وحتليلها. ائتها وتسجيلهاوقر 

 

 مصادر البحث .ب
 املصادر الرئيسية .1

صادر امل. 64املصادر الرئيسية هي البياانت اليت هلا صلة ابملبحوث مباشرة
الرئيسية يف هذا البحث مأخودة من التحليل التقابلي بني املصدر يف اللغة العربية 

 .بنائهسية علي اعتبار ياإلندوناللغة و 
 

                                                           
62Lexy J.Meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, )Bandung: Rosda,2007), Hal.4 
63Mestika zed, Metode penelitian kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Hal.3 
64 Andi Prastowo. Memahami Metode-Metode  Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis, 

)Yogyakarta: Ar Ruzz,2011), Hal.31 
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 املصادر الثناوية .2
صادر الثناوية امل . 65املصادر الرئيسيةمعاونة  املصادر الثناوية هي البياانت

اثئق املتعلقات ابلدراسة التقابلية بني هايت من الكتاب والو  يف هذا البحث مأخودة
 اللغتني

 
 البحث جمتمع .ج

)أ( األوىل يف املدرسة 4 فصلالوأما جمتجع البحث يف هذا البحث فهو طلبة 
 مفتاح اهلدى ماالنج.الدينية معهد 

 
 أدوات البحث .د

 الواثئق .1

عن األشياء يف صورة  رض تشكل البياانت من مكان الباحثالواثئق هي تع
 66املالحظة الكتابية مثل الكتب واجملالت، وجمموعات األوراق ودرجة النتيجة.

اليت  القواعدواملراد ابلواثئق هنا البياانت اليت تؤخذ من املدرس أو واثئق عملية تعليم 
 تتعلق ابلبحث.

 
 املقابلة .2

 هي احملاورة بني السائل واجمليب لنيل األخبار ابلغرض املعني وجها بوجه
 )Face to face( إبرشاد املقابلة )Interview Guide(.67  واملراد هبذه الطريقة هي

الطريقة العملية جلمع البياانت بطريقة األسئلة واإلجابة بني الشخصني فأكثر يف جملس 
 واحد مواجهة.

                                                           
65 Andi Prastowo. Memahami Metode-Metode  Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis, 

)Yogyakarta: Ar Ruzz,2011), Hal.32 
66Mestika zed, Metode penelitian kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Hal.77 
67Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), Hal.234 



36 
 

 نظرا من عملها، تنقسم املقابلة على ثالثة أقسام. هي:
 املقابلة احلرة هي الحيمل السائل إرشاد األسئلة يف عمله. (أ

 إلرشاد األسئلة يف عمله.املقابلة املنظمة هي حيمل السائل  (ب

 68املقابلة احلرة واملنظمة هي الرتكيب بني املقابلة احلرة واملقابلة املنظمة. ج(

 لة احلرّة املنظمة. وعقدت الباحثابملقاب قيم الباحثيويف هذا البحث س
وكذالك الطلبة للحصول على األخبار عن  اللغة العربيةهبذه الطريقة مع معلمي 

 .القواعدمشكالهتم وما يتعلق بعملية تعليم 
 

 املالحظة .3

ويراد هبا 69هي عملية تركيز االهتمام على املوضوع ابستعمال مجيع احلواس.
الطريقة العملية مبالحظة ومشاهدة احلواديث والظواهر اليت تتعلق هبذا البحث. 

 ملالحظة مباشرة عن:تستعمل هذه الطريقة إلجياد ا
 العربية واإلندونيسية املصدرالفروق واملشاهبات بني  (أ

 القواعدالطريقة التعليمية يف إجراء عملية تعليم  (ب

 القواعدأتدية الدراسة التقابلية يف تعليم  (ج

 

 حتليل البياانت .ه
توصف ( deskriptif) أّما املنهج املستخدم لتحليل البياانت هو املنهج الوصفي

اللغويّة بغري حماولة إجياد العلل واألسباب. أي أنه يقتصر على عرض االستعمال املظاهر 
 70اللغوي لدي جمموعة معينة، يف زمان معني.

ونعرف املنهج الوصفي أنّه أسلوب من أساليب التحليل املرّكز على معلومات 
ك من كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمّدد، أو فرتة من فرتات زمنية معلومة، وذال

                                                           
68Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal.156 
69Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal.133 

 24(، ص:1980 ،أّم القرى ط :ةتوفيق شهلني، علم اللغة العام، )القاهر  70
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أجل احلصول على نتائج علمية، مثّ تفسريها بطريقة موضوعية، مبا ينسجم مع املعطيات 
الفعلية للظاهرة. وقد يقتصر هذا املنهج على وضع قائم يف فرتة زمنية حمددة أوتطويرا 

 يشمل عنده فرتات زمنية.
ج يعترب الوصف ركنا أساسياًّ من أركان البحث العلمي، ومنهجه من أهّم املناه

املتبعه فيه، إذ إّن الباحث الذي يرغب يف الوصول إىل نتائج علمّية يعتمد عليها البّد 
من أن حيرص على وصف الوضع الراهن للظاهرة، وذلك برصدها وفهم مضموهنا 
واحلصول على أوصاف دقيقة وتفصيلية هلا بغية اإلجابة عن األسئلة اليت يطرحها 

  71واملشكالت اليت يدرسها.
حتليل الّدراسة التقابلية على مذهب علم اللغة البنيوي الذي يرتّكز ونستخدم 

 72يف الرتكيب بني اللغة األوىل واللغة الثانية على وصفهما وتقابلهما يف نفس احملتوى.
بوصف البياانت املختارة. ورأى جاميس أّن  يةعادة، بدأت الدراسة التقابل

 (Krezeszowski) أّما كرسيسوسكي ابل.هناك املرحلتني األساسيّتني ومها الوصف والتق
يعتمد على ثالث املراحل األساسية وهي: أّواًل، خطوة الوصف. اثنًِيا، خطوة االنتقاء. 

رابًعا، التنّبؤ )زاده بعض أهل الدراسة التقابلية التطبيقية على  73اثلثاً، خطوة التحليل.
 جمال تعليم اللغة(

اليت تنقسم إىل  (Clifford)على نظريّة كلفرود  ويف مرحلة التنّبؤ اختار الباحث
 74ستة مراحل وهي:

  : ال فرق بني اللغة األوىل واللغة الثانية (Transfer)مرحلة الصفر .1

 : جزئني يف اللغة األوىل يّتحد يف اللغة الثانية (Perpaduan) املرحلة األوىل .2

 غري موجود يف اللغة الثانية: جزء يف اللغة األوىل  (Subdiferensiasi) املرحلة الثانية .3

                                                           
، ص: (2000)دمشق: دار الفكر،  ،رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسيته النظرية وممارسته العملية  71

253 
72 Muriel Saville-Troike, Intruducing Second Language Acquisition, (Cambridge:UK, 2006), p:34 
73 Andrew Chesterman, Contrastive Functional Analysis,( Amsterdam: John Benjamin Publishing 

Campany, 1998), p: 52 
74 H.Douglas Brown, Teaching by Priciples, (San Francisco: Pearson Education, 2007) 
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: جزء من اللغة األوىل الذي يشّكل شكال جديدا  (Reinterpretasi) املرحلة الثالثة .4
 يف اللغة الثانية 

: جزء من اللغة الثانية الذي ما وجد يف اللغة  (Overdiferensiasi) املرحلة الرابعة .5
 األوىل

: جزء واحد يف اللغة األوىل ينقسم أو يتفرّع إىل  (Pembelahan) املرحلة اخلامسة .6
 فرعني أو عّدة فروع 
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 الرابعالفصل 
 عرض البياانت

 
شرح الباحث يف الباب املاضي أّن للدراسة التقابلية أربع خطوات. أال وهي لقد 

إجابة لسؤال البحث الوصف والتقابل والتنّبؤ والتوضيح. استخدم الباحث الوصف والتقابل 
املصدر يف اللغة العربية واللغة  األول والثاين وهي ملعرفة املتشاهبات واالختالفات بني

 .75وأّكده ابلتحقيق مع خبري يف مادة املتعلقةسية. ياإلندون
استخدم الباحث  القواعدأما إلجابة السؤال الثالث وهي لكشف أتديتها يف تعليم 

 .القواعدالتنّبؤ والتوضيح، وهو إليضاح األخطء الذي أمكن عند الطلبة يف تعليم 
 

الوصول إىل املتشبهات واإلختالفات بني املصدر  -: الوصف والتقابل ملبحث األِولا
 سيةييف اللغة العربية واللغة اإلندون

 الوصف .أ
 املصدر يف اللغة العربية .1

 املصدر الصريح (1
 76املصادر الصريح ثالثة أنواع قياسيةأما 

 املصدر األصلي .أ
املصدر األصلي : وهو املقصود هنا، إما مصدر فعل الثالثي وغري 
الثالثي. وأوزن من مصدر فعل الثالثي وغري الثالثي سيتم شرحه يف هذا 

 اجلدوال أدانه:

                                                           
واألستاذة سييت أنيجات خبرية  2017يوليو  20العربية، خبري مادة اللغة األستاذ دانبال حلمي مع  املقابلة 75

 2017يوليو  22مادة اللغة اإلندونيسية، 
 132ص:  (،: مكتبة احملمدي بريوت) ،النحو الوايف ،عباس حسن 76
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 املثال الوزن نوع الفعل النمرة

الثالثي اجملرد  1
 )قياسي(

 َنْصرًا - َنَصرَ  فَ َعل

 ُحْسًنا -َحُسَن  فُعل

 ِعْلًما -َعِلَم  فِعل

 َرمْحَة َفعلة

 نِْعَمة ِفعلة

َلة فُعلة  قُ ب ْ

 ِنْسَيان ِفْعالن

 ُشْكرَان فُعالن

 َسَنآن فَ َعالن

 تَ ْقَوى َفعلى

الثالثي اجملرد  2
 )مساعي(

 رُُكْوًعا –رََكَع  فُ ُعْول

 فَ َرًحا –َفرَِح  فَ َعل

 َكرَاَمةً   –َكُرَم  فَ َعالة

الثالثي املزيد  3
 )حبرف(

 اْكرَاًما –َأْكَرَم  أفعل

رًا –ََشََّر  فّعل  َتْشِمي ْ

 ُمَياَسرَةً  –اَيَسَر  فاعل
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الرابعي اجملرد  
 وامللحق

فعللة وأوزان 
 امللحق

 زِْلزَااًل  -زَْلزََلٌة  –زَْلَزَل 

 املزيد الرابعي 

 تَ زَْلُزاًل  –تَ زَْلَزَل  تفْعُلال اخلماسي 5

 تَ َقاُتاًل  –تَ َقاَتَل  تفاُعال

 اْنِكَسارًا –اْنَكَسَر  انفعال

 اْمِتَحاانً  –اْمَتَحَن  افتعال

 اْصِفرَارًا –اْصَفرَّ  افعالال

 اْحرجِْنَاًما –اْحَرجْنََم  افِعنالال السداسي 6

َناانً  –اْطَمَأنَّ  افعالل  اْطِمئ ْ

 اْسِتْخرَاًجا –اْسَتْخرََج  اسِتفعال

 

 املصدر امليمي .ب
وهو ضرابن: إما  77املصدر امليمي : ما كان يف أوله ميم زائدة.

 78مصدر ميمي ثالثي وإما غري ثالثي.
فالثالثي منه يرد علي وزن َمْفَعل، وهذا يف مجيع األوزن. حنو: 
َئًسا. إال إذا كان الفعل مثاال صحيح  َذَهَب َمْذَهًبا وَعِمَل َمْعَماًل ويَِئَس َمي ْ

                                                           
 132(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 77
ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية )سالمت دارين، البداية يف علم الصرف، الطبعة الثاين،  78

 101، ص: (2012احلكومية، 
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الالم فإن مصدره علي وزن َمْفِعل. حنو: َوَضَع َمْوِضًعا وَوَسَم َمْومِسًا وَوَعَد 
 َمْوِعًدا.

 غري املثال مما هو صحيح الالم: كل ما ويشذ عن هذه القاعدة يف
دل علي معرفة أو مصرية أو مقدرة. حنو: َعَرَف َمْعرَِفًة وحنو: رَجَع َمْرِجًعا 

رًا وحنو: َقِدَر َمْقِدَرًة وحنوها.  وَصاَر َمِصي ْ
وغري ثالثي منه يكون علي وزن مضارعة مع إبدال حرف املضارعة 

: اْسَتْخرََج ُمْسَتْخرَج واْحَرجْنََم ميما مضمومة مع فتح ما قبل آخره. حنو
َعْنَسَس ُمْقَعْنَسس واْسَحْنَكَك ُمْسَحْنَكك.  حُمَْرجْنَم واق ْ

 
 املصدر الصناعي .ج

املصدر الصناعي : اسم تلحقه ايء النسبة مردفة ابلتاء للداللة علي 
. 80وتتم صياغته بزايدة ايء مشددة بعد االسم يليها  اتء مربوطة 79صفة فيه.

إنسان إنسانية وعامل عاملية وغري ذلك. فاإلنسانية الصفة املسوبة إيل حنو: 
 اإلنسان والعاملية الصفة املسوبة إيل العامل.

ويكون ذلك يف األمساء اجلامدة كاإلنسانية واحليوانية وحنوها، ويف 
 األمساء املشتقة كالعلمية واملصدرية وحنوها.

 
 املصدر املؤول (2

مكونة من أن أو ما والفعل أو أّن وامسها مصدر مؤول وهو كل عبارة 
 . واملصدر املؤول يكون من:81وخربها وميكن أتويلها إىل مصدر صريح

                                                           
 134(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 79
ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية )عة الثاين، سالمت دارين، البداية يف علم الصرف، الطب 80

 101، ص: (2012احلكومية، 
 21: ص اإلسالمية(، الثقافةدار  :بريوت، )ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،   81
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 أن والفعل مثل : أريد أن أقبلك )أي أريد مقابلتك( -
 ما والفعل مثل : يسرين ما عملت )أي يسرين عملك( -
 لشمس(أّن وامسها وخربها مثل : أمتىن أّن الشمس طالعة )أي أمتىن طلوع ا -

 82حروف املصدر: ما، أن، أّن. فاألوالن للفعلية، وأّن لإلمسية.
 

 سيةييف اللغة اإلندوناملصدر  .2
ر يف اللغة اإلندونيسية الذي املصدالباب األول أن قد ذكر الباحث يف 

سيبحث الباحث يف هذا املبحث، . Nomina turunan يقصده الباحث هو
 Nominaفقد. ألن ليس كل جمموعة من  Nomina turunanجمموعة من  سبعة

turunan  ميكن تقبلها  ابملصدر، هناك عدد منNomina turunan ميكن  اليت
 Nominaجمموعة (1)هي: السبعة تقبلها ابإلسم الفاعل وغري ذلك. ومن هذه 

السابق والالحق  بزايدة Nomina(جمموعة 2)، -ke( Prefiksالسابق ) بزايدة
(Konfiks )ke- -an( ،3 جمموعة)Nomina بزايدة ( السابق والالحقKonfiks) 

peng- -an، (4 جمموعة)Nomina بزايدة ( الالحقSufiks )–an، (5 جمموعة)
Nomina  السابق والالحق بزايدة (Konfiks )per- -an( ،6)Nomina   أبساس

– Tas   -(is)asi, -Logi- (Sufiksة الالحق )بزايد Nomina(7)عديد الكلمة، 

Isme, . 
 -ke السابق بزايدة Nominaجمموعة  -1

Nomina السابق مشتق بزايدة اليت ke-  عددها قليل. مثلKetua ،

Kehendak ،kekasih ،Kerangka . غري مثمرة. البناءوهذه عملية 
 

 

 

 

                                                           
 471ص:(، مصر : دار السالم) ،شرح كافية ابن حاجر ،السميع منصور علي عبد 82
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  ke- -an السابق والالحق بزايدة Nominaجمموعة  -2
  ke- -an السابق والالحق بزايدة Nominaاألساس املستخدم لبناء 

ابملعىن العام: التجريد املذكر أبساس كلمته، حاله  اإلسمهو الفعل، الصفة 
 أو مكانه. أنظر إىل املثال:

،  Kemenangan ،Kemanusiaan ،Kepahlawanan ،Kebimbangan .أ
Kemalasan. 

 .Kebakaran ،Kelaparan ،Keadaan ،Ketetapan ،Keputusan .ب
 .Kedutaan ،Kelurahan ،Kepulauan ،Kecamatan ،Kepresidenan .ج

 
 peng- -an السابق والالحق بزايدة Nominaجمموعة  -3

وهي أخري  أبنيةهلا  peng- -an السابق والالحق ،-Pengسواء ب 
pem- -an  ،pen- -an ،peny- -an ،pe- -an ،penge- -an .Nomina بزايدة 

  عملية/عمل‘ويدل على معىن  -mengترتبط ب   peng- -an السابق والالحق
Meng.. ’:أنظر إىل املثال . 

  Memberontak  عملية/عمل -  Pemberontakan -أ
Pendaftaran  -عملية/عمل   Mendaftar(kan)   

Pelatihan   -عملية/عمل   Melatih 
 Penggarisan -عملية/عمل   Menggariskan 

Penyaingan  -عملية/عمل   Menyaingi 
Pemukiman  -عملية/عمل   Memukimkan  

 Nomina السابق والالحق بزايدة peng- -an يف  مثمرة جدا
استعمال اللغة اليومية. ابإلضافة إىل معىن العملية أو العمل حيتوي أيضا 

 على معىن نتيجة. أنظر إىل املثال:
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 Menyelesaikanعملية/عمل/نتيجة -  Penyelesaian -ب
Pemeriksaan  - عملية/عمل/نتيجةMemeriksa  
Penghargaan  - عملية/عمل/نتيجةMengharga(i)  

Pengakuan  - عملية/عمل/نتيجةMengaku(i)  
 

 an– الالحق بزايدة Nominaجمموعة  -4
هو نتائج العمل اليت  -anبزايدة  Nomina املعىن العام املقّرر ب 

 " أنظر إيل املثال:Apa yang diأو مبعىن " -Mengأيكدها الفعل بزايدة 
 Menganjurkanنتائج العمل من -  Anjuran -أ

Kiriman - نتائج العمل منMengirimkan 

Asinan - نتائج العمل منMengasinkan 

 

ا و هل  -Mengبزايدة اُتصل ابلفعل  اليت -anبزايدة  Nomina هناك
اليت ال أتكد ذلك املعىن. ولكن أكثر معاهنا يرجع إيل  أو دوهناالزايدة 

 املكان. أنظر إيل املثال:

 Menepiاملكان ل - Tepian -ب

Belokan - املكان لMembelok 

Awalan - اليت وضعت يفAwal 

Akhiran - اليت وضعت يفAkhir 

 
 per- -an السابق والالحق  بزايدة Nominaجمموعة  -5

ابلفعل الذي له  per- -an السابق والالحق  بزايدة Nominaترتبط 
السابق ( أو ابلفعل الذي له -belو -beخري األبنية األ)وله  -berالسابق 
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memper- شيء أو حال ‘. وبسبب ذلك، معناه العام هوber..  أو
memper.. ’:أنظر إىل املثال . 

 berjanjiشيء/حال  -  Perjanjian  .أ
Pergerakan  -شيء/حالbergerak 

 Pertemuan  -  شيء/حالbertemu  

يف هذه اجملموعة اليت تظهر فعله اندرا.  Nominaهناك عدد من 
 أنظر إىل املثال:

 bermintaشيء/حال  - Permintaan .ب
Persetujuan -  شيء/حالbersetuju 

Perseorangan -  شيء/حالberseorang  

اآلخر  بنائه، أو per- -an السابق والالحق بزايدة Nominaمث هناك 
Pe- -an معىن املكان أو الوالية‘، اليت هلا (yang ber--)’:أنظر إىل املثال . 

  kotaاملكان  -  Perkotaan .ج
Perkampungan -  املكانKampung 

Pegunungan -  املكانGunung  

بنائه ، أو per- -an السابق والالحق بزايدة Nominaوكذلك هناك 
اليت ال تشرح إال تصنيفها من أساس قياسي.  Pel- -anو  Pe- -anاآلخر 
. أنظر إىل Berdagangترتبط ابلفعل  اليت Nomina Perdaganganنعرف 

 املثال:

 Perikanan  .د
 Perkapalan 

 Perbukuan 
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وينبغي كلها أن يكشف املفهوم اجلديد يف اجملتمع املتطور. إال أن 
املساوة  Pe- -an يخر األبنية األله  Per- -an السابق والالحق ،-Pe بناء

  .Peng- -an السابق والالحق بناءالذي يكون أحد  Pe- -an ببناء
 (Per- -anمن  اآلخر  بناء Pe- -an) Berlariشيء/حال -  Pelarian .ه

Pelarian - عمليةMelarikan diri (Pe- -an من اآلخر  بناءPeng- 

-an) 
 

6- Nomina  أبساس عديد الكلمة 
يف بناءه، عة من الفعل املشتق اليت ال حتذف السابق هناك جممو 

 زايدهتا. أنظر إىل املثال: ولكن أصبح أصوال يف
Bersama 

Berengkat 

Berhasil 

Kebersamaan 

Keberangkatan 

Keberhasilan 

- 

Pemberangkatan 

- 

- 

- 

- 

Seragam 

Seimbang 

Sesuai 

Keseragaman 

Keseimbangan 

Kesesuaian 

Penyeragaman 

Penyeimbangan 

Penyesuaian 

Perseragaman 

- 

Persesuaian 

Terpadu 

Terlibat 

Terlaksana 

Keterpaduan 

Keterlibatan 

Keterlaksanaan 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Mempersatukan 

Mempercepat 

Memperhatikan 

Pemersatu(an) 

Pemercepatan  

Pemerhati 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Pemimpin    

 

7- Nomina ة الالحقبزايد -Tas   -(is)asi, -Logi –Isme,  
 ,Tas   -Logi –Isme- الالحق بزايد Nominaيف البداية، أخدت 

- أبنيةمثمرة حىت ميكن استعمال من اللغة األجنبية. مث جعل هذه الزايدة 
Isme ،-Logi  و-Tas :يف أساس الكلمة اإلندونيسية. أنظر إىل املثال 

 .Komunisme ،Liberalisme ،Kapitalisme .أ
 .Kolonisasi ،Modernisasi ،Elektrifikasi .ب
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 .Biolog ،Ekologi ،Hidrologi .ج
 .Kualitas ،Realitas ،Aktifitas .د

 
 التقابل .ب

سية. وجدان يبعدما وصف الباحث عن املصدر يف اللغة العربية واللغة اإلندون
عّدة الّتشّبهات واالختالفات بينهما والحظنا هذه الّتشّبهات واالختالفات من انحية 

 ال من معناها أو من وظيفتها. البناء
 قّدم ووصف الباحث، وضع الباحث  اجلدول البياين كما يلي:اختصارا مبا 

 العربية املصدر بناء
 البيان الرقم

 بين من الفعل االزم واملتعدي 1
 بين من اإلسم اجلامد واملشتق أى املصدر الصناعي 2
 أى املصدر املؤول بين من اجلملة 3
 امليزان الصريف معتمدا إيل األوزن أو بين 4
 ستبدال احلرف االالزايدة و هناك  5
 يف آخر الكلمة أى املصدر الصناعي بين بزايدة املورفيم املقيد 6
 متضّمنا أحرف فعله 7

 4،1جدول 
 العربية املصدر بناء

 
 بناء املصدر اإلندونيسية

 البيان الرقم
 بين من الفعل االزم واملتعدي 1
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 بين من اإلسم اجلامد 2
 بين من الصفة 3
 )الالحق( ، آخر الكلمة)السابق( ل الكلمةأو إما يف  املورفيم املقيد بزايدةبين  4

 )السابق والالحق( ل الكلمة وآخرهاأو أو 
 (Nasalisasiهناك عملية اخلّن ) 5
 متضّمنا أحرف فعله 6

 4،2جدول 
 بناء املصدر اإلندونيسية

 
 بني واالختالفاتعّدة الّتشّبهات  فوجد الباحثاجلدول البياين ذاك ومن 

 سية كما يف اجلدول اآليت:ياللغة اإلندوناملصدر يف اللغة العربية و 
 :ءبناالانحية من  سيةيالِتشِبهات بني املصدر يف اللغة العربية واللغة اإلندون .1

 البيان 2اللغة  1اللغة  الرقم
 Verbaبنيت من  1

intransitive البناء بين من الفعل الالزم 

 البناء بين من الفعل املتعدي Verba transitifبنيت من  2
 احلرف متضّمنا أحرف فعله متضّمنا أحرف فعله 3
 البناء بين من اإلسم اجلامد Nomina dasarبنيت من  4

5 
 الالحق بنيت بزايدة

يف آخر )املورفيم املقيد 
 (الكلمة

و اتء  بين بزايدة ايء النسبة
يف آخر )املورفيم املقيد(  مربوطة

 الكلمة
 البناء

 4،3جدول 
 الّتشّبهات
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 البيان:
1. Nomina turunan  هيNomina  اليت تتكون من كلمتني، وهي بنيت من

Nomina dasar  من هذا ، خصوصا من الفعل والصفة. نظرا األخري األبنيةأو
 Verba( إما من Verbaاليت بنيت من الفعل) Nomina turunanالشرح، هناك 

transitif   وVerba intransitif واملثال من .Nomina turunan  اليت بنيت من
Verba intransitif  هي"Kedudukan"  أصله"Duduk" السابق والالحق بزايدة 

ke- -an. نوعان، إما املصدر السماعي واملصدر القياسي. إذا ورد  واملصدر
شيئ ومل يعلم كيف تكلموا مبصدره، فإنك تقيسه على وزن من فعله. ويف 
اللغة العربية هناك الفعل الالزم والفعل املتعدي. أما مثال املصدر من الفعل 

 الالزم هو "انكسارًا" من فعل "انكسر".
اليت بنيت  Nomina turunanهناك ، 1كما قد ذكر الباحث يف البيان رقم  .2

. واملثال من Verba intransitifو   Verba transitif( إما من Verbaمن الفعل)
Nomina turunan  اليت بنيت منVerba transitif   هي"Pendengaran"  أصله

"Mendengar" السابق والالحق بزايدة Peng- -an.  وكذلك املصدر، إما تقيسه
من الفعل الالزم والفعل املتعدي. أما مثال املصدر من الفعل املتعدي هو 

 "تدريس" من فعل "دّرس". 
جمردا عن الزمان، متضمنا أحرف فعله املصدر هو اللفظ الدال على احلدث،  .3

قتاال"، أو معّوضا مما حذف -علما"، أو تقديرا، مثل"قاتل-لفظا، مثل"علم
من هذا التعريف عرفنا أّن املصدر يتضمن أحرف  83قتاال".-بغريه، مثل"قاتل

أحرف فعله، مثل  Nomina turunan تتضمن، Nomina turunanفعله. وكذلك 
"Kedudukan"  أصله"Duduk" السابق والالحق بزايدة ke- -an. و 
"Kemenangan"  أصله"Menang" السابق والالحق بزايدة Ke- -an. 

                                                           
 123(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الغالييينالشيخ املصطفلى  83



51 
 

اليت تتكون من كلمتني، وهي  Nominaهي  Nomina turunanكما عرفنا أّن  .4
، خصوصا من الفعل والصفة. األخري األبنيةأو  Nomina dasarبنيت من 

 املثال:. Nomina dasarاليت بنيت من  Nomina turunanهناك إذا، 

"Sukuisme " بنيت منNomina dasar “Suku” الالحق بزايدة–isme و 
"Perumahan"  بنيت منNomina dasar “Rumah” السابق والالحق بزايدة 

pe- -an . ويف اللغة العربية ينقسم اإلسم إىل قسمني وهي اإلسم اجلامد واإلسم
املصدر هناك املصدر الصناعي وهي اسم تلحقه ايء املشتق. يف املبحث عن 

وتتم صياغته بزايدة ايء مشددة  84النسبة مردفة ابلتاء للداللة علي صفة فيه.
. ويكون ذلك من األمساء اجلامدة و األمساء 85بعد االسم يليها اتء مربوطة

 املشتقة. واملثال من األمساء اجلامدة هي "اإلنسانية" أصله "اإلنسان".
بنيت بزايدة  اليت Nominaهناك  األخرى Nomina turunan بناءلية يف عم .5

بنيت  اليت Nomina turunanواملثال (. املورفيم املقيد يف آخر الكلمة )الالحق
أصله " Makanan"هي (. املورفيم املقيد يف آخر الكلمة )الالحقبزايدة 

"Makan" الالحق بزايدة -An . املصدر الذي بين املصدر هناك  بناءويف عملية
و اتء مربوطة يف آخر الكلمة. وهي املصدر الصناعي أى  بزايدة ايء النسبة

املثال: " احليوانية  86اسم تلحقه ايء النسبة مردفة ابلتاء للداللة علي صفة فيه.
 و اتء مربوطة يف آخر الكلمة. " أصله " احليوان" بزايدة ايء النسبة

 
 
 

                                                           
 134(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 84
اإلسالمية ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم )سالمت دارين، البداية يف علم الصرف، الطبعة الثاين،  85

 101، ص: (2012احلكومية، 
 134(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 86
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 :البناءمن انحية  سيةياللغة العربية واللغة اإلندوناالختالفات بني املصدر يف  .2
 البيان 2اللغة  1اللغة  الرقم

 البناء بين معتمدا إىل األوزن - 1
 البناء بين بدون الزايدة - 2
 البناء بين بزايدة احلرف يف أول الكلمة - 3

بين بزايدة احلرف يف وسط الكلمة  - 4
 البناء أى قبل حرف اآلخر

 البناء بزايدة احلرف يف آخر الكلمةبين  - 5

بين بزايدة احلرف يف أول الكلمة  - 6
 البناء وآخرها

بين بزايدة احلرف يف وسط الكلمة  - 7
 البناء أى قبل حرف اآلخر وآخرها

بين إببدال احلرف الثاين )عني  - 8
 البناء الفعل(

بين إببدال احلرف الثالث )الم  - 9
 البناء الفعل(

10 - 
بين إببدال احلرف الثاين )عني 
الفعل( وزايدة احلرف يف آخر 

 الكلمة 
 البناء

11 - 
بين إببدال أحد حرفه )بعد عني 

الفعل( وزايدة احلرف يف وسط 
 الكلمة أى قبل حرف اآلخر

 البناء
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12 - 
بين إببدال احلرف الثالث )الم 
الفعل(  وزايدة احلرف يف آخر 

 الكلمة
 البناء

13 - 
إببدال احلرف الثالث )الم بين 

الفعل( وزايدة احلرف يف وسط 
 الكلمة أى قبل حرف اآلخ وآخرها

 البناء

14 - 
بين حبذف احلرف األّول )فاء 
الفعل( وزايدة احلرف يف آخر 

 الكلمة
 البناء

15 - 
بين  حبذف حرف متجانس بعني 

فعله وزايدة احلرف يف أول الكلمة 
 ووسطتها أي قبل حرف اآلخر

 البناء

 البناء بين من اإلسم املشتق - 16

بين حبروف املصدر: ما، أن، أّن  - 17
 البناء واجلملة

 البناء - بنيت من الصفة 18

19 
بنيت بزايدة السابق 

ل يف أوّ  )املورفيم املقيد
 (الكلمة

 البناء -

20 
بنيت بزايدة السابق 

 والالحق )املورفيم املقيد
 (الكلمة وآخره ليف أو 

 البناء -
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21 
هناك عمليية اخلّن 

(Nasalisasi فىي بناء )
Nomina turunan  

 البناء -

 4،4جدول 
 االختالفات

 
 البيان:

يف عملية تصريف الكلمة العربية عرفنا أن هناك الوزن أو امليزان الصريف. امليزان  .1
الصريف هو مقياس وضعه العلماء ملعرفة أحوال بنية الكلمة. وقد جعلوه مكوان 

ثالثة أحرف أصول، هي: ف ع ل، وجعلوا الفاء تقابل احلرف األّول  من
األصيل من الكلمة، والعني تقابل احلرف األصيل الثاين منها، والالم تقابل 

واملصدر يبين إما من اإلسم كاملصدر الصناعي وإما  87احلرف األصيل الثالث.
فَ ْعَلَلًة". وهذه -لَ يقاس من أوزن فعله كاملصدر فعل فوق الثالثي املثال "فَ ْعلَ 

الكلمة خصوصا  بناءعملية خمتلفة ابللغة اإلندونيسية اليت ليس هناك الوزن يف 
 Nomina dasarمن Nomina turunan . بنيت Nomina turunanعملية بناء يف 
 .، خصوصا من الفعل والصفة بزايدة املورفيم املقيداألخري األبنيةأو 

احلرف ولكن أبدلت أحد حركة حرفه. ومن  بين املصدر من فعله بدون الزايدة .2
 املصدر الذي مت تضمينها يف هذه الفعة هي:

ا"، "أََملَ -َنْصرًا"، "َمدَّ -يف الباب األول من الثالثي اجملرد "َنَصرَ  .أ -َمدًّ
 أََماًل".

-فَ رًّا"، "َيَسرَ  -َضْراًب"، "فَ رَّ -يف الباب الثاين من الثالثي اجملرد "َضَربَ  .ب
 َوْعًدا".-أََدًما"، "َوأَدَ -ُيْسرًا"، "أََدمَ 

                                                           
 663(، ص: 1988، املكتبة األنوارية، دار سارانج، )موسوعة النحو والصرف واالعالل ،اميل بديع يعقوب 87
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-َوْضًعا"، "يَ َفعَ -فَ ْتًحا"، "َوَضعَ -يف الباب الثالث من الثالثي اجملرد "فَ َتحَ  .ج
 يَ ْفًعا".

ا"، "َوِجلَ -ِعْلًما"، "َعضَّ -يف الباب الرابع من الثالثي اجملرد "َعِلمَ  .د -َعضًّ
 بُ ْؤًسا".-ِإْْثًا"، "بَِئسَ -يَ َبًسا"، "َأمثَِ -َوَجاًل"، "يَِبسَ 

-مُيًْنا"، "أَُدبَ -ُحْسًنا"، "مَيُنَ -يف الباب اخلامس من الثالثي اجملرد "َحُسنَ  .ه
 بُْطًأ".-ُلْؤًما"، "َبطُؤَ -أََداًب"، "َلُؤمَ 

-تَ َفاُعاًل". املثال: "تَ َباَعدَ -من الثالثي املزيد حبرفني علي وزن "تَ َفاَعلَ  .و
 تَ َباُعًدا".

رَ -"تَ َفعَّلَ من الثالثي املزيد حبرفني علي وزن  .ز -تَ َفعُّاًل". املثال: "َتَكسَّ
رًا".  َتَكسُّ

تَ َفْعُلاًل". املثال: -من الرابئي املزيد حبرف واحد علي وزن "تَ َفْعَللَ  .ح
 َتَدْحُرًجا".-"َتَدْحرَجَ 

 جَتَْلبُ ًبا"-تَ َفْعُلاًل". املثال: "جَتَْلَببَ -من الثالثي امللحق علي وزن "تَ َفْعَللَ  .ط
بزايدة احلرف يف أول الكلمة. ومن املصدر الذي مت بين املصدر من فعله  .3

تضمينها يف هذه الفعة هي املصدر امليمي. املصدر امليمي : ما كان يف أوله 
فالثالثي  89وهو ضرابن: إما مصدر ميمي ثالثي وإما غري ثالثي. 88ميم زائدة.

-و"َعِملَ َمْذَهًبا" -منه يرد علي وزن َمْفَعل، وهذا يف مجيع األوزن. حنو: "َذَهبَ 
َمْعَماًل". إال إذا كان الفعل مثاال صحيح الالم فإن مصدره علي وزن َمْفِعل. 

َمْومِسًا". وغري ثالثي منه يكون علي وزن -َمْوِضًعا" و"َوَسمَ -حنو: "َوَضعَ 
مضارعة مع إبدال حرف املضارعة ميما مضمومة مع فتح ما قبل آخره. حنو: 

 ُمْسَتْخرَج".-"اْسَتْخرَجَ 
                                                           

 132(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 88
ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية )سالمت دارين، البداية يف علم الصرف، الطبعة الثاين،  89

 101، ص: (2012احلكومية، 
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صدر من فعله بزايدة احلرف يف وسط الكلمة أى قبل حرف اآلخر. بين امل .4
 ومن املصدر الذي مت تضمينها يف هذه الفعة هي:

 َوقَارًا".-يف الباب اخلامس من الثالثي اجملرد مثال واوي "َوقُ رَ  .أ
َعلَ  .ب َعااًل". حنو: "َأْكَرمَ -من الثالثي املزيد حبرف واحد علي وزن "أَف ْ -ِإف ْ

 ِإْكرَاًما".
تَ َعلَ من  .ج -اْفِتَعااًل". حنو: "اْجَتَمعَ -الثالثي املزيد حبرفني علي وزن "اف ْ

 اْجِتَماًعا".
-اْنِفَعااًل". حنو: "اْنَكَسرَ -من الثالثي املزيد حبرفني علي وزن "انْ َفَعلَ  .د

 اْنِكَسارًا".
َعلَّ  .ه رَارًا-اْفِعاَلاَل". حنو: "امْحَرَّ -من الثالثي املزيد حبرفني علي وزن "اف ْ  "امحِْ

اْسِتْفَعااًل". حنو: -من الثالثي املزيد بثالثة أحرف علي وزن "اْستَ ْفَعلَ  .و
 اْسِتْخرَاًجا".-"اْسَتْخرَجَ 

َعوَّلَ  .ز اْفِعوَّااًل". حنو: -من الثالثي املزيد بثالثة أحرف علي وزن "اف ْ
 اْعِلوَّاطًا".-"اْعَلوَّطَ 

َللَ  .ح َعن ْ -و: "اْحَرجْنَمَ اْفِعْناَلاًل". حن-من الرابئي امللحق علي وزن "اف ْ
 اْحرجِْنَاًما".

َللَ  .ط َعن ْ َعْنَسسَ -من الثالثي امللحق علي وزن "اف ْ -اْفِعْناَلاًل". حنو: "اق ْ
 اْقِعْنَساًسا".

َعَللَّ  .ي اًل( حنو: "اِْقَشَعرَّ -الذي ينقل من الرابئي علي وزن "اِف ْ -اِْفِعالَّ
 اِْقِشْعرَارًا".

لمة. ومن املصدر الذي مت بين املصدر من فعله بزايدة احلرف يف آخر الك .5
 تضمينها يف هذه الفعة هي:

 َنْشَأًة".-يف الباب الثالث من الثالثي اجملرد مهموز الم "َنَشأَ  .أ
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 َخْشَيًة".-يف الباب الرابع من الثالثي اجملرد انقص ايئي "َخِشيَ  .ب
 ُحْسَبااًن".-يف الباب السادس من الثالثي اجملرد صحيح "َحِسبَ  .ج

فَ ْعَلَلًة". حنو: -ئي اجملرد وامللحق علي وزن "فَ ْعَللَ كل الفعل يف ابب الراب .د
 َدْحَرَجًة".-"َدْحرَجَ 

بين املصدر من فعله بزايدة احلرف يف أول الكلمة وآخرها. ومن املصدر الذي  .6
مت تضمينها يف هذه الفعة هي املصدر من الثالثي املزيد حبرف واحد علي وزن 

 َقاتَ َلًة".مُ -ُمَفاَعَلًة". حنو: "قَاَتلَ -"فَاَعلَ 
بين املصدر من فعله بزايدة احلرف يف وسط الكلمة أى قبل حرف اآلخر  .7

 وآخرها. ومن املصدر الذي مت تضمينها يف هذه الفعة هي:
 بَ رَاَءًة"-يف الباب الرابع من الثالثي اجملرد مهموز الم "بَرِئَ  .أ

-"َجُنبَ َضَخاَمًة"، -يف الباب اخلامس من الثالثي اجملرد صحيح "َضُخمَ  .ب
 جَنَاَسًة".-َجَبانًَة"، "جَنُسَ -َشجضاَعًة"، "َجُبَ -َجَنابًَة"، "َشُجعَ 

 َوَجاَهًة" -يف الباب اخلامس من الثالثي اجملرد مثال واوي "َوُجهَ  .ج
 ُسُروًَّة".-يف الباب اخلامس من الثالثي اجملرد انقص واوي "َسُروَ  .د

ل(. ومن املصدر الذي مت بين املصدر من فعله إببدال احلرف الثاين )عني الفع .8
 تضمينها يف هذه الفعة هي:

 َصْواًن".-يف الباب األول من الثالثي اجملرد أجواف واوي "َصانَ  .أ
رًا".-يف الباب الثاين من الثالثي اجملرد أجواف ايئى "َسارَ  .ب  َسي ْ

 َشيًّا".-يف الباب الثاين من الثالثي اجملرد لفيف مقرون "َشَوى .ج
 َخْوفًا".-الثالثي اجملرد أجواف واوي "َخافَ يف الباب الرابع من  .د

".-يف الباب الرابع من الثالثي اجملرد لفيف مقرون "َرِويَ  .ه  َرايَّ
 طُْواًل".-يف الباب اخلامس من الثالثي اجملرد أجواف واوي "طَالَ  .و
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بين املصدر من فعله إببدال احلرف الثالث )الم الفعل(. ومن املصدر الذي  .9
 عة هي:مت تضمينها يف هذه الف

 َغْزًوا".-يف الباب األول من الثالثي اجملرد انقص واوي "َغزَا .أ
 ََنْاًي".-يف الباب الثالث من الثالثي اجملرد مهموز عني انقص ايئي"ََنَى .ب

 رًِضا".-يف الباب الرابع من الثالثي اجملرد انقص ايئي "َرِضيَ  .ج
 .َوًجى"-يف الباب الرابع من الثالثي اجملرد لفيف مفروق "َوِجيَ  .د

بين املصدر من فعله إببدال احلرف الثاين )عني الفعل( وزايدة احلرف يف آخر  .10
 الكلمة. ومن املصدر الذي مت تضمينها يف هذه الفعة هي:

َئًة"-يف الباب الثاين من الثالثي اجملرد لفيف مقرون "َفآءَ  .أ  فَ ي ْ
َبًة".-يف الباب الرابع من الثالثي اجملرد أجواف ايئي "َهابَ  .ب  َهي ْ

املصدر من فعله إببدال أحد حرفه )بعد عني الفعل( وزايدة احلرف يف بين  .11
وسط الكلمة أى قبل حرف اآلخر. ومن املصدر الذي مت تضمينها يف هذه 

 الفعة هي:
َعْوَعلَ  .أ َعااًل". حنو: -من الثالثي املزيد بثالثة أحرف علي وزن "اف ْ اْفِعي ْ

 اْحِلْياَلًء".-"اْحَلْوىَل 
َعالَّ من الثالثي املزيد بثال .ب اْفِعْياَلاًل". حنو:  -ثة أحرف علي وزن "اف ْ

رَارًا".-"امْحَارَّ  ي ْ  امحِْ
بين املصدر من فعله إببدال احلرف الثالث )الم الفعل(  وزايدة احلرف يف آخر  .12

 الكلمة. ومن املصدر الذي مت تضمينها يف هذه الفعة هي:
 ُرْؤيًَة".-رََأىيف الباب الثالث من الثالثي اجملرد مهموز عني انقص ايئي " .أ

 قُ وًَّة".-يف الباب الرابع من الثالثي اجملرد الفيف مقرون "َقِوىَ  .ب
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بين املصدر من فعله إببدال احلرف الثالث )الم الفعل( وزايدة احلرف يف وسط  .13
الكلمة أى قبل حرف اآلخر وآخرها. ومن املصدر الذي مت تضمينها يف هذه 

 الفعة هي:
 ِسرَايًَة".-جملرد انقص ايئي "َسَرىيف الباب الثاين من الثالثي ا .أ

 ِوقَايًَة".-يف الباب الثاين من الثالثي اجملرد لفيف مفروق "َوقى .ب
بين املصدر من فعله حبذف احلرف األّول )فاء الفعل( وزايدة احلرف يف آخر  .14

 الكلمة. ومن املصدر الذي مت تضمينها يف هذه الفعة هي:
 ِعَدًة".-مثال واوى "َوَعدَ يف الباب الثاين من الثالثي اجملرد  .أ

 ِمَقًة"-يف الباب السادس من الثالثي اجملرد مثال واوى "َوِمقَ  .ب
بين املصدر من فعله حبذف حرف متجانس بعني فعله وزايدة احلرف يف أول  .15

الكلمة ووسطتها أي قبل حرف اآلخر. ومن املصدر الذي مت تضمينها يف 
تَ ْفِعْياًل". حنو: -علي وزن "فَ عَّلَ هذه الفعة هي من الثالثي املزيد حبرف واحد 

 تَ ْفرحِْيًا".-"فَ رَّحَ 
 Nominaاليت بنيت من  Nomina turunanيف اللغة اإلندونيسية ليس هناك  .16

turunan  ألنNomina turunan  هيNomina  اليت تتكون من كلمتني، وهي
، خصوصا من الفعل والصفة. األخري األبنيةأو  Nomina dasarبنيت من 

هناك املصدر الذي بين من اإلسم املشتق وهي املصدر الصناعي. كما ولكن 
قد ذكر الباحث من قبل املصدر الصناعي هي اسم تلحقه ايء النسبة مردفة 

وتتم صياغته بزايدة ايء مشددة بعد االسم  90ابلتاء للداللة علي صفة فيه.
شتقة. واملثال . ويكون ذلك من األمساء اجلامدة و األمساء امل91يليها اتء مربوطة

 من األمساء املشتقة هي " العاملية " أصله "العامل".
                                                           

 134(، ص: 2009جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العملية،  ،الشيخ املصطفلى الغالييين 90
سالمت دارين، البداية يف علم الصرف، الطبعة الثاين، ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  91

 101، ص: 2012احلكومية، 
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املصدر هناك املصدر الذي بين حبروف املصدر: ما، أن، أّن  بناءيف عملية  .17
بشيئ. وهذا املصدر  ليس هلا املعين إذا ال يتصلواجلملة. وهذه احلروف 

ن أو ما يسمى ابملصدر املؤول. املصدر املؤول وهو كل عبارة مكونة من أ
. واملصدر 92والفعل أو أّن وامسها وخربها وميكن أتويلها إىل املصدر الصريح

املؤول يكون من: أن والفعل مثل : أريد أن أقبلك )أي أريد مقابلتك(، ما 
والفعل مثل : يسرين ما عملت )أي يسرين عملك(، أّن وامسها وخربها مثل 

مثل  البناء(. وليس هناك : أمتىن أّن الشمس طالعة )أي أمتىن طلوع الشمس
 اللغة اإلندونيسية. Nomina turunanهذا يف 

اليت بنيت  Nomina turunanهناك كما قد ذكر الباحث يف البيان السابق،  .18
اليت بنيت من  Nomina turunanواملثال من . (Adjektiva)الصفةمن 

Adjektiva  هي"Kemalasan"  أصله"Malas" السابق والالحق بزايدة Ke- -

an . أما املصدر ال يبين من الصفة، املصدر يبين إما من اإلسم كاملصدر
 الصناعي وإما يقاس من أوزن فعله كاملصدر فعل فوق الثالثي.

بنيت بزايدة املورفيم املقيد  اليت Nominaهناك  Nomina turunan بناءيف عملية  .19
اليت ليس هلا املعين إذا ال املورفيم  هياملورفيم املقيد (. يف أوال الكلمة )السابق

املورفيم بنيت بزايدة  اليت Nomina turunanاألخرى. واملثال ابملورفيم تصل ت
 بزايدة "Hendak"أصله " Kehendak"هي املقيد يف أوال الكلمة )السابق( 

 مثل هذا يف املصدر العريب. البناءوليس هناك . -Ke السابق
 األبنيةأو  Nomina dasarأهنا بنيت من  Nomina turunanنظرا من تعريف  .20

وهذه الزايدة إما يف . املورفيم املقيد األخري، خصوصا من الفعل والصفة بزايدة
وكذلك ابلالحق وإما من آخر الكلمة يسمي أول الكلمة يسمي ابلسابق 

. واملثال ابلسابق والالحق هناك الزايدة اليت تقع يف أول الكلمة وآخرها يسمي

                                                           
 21: ص ة(،اإلسالمي الثقافةدار  :بريوت، )ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،   92
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السابق بزايدة  "Menang"أصله  "Kemenangan" هي: والالحق السابقمن 
 مثل هذا يف املصدر العريب. البناءوليس هناك . Ke- -an والالحق

( أى التصويت ابألنف. Nasalisasiعملية اخلّن ) هناك Nomina dasarيف بناء  .21
 ,me(N) السابق الصوت خّنا. إذا اتصل بناء( هو تغيري Nasalisasiاخلّن )

pe(N) أبتدأت حبرف  اليت ابلكلمة "S" ،"K" ،"P" ،"T" صوهتا خّنا.  كوني
 ."N" إىل  "T"و "M" إىل  "Ng" ،"P" إىل  "Ny" ،"K" إىل  "S"جعل حرف

 .Pe(N)- -an السابق والالحق بزايدة "Selesai"أصله  "Penyelesaian"املثال: 

 مثل هذا يف املصدر العريب. البناءوليس هناك 
 

املتشبهات واإلختالفات بني  الوصول إىل أتدية -التنبؤ والتوضيح املبحث الثاين: 
 القواعديف تعليم سية ياملصدر يف اللغة العربية واللغة اإلندون

 ؤالتنبِ  .أ
، مل الباحث ابلتقابل بني املصدر يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسيةعبعدما 

 Cliffordعن التشاهّبات واالختالفات فيهما ابستخدم نظرية  أقام الباحث التحليل
 اليت قّسم صعوابت تعليم اللغة األجنبّية إىل سّتة مراحل. اليت قد قدمت فيما مضى.

 واختصران عن تصنيف مراحل التنّبؤ فيما يلي:
 مرحلة التنِبؤ البيان 2اللغة  1اللغة  الرقم

 Verbaبنيت من  1

intransitive  مرحلة الصفر  البناء الفعل الالزمبين من
(Transfer) 

 Verbaبنيت من  2

transitif مرحلة الصفر  البناء بين من الفعل املتعدي
(Transfer) 

مرحلة الصفر  احلرف متضّمنا أحرف فعله متضّمنا أحرف فعله 3
(Transfer) 
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 Nominaبنيت من  4

dasar مرحلة الصفر  البناء بين من اإلسم اجلامد
(Transfer) 

5 
 الالحق بنيت بزايدة

يف آخر )املورفيم املقيد 
 (الكلمة

و  بين بزايدة ايء النسبة
)املورفيم اتء مربوطة 

 يف آخر الكلمةاملقيد( 
مرحلة الصفر  البناء

(Transfer) 

 4،5جدول 
 الّتشّبهاتالتنبؤ يف 

 
 مرحلة التنِبؤ البيان 2اللغة  1اللغة  الرقم

بين معتمدا إىل  - 1
املرحلة الرابعة  البناء األوزن

(Overdiferensiasi) 

املرحلة الرابعة  البناء بين بدون الزايدة - 2
(Overdiferensiasi) 

3 - 
بين بزايدة احلرف يف 

 البناء أول الكلمة
املرحلة الرابعة 

(Overdiferensiasi) 

4 - 
بين بزايدة احلرف يف 

وسط الكلمة أى 
 قبل حرف اآلخر

املرحلة الرابعة  البناء
(Overdiferensiasi) 

5 - 
بين بزايدة احلرف يف 

 البناء آخر الكلمة
املرحلة الرابعة 

(Overdiferensiasi) 

بين بزايدة احلرف يف  - 6
املرحلة الرابعة  البناء أول الكلمة وآخرها

(Overdiferensiasi) 
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7 - 

بين بزايدة احلرف يف 
وسط الكلمة أى 
قبل حرف اآلخر 

 وآخرها

املرحلة الرابعة  البناء
(Overdiferensiasi) 

بين إببدال احلرف  - 8
املرحلة الرابعة  البناء الثاين )عني الفعل(

(Overdiferensiasi) 

بين إببدال احلرف  - 9
املرحلة الرابعة  البناء الثالث )الم الفعل(

(Overdiferensiasi) 

10 - 

بين إببدال احلرف 
الثاين )عني الفعل( 

وزايدة احلرف يف 
 آخر الكلمة 

 البناء
املرحلة الرابعة 

(Overdiferensiasi) 

11 - 

بين إببدال أحد 
حرفه )بعد عني 

الفعل( وزايدة 
احلرف يف وسط 
الكلمة أى قبل 

 حرف اآلخر

املرحلة الرابعة  البناء
(Overdiferensiasi) 

12 - 

 بين إببدال احلرف
الثالث )الم الفعل(  

وزايدة احلرف يف 
 آخر الكلمة

املرحلة الرابعة  البناء
(Overdiferensiasi) 
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13 - 

بين إببدال احلرف 
الثالث )الم الفعل( 

وزايدة احلرف يف 
وسط الكلمة أى 

قبل حرف اآلخ 
 وآخرها

املرحلة الرابعة  البناء
(Overdiferensiasi) 

14 - 

بين حبذف احلرف 
الفعل(  األّول )فاء

وزايدة احلرف يف 
 آخر الكلمة

املرحلة الرابعة  البناء
(Overdiferensiasi) 

15 - 

بين  حبذف حرف 
متجانس بعني فعله 

وزايدة احلرف يف 
أول الكلمة 

ووسطتها أي قبل 
 حرف اآلخر

املرحلة الرابعة  البناء
(Overdiferensiasi) 

بين من اإلسم  - 16
 املرحلة الرابعة البناء املشتق

(Overdiferensiasi) 

17 - 
بين حبروف املصدر: 

املرحلة الرابعة  البناء ما، أن، أّن واجلملة
(Overdiferensiasi) 

املرحلة الثانية  البناء - بنيت من الصفة 18
(Subdiferensiasi) 
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19 

بنيت بزايدة 
السابق )املورفيم 

يف أّول  املقيد
 (الكلمة

املرحلة الثانية  البناء -
(Subdiferensiasi) 

20 

بنيت بزايدة 
السابق والالحق 

يف  )املورفيم املقيد
أّول الكلمة 

 (وآخره

املرحلة الثانية  البناء -
(Subdiferensiasi) 

21 

هناك عمليية 
اخلّن 

(Nasalisasi فىي )
 Nominaبناء 

turunan  

املرحلة الثانية  البناء -
(Subdiferensiasi) 

 4،6جدول 
 االختالفاتالتنبؤ يف 

 
اختالفات بني هاتني  21تشّبهات و  5كما الحظنا يف اجلدول أن وجدان 

 ووضع الباحث جمموع املراحل املفّصل كما يلي: Cliffordعند نظرية  اللغتني
 االختالفات التشِبهات املرحلة

 - 5  (Transfer 0)مرحلة الصفر
 - - (Perpaduan) املرحلة األوىل
 4 - (Subdiferensiasi) املرحلة الثانية

 - - ( Reinterpretasi) املرحلة الثالثة
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 17 - (Overdiferensiasi) املرحلة الرابعة
 - -  (Pembelahan) املرحلة اخلامسة

 4،7جدول 
 جمموع املراحل التنّبئية 

 
واللغة من هذا اجلدول وجدان أن كل التشبهات بني املصدر يف اللغة العربية 

واللغة  سيةياإلندونرحلة الصفر دليل علي أن ال فرق بني اللغة موقعت  يف  سيةياإلندون
 إىل أعالها. الثانيةيدّل علي اختالف أبهنم وقعت يف املرحلة العربية. وأّما الباقي 

أن إذا كان اجلزء من اللغة وقع يف مرحلة الصفر  Cliffordاعتمادا على نظرية 
املرحلة يف فهم ذاك اجلزء. أّما إذا كان اجلزء من اللغة وقع بني  طلبةفيسهل على ال

يف فهم ذاك اجلزء ألّن فيه  طلبةفيسبب الصعوابت على ال  حىت اخلامسة األوىل
وحيتاج إىل شرح واحتمام أكثر يف  طلبةذهن الاختالف ظاهر واضح بعيد عن 

 توضيحه.
 

  التوضيح .ب
واللغة املبحث السابق عمل الباحث ابلتنبؤ بني املصدر يف اللغة العربية يف 

. ويف هذه العملية وجد الباحث أن كل التشبهات بني املصدر يف اللغة سيةياإلندون
وقعت يف مرحلة الصفر دليل علي أن ال فرق بني اللغة  سيةيواللغة اإلندونالعربية 

 الثانيةاقي يدّل علي اختالف أبهنم وقعت يف املرحلة واللغة العربية. وأّما الب سيةياإلندون
 إىل أعالها.

أن إذا كان اجلزء من اللغة وقع يف مرحلة الصفر  Cliffordاعتمادا على نظرية 
املرحلة يف فهم ذاك اجلزء. أّما إذا كان اجلزء من اللغة وقع بني  طلبةفيسهل على ال

يف فهم ذاك اجلزء ألّن فيه  طلبةفيسبب الصعوابت على ال  حىت اخلامسة األوىل
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وحيتاج إىل شرح واحتمام أكثر يف  طلبةاختالف ظاهر واضح بعيد عن ذهن ال
 توضيحه.

، سيةيواللغة اإلندونوبعدما عمل الباحث ابلتنبؤ بني املصدر يف اللغة العربية 
دى يف ماّدة الصرف والنحو مبعهد مفتاح اهلم علامل مع أقام الباحث التوضيح ابملقابلة

 )أ( األوىل يف املدرسة الدينية معهد مفتاح اهلدى ماالنج.4 فصلالواملالحظة يف 
 أن ليس كل نتيجة وفق للتنبؤ يف الواقع،  عندما عمل ابلتوضيح، وجد الباحث

كانت الصعوبة ،  غري وفق للتنبؤ يف الواقع. كما يف مرحلة الصفر بعض نتيجةهناك 
غري اللغوية كمثل يف إعداد  العواملوهذه الصعوبة بسبب  .طلبةبكثري عند الوقعت 

 التقنيق التعليمي وغري ذلك.، اختيار الدراسيةاملواد 
 وجدت يف الواقع بكثري، وهذه بسببكثر الصعوبة يف املرحلة الرابعة وكانت أ

العناصر يف اللغة الثانية أى اللغة العربية غري موجودة يف اللغة األوىل أى اللغة 
 اإلندونيسية. ولذلك عرفنا أن عند التداخل أتثري قوي يف تعليم اللغة الثانية.

ليذكر املصدر من الفعل الذي قّدمه  طلبةأمر الباحث ال يف عملية املالحظة
عهد مفتاح مب)أ( األوىل يف املدرسة الدينية 4 فصلاليف  طلبةالأكثر من الباحث، ولكن 

م يف ماّدة الصرف والنحو وأّكد املعل .93هااهلدى ماالنج ال يستطيعون أن يذكروا
عن املصدر ألن  طلبةقد وجدت الصعوابت عندما يدرس المبعهد مفتاح اهلدى أبن 

 .94املصدر ما وجد يف اللغة اإلندونيسية أبنيةكثرية من 
واللغة على املعلم أن يفهم املصدر يف اللغة العربية أوال،  ،الصعوابتوحلل ذات 

تشبهات واالختالفات بينهما ليستطيع أن يتنبؤ السهولة حىت يعرف ال سيةياإلندون
 املواد إىل، حيتاج املعلم اثنيايف تعليم املصدر العريب.  طلبةوالصعوبة اليت سيوجهها ال

 املعلم يرّكز ابملستوى الصعوبة يف املادة املدروسة وهي: التقنيق التعليمي املناسبو 

                                                           
 2017يوليو  28األوىل يف املدرسة الدينية معهد مفتاح اهلدى ماالنج )أ( 4 فصلاليف  املالحظة 93
 2017يوليو  28مع أستاذ عبد املنيب املعلم يف ماّدة الصرف والنحو مبعهد مفتاح اهلدى  املقابلة 94



68 
 

 طلبةألهنا بعيد وإما جديد عن ذهن ال أو املادة الصعبةابلرتكيز أكثر يف شرح األجزاء 
أييت كثرة املمارسة أو  وبعد ذلك املصدرالنوع الشكل و من  أييت كثرة األمثلةمث 

 .املادة الصعبةعن  اتالتدريب
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 اخلامسالفصل 

 املناقشة

 املتشاهبات واالختالفات .أ
سية ياملتشبهات واإلختالفات بني املصدر يف اللغة العربية واللغة اإلندون لوصف

، استخدم الباحث خطوتني من أربع خطوات يف التحليل التقابلي القواعديف تعليم 
املتقابلة يعين عن اللغات  الباحث الوصف وصف يف مرحلةومها الوصف والتقابل. 

. وجلمع البياانت يف هذه اخلطوة استخدم  سيةياملصدر يف اللغة العربية واللغة اإلندون
تعرض تشكل البياانت من مكان قية، الواثئق هي ئالباحث أدوات البياانت الواث

الباحث عن األشياء يف صورة املالحظة الكتابية مثل الكتب واجملالت، وجمموعات 
 .95النتيجةاألوراق ودرجة 

فيقوم الباحث ابلتقابل  سيةياملصدر يف اللغة العربية واللغة اإلندونبعدما وصف 
 5 ويف هذه اخلطوة وجد الباحثبني هتني اللغتني.  املتشبهات واإلختالفاتملعرفة 

اليت  سيةياملصدر يف اللغة العربية واللغة اإلندوناالختالفات بني  21التشبهات و 
 وهذه النتائج وفق ابلشرح الذي كتب الباحث يف اجلدول التقابلي يف الفصل الرابع.

من جانب املتشبهات، هناك االختالفات بني اللغة ذكر الباحث يف الفصل األول أن 
 . 96العربية واللغة األوىل.

مبعرفة هذه التشبهات واالختالفات، يستطيع املعلم أن يتنبؤ السهولة والصعوبة 
. ومبعرفة هذه السهولة والصعوبة ميكن املعلم أن القواعديف تعليم  طلبةليت سيوجهها الا

 .القواعدحيّل مشكلة التعليم خصوصا يف التعليم 
 
 

                                                           
95Mestika zed, Metode penelitian kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Hal.77 
96 Imam Bawani, TATA BAHASA ARAB TINGKAT PERMULAAN, (Surabaya: Al Ikhlas, 1987), 

Hal.30 
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 التأدية .ب
املتشبهات واإلختالفات بني املصدر يف اللغة العربية واللغة  أتديةلكشف 

 من أربع خطوات يف التحليل خطوتني ، استخدم الباحثالقواعدسية يف تعليم ياإلندون
يف مرحلة التنّبؤ اختار الباحث على نظريّة كلفرود التقابلي ومها التنبؤ والتوضيح. 

(Clifford  اليت تنقسم إىل ستة مراحل ).كما شرح الباحث يف الفصل الثالث 
(، Transfer 0ويف هذه اخلطوة وجد الباحث ثالثة مراحل وهي مرحلة الصفر )

جزءا  5(. هناك Overdiferensiasi( واملرحلة الرابعة )Subdiferensiasiالثانية )املرحلة 
جزءا وقعت يف املرحلة  17جزءا وقعت يف املرحلة الثانية  و 4وقعت يف مرحلة الصفر، 

 الرابعة.
جزء من اللغة وقع يف مرحلة الصفر أن إذا كان  Cliffordاعتمادا على نظرية 

املرحلة ذاك اجلزء. أّما إذا كان جزء من اللغة وقع بني يف فهم  طلبةفيسهل على ال
يف فهم ذاك اجلزء ألّن فيه  طلبةفيسبب الصعوابت على ال  حىت اخلامسة األوىل

وحيتاج إىل شرح واحتمام أكثر يف  طلبةاختالف ظاهر واضح بعيد عن ذهن ال
 توضيحه.

قية ئاستخدم الباحث أدوات مجع البينات الواث يف اخلطوة الرابعة أى التوضيح
)أ( األوىل يف املدرسة الدينية 4 فصلالواملقابلة واملالحظة. اختار الباحث املالحظة يف 

 م يف ماّدة الصرف والنحو هبذا املعهد.علاملمبعهد مفتاح اهلدى ماالنج واملقابلة مع 
نتيجة وفق للتنبؤ وجد الباحث أن ليس كل ، مل الباحث ابلتوضيحعندما ع

يف الواقع،  هناك بعض نتيجة غري وفق للتنبؤ يف الواقع. كما يف مرحلة الصفر، كانت 
 .ة. وهذه الصعوبة بسبب العوامل غري اللغويطلبةالصعوبة وقعت بكثري عند ال

 تناطقني هبا هلا مشكلة كثرية ألن اللغة العربية ليسالتعليم اللغة العربية لغري 
يف تعليم اللغة  طلبةيوجه الساملشكالت اليت السهولة يف تعليمها.  من احدى اللغات
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من و . 97تنقسم إىل قسمني، وهي املشكلة اللغوية واملشكلة غري اللغويةالعربية 
غري  املشكالتاللغوية هي الصوت، املفردة، القواعد  والكتابة. و من  املشكالت

 اللغوية وغري ذلك. البيعةالتعليمي،  املواد هي كفائة املدرس، اللغوية
الغوية  ة يف تعليم اللغة ليست من املشكالتاملشكلهذا الشرح، نظرا من 

 فصلاليف  القواعدسبب الصعوبة يف تعليم أن ت ومتكن املشكلة غري الغويةفحسب. 
)أ( األوىل يف املدرسة الدينية مبعهد مفتاح اهلدى ماالنج. ووجب علي املعلم أن 4

 حيت يستطيع أن حيّل هذه املشكلة بطريق صحيح. ايعرفه
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2011), Hal.100 
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 السادسالفصل 

 نتائج البحث

 اخلالصة .أ
اعتماد على ما قدم الباحث من أسئلة البحث يف الباب األول والنظرية يف 
الباب الثاين ومنهج البحث يف الباب الثالث وعرض البياانت وحتليلها يف الباب الرابع 

ن لكل اللغة خصائص وقد دّلت اخلامس.حصل الباحث التأكيد ألباب واملناقسة يف ا
 على ذالك نتائج البحث كما يلي:

 سيةيوجوه املتشبهات بني املصدر يف اللغة العربية واللغة اإلندون .1
اللغة العربية و وقعت التشبهات يف عّدة األجزاء من املصدر يف اللغة 

سية اليت اقتصرت كما يلي: بين من الفعل الالزم واملتعدي، بين من اإلسم ياإلندون
 يف آخر الكلمة. املورفيم املقيداجلامد، متضّمنا أحرف فعله وبين بزايدة 

 اإلندونيسيةوجوه االختالفات بني املصدر يف اللغة العربية واللغة  .2
ية واللغة يف عّدة األجزاء من املصدر يف اللغة العرب االختالفاتوقعت 

  اليت اقتصرت كما يلي: اإلندونيسية
واالستبدال  ، احلذفهناك الوزن أو ميزان الكلمة، هناك الزايدةيف العربية :  .أ

 بين من اإلسم املشتق وبين من اجلملة.احلرف يف العربية، 
يف أوال سية: بنيت من الصفة، بنيت بزايدة املورفيم املقيد يف اإلندوني .ب

)السابق  ل الكلمة وآخرهيف أو  بزايدة املورفيم املقيد، بنيت )السابق(الكلمة
 .Nomina turunan( فىي بناء Nasalisasi، هناك عمليية اخلّن )والالحق(

 هي:  القواعداسة التقابلية يف تعليم الدر  أتدية .3
 طلبةابلدراسة التقابلية ميكننا أن يتنبؤ السهولة والصعوبة اليت سيوجهها ال

 صياغة التقنيق التعلمي املناسبو  إعداد املواد يف احيت يكون أساس القواعديف تعليم 
 .القواعدادة أى م ابملستوى الصعوبة يف املادة املدروسة
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 املقرتحات .ب
انطالقا بنتائج البحث السابقة، يستنبط الباحث هذا البحث اجلامعي حىت 

 ي:يكون أحسن مما قد سبق. لذالك يعطي الباحث االقرتاحات كما يل
يرجو الباحث أن يكون االستمرار من هذا البحث إصالحا وتطّورا أحسن من  .1

 هذا البحث
يرجو الباحث أن يكون هذا البحث اساسا ملدخل تكوين وتصميم جمّهزات  .2

طريقة أو تعليم اللغة العربية إما يف إعداد املواد أو يف إعداد االسرتاتيجية أو ال
 األساليب التعليم

خاصة اللغة العربية االهتمام على صعوابت تعليم اللغة العربية و ينبغي للمعلمني  .3
 وحياولون أن يلحوا املشكالتعناصر اللغة يف تعليم مهارات اللغوية و 
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 اسم :
 فصل :

 )أ( اْختَ ْر ِإَجابًَة َصِحْيَحة ِمَن اأَلْجوِبَة اآلتَِية ! 

املصدر الذي تتم صياغته بزايدة ايء مشددة بعد االسم يليها اتء مربوطة يسم  .1
 ابملصد...

 األصليه .   الصناعي ج. الصريح .أ
  املؤول د. امليمي ب.

كل عبارة مكونة من أن أو ما والفعل أو أّن وامسها وخربها وميكن أتويلها إىل مصدر  .2
 يسم ابملصدر... صريح

 األصليه .    الصريح ج. الصناعي .أ
  املؤول د. امليمي ب.

 املثال من املصدر امليمي هو... .3
 ِمَقةً ه .   ُمْسَتْخرَج ج. ُمَقاتَ َلةً  أ.

  ُمَياَسرَةً  د. ُمَواَعَدةً  ب.

َعال اآلتية!)ب(    َضْع َمْصَدرا ِلُكِل ِفْعل ِمَن اأَلف ْ

 املَْصَدر املَُضارِع املَاِضي  املَْصَدر املَُضارِع املَاِضي
 .... َيْشِوى َشَوى  .... يَ ْنُصرُ  َنَصرَ 
 .... يَ َهابُ  َهابَ   .... ُيْكرِمُ  َأْكَرمَ 
 .... حَيَْلْوىِل  اْحَلْوىَل   .... يَ ْنَشأُ  َنَشأَ 

 .... َيْسرِى َسَرى  .... يُ َقاِتلُ  قَاَتلَ 
 .... يُ َفرِّحُ  فَ رَّحَ   .... َيْضُخمُ  َضُخمَ 

 


