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 البحث اجلامعي

 التحليل التقابلي بني أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية و أتثريه يف تعليم 

 مهارة الكتابة 

 (S-1)مقدمة إلكمال بعض شروط االختبار للحصول على درجة سرجاان 
 يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية و التعليم 

 إعداد:
 اييت خريان حيي

 16105131رقم القيد: 

 إشراف:

 الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري
 100211501555561551رقم التوظيف: 

 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية و التعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
 1510يوليو، 



 ب
 

 إهداء

 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 أيب احملبوب و أمي احملبوبة:

 عبيد املاجستري و سيت فاطمة املاجستري الدكتور احلاج حممد حيىي

 جديت الكرمية:

 سيت صافية

 أخيت و أخي:

 نور الذاكية حيىي و حممد علي أحسن حيي
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 استهالل

 

َر ِذي ِعَوج   يَ ت َُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ قُ ۡرَءاانا َعَربِيًّا َغي ۡ

 (12)الزمر: 

 

ِلكَ َوِمۡن َءايََِٰتِهۦ َخۡلُق  ِنُكۡمۚۡ ِإنَّ يف ذََٰ ِت َوٱۡۡلَۡرِض َوٱۡخِتلََُٰف أَۡلِسَنِتُكۡم َوأَۡلوََٰ وََٰ ِلِميَ   َۡلييََٰ ٱلسَّمََٰ  ل ِۡلعََٰ
 (11)الروم: 
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 شكر وتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
يه هبا، و أنزل وحاحلمد هلل، احلمد هلل الذي جعل اللغة العربي ة أفضل اللغات، و 

عل م رسوله هبا، و الصالة و السالم إىل نبي نا حممد صل ى هللا عليه و سل م، رسول هللا انطق 
 العربي ة، و نشر دعوته هبا، أم ا بعد.

و أشكر هللا عز وجل على نعم الصحة حىت انته  الباحثة من كتابة البحث 
التحليل حت  املوضوع:  (S-1)اجلامعي الذي يكون شرطا للحصول على درجة سارجنا 

 .التقابلي بني أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية و أتديته يف تعليم مهارة الكتابة
و ما أمكن  الباحثة أن تتمم البحث بغري مساعدة اآلخرين. فلذلك قدم  الباحثة جزيل 

 الشكر إىل:

موجيا راهارجو املاجستري، مدير جامعة موالان مالك  الدكتور احلاجاۡلستاذ فضيلة  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

فضيلة الدكتور نور علي املاجستري ، عميد كلية علوم الرتبية و التعليم جامعة موالان  .1
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

بية كلية علوم ليم اللغة العر فضيلة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تع .6
الرتبية و التعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، و حماضرة يف 
مادة التحليل التقابلي و حتليل اۡلخطاء و مشرفة يف كتابة هذا البحث اجلامعي. و 

ة كتابة يأقول شكرا على مجيع إشرافها و توجيهها منذ بداية الفكرة الباحثة إىل هنا
 البحث اجلامعي.

ليم فضيلة احملاضرين و احملاضرات يف قسم تعليم اللغو العربية و كلية علوم الرتبية و التع .2
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.



 ل
 

، و خاصة أصدقائي من فصل 1516مجيع أصدقائي بقسم تعليم اللغة العربية مرحلة  .0
 العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق."د" قسم تعليم اللغة 

مجيع اۡلعضاء من مجعية الكندي )الفهد أكرم النادي(، هم الذين جعلواين حمبة ابللغة  .3
 العربية.

 مجيع اۡلعضاء من احتاد الطالب املتخرجي يف معهد درالسالم. .0

  الكاتبة رجاء اتما و قد أدرك  الباحثة بوجود اۡلخطاء يف هذا البحث. فرج
االنتقادات و االقرتاحات من نفس القارئ إلصالح و لتحسي كتابة البحث فيما بعد. 
و عسى أن يكون البحث انفعا لنا مجيعا، إما للباحثة و املعلمي و املعلمات و الطلبة و 

 اللغويي و غري ذالك. آمي اي رب العاملي. جزاكم هللا أحسن اجلزاء.

 

 1510مايو  16ماالنق، 

 الباحثة

 

 اييت خريان حيي

 16105131رقم القيد: 

    

 

 

 

 



 م
 

 قائمة اجلدول

 

 الصفحة املوضوع الرقم
 0 الدراسة السابقة  1
 23 أدوات االستفهام بنسبة إىل حملها يف اإلعراب 1
 22 االختالفات بي أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية 6
 06 االستفهام العربية و اإلندونسيةالتشاهبات بي أدوات  2
 00 تنبؤات يف صعوبة تعلم أدوات االستفهام 0
 36 جمموع مراحل التنبؤ 3
 32 عدد املئوية لألخطاء يف االختبار عن أدوات االستفهام 0
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 قائمة الصور

 

 الصفحة املوضوغ الرقم
 20 أدوات االستفهام بنسبة إىل نوعها يف الكلمة 1
 23 أدوات االستفهام بنسبة إىل تقسيمها إىل مبين و معرب 1
 20 أدوات االستفهام بنسبة إىل دخوهلا يف االسم و الفعل 6
 06 ترتيب مرحلة التنبؤ بنظر إىل نسبة مئوية ۡلخطاء يف االختبار 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 س
 

 احملتوايت

 د  ........................................................ صفحة املوافقة 

 ه  ......................................................... تقرير املشرفة 

 و  .......................................................... إقرار الطالبة 

 ز  .................................................... تقرير جلنة املناقشة 

 ح  ...................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 ط  ................................. تقرير عميد الكلية علوم الرتبية و التعليم 

 ي  ...................................................... مواعيد اإلشراف 

 ك  ........................................................ شكر و تقدير 

 م  ......................................................... قائمة اجلدول 

 ن  ......................................................... قائمة الصور 

 س  ............................................................. احملتوايت

 ص  ................................................ ملخص البحث ابلعربية 

 ق  ............................................. ملخص البحث ابالجنليزية 

 ر  ........................................... ملخص البحث ابإلندونسية 

 الفصل األول: املقدمة

 1  .................................................... خلفية البحث  .أ
 0  .................................................... أسئلة البحث   .ب
 0  .................................................. أهداف البحث   .ج



 ع
 

 0  ...................................................... أمهية البحث  .د
 0  ................................................ حتديد املصطلحات  .ه
 3  .................................................... حدود البحث  .و
 0  ................................................. الدراسات السابقة  .ز

 الفصل الثاين: اإلطار النظري 

 15  ......................................... املبحث اۡلول: التحليل التقابلي

 12  ........................................... املبحث الثاين: مهارة الكتابة 

 12  .................... املبحث الثالث: أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية 

 الفصل الثالث: منهج البحث

 12  ............................................ مدخل البحث و منهجه .أ
 12  ............................................... البياانت و مصادرها  .ب
 10  ................................................ أدوات مجع البياانن  .ج
 13  ............................................. أسلوب حتليل البياانت  .د

 الفصل الرابع : عرض البياانت

 10 ........ االختالف و التشابه بي أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية  .أ
 عند نقل أدوات االستفهام اإلندونسية إىل  الصعوابت اليت تواجهها الطالب .ب

 00  ................................. و أتثريه يف تعليم مهارة الكتابة العربية

 الفصل اخلامس: نتائج البحث و مناقشتها

 30  ......... ربية و اإلندونسيةاالختالف و التشابه بي أدوات االستفهام الع .أ
 أدوات االستفهام اإلندونسيةعند نقل الصعوابت اليت تواجهها الطالب  .ب



 ف
 

 01  ............................. و أتثريه يف تعليم مهارة الكتابة إىل العربية 

 الفصل السادس: االختتام

 00  ..........................................................اخلالصة  .أ
 25  ........................................................ املقرتحات  .ب

 21  ......................................................... قائمة املراجع 

 22  .............................................................. املالحق 

 20  ......................................................... السرية الذاتية 
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 البحثملخص 

. يم املهارة الكتابةيف تعل ام العربية و اإلندونسية و أتثريهالتحليل القابلي بي أدوات االستفه. 1510خريان، اييت،حيي. 
 البحث اجلامعي. املشرفة: الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري.

 الكلمات املفتاحية: التقابلي، أدوات االستفهام، املهارة الكتابة

كتابة مشكالت اليت ال ختتلف ابملهارات اۡلخري تعين تدخل لغة اۡلم. فلحل مشكلة تدخل اللغة اۡلم فنحتاج كان  ملهارة ال
 إىل التحليل التقابلي. التحليل التقابلي هو إجراء دراسة يقارن فيها اللغتي أو أكثر، مبينا عناصر التماثل و التشابه و االختالف بي

  تتوقع أن يواجه الدارسون عند تعلمهم اللغة اۡلجنبة.اللغات،يهدف التنبؤ الصعوابت اليت

(  وصف الصعوابت اليت تواجهها 1( وصف وجوه التشابه بي أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية 1يهدف البحث إىل: 
كيفي و املنهج الوصفي. خل الالطالب عند نقل اللغة اإلندونسية إىل العربية و أتثريه يف تعليم مهارة الكتابة. استخدم  الباحثة املد

 و أدوات البحث تعين: الواثئق، و االختبار، و املقابلة.

اختالف يف جواب أدوات االستفهام التصديق ( 1و نتائج البحث توضح أن اختالف بي أدوات االستفهام اختالفات يعين: 
( 2بعد أدوات االستفهام يف اإلندونسية. kahكلمة ( إدخال  6( تنوع أدوات اليت يستفهم عن ظرف الزمان يف العربية.1و التصور، 

( استخدام ثالثة  3لتحاول أية كلمة كان  إىل أداة االستفهام. ”kah-“( استخدام 0لسؤال عن اآلاثر.  berapaاستخدام كلمة 
( يستفهم اخليار يف اإلندونسية بكلمتان و 2( استخدام "مىت و أاين" معينا ابلزمان يف العربية. 0كلمات لسؤال عن علة يف العربية. 

ستفهام )ما( إذا دخل بعد حروف اجلر ( حيذف "ألف" يف أداة اال0يشكل شكال جديدا يف العربية و يستفهم أبداة أي فحسب. 
( يف العربية جاز أن 11( ال يوجد يف اإلندونسية كلمة "ذا". 11( ال يوجد يف إندونسية اجلملة االستفهامية املنفية. 15يف العربية. 

( مجيع الكلمة يف 12( وجود أداة االستفهام "أىن " اليت أتيت مبعىن كيف و من أين.16يدخل حرف "ب" قبل أداة االستفهام "كم". 
( تنوع حمل إعراب ۡلدوات 13( أتيت الكلمة بعد "كم" متييزا منصواب. 10إندونسية هلا حمل يف إعراب ال يوجد أية إعراب يف إندونسية،

تفهام ( يف العربية دخل  أدوات االسsiapa”  .12“( يستفهم العاقل و ذاتية العاقل وأمساء تتحد يف كلمة 10االستفهام  يف العربية. 
 على اسم و فعل.

الة وجود أدوات االستفهام الذي يستفهم منه أشياء غري عاقل وعدد و ح تشاهب  يف أما أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية
. و تشابه يف استخدام رقم ؟ يف آخر اجلملة. و manaالشيء و ظرف مكان، و تشابه يف دخول احلروف قبل أداة االستفهام أين و 

 .apaيف دخول الكلمة الكلمة قبل كلمة ما و تشابه 

( إدخال 1والصعوابت اليت تواجهها الطالب عند نقل أدوات االستفهام اإلندونسية إىل العربية يف تعليم مهارة الكتابة يعين:  
لسؤال عن اآلاثر.  ”berapa“( ترمجة اجلملة االستفهامية اإلندونسية اليت تستخدم كلمة 1. احلرف "ب" قبل أداة "كم" يف اجلملة

( جعل 2( حذف "ا" يف أداة االستفهام "ما" بعد دخول حرف اجلر.berapa jauh pengaruh, berapa besar dampak. 6مثل: 
 (تعيي حمل اإلعراب ۡلداة االستفهام يف العربية.0. اجلملة االستفهامية أبداة االستفهام "أىن"
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ABSTRACT 

Khairani, Yati, Yahya. 2017. Contrastive Analysis of Question Word Arabic and 

Indonesian and Its Implication in Arabic Writing Lesson. Thesis. 

Supervisor: Dr. Mamlua’tul Hasanah M.Pd. 

Keywords: Contrastive, Question Word, Arabic Writing Lesson. 

In Arabic writing lesson, we can find the mistakes that found in other 

language skill. That is L1 interference. Then to solve this problem we need a theory 

named by contrastive analysis. Contrastive analysis is a technique to compare two 

languange and more aimed to find the difference and simillarities that cause the 

difficulty to study any L2.  

This research functioned to have purposes, knowing the difference and 

simillarities of question word in Indonesian and Arabic, knowing the difficulties 

that caused of transfer from L1 to L2 and its implication to Arabic writing lesson. 

The researcher adopt descriptive qualitative study as the research design, completed 

with test, documents, and interview. 

The result shows that there are many difference of question word in Arabic 

and Indonesian, such as; 1) the different of the way of answering the question about 

authentication and perception 2) There 3 words in Indonesian for asking about time 

3) the word “kah” can be connected with every question word in Indonesian 4) the 

question word “berapa” can be used for asking about the influence 5) the word 

“kah” can change every word into the question word 6) For asking about the reason, 

Arabic used 3 words. 7) The using of the word “mataa” and “ayyana” must be 

adjusted with the time 8) There are 2 words in Indonesian for the question of 

prefering 9) The letter “alif” is deleted from “maa” if there is “harfu jerr” before 

it 10) in Indonesian there are no any negative interogative question. 11) Indonesian 

has no the word “dzaa” 12) the letter “baa” can enter before the word “kam” in 

Arabic 13) There’s the word “annaa” in arabic that mean how or from where 14) 

Every question word in Indonesian has the position in sentence 15) every word that 

come after “kam” must be “tamyiz manshub” 16) Question word in Arabic can be 

in many position in sentence 17) The word “siapa” in Indonesian can be used for 

asking the name 18) The verb in Arabic can yo come after the question word. 

And the simillarities about them are: Both of the language have the question 

word for asking about object, human, condition, place and, amount, both of 

language allow the word to come before “mana” and “ayna”, both of language 

always use the question mark (?) in the end of sentence, and both of language allow 

the word come before “apa” and “maa”. 

So the difficulties that caused of transfer L1 to L2 such as: 1) Give the letter 

“baa” before the word “kam. 2) Translating question word to Arabic about the 

implication and influence that used the word “berapa” 3) remove the letter “alif” in 

the word “maa” when connected by harfu jarr 4) Make the sentence from the word 

“annaa” 5) determine the position of Arabic question word in sentence. 
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ABSTRAK 

Khairani, Yati, Yahya. 2017. Analisis Kontrastif antara Kata Tanya Arab Indonesia dan 

Implikasinya dalam Pembelajaran Maharah Kitabah. Skripsi. Pembimbing: 

Dr. Mamlua’tul Hasanah M.Pd. 

Kata Kunci: Kontrastif, Kata Tanya, Maharah Kitabah. 

Dalam pembelajaran maharah kitabah maka kita akan mendapatkan masalah yang 

tidak berbeda dengan maharah yang lainnya yaitu adanya interfensi bahasa ibu atau bahasa 

pertama. Untuk menyelesaikan masalah interfensi bahasa ibu, maka kita memerlukan 

sebuah cara yang disebut dengan analisis kontrastif. Analisis kontrastif adalah sebuah 

teknik membandingkan dua bahasa atau lebih yang bertujuan untuk menganalisa perbedaan 

dan persamaan antar bahasa yang menjadi penyebab kesulitan pembelajaran bahasa asing. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu, mengetahui perbedaan dan persamaan dalam kata 

tanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab, mengetahui kesulitan yang disebabkan oleh 

transfer B1 ke B2 dan implikasinya dalam maharah kitabah. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan instrumen penelitian 

yaitu dokumen, tes, dan wawancara.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kata tanya Arab 

dan Indonesia yaitu: 1) Adanya perbedaan dalam menjawab pertanyaan yang berupa 

keyakinan atau gambaran 2) Adanya beberapa kata tanya dalam Bahasa Arab tentang waktu 

3) Kata “kah” dapat masuk dalam semua kata tanya di Bahasa Indonesia 4) Kata “berapa” 

dapat digunakan untuk menanyakan pengaruh 5) kata “kah” dapat mengubah kata biasa 

menjadi kata tanya 6) Penggunaan 3 kata dalam menanyakan sebuah alasan dalam bahasa 

Arab 7) Penggunaan kata “Mataa” dan “Ayyaana” dalam bahasa Arab disesuaikan dengan 

waktu. 8) Untuk menanyakan pilihan dalam Bahasa Indonesia menggunakan 2 kata 9) 

huruf alif akan dihapuskan dari kata “maa” bila kemasukan harfu jarr (10) Di bahasa 

Indonesia tidak terdapat kalimat tanya negatif 11) Di Indonesia tidak ada kata “dzaa” 12) 

dalam bahasa Arab boleh memasukkan kata “baa” sebelum “kam” 13) Adanya kata 

“annaa” dalam bahasa Arab yang berarti bagaiamana atau dari mana 14) Semua kata tanya 

di Indonesia mempunyai kedudukan dalam kalimat 15) Kalimat setelah “kam” akan 

menjadi “tamyiz manshub” 16) Kata tanya dalam bahasa Arab dapat  berada di posisi yang 

bermacam-macam 17) Kata siapa di Indonesia dapat digunakan untuk menanyakan nama 

18) Predikat dapat diletakkan setelah kata tanya dalam bahasa Arab. 

Adapun persamaan kata tanya dalam Bahasa Arab dan Indonesia yaitu: Adanya 

kata tanya untuk menanyakan benda, orang, keadaan, tempat, dan jumlah. Dan bolehnya 

memasukkan kata sebelum “mana” dan “aynaa”, penggunaan “?” pada setiap akhir 

kalimat, dan bolehnya memasukkan kata sebelum “apa” dan “maa” . 

Dan kesulitan yang dialami siswa dalam mentransfer kata tanya Bahasa Indonesia 

ke bahasa Arab sebagai berikut; 1) Kesulitan dalam memasukkan huruf “baa” dalam 

“kam”. 2) Menerjemahkan kalimat tanya yang menanyakan tentang dampak dan pengaruh 

yang menggunakan kata tanya “berapa” dalam bahasa Arab. 3) Menghapuskan huruf “alif” 

pada kata “maa” setelah dimasukkan harfu jarr. 4) membuat kalimat tanya dari kata 

“annaa” 5) Menentukan kedudukan kata tanya dalam Bahasa Arab. 
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 الفصل األّول

 املقدمة

 خلفية البحث .أ

َر ِذي ِعَوج " ا اللغة العربية لغة من". إ12"سورة الزمر:  يَ ت َُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ قُ ۡرَءاانا َعَربِيًّا َغي ۡ
 الصويت، التمايز يف لث  تتم كثرية، خبصائص متتازعظيمة ذات مازايت. فقال البصيص: إهنا 

 والرتاكيب الصيغ يف واسع بثراء - كذلك - ومتتاز ذلك، إىل وما والدالالت، واالشتقاق،
 العصر مستحداثت لتواكب ابستمرار وتتطور تنمو متجددة، لغة وهي والقواعد، واملفردات
 كثرية لغات تالش  حي يف مشرقة، خالدة ۡلهنا حية؛ لغة زال  وما احلياة، ومتطلبات
 1.الكرمي القرآن لغة هللا حفظها وانقرض ،

و للغة العربية مزايت كثرية و متعددة. و اليوم، ليس  اللغة العربية لغة تعبدية فحسب 
 بل هي لغة جذابة للتعلم. فبمزايهتا اهتم اللغويون يف أحناء العامل بدراسة هذه اللغة. فانتشر
دارس اللغة العربية يف املدرسات و اجلامعات يف العامل. و أصبح  اللغة العربية لغة عاملية 
اليت أكدها هيئة اۡلمم املتحدة. فزاد اهتمام اجملتمع بدراسة و التعلم اللغة العربية. لذلك  
د كان جمتمع العامل يتعلم اللغة العربية لعلة كثرية إما علة للدين و اللغوية و الثقافة و االقتصا

 و ما أشبه ذلك. 

ا، أي إنه حتتوي غة غريهو من املعلوم أن تعلم اللغة العربية له شأن ال خيتلف شأنه ابلل
على أربعة مهارات اللغوية ، منها مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة 

 انظمة وضوابط قواعد منها لكل   أن كما به، ويتأ ثر اآلخر يف يؤ ثر منها نف وكل  الكتابة. 
 . واالستخدام البناء يف

                                                           

ت اهليئة العامة ، )دمشق: منشوراتنمية مهارة القراءة و الكتابة، استرياتيجية متعددة للتدريس و التقوميحامت حسي البصيص،  1 
 13( ص: 1511السورية للكتاب، 



 
 

1 
 

 الكتابة من غة العربية تعين مهارة الكتابة. تعتربمن إحدى املهارة اليت تعلمها املتعلم الل
أهم مهارة اللغة، كما تعترب القدرة على الكتابة هدفا رئيسا من أهداف التعلم اللغة اۡلجنبية. 
فإمنا الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساين و دليال على عظمته حيث ذكر علماء 

 تستطيع بدأ اترخيه احلقيقي. و بدوهنا قد الاۡلنثروفوجليا أن اإلنسان حي اخرتع الكتابة 
اجلماعات أن تبقى يف بقاء ثقافاهتا و تراثها و ال تستفيد و تفيد من نتاج العقل اإلنسان 

  1الذي ال بديل عن كلمة املكتوبة أداة حلفظه و نقله و تطويره.

ارس اللغة دال خيفى علينا أن مهارة الكتابة هلا دور مهم يف ترقية كفاءة اللغوية لدي 
العربية. فبالكتابة قدر دارس اللغة أن يعرب ما خطر يف أفكارهم حتريرية.  ال يقدر دارس 
اللغة العربية تعلم مهارة الكتابة قبل أن يتعلم مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة 

أتيت ( "1515القراءة. ۡلن مهارة الكتابة هي أعلى مهارات اللغوية. كما ذكره حبر الدين )
 6مهارة الكتابة يف املكانة الرابعة من حيث الرتكيب التسلسلي لتعليم املهارات.

كتابة ( 1) 2إمنا اۡلهداف املرجوة من تعلم مهارة الكتابة كما بي الناقة و طعيمة هو:
( كتابة الكلمات العربية 1ك العالقة بي شكل احلروف و صوته )احلروف العربية و إدرا

حبروف منفصلة و حبروف متصلة مع متييز شكل احلرف و يف أول الكلمة و أوسطها و 
( إتقان الكتابة ابخلط النسخ 2( إتقان طريقة كتابة اللغة خبط وضيح و سليم، )6آخرها، )

( معرفة 3املتابة من اليمي إىل اليسار )( إتقان 0أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس، )
( معرفة املبادئ اإلمالء و إدراك ما يف 0عالمات الرتقيم و دالالهتا و كيفية استخدامها )

( ترمجة أفكاره كتابة 2اللغة العربية من بعض االختالفات بي النطق و الكتابة و العكس، )
ترمجة أفكاره كتابة يف مجل  (0يف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناسب للكلمات )

                                                           

سالمية )إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلطرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقي هبا  حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  1 
 100(، ص: 1556للرتية و العلوم و الثقافة، 

(، ص: UIN Maliki Press ،1515)ماالنق: تطوير منهج تعليم الللغة العربية، و تطبيقه على مهارة الكتابة، أوريل حبر الدين،  6 
32 
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( ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الصيغ النحوية 15مستخدما الكلمات صحيحة، )
سرعة ( 11( استخدام اۡلسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنها، )11املناسبة، )

 الكتابة معرب عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة.

ب أن يبلغ إىل اۡلهداف السابقة. ولكن، قد واجه  الطلبة فالزم على مجيع الطال
املشكالت يف تعلم مهارة الكتابة. و وجدان مشكلة تعلم مهارة الكتابة اليت ال ختتلف 
مبشكلة تعلم اللغة العربية و اللغة اۡلجنبية. و هي وجود تدخل لغة اۡلم. و ال شك أن 

 مهارة الكتابة.  تدخل اللغة اۡلم أصبح مشكلة من مشاكل يف تعلم 

ليم اللغة يف تعو هكذا بي هرماوان عن تدخل اللغة اۡلم يف تعلم اللغة اۡلجنبية: 
اۡلجنبية. وقع املتعلم اترة يف اۡلخطاء بسبب التعبري يف لغته اۡلوىل. و العكس صحيح، 
  يف وق  معي يسهل املتعلم تعلم اللغة اۡلجنبية بوجود اللغة اۡلوىل. يف فروض التقابلي

( أن سبب اۡلخطاء يف تعبري اللغة اۡلجنبية 1000( و الدو )1020كما ذكره فريس )
يعين وجود االختالف بي اللغة اۡلوىل و اللغة الثانية، و سبب سهولة تعلمها يعين وجود 

إىل  ؤديه يإىل الصعوبة و التشاب ؤديالتشابه بي اللغة اۡلوىل و الثانية. أي االختالف ي
م التقابلي يبي أن املتعلم اللغة اۡلجنبية عادة يستخدم أسلوب اللغة اۡل السهولة. و فروض

  0يف  تعبريه يف اللغة الثانية. من هنا نعرف أن التدخل اللغة اۡلم يف اللغة الثاتية تقع عادة.

تريك  بتحديد عن أنواع التدخل اللغة اۡلم إىل لغة اۡلهداف. فأنواع -قد جاء سفال
، أننفس املعىن مع اختالف الش، أن و املعىن مع اختالف التوزيعنفس الش 3التدخل هم:

، اختالف الشأن مع تداخل اجلزئي يف املعىننفس املعىن مع اختالف الشأن و التوزيع، 
 .تشابه الشأن مع اختالف املعىن

                                                           
5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

hlm: 43-44. 
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إمنا مشكلة التدخل هي مشكلة اليت الزم أن حيللها معلم اللغة العربية. ۡلن التدخل 
يؤثر جودة مهارة الكتابة لدي دارس اللغة العربية. و قد وقع هذا التدخل يف اللغة اۡلم 

مجيع عناصر اللغة العربية. و قد وقع التدخل يف جمال الصرف يف البحث عن أدوات 
 0االستفهام.  و يعترب أدوات االستفهام يف اللغة العربية هو اسم مبهم يستعلم به عن شيء.

االندونسية هو الكلمات املساعدة املستخدم يف اجلملة و أدوات االستفهام يف اللغة 
   2االستفهامية.

فنجد االختالف بي أدوات االستفهام العربية و االندونسية الذي يسبب إىل صعوبة 
يف اللغة االندونسية يستخدم لسؤال  ”siapa“كلمة الطلبة يف تعلم اللغة اۡلجنبية. مثال ،  

كلمة "من و من ذا" يف   أما 0عن اسم شخص أو اسم حيوان و لسؤال عن ذاتية الفرد.
و هبذا االختالف، وقع الطالب يف  15.اللغة العربية إهنما يستفهم عن الشخص العاقل

ب ياۡلخطاء عند السؤال عن اسم شخص اترة . فيقول "من امسك؟"، و يعترب هذا الرتك
 خمطئا ۡلن كلمة "من" يستفهم عن شخص العاقل و اسم االنسان يعترب غري عاقال.

بة العربية و اإلندونسية تؤدي إىل صعوبة الطل أدوات االستفهاموجود االختالف بي 
العربية. و هنا نعرف أن مشكلة تدخل اللغة اۡلم  أدوات االستفهاماالندونسية يف تعلم 

العالج. و لعالج إىل هذه املشكلة حنتاج اتليا إىل الدراسة هي مشكلة اليت حتتاج إىل 
 التقابلية أو التحليل التقابلي. 

ي قابل اللغوي أو التحليل التقابلي إجراء دراسة يقارن فيها الباحث بي لغتابلتيقصد 
أو أكثر، مبينا عناصر التماثل و التشابه و االختالف بي اللغات، يهدف التنبؤ 

د  يتوقع أن يواجهها الدارسون عند تعلمهم لغة أجنبية. و هذا ابلتا ي يساعابلصعوابت اليت
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يف عدة أمور، منها أتليف الكتاب و املواد التعليمية املناسبة، و إعداد االختبارات اللغوية 
 11املناسبة أيضا و غري ذلك من اجملالت العملية التعليمية.

بي أدوات  ابليالتحليل التقبناء من بيان سابقا فذهب  الباحثة يف البحث حول موضوع: 
 الكتابة. يف تعليم مهارةو أتثريه العربية و اإلندونسية  االستفهام

 أسئلة البحث .ب
 ؟اإلندونسية و  بيةأدوات االستفهام العر  بياالختالف و التشابه  ما .1
 اللغةيف  أدوات االستفهامعند نقل طالب اليت يواجها  تالصعوابما  .1

 ؟و أتثريه يف تعليم مهارة الكتابةاإلندونسية إىل  اللغة العربية 
 أهداف البحث .ج

 .يةاإلندونسو  بيةأدوات االستفهام العر  بياالختالف و التشابه  وصف .1
لغة اليف  أدوات االستفهامعند نقل طالب الصعوبة اليت يواجها  وصف .1

 .و أتثريه يف تعليم مهارة الكتابة العربية اإلندونسية إىل  اللغة
 أمهية البحث .د

 اۡلمهية النظرية .1
ابالعتبار إىل النظرية يرجى من هذ البحث أن يزيد معلومات لدي معلم و 
املتعلم اللغة العربية عن التشابه و االختالف بي أدوات االستفهام العربية و 

 اإلندونسية يف العربية و اإلندونسية.
 التطبيقيةاۡلمهية  .1

ابالعتبار إىل التطبيق يرجى من هذا البحث أن حيل مشكالت تدخل اللغة 
 اۡلم و الصعوابت الىت تواجهها طالب يف درس مهارة الكتابة. 

 حتديد املصطلحات .ه
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 التحليل التقابلي .1

ي إما ي اللغتالتحليل التقابلي هو مقارنة نظامذهب رجيارد يف تريكان أن 
لتحليل التقابلي حمورين مها احملور اللغوي و احملور املفردات. ااۡلصوات، النحو و 

و تبحث الباحثة يف البحث حول احلروف اجلر يف العربية و اإلندونسية و السيكولوجي. 
 تبحث الباحثة يف  احملور اللغوي فقط و ال تبحث الباحثة يف احملور السيكولوجي.

 أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية .1

دوات أاسم مبهم يستعلم به عن شيء. و  ييف اللغة العربية ه االستفهام أدوات
ة.  الكلمات املساعدة املستخدم يف اجلملة االستفهامي ييف اللغة االندونسية ه االستفهام

 فتبحث الباحثة حول مقارنة أدوات االستفهام يف اللغة العربية و اللغة اإلندونسية. 

 مهارة الكتابة .6

 هي القدرة على وصف و تعبري الفكرة كتابةا. و حتتوي مهارة الكتابة يفمهارة الكتابة 
اإلمالء . و جاءت الباحثة يف البحث عن 11ثالثة اۡلمور يعين: اإلمالء و اخلط و اإلنشاء

 و اإلنشاء فحسب.

 حدود البحث .و
 احلدود املوضوعية  .1

ستفهام ال"التحليل التقابلى بي أدوات اموضوع البحث الذي تطرحها الباحثة هو 
 تقابل أدوات يففتبحث الباحثة العربية و اإلندونسية و أتثريه يف تعليم مهارة الكتابة.

االستفهام العربية و االندونسية فحسب أي اختالف و التشابه بينهما و تدخل اللغة 
 االندونسية يف أدوات االستفهام العربية و أتثريها يف مهارة الكتابة.

                                                           
12 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), hlm: 151. 
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 الزمانيةاحلدود املكانية و  .1

اختارت الباحثة طالب برانمج املكثف للغة العربية فصل أ جامعة موالان مالك ابراهيم 
اإلسالمية احلكومية ماالنق ۡلهنم قد كانوا يف املرحلة املتقدمة يف تعلم اللغة العربية. و ستقوم 

 .1510الباحثة ابلبحث حول شهر مارس إىل مايو سنة 

 الدراسات السابقة .ز
 (1510أمينتا )ينا ديه د .1

 يف أتديتهاو واإلندونسية العربية اجلملة بي التقابلية الدراسة" قام  الباحثة مبوضوع "
التعليم  رسالة بكالوريوس قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم الرتبية و "الكتابة مهارة تعليم

جامعة موالن ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. يهدف هذا البحث إىل وصف 
وجوه االختالف و التشابه بي اجلملة العربية و االندونسية و كشف املتشبهات و 

 ونسية يف تعليم مهارة الكتابة.االختالفات بي اجلملة العربية و اإلند

أما نتائج البحث من هذا البحث، أوله، أن وجود االختالف و التشابه بي اجلملة 
العربية و االندونسية تؤدي يتعدد. و اثنيه، أن التشابه يف اجلملة العربية و اإلندونسية يؤدي 

ن ح، أإىل عدم احتياج إىل شرح دقيق ۡلنه قرب من فهم الطالب. و العكس صحي
 االختالف بينهما يؤدي إىل احتياج الشرح الدقيق.

و املنهج الذي استخدمتها الباحثة هو املنهج الكيفي الوصفي مع أدوات البحث 
 الواثئقية و املقابلة و املالحظة.

اتفق  الباحثة مع البحث السابق يف البحث حول التحليل التقابلي و مهارة الكتابة. 
ربية السابق حيث أن البحث السابق يبحث حول اجلملة يف العواختلف  الباحثة ابلبحث 

و االندونسية و أدوات البحث املستخدمة هي الواثئقية و املقابلة و املالحظة. أما الباحثة 
تبحث يف أمر أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية مع أدوات حبثها الواثئقية و االختبار 

 و املقابلة.
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 (1512رمحاوايت نور فؤادة ) .1

 Analisis Kontrastif Morfologi Bahasa Arab dan Bahasa“قام  الباحثة مبوضوع 

Sunda serta Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Arab”   رسالة بكالوريوس قسم
تعليم اللغة العربية كلية العلوم الرتبية و التعليم جامعة سوانن كاجلكا اإلسالمية احلكومية 

 . يهدف هذا البحث إىل معرفة االختالف و التشابه بي اللغة العربية و السندويةيوكياكارات
 و أتديتها يف مهارة الكتابة.

 ,ngararangkenan“أما نتائج البحث منه أن التصريف يف اللغة السندوية منها بعملية 

ngarajek, ngantetkeun, ngawancah”.  و أماالتصريف يف اللغة العربية حيسب على
التصريف اۡلصول". و املساوات بينهما أن كل منهما يبحث عن تكوين الكلمة. و أما "

اختالف بينهما فهو أثر الوق  و اجلملة و اجلنس يف تكوين الكلمة ابللغة العربية و أما 
 يف اللغة السندوية ال هتتم به. و املنهج البحث املستخدم هو املنهج املكتيب النوعي.

بحث السابق يف البحث حول التحليل التقابلي و الصرف و اتفق  الباحثة مع ال
مهارة الكتابة. واختلف  الباحثة ابلبحث السابق حيث أن البحث السابق يبحث حول 
التصريف و تكوين الكلمة العربية و السندوية. أما الباحثة تبحث يف أدوات االستفهام 

 العربية و اإلندونسية.

 (1516) مفتاح الرحيم .6

 Analisis Kontrastif Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab“قام الباحث مبوضوع 

berdasarkan kala, jumlah dan persona”    رسالة بكالوريوس قسم اللغة اإلندونسية و أدهبا
كلية العلوم اللغة و الفنون جامعة سيمارنق احلكومية. يهدف هذا البحث إىل معرفة 

 ربية و اإلندونسية بنظر إىل وق ، عدد و شخص.االختالف و بي اللغة الع
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أما نتائج البحث منه أن كل املفردة يف اللغة العربة و االندونسية بنظر إىل عدد و 
الوق  و الشخص يشكل شكال خاصا يف مرفولوجيا كل اللغة. املدخل املستخدم يعين 

 املدخل النظري و التطبيقي. و منهجه النهج املقارنة الوصفي.

الباحثة مع البحث السابق يف البحث حول التحليل التقابلي و واختلف   اتفق 
الباحثة ابلبحث السابق حيث أن البحث السابق يبحث حول الكلمة بنظر إىل عدد و 
وق  وشخص. أما الباحثة تبحث يف أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية. و اختلف   

 .  املدخل الكيفي و املنهج الوصفيكذالك يف املدخل املنهج حيث الباحثة استخدم

 

اسم البحث، املوضوع، الشكل، سنة  الرقم
 البحث

 االختالف التشابه

 بي يةالتقابل الدراسةينا أمينتا، ديه د 1
 يف يتهاوأتد واإلندونسية العربية اجلملة
عي ، البحث اجلامالكتابة مهارة تعليم

1510 

ي التحليل التقابل
 و مهارة الكتابة. 

 

 املوضوع
 أهداف البحث
 أدوات البحث

 Analisisرمحاوايت نور فؤادة،  1

Kontrastif Morfologi Bahasa Arab 

dan Bahasa Sunda serta 

Implikasinya dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab 4102، البحث الجامعي 

 املوضوع يالتحليل التقابل
 نوع اللغة
 أهداف

 Analisis Kontrastif“مفتاح الرحيم،  6

Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab 

berdasarkan kala, jumlah dan 

persona  ،4102، البحث الجامعي 

 املوضوع يالتحليل التقابل
 أهداف البحث
 مدخل البحث
 منهج البحث

 : الدراسة السابق1جدول 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 التحليل التقابلياملبحث األّول: 

 اتريخ التحليل التقابلي .أ

. و هو تطبيق يف 1035و  1005قد طور و طبق علوم التحليل التقابلي حوال سنة 
يف تعليم اللغة و التحليل التقابلي مؤسسا على االفرتاض  )linguistik struktural(نظام اللغة 

 16التا ي:

 ۡلوىلاالسبب اۡلساسىي يف الصعوابت التعلم اللغة الثانية هي تداخل اللغة  .1
 إمكانية التنب ؤ الصعوابت يف تعلم اللغة اۡلجنبية عرب التحليل التقابلي. .1
 مادة التعليم اللغة اۡلجنبية تقدر على استفادة التحليل التقابلي لتقليل تداخل .6

 اللغة اۡلوىل 

و ذهب فرانوو أيضا أن  تطبيق التحليل التقابلي يف تعليم اللغة مؤسسا على النظرايت 
 12تالية:و تنبؤات ال

مادة التعليم اللغة اجليدة و الفعالة هي مادة التعليم املؤسسة على وصف لغة  .1
 اهلدف.

تقابل اللغة اۡلوىل و لغة اهلدف يؤدي إىل وصف اۡلمناط اليت تسبب  .1
 الصعوابت يف تعليم اللغة اۡلجنبية.

التغيري و التطور يف نفس الدرس اللغة اۡلجنبية منكن أن نساويها ابختالف  .6
 الثقافة و نظام اللغة لدي الدارس و الثقافة و نظام اللغة اهلدف.بي 

                                                           
13 Hery Guntur tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm: 

5 
14 Pranowo, Teori Belajar Bahasa untuk Guru Bahasa dan Mahasiswa Jurusan Bahasa, (Jogjakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014), hlm: 90 
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يف تعليم اللغة اۡلجنبية، جند االختالف بي اللغة اۡلوىل و لغة اهلدف. و هذا 
االختالف الذي يسبب الصعوابت يف تعلم اللغة الثانية و اۡلخطاء يف استخدامها. من مث 

 يعترب افرتاض التحليل التقابلي. 

 تطو ر التحليل التقابلي افرتاضان. افرتاض اۡلول يقول أن مجيع اۡلخطاء يف كان يف    
تعلم و استخدام اللغة اۡلجنبية تتمكن تنبئها بتعرف االختالف بي اللغة اۡلوىل و اللغة 
الثانية. و افرتاض الثاين يقول أن  التحليل اۡلخطاء ال يقدر أن مير نفسه بل الزم أن يكمل 

ء. فالتحليل اۡلخطاء يعرف أخطاء الدارس اللغة. و التحليل التقابلي ابلتحليل اۡلخطا
 10يؤكد أي اخلطأ الذي جاء بسبب تداخل اللغة اۡلوىل.

 13و افرتاض اۡلول يف التحليل التقابلي مؤسس على التنبؤات اآلتية: 

السبب اۡلساسي يف الصعوابت و اۡلخطاء الدارس اللغة اۡلجنبية تعين تداخل  .1
 اللغة اۡلوىل

السبب يف صعوبة التعلم اللغة اۡلجنبية يعين اختالف بي اللغة اۡلوىل و لغة  .1
 اهلدف

 إذا زيد االختالف بي اللغة اۡلوىل و اللغة الثانية فزيد صعوبة التعلم. .6
املقارنة بي اللغة اۡلوىل و الثانية حمتاجة لتنبؤ الصعوابت و اۡلخطاء الذي  .2

 سيقع.
ه مبقارنة كال اللغتي. فيقلل البحث الذي فيسيكون مادة التعليم صحيحا  .0

التشابه بي اللغة اۡلوىل و لغة اهلدف. و دارس اللغة اۡلجنبية سيتعلم كثريا يف 
 البحث الذي فيه االختالف.

إذا كان  املقارنة بي اللغات املشرتكة يف اۡلصل أو العائلة تفسر لنا كثريا من الظواهر 
ا من أرومة ال هذه املقارنة، فإن التقابل بي لغتي ليستاللغوية اليت يصعب تفسريها لو 

                                                           
15 Hery Guntur Tarigan, Op.cit, hlm: 5 

 3نفس املرجع، ص: 16 
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واحدة يساعد االنسان كثريا يف تعلم لغة ليس  هي لغته اۡلم، ۡلن التقابل سوف يكشف 
 10له عن وجوه التشابه بي اللغات.

 تعريف التحليل التقابلي و إجراءه .ب

قابل قصد ابلتي قد تعدد التعريف اللغويي عن التحليل التقابلى. و قال طعيمة أن
اللغوي أو التحليل التقابلي إجراء دراسة يقارن فيها الباحث بي لغتي أو أكثر، مبينا 
عناصر التماثل و التشابه و االختالف بي اللغات، يهدف التنبؤ ابلصعوابت اليت يتوقع 
 اأن يواجهها الدارسون عند تعلمهم لغة أجنبية. و هذا ابلتا ي يساعد يف عدة أمور، منه

أتليف الكتاب و املواد التعليميةة املناسبة، و إعداد االختبارات اللغوية املناسبة أيضا و غري 
 12ذلك من اجملالت العملية التعليمية.

و قال طريك أن التحليل التقتبلي هو مدخل يف تعلم اكتساب اللغة الثانية و يتضمن 
اللغة  ة مؤسس على مقارنةتنبؤ و وصف املشكالت تعلم اللغة اۡلجنبية لدي دارس اللغ

  10اۡلوىل و اللغة الثانية لتحديد التشابه و االختالف.

فذهب رجيارد يف كونتور أنه إجراء يف مقارنة بنيان اللغة اۡلوىل و اللغة الثاتية لوصف 
االختالف بينهما. و يستخدم وجوه االختالف املورود من نتائج التحليل التقابلي يستخدم 

 15املشكالت تعلم اللغة اۡلجنبية اليت سيواجها الدارسون.لتنبؤ الصعوابت و 
و بي الراجحي يف دايمطي أنه إجراء دراسة مقارنة بي لغتي أو أكثرملعرفة أوجه 
التشابه و أوجه االختالف بينهما هبدف تنبؤ الصعوابت اليت يتوقع أن يواجهها الدارسون 

  11عند تعلمهم اللغة اۡلجنبية.

                                                           

 .100(، ص: 1001) إسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  التقابلي، دراسة و تطبيقية،يف علم اللغة أمحد سليمان ايقوت،  10 
 655(، ص: 1552)القاهرة: دار الفكر العريب، املهارات اللغوية، مستوايهتا تدريسها، صعوابهتا، رشدي أمحد طعيمة، 12 

19 Muriel-Saville Troike, Introducing Second Language Acquisition, (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2006), p: 34 
20 Hery Guntur Tarigan, Op.cit hlm: 5 

 21( ص: 1513)ماالنق: مكتبة لسان عريب للتوزيع و النشر،  مدخل إىل علم اللغة االجتماعي،حممد عفيف الدين دمياطي، 21 
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لتقابلي التحليل التقابلي سابقا، قام  الباحثة ابلتلخيص أن التحليل امن بيان التعريف 
هو دراسة و إجراءات يف مقارنة اللغتي و هتدف إىل وصف التشابه و االختالف بي 
اللغتي ليكون الفروض على املشكالت و الصعوابت الذي يواجهها الدارس اللغة اۡلجنبية 

 يف التعلم.

اد اسات التقابلية يف قوله: إن التجارب العملية أثبت  أن املو لقد أبرز الدو فائدة الدر 
الدراسية اليت مت إعداها على أساس من املقارنة اهلادفة بي اللغة اۡلم و اللغة اهلدف أدت 
إىل نتائج إجيابية و فعالة يف تسهيل تناول اللغة اهلدف و يف أقصر مدة ممكنة. و من 

على عدة مستوايت، منها املستوى الصويت و املستوى املمكن إجراء الدراسات التقابلية 
 11توي الثقايف.سي الصريف و املستوى الدال ي و املالنحوي، و املستوى الرتاكييب، و املستو 

و قد وضح لنا إمساعيل و اۡلمي عن أمهية التقابل اللغوي يف التدريس، و قاال مها: 
 فيها نبية سوف جيد بعض الظواهريحنن نرى أن الدارس الذي يقبل على تعلم اللغة اۡلج

يسرية و سهلة بينما جيد بعضها اآلخر غاية يف الصعوبة و العسر فالعناصر املشاهبة بلغته 
اۡلصلية تكون سهلة يف حي تصعب عليه تلك العناصر اليت ختتلف عما يف لغته. و 

يتعرف على  أن إبمكان الذي معلم يعد مقارنة بي اللغة اۡلجنبية و لغة الدارسي اۡلصلية
املشكالت التعليمية احلقيقية على حنو أفضل، و من مث ميكنه أن يتخذ من الوسائل ما هو  
كفيل يعاجلها. و من انحية عملية قد يطلب من املعلم تطبيق تلك املعرفة يف ظروف 
متنوعة كأن يقوم مواد الدراسية قبل اعتمادها لالستعمال. أو يطلب إليه إعداد مواد 

 16ما قد يتطلب املوقف منه إعداد مواد إضافية.جديدة، ك

إمنا التقابل اللغوي مهم ملدرس اللغة اۡلجنبية. ۡلن املدرس الزم أن يعرف مشكلة 
دارسه. و بتقابل اللغوي يقدر املدرس أن يعد استعدادا اتما قبل التدريس إما املواد الدراسية 
                                                           

 655، ص: املرجع السابقرشدي أمحد طعيمة   11 
امعة امللك ج –) الرايض: عمادة شؤون املكتبات التقابل اللغوي و حتليل اۡلخطاء، حممد إمساعيل حيين، إسحاق حممد اۡلمي،  16 

 0( ص: 1021سعود، 



 
 

12 
 

ت اليت بلي يرشد املدرس إىل الصعوابو االختبار و الوسائل و الطريقة. ۡلن التحليل التقا
 يوجهها الدارس بسبب مشكلة تدخل اللغة اۡلم. 

 12و اخلطوات أو اإلجراءت يف التحليل التقابلي كما يلي:

 مجع و الوصف كال اللغتي -1
 انتقاء العناصر املعينة لبحثه -1
 تدعيم املصدر الرئيسي ابملصدر الثناوي -6
 6و  1ئج البحث يف منرة املقارنة بي كال اللغتي مؤسس على نتا -2
 2اختبار على الفروض النتائج البحث منرة  -0

 هارة الكتابةبحث الثاين: املامل

الكتابة هي النتيجة  و حصيلة العقل اإلنساين، خبالف االستماع و القراءة، حيث 
و أداة من أدوات تثقيف العقل. و يؤكد هذا املعىن يونس و  إهنا انفذة من نوافذ املعرفة

حيث قالوا : إذا كان  القراءة إحدى نوافذ املعرفة، و أداة من أهم أدوات التثقيف آخرون، 
ل اليت يقف هبا اإلنسان على نتائج الفكر البشري، فإن الكتابة تعترب يف الواقع مفخرة العق

اإلنساين، بل إهنا أعظم ما أنتجه العقل. و قد ذكر علماء اۡلنثروبولوجي أن اإلنسان حي 
 10بة بدأ اترخيه احلقيقي.اخرتع الكتا

 يعد التعبري التحريري غاية متوخاة بي فنون اللغة اۡلخرى و فروعها، فمن خالل التعبري
بوظف الكاتب كل ما يعن له مما يتصل بقواعد اللغة توظيفا سليما، أو يطوع ما حصل 

ون يعليه من معلومات و معارف من خالل ما قرأ، أو ينمق أسلوبه و جيمله أببيات من ع
الشعر، أو مجل و فقرات مما يشوق و يروق من نصوص النثر، أو يسعى حثيثا لتطبيق 

                                                           
24 Hery Guntur Tarigan, Op.cit hlm: 133 

(، UIN Maliki Press ،1515ق: )ماالنتطوير منهج تعليم اللغة العربية و تطبيقه على مهارة الكتابة، أوريل حبر الدين،  10 
 32ص: 
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ارسم الصحيح للكلمات، أو يراعي عالمات الرتقيم و جيود خطة و يوضحه أثناء 
 13الكتابة.

كان للكتابة دور مهم يف حياة الفرد. ۡلن الفرد إذا أراد أن ينشئ اتريخ حياته فعليه 
   الكتابة آلة التصال بي الناس يف احلاضر. و يتعلم الفرد من الكتاابتابلكتابة. و ما زال

العلمية املكتوب يف الكتب أو الورقة و ما أشبه ذلك. و قد وقع  بيننا الظواهر الكثرية 
اليت تعي لنا أمهية الكتابة يف اليومية. و لذالك كان  الكتابة من إحدى املهارات اللغوية 

ة لغة. و كان  مرتبتها يف أعلى املهارات بعد املهارة االستماع و املهار اليت يتعلمها دارس ال
 الكالم و املهارة القراءة.

قال مورادي أن مهارة الكتابة هي إحدى مهارات اللغوية لتعبري اآلراء أو الفكرة 
حتريرية. و هتدف إىل وسائل اإلعالم بي الكاتب و القارئ. و نعرب الكتابة مبصطلح 

 10اخللق، الصناعة، التدريب، و الرتتيب. اإلنشاء أي

و نعرب الكتابة مبصطلح إنشاء عادة، ۡلن اهلدف اۡلساسي من مهارة الكتابة هو 
تعببري اۡلفكار حتريرية. و كان درس اإلنشاء يطلب من دارسه أن يكتب ما خطر يف 

لى  ضمن عأفكاره. و لكن ما زال  املهارة الكتابة أعم من اإلنشاء ۡلن مهارة الكتابة ت
 كتابة احلروف )اخلط( و غريها ابلرتتيب. 

اإلنشاء هو تكوين كل اجملتمع )أو مجع الكل( من املفردات املتفرقة، و يستدعى يف 
مستوى اإلبداعي: جتويد املهارات اللغوية، يف اختيار اۡللفاظ الدالة على اۡلشياء و ألوان 

يه تركيبها إىل احلد الذي يصبح ف الشعور و اۡلفكار، و ألوان الصور و طريقة بناءها و
للمبدع لغة خاصة يستولدها من إحساسه اخلاص ابۡلشياء، تتطلق من املعجم ولكنها ال 
 تعود إليه، يف التعبري عن حساسيته اليت فطر عليها، و أغنتها و هذبتها اخلربة و التمرس،

                                                           

  153(، ص: UIN Maliki Press، 1511)ماالنق: املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقي هبا، ،  نور هادي، 13 
27 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Arab dalam Perspektif Komunikatif, (Jakarta: Kencana, 

2005), hlm: 63 
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ه ابنتمائه الذايت وة وعيأو تصفه التجرب الفنية احمللية و القومية و العاملية، من حوله، و ق
 12إىل لغته و امتالك القدرة على تطويعها و تقريبها من واقع احلياة اليت حيياها.

( أنه كل ما رجع 1515و كتابة اإلنشاء يف مفهوم آخر كما ذكره عباس يف عارفة ) 
من صناعة الكتاب إىل أتليف الكالم و ترتيب املعاين من املكاتبات و الوالايت و 

ات و االطالقات و مناشري اۡلقطاعات و اۡلماانت و اۡلميان و ما يف معىن ذلك  املساحم
 10ككتابة احلكم و حنوها.

 65ذكر الركايب يف حبر الدين مجلة من اۡلهداف اليت يقصد هبا درس الكتابة، فمنها:

متكي التالمذ من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة  .1
 صحيحة.

 تالمذ من إتقان فنون التعبري الوظيفي على اختالفها.متكي ال .1
متكينهم على التعبري الكتايب عن خرباهتم و آراءهم اخلاصة يف أسلوب سليم يتسم  .6

بوضوح اۡلفكار و صحتها و تنظيمها، مع مراعاة قواعد الرتقيم و التقسيم إىل 
 فقرات و مراعاة اهلوامش.

اسية يف م اخلاص، و نعيي العناصر اۡلسمتكينهم من التعبري عما يقرؤونه أبسلوهب .2
 املوضوع و وضع عناوين جزئية لكل قسم من أقسامه.

تعويدهم التفكري املنطقي، و ترتيب اۡلفكار و تسلسلها، و ربط بعضها ببعض  .0
 مع الدقة يف التعبري و احلرص على مجاله و روعته.

ويد عباراهتم جت صقل أساليبهم مبحاكاهتم أساليب كبار الكتاب، و تدريبهم على .3
  مبختلف الطرق اليت حتقق هذه الغاية.

                                                           

 30أوريل حبر الدين، املرجع السابق ، ص:  12 
  10(، ص: UIN Maliki Press ،1515)ماالنق: تعليم اإلنشاء، املشكالت و احللول، زكية عارفة، 10 
 05أوريل حبر الدين، املرجع السابق، ص:  65 
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 61و يهدف يف تعليم اإلنشاء اۡلمور اآلتية منها:

 القدرة على توضيح اۡلفكار ابستخدام الكلمات املناسبة و اۡلسلوب املناسب. .1
القدرة على تسييق عناصر الفكرة املعرب عنها مبا يصف عليها مجاال و قوة التأثري  .1

 يف القارئ.
 قدرة الفرد على نقل وجهة النظر إىل غريه من الناس و اإلابنة بنفسه بطريقة الكتابة. .6

 ينقسم تعليم التعبري الكتايب من حيث املواد التعليمية إىل مرحلتي مها: املرحلة اۡلوىل
  61الكتابة املوجهة و املرحلة الثانية و هي الكتابة احلرة:

 الكتابة املوجهة  .أ

الكتابة املوجهة هي إنشاء اجلملة أو الفقرة البسيطة موجها اب املعلم. على سبيل  
املثال: اجلملة غري كاملة و غري ذلك. و يعترب الكتابة املوجهة ابلكتابة احملددة. ۡلن إنشاء 
ة املتعلم حمدد ابلسؤال. و يف تطبيقه املتعلم غري مطالب يف تطوير أفكارهم حرية. يف الكتاب

هة يوجد التكنيك يف مترينه، يعين: إمالء الفرغ و الرتتيب و تكوين اجلمل و اإلجابة املوج
و التبديل و غري ذلك. يف التبديل، ميكن تبديل العنصور يف اجلملة، و تبديل املعلوم إىل 

 66اجملهول أو عكسه، و تبديل الفعل املاضي إىل املضارع أو عكسها و ما أشبه ذلك.

عة  رحلة ينبغي أن تظل حت  إشراف اۡلستاذ. فاۡلستاذ مطالب مبتابو الكتابة يف هذه امل
كتابة الطالب ليطمئن على أن الطالب مل يندفع يف املتابة العربية مستخدما عادة الرتمجة 
من لغته إىل اللغة العربية، أو مستخدما املعاجم الثنائية، أو أنه جيتهد الستخدام ما يعرفه 

من أمناط و صيغ تقوم على أسسها كتابته املوجهة، إن ترك  فقط و ما استطاع أن يتعلمه

                                                           

 10  ص:املرجع السابق، زكية عارفة،  01 
 20نفس املرجع، ص:  61 

33 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), hlm:164 
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الطالب يف هذه املرحلة و شأهنم يف الكتابة يؤدي إىل انطالقهك السريع حنو املعجم و 
حماولة الوصول إىل مستوى من التعبري يفوق معلوماهتم يلجأون فيهإىل الرتمجة مما يؤدي إىل 

   62جليدة.هدم ما بناه اۡلستاذ من عادات الكتابة ا

  الكتابة  احلرة .ب

هذه املرحلة يرتك للطالب فيها حرية اختيار أفكاره و مفرداته و تراكيبه عندما يكتب، 
و ال تعين هذه احلرية أن الطالب قد وصلوا إىل مرحلة ال حيتاج فيها أ ي توجيه و مساعدة، 

ىت هذه يظل ح أو أنه فد وصل إىل مرحلة االبتكار يف استخدام اللغة. و ذلك أن الطالب
م و يظل و تظل معلوماته عن لغته اۡلاملرحلة غري قادر على أن يكون مبتكرا يف الكتابة، 

غري قادر على السيطرة على اللغة العربية سيطرة مماثلة لسيطرته على لغته اۡلم، و مع كل 
 يف هذه املرحلة أن يكتب اللغة العربية كما يكتبها العرب مع اختالف هذا فمطلوب منه

 60يف درجة السيطرة على استخدام اللغة.

 63و يوجد اۡلمور الذي الزم يهتمه املعلم يف التعبري احلر، يعين:

 املوضوع املعي مناسب أبحوال اللغة و حمور احلياة املتعلم. .1
 قبل عملية التعبىي احلر، الزم التعيي ما اۡلهداف الكتابة و ملن هذه الكتابة. .1
 اخلطوط الكتابة لسهولتهم يف التعبري.  تعيي .6
قبل كتابة اإلنشاء يف القرطاس، فخريه أن يكتب الفكرة اۡلساسية أوال مث إصالحها  .2

 و اآلخر كتاهبا يف القرطاس مرتبا.

 العربية و اإلندونسية املبحث الثالث: أدوات االستفهام

                                                           

 20زكية عارفة، املرجع السابق، ص: 62 
 05-20نفس املرجع، ص:  60 

36 Acep hermawan, Op.cit, hlm: 165 
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 60.كما يليو قام حممد ببيان أن الكلمة يصنف إىل قسمي كبريين، و بيانه  

كلمات كاملة: و يقصد هبا كل صيغة ميكن أن تستقل بنفسها يف السياقات  -1
 املختلفة كاۡلمساء و اۡلفعال و الصفات.

اۡلدوات: و يقصد كل وحدة صرفية ال ميكن أن تستعمل وحدها يف السياق،  -1
  مثل حروف اجلر و أدوات االستفهام. 

هام قد دخل يف املبحث عن من بيان حممد سابقا، فنعرف أن أدوات االستف  
الكلمة. و الكلمة هي وحدة احلرف اليت هلا معىن و تقع بي مساحتي و قيل يف العربية 

و قيل أيضا أهنا النظام يف اللغة اليت جتمع رموز  ,62أهنا ما كان أكثر من ثالثة حروف.
  60اللغة أي احلروف.

قد  الصريف و النحوي. وكان املبحث عن الكلمة يف علم اللغة تدخل يف املبحث 
وضح لنا خري عن موقف الكلمة بقوله: الكلمة يف املبحث النحوي هي أصغر الوحدة اليت 
تقوم يف إحدى وظيفة اجلملة ) الفاعل، الفعل، املفهول، احلال(. أما يف مبحث الصرف،  

 25كان  الكلمة هي أكرب الوحدة اليت تقع من خالل عملية مورفولوجية.

قام  الباحثة  ابلتلخيص أن البحث عن أدوات االستفهام قد وقع من بيان سابق، 
يف حبث عن الكلمة. و كان  البحث عن الكلمة قد وقع  يف املبحث الصرف و النحو. 

 فستقدم الباحثة اتليا عن أدوات االستفهام يف اللغة العربية و االندونسية.

  أدوات االستفهام العربية .أ

                                                           

 132)القاهرة: دار غريب( ص: العربية و علم اللغة احلديثةن، حممد حممد داود، 07 
38 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm: 162 
39 Soendjono Dardjowidjojo, Unika Atma Jaya, Psikolinguistik, Pengantar Pemahaman Bahasa 

Manusia Edisi Kedua. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), Hlm: 17 
40 Abdul Chaer, Morfologi Bahasa Indonesia, Pendekatan dan Proses, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2015), hlm: 5 



 
 

15 
 

يستعلم به عن شيئ. و أمساء االستفهام هي: "من، أدوات االستفهام هو اسم مبهم 
. و قد 21و من ذا، و ما، و ماذا، و مىت، و أاين، و أين، و كيف، و أىن، و كم، و أي"

 21شرح لنا غاللي شرحا واضحا عن أمساء االستفهام، و شرحه كما يلي:

: يستفهم به عن الشخص العاقل، حنو " من فعل هذا؟ و من  من و من ذا .1
ِعَفهُ  امَّن َذا ٱلَِّذي يُ ۡقِرُض ٱَّللََّ قَ ۡرضاا َحَسن ر؟ ، قال تعاىل "ذا مساف ۥ َلُه" فَ ُيضََٰ
 (120)البقرة: 

: يستفهم هبما عن غري العاقل من احليواانت و النبات و اجلماد و  ما و ماذا .1
اۡلعمال، و عن حقيقة الشيء أو صفته، سواء أكان هذا الشيء عاقل أم غري 

 عاقل تقول "ما أو ماذا ركب ؟" و تقول "ما اۡلسد؟ ما االنسان؟"
و: : ظرف يستفهم به عن الزماني: املاضي و املستقبل، حنمىت )االستفهامية( .6

  "مىت أتي  ؟ و مىت تذهب؟" و يكون اسم شرط جازما، كقوله الشاعر: 
 أان ابن جال، و طالع الشنااي # مىت أضيغ العمامة تعرفوين

: ظرف يستفهم به عن املكان الذي حل فيه الشيء، حنو:  أين )االستفهامية( .2
"أين أخوك؟ أين تتعلم؟". و إذا سبقته "من" كان سؤاال عن مكان بروز 

 يء، حنو "من أين قدم ؟"الش
: ظرف مبعىن احلي و الوق . و يقارب معىن "مىت" . و  أاين )االستفهامية( .0

يستفهم به عن الزمانن املستقبل ال غري، حنو: "أاين تسافر؟" أي: يف أي وق  
سيكون سفرك؟ و أكثر ما يستعمل يف مواضع التفخيم أو التهويل، كقوله 

نَ َيسۡ  تعاىل : يِن  )الذارايت:  ُلوَن َأايَّ أي: يف أي وق  سيكون  ( 11يَ ۡوُم ٱلدِ 
  يوم الدين.

                                                           

 153(، ص: 1511)بريوت: دار الكتب العلمية، ، 1جامع الدروس العربية اجمللد مصطفى الغاللي، 21 
 111-153نفس املرجع، ص:  21 
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اسم يستفهم به عن حالة الشيء، حنو: "كيف أن ؟"، كيف )االستفهامية( :  .3
 أي: على أي حالة أن ؟.

د تكون لالستفهام، مبعىن )كيف(، حنو: أىن تفعل هذا وقأّّن )االستفهامية(:  .0
َۡرمَيُ َأىنََّٰ هني  عنه؟" أي: كيف تفعله؟، و مبعىن )من أين(، حنو:  َذا   ميََٰ  َلِك هََٰ

، أي: من أين لك هذا؟ و إذا تضمن  معىن شرط جزم  (60)آل عمران: 
 الفعلي، حنو: "أين جتلْس أجلْس" و هي ظرف للمكان.

يستفهم هبا عن غدد يراد به تعيينه، حنو: "كم مشروعا هامية(: كم )االستف  .2
 خرياي أن ؟" أي: كم عدد املشروعات اخلريية اليت أعنتها؟

يطلب هبا تعيي الشيء، حنو: أي رجل جاء؟ و أيه امرأة أي )االستفهامية(:  .0
 جاءت؟. 

 أدوات االستفهام اإلندونسية .ب

ستخدم ملدونسية هو الكلمات املساعدة ايف اللغة االن ذهب خري أن أدوات االستفهام
و ذهب ألوي أنه الكلمة املستحدمة لتعبري اجلملة االستفهامية  26 يف اجلملة االستفهامية.

فأمساء االستفهام هو مجيع الكلمة املستخدمة لسؤال عن شيئ يف اجلملة  22صرحيا.
 االستفهامية.

. و من هذا اۡلصل فيطور manaو  apaكان  أصل الكلمة االستفهامية من كلمة    
و  kemanaو  di manaو  berapaو  kapan و kenapaو  mengapa و siapa و apaإىل كلمة 

dari mana وkapan  و (ke) berapa وdi mana  وke mana  وdari mana  وbagaimana  و 
bilamana.20 :23و قد أوضح خري أمساء االستفهام كما يلي 

1. Apa 

 البضاعة أو احلال إما نوعها أو امسها. املثال:يستخدم لسؤال عن  -أ
                                                           
43 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm: 182. 
44 Hasan Alwi, Tata Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm: 87 
45 Ibid, hlm: 256 
46 Abdul Chaer, Op.cit, hlm: 182-191 



 
 

11 
 

Apa nama benda ini? 

يستخدم لسؤال عن أمساء أو نوع اۡلشياء بعد ذكر اۡلمساء الذي يسأل.  -ب
 املثال:

Binatang apa yang berbulu tebal itu? 

 . املثال:yangيستخدم لسؤال عن اۡلشياء يف مجلة اجملهول املتصلة بكلمة  -ج
Apakah yang kau cari di sini? 

يستخدم لسؤال الذي يطلب منه إجابة :نعم" أو "ال" إما يف اجلملة الفعلية و  -د
 لتأكيد. املثال: kahاجلملة االمسية، و الزم زايدة كلمة 

Apakah kamu melihat sendiri peristiwa itu? 

Apakah kamu sudah makan? 

2. Siapa 

و جاء بعده االسم الدال عن  nama يستخدم لسؤال عن اسم الفرد قبل كلمة -أ
 املثال:الفرد أو ضمريه. 

Siapa namamu? 

يستخدم لسؤال عن ذاتية الفردز وجاء إما قبل االسم الدال على العاقل أو  -ب
 املثال:. yang قبل عبارة

Siapa penulis buku ini? 

Siapa yang duduk disana itu? 

3. Mengapa, Kenapa 

 املثال:. يستخدم لسؤال عن علة أو حجة
Mengapa kamu tidak datang kemarin? 

Mengapa anak itu menangis? 

و استخدامهما حرية . mengapaيف نفس املعىن مع كلمة  kenapaو كان  كلمة 
 للمستخدم.

4. Bagaimana 

 املثال: يستخدم لسؤال عن احلال. -أ
Bagaimana cuaca di sana? 

 املثال:يستخدم لسؤال عن طريقة أو اسرتاجتية.  -ب
Bagaimana cara merebus ketupat? 

 املثال:يستخدم لسؤال عما سيفعل.  -ج
Kalau kita dapat rumah dinas bagaimana dengan rumah ini? 

5. Berapa 
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 املثال: يستخدم لسؤال عن العدد أو مقدار. (1
Berapa harga seekor ayam? 

  املثال:. jauhيستخدم لسؤال عن احلاصل و الزم زايدة كلمة  (1
Berapa jauh pengaruh Islam dalam kesusasteraan Indonesia? 

6. Mana 

 املثال: يستخدم لسؤال عن املكان.

Mana buku telepon itu? 

 املثال:. لتأكيد di, ke, dariف فيه كلمة يضاعادة 

Di mana mereka belajar? 

Ke mana perginya ibu itu? 

Dari mana buku ini kau dapat? 

7. Kapan, Bila, Bilamana 

 املثال:يستخدم لسؤال عن الزمان. 

Kapan nenek akan datang? 

 .bilamanaو   bila بكلمة  kapanعادة تبدل كلمة 
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 

 مدخل البحث و منهجه .أ

إن مدخل البحث الذي استخدمته الباحثة يف هذا البحث هو املدخل الكيفي. و 
 من لساان وأ كتابة كان  سواء يةفالوص البياانت مجع إىلحيصل  الذي البحث إجراءهو 

و منهجه املكتيب و امليداين. فنتائج البحث من هذا  20يبحث. الذي والفعل اإلنسان
 البحث يعترب وصفيا.

و استخدم  الباحثة منهج املكتيب يف البحث حول أدوات االستفهام العربية و 
الباحثة على معرفة التشابه بي أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية. حىت تقدر 

اإلندونسية و اختالفهما. و ابملدخل املكتيب كذلك ستبحث الباحثة عن مرتبة الصعوبة 
يف تعلم احلروف  مؤسسا على نظرية يف التحليل التقابلي. و استخدم  الباحثة املنهج 

سبب لطلبة يف تعلم أدوات االستفهام بامليداين كذالك، ملعرفة أحوال صعوبة و سهولة ا
 وجود التداخل اللغة اۡلوىل.

 البياانت و مصادرها   .ب

قد احتوي مصادر البحث  22يقصد مبصادر البحث هو املبحث الذي يعطي البياانت.
 إىل نوعي:

 املصادر الرئيسية .1

                                                           
47 Lexy J.Meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda,2007), hlm: 4 
48 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Sumber Pendekatan Praktik, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm: 172 
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 الكتب أوله من البيان يف مصدريناملصادر الرئيسية يف هذا البحث مأخوذ من 
ن العربية و اإلندونسية. اثنيه، مأخوذ م املتعلقة أبدوات االستفهام العلمية

 موالان معةبرانمج املكثف للغة العربية جانتائج االختبار املهارة الكتابة لطلبة 
 يم اإلسالمية احلكومية مباالنق. لك إبراهام

 املصادر الثانوية .1

لي و نتائج ابلتحليل التقاب املصادر الثنوية مأخوذ من الكتب العلمية املتعلقة
 املقابلة مبعلم النحو.

 مجع البياانتأدوات  .ج
 الواثئق .1

 ورةص يف اۡلشياء عن الباحثة مكان من البياانت تشكل تعرض هي الواثئق
و   20.النتيجة ودرجة اۡلوراق وجمموعات واجملالت، الكتب مثل الكتابية املالحظة

املراد ابلواثئق هنا يعين الكتب العلمية اليت تبحث عن أدوات االستفهام العربية و 
 االندونسية. و الكتب املستخدمة كما ات ي:

 جامع الدروس العربية اجلزء اۡلول، ألفه مصطفى الغاللي .1
ي، و منهج وصفي حتليلي و تطبيقه على التوكيد اللغو يف التحليل اللغوي،  .1

تحليل يف ال ألفه خليل أمحد عمايره. ،أسلوب االستفهامالنفي اللغوي و 
 .اللغوي،

 التطبيق النحوي، ألفه عبده الراجحي .6
4. Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, oleh Abdul Chaer 

5. Tata Bahasa Indonesia, oleh Hasan Alwi 

دوات أو استخدم  الباحثة الواثئق لوصول إىل معرفة االختالف و التشابه بي 
 (.1االستفهام العربية و اإلندونسية )أسئلة البحث رقم 

                                                           
49 Mestika zed. Metode penelitian kepustakaan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm: 77 
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 االختبار .1
االختبار هو جمموعة من املثريات )أسئلة شفهية، أو كتابية أو صور أو رسوم( 
أعدت لتقيس. و االختبار يعطي درجة أو قيمة أو رتبة ما للفحوص. و ميكن أن 

فاالختبار حيتوي على اختبار  05يكون االختبار جمموعة من اۡلسئلة أو جهازا معينا.
حول أدوات االستفهام يف مادة املهارة الكتابة. و استخدم  الباحثة االختبار 
للوصول إىل معرفة وجوه الصعوابت اليت تواجهها الطالب عند نقل أدوات االستفهام 

 (.  1اإلندونسية إىل العربية )أسئلة البحث رقم 

 املقابلة .6

اانت واي يقوم من خالله الباحث جبمع معلومل  و بيتعترب املقابلة استبياان شف
و استخدم  طريقة املقابلة إذا كان الباحث أراد أن جيمع  01شفوية من احملوص. 

و استخدم  الباحثة املقابلة   01البياانت من مفعول البحث دقيقيا و عدده قليال.
تدخل. و لكمصدر الثانوي ملعرفة صعوبة الطالب يف تعلم أدوات االستفهام بسبب ا

 لذالك ستقابل الباحثة معلما يف علم النحو.
 حتليل البياانتأسلوب  .د

حتليل البياانت هو حماولة يف البحث و  تنظيم البياانت من نتائج املقابلة و املالحظة 
و الواثئقية بطريقة تصنيف البياانت، وصف البياانت، إىل التلخيص ليفهم الفرد و اآلخر 

الباحثة املدخل الكيفي و املنهج الوصف يف هذا البحث. و منهج و استخدم  06ميسرا. 

                                                           

( 4005لرحمن عدس و آخرون، )الرياض: دار أسامه للنشر و التوزيع، البحث العلمي مفهومه/ أدواته/ أساليبه، عبد ا 50 

 417ص: 

 151نفس املرجع، ص:  51 
52 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitaf, R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm: 194. 
53 Ibid, hlm: 335 
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الوصف هو البحث الذي يبحث عن اۡلحوال و الوضعية و ما أشبه ذلك و نتائج حبثه 
 02يقدم يف تقرير البحث.

بي أمساء االستفهام  كان  الباحثة يف هذا البحث ستبحث عن التحليل التقابلي
طريق  هارة الكتابة. و لذالك ستحلل الباحثة البياانت عنالعربية و االندونسية يف تعليم م

 التحليل التقابلي أوال و بعد ذالك ستأيت الباحثة ابلتثليث.

لتحليل على بياانت البحث، استخدم  الباحثة خطوات التحليل التقابلي، و 
 00اخلطوات كما يلي:

 وصف نظام اللغة اۡلوىل و الثانية .1
 ملقارنةتعيي النظام الذي حيتاج إىل ا .1
 مقارنة كال اللغتي أي تعيي االختالف و التشابه بينهما. .6
 تنبؤ اۡلخطاء و الصعوابت مؤسسا على اخلطوات سابقا.  .2

 و لتحليل تنبؤ اۡلخطاء و الصعوابت ستستخدم الباحثة النظرية من كليفورد اليت تنقسم
 03إىل ستة مراحل، كما يلي:

 ة اۡلوىل و اللغة الثانية : ال فرق بي اللغ(Transfer)مرحلة الصفر  .1
 : جزئي يف اللغة اۡلوىل و يتحد يف اللغة الثانية(Unification)املرحلة اۡلوىل  .1
 : جزء يف اللغة اۡلوىل غري موجود يف اللغة الثانية(Subdifernsiasation)املرحلة الثانية  .6
شكال جديدا : جزء يف اللغة اۡلوىل الذي يشكل (Reinterpretation)املرحلة الثالثة  .2

 يف اللغة الثانية.
: جزء من اللغة الثانية الذي مل يكن موجودا (Overdiferensiation)املرحلة الرابعة  .0

 يف اللغة اۡلوىل
                                                           
54 Suharsimi Arikunto, Op.cit, hlm: 3 
55 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, Telaah terhadap Fonetik 

dan Morfologi, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm: 17 
56 H. Douglas Brown, Teaching By Principles, (San Fransisco: Pearson Education: 2007). 
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: جزء واحد يف اللغة اۡلوىل ينقسم أو يتفرع إىل فرعي (Furcation)املرحلة اخلامسة  .3
 أو عدة فروع.

ليث هو إجراء الباحث اتليا ابلتثليث. و التث بعد عملية التحليل التقابلي، ستقوم الباحثة
و ستبحث الباحث بتثليث املنهج و لذالك ستستخدم   00يف حتقيق عن صحة البياانت.

 الباحثة النتائج من الواثئق و االختبار و املقابلة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Nasution, Metode Research: Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm: 115 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت

كما قدم  الباحثة سابقا أن هذا البحث يبحث عن التحليل التقابلي. و لذالك  
 ستقوم الباحث ابلتحليل بنظرية الدراسة التقابلية. و حيتوي البحث يف الفصل الرابع على

 مخسة املباحث. 

ستجيب الباحثة أسئلة البحث رقم اۡلول يف املبحث اۡلول و الثاين الذي يبي  
أمساء االستفهام. و ستجيب الباحثة أسئلة البحث رقم الثاين يف عن الوصف و تقابل 

 املبحث الثالث و الرابع الذي يبي عن التنبؤات و التوضيح. 

 االختالف و التشابه بني أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية .أ
 الوصف .1

 قبل معرفة االختالف و التشابه بي أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية ستصف
 الباحثة عن أدوات االستفهام يف اللغة العربية و اإلندونسية.

 أدوات االستفهام يف اللغة اإلندونسية -أ

قد تعدد عدد أدوات االستفهام يف اللغة اإلندونسية. و ستبي الباحثة كل أدوات 
 االستفهام و وظيفتها 

1. Apa 

 02وظائف كما يلي: 3هلا 

 نوعها أو امسها. املثال:يستخدم لسؤال عن البضاعة أو احلال إما  -1

                                                           
58 Ernawati Warida, EYD dan Seputar Kebahasaan Indonesia, (Jakarta: Kawan Pustaka, 2008), 

hlm: 279 



 
 

65 
 

Apa nama benda ini? 

 يستخدم لسؤال عن أمساء أو نوع اۡلشياء بعد ذكر اۡلمساء الذي يسأل. املثال: -1
Binatang apa yang berbulu tebal itu? 

 . املثال:yangيستخدم لسؤال عن اۡلشياء يف مجلة اجملهول املتصلة بكلمة   -6
Apakah yang kau cari di sini? 

 ال عن شيء و يطلب منه إجابة متناقضة. املثال:لسؤ   -2
Apa nanti siang akan hujan? ya tidak 

Apa kirimanku sudah dia terima? sudah belum 

 لتأكيد عما قد عرفه املتكلم. املثال:  -0
Apa tidak salah memberi aku hadiah? 

Apa memang sudah begitu aturannya? 

 عادة تستخدم يف اجلملة اليت ال حتتاج اإلجابة. املثال:  -3
Apa salahnya kita ikuti saran dia? 

Apa ruginya kamu baca kembali pelajaran siang tadi? 

 

2. Siapa 

 00كما يلي:  هلا وظيفتان

و جاء بعده االسم الدال عن الفرد  nama يستخدم لسؤال عن اسم الفرد قبل كلمة -1
 املثال: 35أو ضمريه.

Siapa namamu? 

يستخدم لسؤال عن ذاتية الفردز وجاء إما قبل االسم الدال على العاقل أو قبل  -1
 املثال:. yang عبارة

                                                           
59 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta, Rineka Cipta: 2011) 
60  Ernawati Warida, Op.Cit,  hlm: 281 
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Siapa penulis buku ini? 

Siapa yang duduk disana itu? 

3- Mengapa  

 املثال: 31وظيفة واحدة يعين لسؤال عن علة أو حجة. اهل

Mengapa kamu tidak datang kemarin? 

Mengapa anak itu menangis? 

4- Bagaimana 

 31وظائف كما يلي: 2 اهل

 املثال: يستخدم لسؤال عن احلال. (1

Bagaimana cuaca di sana? 

 يستخدم لسؤال عن طريقة أو اسرتاجتية. املثال: (1

Bagaimana cara merebus ketupat? 

 يستخدم لسؤال عما سيفعل. املثال: (6

Kalau kita dapat rumah dinas bagaimana dengan rumah ini? 

 لسؤال عن نتيجة العمل. املثال:  (2
Bagaimana kalau dia tahu rahasia kita? 

 

5- Berapa 

 36كما يلي:  يفتانوظا هل

 املثال: يستخدم لسؤال عن العدد أو مقدار. (1

                                                           
61 Abdul Chaer, Op.Cit, hlm: 187 
62  Ernawati Warida, Op.Cit, hlm: 280 
63 Abdul Chaer, Op.Cit, hlm: 189 
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Berapa harga seekor ayam? 

  املثال:. jauhيستخدم لسؤال عن احلاصل و الزم زايدة كلمة  (1

Berapa jauh pengaruh Islam dalam kesusasteraan Indonesia? 

6- Mana 

 32وظائف كما يلي: 6هلا 
 

 املثال: يستخدم لسؤال عن املكان. -أ

Mana buku telepon itu? 

 لسؤال عن الفرد أو الشيء اآلخر -ب
Perusahaan mana yang dapat menerimaku? 

Tanah mana yang akan dijual? 

 30لطلب اخليار -ج
Mana yang menurutmu paling bagus memakai kebaya atau tunik? 

 

7- Kapan 

 املثال: 33لسؤال عن الزمان. وظيفة واحدة يعين اهل

Kapan nenek akan datang? 

8- –kah 

 30وظائف كما يلي: 6هلا 

 يف اجلملة. املثال:  kah-إثبات جزء الكلمة املتصلة بكلمة -أ

                                                           
64 Ibid, hlm: 190 
65 Ernawati Warida, Op.Cit. hlm: 280 
66 Ibid, hlm: 280 
67 Ibid, hlm: 280 
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Dapatkah kau mengerti perasaanku? 

Mungkinkah dia tahu rahasia kita? 

 املثال:. يف اجلملة kah–لطلب اخليار من جزء الكلمة املتصلة بكلمة  -ب

Nasi goreng atau soto ayamkah kegemaranmu? 

 لتكمل الكلمة االستفهامية. املثال: -ج
Siapakah penyanyi favoritmu? 

Kapankah ia akan kembali? 

 

9- Bila 

 . املثال:32يعين لسؤال عن  الزمانهلا وظيفة واحدة 
Bila kamu berkunjung ke rumahku? 

 

10- Bilamana 

 املثال: 30لسؤال عن  الزمان.وظيفة واحدة يعين  اهل
Bilamana perekonomian Indonesia sejajar dengan negara maju? 

 

11- Di mana 

 املثال: 05هلا وظيفة واحدة يعين لسؤال عن املكان.

Di mana rumahmu? 

 

12- Bukan, Bukankah 

                                                           
68 Ibid, hlm: 279 
69 Ibid, hlm: 281 
70 Ibid, hlm: 281 
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 املثال: 01هلا وظيفة واحدة يعين إلثبات عرضا يف القول.
Kamu adiknya Imran, bukan? 

Bukankah dia wartawan? 

 

13- Masa, masakan 

 املثال: 01هلا وظيفة واحدة يعين لتعبري عن عدم االئتمان و ال يطلب اإلجابة بعده.
Masa kamu tidak mengerti maksudku? 

 االستفهام يف اللغة العربيةأدوات  -ب

ل، اليت يؤدي هبا االستفهام فهي: اهلمزة، و هيف اللغة العربية أما أدوات االستفهام 
 و ما، و من، و أي، و كم، و كيف، و أين، و أىن، و مىت، و أاين.  

 اهلمزة .1

 عد النحاة اهلمزة أم ابب االستفهام ۡلهنا حرف االستفهام الذي ال يزول عنه إىل غريه.
و ليس لالستفهام يف اۡلصل غريه. فاهلمزة ال تعدل عن االستفهام إىل ابب آخر يف حي 
إن ابقي أدوات االستفهام تشرتك مع أبواب أخر فتنصرف إليها من االستفهام أو تنصرف 
من االستفهام منها، من الظرفية أو اجلزاء اخل. و اۡلصل يف اهلمزة أن يطلب هبا التصديق 

يستفهم هبمزة عن مضمون اجلملة و يكون اجلواب بنعم، أو جري، أو أجل  06أو التصور.
 02إن أريد اإلثبات و بال إن أريد النفي.

                                                           
71 Ibid, hlm: 281 
72 Ibid, hlm: 281 

يف التحليل اللغوي، منهج وصفي حتليلي و تطبيقه على التوكيد اللغوي، و النفي اللغوي و أسلوب خليل أمحد عمايره،  06 
 152(، ص: 1020)الزرقاء: مكتبة ابملنار، االستفهام، 

(، 1550نشر.، فونوركو: دار السالم للطباعة و الالنحو الواضح يف قواعد اللغة العربية، اجلزء الرابعة. ) علي اجلرمي، مصطفى آمي،  02 
 06ص: 

 



 
 

60 
 

 فنجد أن  اهلمزة قد دخل  على االسم. و نقول: أالكتاب مفيد؟

 و جند أن اهلمزة قد دخل  على الفعل. و نقول: أ حضر زيد؟

يكون  فادة الكتاب و حبضور زيد. وو يف كال املثالي يطلب التصديق عن السؤال إب
 جواب ذالك بنعم أو ال.

صدر اجلملة فأهنا إن جاءت يف مجلة  -كما لغريها من عناصر االستفهام–و للهمزة 
معطوفة ابلواو أو ابلفاء أو بثم قدم  على العاطف حتقيقا ۡلصالتها يف الوقوع يف صدر 

 اجلملة. و يقول تعاىل: 

ِت َوٱۡۡلَۡرِض )اۡلعراف: َأَوملَۡ يَنظُُرواْ يف مَ  وََٰ  (120َلُكوِت ٱلسَّمََٰ

ِقَبُة ٱلَِّذيَن ِمن قَ ۡبِلِهۡمۗۡ )يوسف:   (150أَفَ َلۡم َيِسريُواْ يف ٱۡۡلَۡرِض فَ َينظُُرواْ َكۡيَف َكاَن عََٰ

 ءَايۡل  َََٰن َوَقۡد ُكنُتم ِبِهۦ َتۡستَ ۡعِجُلوَن )يونس:
 (01 َأمُثَّ ِإَذا َما َوَقَع َءاَمنُتم ِبِهۦيۚۡ

و أصل العناصر يف االستفهام أهنا تدخل على اإلثبات و على النفي، و أهنا حتذف 
و تبقى اجلملة من ابب االستفهام. و دخوهلا على اإلثبات مثل: "أحضر زيد؟"، و دخوهلا 

 00("1على النفي: " أملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك )الشرح: 

هام ة املنفية، و هي املصدرة أبداة استفو قد وقع  اهلمزة اترة يف اجلمل االستفهامي
متبوعة أبداة النفي مباشرة. جواب اجلمل االستفهامية املنفية يكون بلفظ "بلى" يف حال 
اإلثبات و بلفظ "نعم" يف حال النفي. مثل: "أال حتب اإلقامة يف القرى؟" و مثل: "أليس  

 00راب.و اهلمزة حرف مبين ال حمل له من اإلع 03مصر مهبط السياح؟".

                                                           

 111ص: املرجع السابق، خليل أمحد عمايره، 75 
 06ص: املرجع السابق، علي اجلرمي، مصطفى آمي، 03 
 20( ص: 1552دار املسرية للطباعة و النشر، .  )اۡلردون:التطبيق النحوي، عبده الراجحي،.  00 
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و خترج اهلمزة من االستفهام إىل معان أخر فريى النحاة أهنا تكون فيها لالستفهام إال 
 02أهنا خرج  إىل معىن آخر. و من أمهها:

التسوية: و هي اهلمزة اليت تدخل على مجلة يصح أن حيل املصدر حملها. مثل:  (1
و التقدير عليه استغفار  ( 3املنافقون: (ۡر هَلُۡم َسَوايءٌ َعَلۡيِهۡم َأۡستَ ۡغَفۡرَت هَلُۡم أَۡم ملَۡ َتۡستَ ۡغفِ 

 هلم أو عدم االستغفار.
 اإلنكاري: و و يكون فيما بعدها إفادة أبنه غري واقع و أن مدعيه كاذب. مثل:  (1

 ( 06َأۡصطََفى ٱۡلبَ َناِت َعَلى ٱۡلَبِنَي )الصافات: 
التوبيخ: و يكون فيما بعدها إفادة أبنه واقع و إن من يقوم به يستحق التوبيخ و  (6

 (00قَاَل أَتَ ۡعُبُدوَن َما تَ ۡنِحُتوَن )الصافات: التقريع و اللوم. مثل: 
التقرير: و يكون حلمل املخاطب على االغرتاف مبوضوع قد استقر عنده يف شك  (2

ثل: التقرير عنه أو به بعد اهلمزة. م املتكلم. و لذا يؤتى بذكر الشيء الذي يراد
ِ  )املائدة:  َۡيِ ِمن ُدوِن ٱَّللَّ ُذوين َوأُمِ َي ِإهلََٰ  (113َءأَنَ  قُ ۡلَ  لِلنَّاِس ٱختَِّ

ُمُركَ التهكم و السخرية ، حنو قوله تعاىل:  (0
ۡ
ُتَك أَت ُرَك َما  قَاُلوْا يََُٰشَعۡيُب َأَصَلوَٰ َأن ن َّت ۡ

  (20 يَ ۡعُبُد َءاابَيُؤانَي )هود:
 (20التعجب، مثل: أملَۡ تَ َر ِإىَلَٰ َربِ َك َكۡيَف َمدَّ ٱلظِ لَّ )الفرقان:  (3
َشَع قُ ُلوبُ ُهۡم ِلذِۡكِر ٱَّللَِّ )احلدي (0 ِن لِلَِّذيَن َءاَمنُ وياْ َأن خَتۡ

ۡ
 ( 13د: االستبطاء، مثل: ۞أملَۡ ََي

 )آل َن َءَأۡسَلۡمُتۡمۚۡ فَِإۡن َأسۡ اۡلمر، مثلَوُقل ل ِلَِّذيَن أُوُتوْا ٱۡلِكتَََٰب َوٱۡۡلُمِ ي ِ   (2
 
َلُمواْ فَ َقِد ٱۡهَتَدوْا

 (15عمران: 
 تَ َر َأنَّ ٱَّللََّ أَنَزَل ِمَن ٱلسََّمايِء َمايء (0

 (36)احلاج:  ٗ  التنبيه، مثل: أملَۡ
 التحقيق، كما يف قوله جرير: (15

 بطون راح  ألستم خري من ركب املطااي # و أندى العاملي
 هل .2
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ن يقصد هبا طلب التصديق اإلجيايب فيأيت لتحقيق االستفهام عحرف استفهام "هل"
يستفهم هبل عن مضمون اجلملة  00.النسبة سواء كان ذلك يف مجلة امسية ام يف مجلة فعلية

و هل  25و يكون اجلواب بنعم، أو جري، أو أجل إن أريد اإلثبات و بال إن أريد النفي.
 21حرف مبين ال حمل له من اإلعراب.

 21عن معىن االستفهام إىل معان أخر منها:و خترج هل 

ِن ِحي - نسََٰ  اٗ  ِر ملَۡ َيُكن َشيۡ ٱلدَّهۡ  مِ نَ  ٗ  أن تكون مبعىن قد كما يف : َهۡل أََتىَٰ َعَلى ٱإۡلِ
 ( 1)الدهر: مَّۡذُكوراا

 (01و تكون لألمر يف مثل: فَ َهۡل أَنُتم مُّنتَ ُهوَن )املائدة:  -
ِلكَ  -  ( 0)الفجر:  ِحۡجر   لِ ِذي ٗ  َقَسم و مبعىن إن  يف مثل:  َهۡل يف ذََٰ
 (33و مبعىن ما كما يف:  َهۡل يَنظُُروَن ِإالَّ ٱلسَّاَعَة )الزحرف:  -
  ما و ماذا .3

يستفهم  26ذكر سيبويه أن )ما( االستفهامية امسية و هي مبهمة تقع على كل شيء.
هبما عن غري العاقل من احليواانت و النبات و اجلماد و اۡلعمال، و عن حقيقة الشيء 
أو صفته، سواء أكان هذا الشيء عاقل أم غري عاقل تقول "ما أو ماذا ركب ؟" و تقول 

 22"ما اۡلسد؟ ما االنسان؟"

 20هناك مسألتان تتعلقان ب )ما( االستفهامية مها:
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تدخل على الفعل، مثل: " َو َما أَْدرَاَك َما الطَارِق  على االسم  وإهنا تدخل  (1
 ("16و مثل " َو َما َربُّ الَعاَلِمْي )الشعراء:  ("1)الطارق: 

أن يدخل عليها متقدما حرف من حروف اجلر فتحذف ألفها فيقال: فيم، مم،  (1
 حتام، مب، عالم، االم، مثل:

 ء املطولفتلك والة السوء قد طال مكثهم # فحتام حتام العنا

و يتفرع عن املسألة الثانية هذه مسألة أخرى تتصل مبا االستفهامية، و هي 
 التصاق )ذا( هبا فيقال: ماذا، ملاذا، مباذا، إىل ماذا . . . اخ

 و للنحاة يف ماذا اعتربت أمهها:

 إن تكون ما استفهامية و "ذا" اسم إشارة يف مثل: "ماذا ينفقون؟" (1
موصولة يف مثل: " أال تسأالن املرء ماذا حياول..."  أن تكون ما استفهامية و ذا (1

 أي ما الذي حياول.
 أن تكون )ماذا( اسم جنس مبعىن شيء أو امسا موصوال مبعىن الذي يف مثل: (6

 علم  ساتقيه # ولكن ابملغيب نبئيين دعي ماذا
 أن تكون "ما" زائدة، و "ذا" اسم إشارة (2
 أن تكون "ما" استفهامية و "ذا" زائدة. (0
كون ماذا بكاملها استفهامية، فهي كلمة واحدة، و أن تكون يف اۡلصل أ، ت (3

 مركبة من ما االستفهامية و ذا اسم اإلشارة.

و ما، تعرب حسب موقعها يف اجلملة، فقد تكون يف حمل رفع أو نصب أو جر، 
 23مثل:

 "ما جاء بك؟". مبتدأ و اجلملة الفعلية خرب. -
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 متعلق مبحذوف خرب."ما يف نيتك؟". "مبتدأ و شبه اجلملة  -
 "ما هذا؟" اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع خرب مقدم. -
 " ما فعل  اليوم؟" اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به. -
"مل فعل  هذا؟" اسم استفهام مبين على السكون على اۡللف احملذوفة يف حمل  -

 اجلر ابلالم.
 لنحو الىيت:نالحظ أن إعراب )ما( جيري على ا

 إذا كان بعده مجلة امسية أو شبه مجلة فهو مبتدأ. (1
 إذا كان بعده مجلة فعلية فهو مبتدأ أو مفعول به. (1
 إذا كان بعده اسم فهو خرب مقدم. (6

 أما ماذا، تستطيع أن تعرهبا على ثالثة أوجه:
أن جتعلها كلمة واحدة فتكون حسب موقعها من اإلعراب، مثل: "ماذا يف يدك؟"  -أ

استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ. و مثل: "ماذا فعل ؟" اسم اسم 
 استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعةل به.

أن جتعل )ذا( زائدة ال حمل هلا من اإلعراب، و تكون "ما" حسب موقعها يف  -ب
الكالم، فتقول: "ماذا يف يدك؟" اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ، 

 ذا زائدة و شبه اجلملة متعلق مبحذوف خرب يف حمل رفع.  و
 أن جتعل )ذا( اسم موصول خربا عن )ما(، فتقول:  -ت

 "ماذا يف يدك؟"
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ. ما
: اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع اخلرب و اجلار و اجملرور متعلق مبحذوف  ذا

 صلة ال حمل له من اإلعراب 
 من و من ذا .4



 
 

25 
 

أتيت يف العربية على أوجه: للشرط، و نكرة موصولة، و امسا موصوال و لالستفهام، و 
قل، مثل " لعاالذي يعنيه هنا ورودها لالستفهام. فهي عند النحاة اسم لالستفهام عن ا

(". و ملا كان  "من" 01(" و "َمْن بَ َعثَ َنا ِمْن َمْرَقِداَن )يس: 20َفَمْن َربُُّكَما اَي ُمْوَسى )طه: 
للعاقل فال جيوز أن يستفهم هبا عن شيء و ال جيوز أن تقع موقع الصفة. و يستفهم هبا 

من؟" يف  رأي  رجلي:عن النكرة و عن املعرفة. فنقول: "من عبد هللا؟" و نقول ملن قال "
 20النكرة. 

 و جيوز أن أتيت من و معها ذا، و للنحاة فيها آراء:

 أن تكون كاحلرف الواحد. (1
 إن تكون من استفهامية و ذا موصولة. (1
  إن تكون من استفهامية و ذا زائدة. (6

 إهنا تعرب حسب موقعها يف اجلملة، فقد تكون يف حمل رفع أو نصب أو جر، مثل:
اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ )و اجلملة الفعلية "من جاء؟". من:  -

 بعده خرب(.
 "من خلقُه كرمي؟". من: مبتدأ و اجلملة االمسية بعده يف حمل رفع خرب. -
 "من رأي  اليوم؟". من: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به. -
 يف حمل جر مضاف إليه. "أبو من هذا؟. من: اسم استفهام مبين على السكون -

 نالحظ أن إعراب )من و ما( جيري على النحو الىيت:
 إذا كان بعده مجلة امسية أو شبه مجلة فهو مبتدأ. (1
 إذا كان بعده مجلة فعلية فهو مبتدأ أو مفعول به. (1
 22إذا كان بعده اسم فهو خرب مقدم. (6
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 امية(أي )االستفه .5

عما  فهي للسؤاليطلب هبا تعيي الشيء، حنو: أي رجل جاء؟ و أيه امرأة جاءت؟.  
ٌر َمَقاماا )مرمي:  (" أي 16مييز أحد املتشاركي يف أمر يشملهما، مثل: "َأيُّ الَفرِيْ َقْيِ َخي ْ

أحنن أصحاب حممد صلى هللا عليه و سلم أم . . .. و يستفهم هبا عن العاقل كاۡلمثلة 
 20(05عن غري العاقل، مثل: "فَِبَأيِ  َحِدْيث  بَ ْعَدُه يُ ْؤِمنُ ْوَن )املرسالت: السابقة، و 

و الذي نراه أن أي عنصر استفهام يقصد به التحديد و التخصيص و االختيار  
بي فريقي. و ال دور هلا يف اجلملة إال أن تقيم بنقلها من معىن اۡلخبار إىل معىن االستفهام، 

 05حمل هلا من اإلعراب.فهي ليس  ابسم و ال 

أما أمساء االستفهامية فهي كلها مبنية. فيما عدا كلمة واحدة و هي "أي" ۡلهنا 
 تضاف إىل مفرد، فتقول:

 "أيُّ رجل جاء؟"  
 أيُّ: اسم استفهام مبتدأ مرفوع ابلضمة الظاهرة و هو مضاف. 

 و تقول: " أيَّ كتاب قرأت؟"
 01فتحة الظاهرة، و هو مضاف.َأيَّ: اسم استفهام مفعول به منصوب ابل

 كم )االستفهامية(:  .6

دد يراد به تعيينه، حنو: "كم مشروعا خرياي أن ؟" أي: كم عدد يستفهم هبا عن ع
و جيوز تقدمي اجلار عليها كما جيوز تقدميه على  01املشروعات اخلريية اليت أعنتها؟

عمله  ممتنعا لضعف االستفهامية، مع إن هلما صدر الكالم، ۡلن أتخري اجلار عن جمروره
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فجاز تقدميه عليهما على أن جيعل اجلار مع اجملرور كالكلمة الواحدة. كما أن كم اخلربية 
و االستفهامية واجبة لوجوب تنكري املميز املنصوب و مع اخلربية ۡلهنا كناية عن عدد مبهم 

 و معدود.

ن ما بعدها، ۡلأما االستفهامية فإهنا اسم يتصرف يف الكالم منون، و تعمل فيما 
بعدها ليس من صفتها و ال حمموال على ما محل  عليه. و يسأل هبا عن العدد، فيقال: 
"كم لك درمها؟" أو "كم درمها لك؟" فوجب أن تقول: "عشرون درمها أو ثالثون درمها". 
و تكون كم عاملة فيما بعدها عمل العشرين فيه. و تكون "لك" مبنية على كم أي تعرب  

 06كم"، ۡلن اۡلثر الذي يظهر على كم يظهر عليها.كما تعرب "

هي اسم استفهام مبهم حيتاج إىل ما يوضح إهبامه و لذلك َييت بعدها متييز منصوب، 
 02و تعرب على الوجه التا ي:

"كم طالبا حضر؟" اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ. و طالبا: متييز 
 منصوب ابلفتحة الظاهرة.

 " اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع خرب مقدم."كم مالك؟
"بكم قرشا اشرتيته هذا؟" اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر ابلباء. و قرشا: 

 متييز منصوب ابلفتحة الظاهرة.
 كيف )االستفهامية(  .7

اسم يستفهم به عن حالة الشيء، حنو: "كيف أن ؟"، أي: على أي كلمة كيف هي 
 03تعرب خربا يف حنو، مثل: 00حالة أن ؟.

 كيف كن ؟" اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم.     
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 تعرب حاال، مثل: (أ
 "كيف جئ ؟" اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب احلال.

 ل     "كيف" إذا إعراابن ليس غري:
 تكون حاال إذا كان بعدها فعل اتم. (1
 تكون خربا مقدما إذا كان بعدها اسم أو فعل انقص.  (1
  أين )االستفهامية( .8

ظرف يستفهم به عن املكان الذي حل فيه الشيء، حنو: "أين أخوك؟ أين تتعلم؟". 
 00و إذا سبقته "من" كان سؤاال عن مكان بروز الشيء، حنو "من أين قدم ؟"

 02أين، تعرب ظرف مكان دائما، مثل:
 استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب ظرف مكان. "أين ذهب علي؟" اسم

 "أين بيتك؟" اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب ظرف مكان.
 ملحوظة: يتضح لك أن االسم االستفهام الدال على الظرف له إعرابن ليس غري:

 إذا كان بعده اسم أو فعل انقص فهو متعلق مبحذوف خرب مقدم (1
 رف متعلق هبذا الفعل.إذا كان بعده فعل اتم فهو ظ (1

 أّّن )االستفهامية( .9

تكون لالستفهام، مبعىن )كيف(، حنو: أىن تفعل هذا وقد هني  عنه؟" أي: كيف 
َذا   )آل عمران: تفعله؟، و مبعىن )من أين(، حنو:  َۡرمَيُ َأىنََّٰ َلِك هََٰ ، أي: من أين لك (60ميََٰ

 لْس أجلْس" و هي ظرفهذا؟ و إذا تضمن  معىن شرط جزم  الفعلي، حنو: "أين جت
ِ  وََكانَ وُن  ي ُغلََٰم َأىنََّٰ َيكُ  و تلحق بكيف يف معناها يف أحد استعماالهتا، فتقول "للمكان. 
َذا )آل َأىنََّٰ َلِك هََٰ " و يف استعماهلا آخر تفيد معىن: من أين؟ مثل: "(2)مرمي:  اٱۡمَرَأيت َعاِقر 
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 مبعىن )مىت( و أول عليها، مثل قوله" و أضاف صاحب الكافية أهنا جتيئ (60عمران: 
ُتْم )البقرة:   ("116تعاىل: "َفأَُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ َما ِشئ ْ

 و أاينمىت  .11

ظرف يستفهم به عن الزماني: املاضي و املستقبل، حنو: "مىت أتي  ؟ و مىت مىت :
  تذهب؟" و يكون اسم شرط جازما، كقوله الشاعر: 

 00مىت أضيغ العمامة تعرفوين أان ابن جال، و طالع الشنااي #

ظرف مبعىن احلي و الوق . و يقارب معىن "مىت" . و يستفهم به عن الزمانن أاين: 
املستقبل ال غري، حنو: "أاين تسافر؟" أي: يف أي وق  سيكون سفرك؟ و أكثر ما يستعمل 

يِن  )َيسۡ  يف مواضع التفخيم أو التهويل، كقوله تعاىل : َن يَ ۡوُم ٱلدِ   ( 11الذارايت: ُلوَن َأايَّ
 155.أي: يف أي وق  سيكون يوم الدين

 

ينص سيبويه على أن "أاين" للسؤال عن الزمان، و هي مبعىن مىت. و يقول ابن 
احلاجب: أاين للزمان استفهاما كمىت االستفهامية، إال أن مىت أكثر استعماال، و تكون 

َن ُمْرَساَها )اۡلعراف:  أاين لعظط اۡلمور، (". و مما هو يبي أن "أاين" 120مثل: "َأايَّ
 151تستعمل لالستفهام عن املستقبل أما "مىت" فهي للماضي كما هي للمستقبل".

و املشهور أن مىت اسم من الظروف يراد هبا السؤال عن الزمان دون السؤال عن  
ر كذا، أو سنة كذا، أو اآلن، أو حينئذ(. العدد، و جياب عليها ب    "اليوم، يوم كذا، أو شه

فهااتن أدااتن تفيدان معىن االستفهام عن الزمان. و يقول سيبويه اال ترى أن لو إنساان 

                                                           

 150مصطفى الغاليي،. املرجع السابق، ص:  00 
 115نفس املرجع، ص:  155 
 126ص: املرجع السابق، خليل أمحد عمايره، 151 
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قال: أاين، فقل : مىت، كن  قد أوضح ، و إذ قال: ما معىن مىت، قل : يف أي 
 151زمان.

 156مىت، تعرب ظرف زمان دائما، مثل: 
 م مبين على السكون يف حمل نصب ظرف الزمان."مىت جاء علي؟" اسم استفها

"مىت كان السفر؟" اسم استفهام يف حمل نصب ظرف زمان و شبه اجلملة متعلقة مبحذوف 
 خرب كان.

 ملحوظة: يتضح لك أن االسم االستفهام الدال على الظرف له إعرابن ليس غري: 
 إذا كان بعده اسم أو فعل انقص فهو متعلق مبحذوف خرب مقدم (6
 كان بعده فعل اتم فهو ظرف متعلق هبذا الفعل.إذا   (2

اللغة  ستقوم الباحثة اتليا ابلتلخيص عن أدوات االستفهام يف لسهولة الفهم و التقابل،
ا يف الكلمة، مبين و معرب، و حملها يف اإلعراب، و ما تدخل عليه. العربية بنظر إىل نوعه

 و بياهنا كما يف الصور و اجلدول اآلتية.

  
                                                           

 122نفس املرجع، ص:  151 
 20ص: املرجع السابق: عبده الراجحي،  156 

أدوات 
االستفهام 

الحرف
أ

هل

االسم

منما

كمأي

أينكيف

متىأنى

أيان
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 أدوات االستفهام بنسبة إىل نوعها يف الكلمة :1 صورة
 
 

 
 : أدوات االستفهام بنسبة إىل تقسيمها إىل مبين و معرب1صورة 

 
 
 

 حمل يف اإلعراب أدوات االستفهام
 ال حمل يف اإلعراب مهزة
 ال حمل يف اإلعراب هل
 مبتدأ، إذا كان بعده مجلة امسية أو شبه مجلة - ما

 كان بعده مجلة فعليةمبتدأ/مفعول به، إذا   -
 خرب مقدم، إذا كان بعده اسم -

 مجلة شبه أو امسية مجلة بعده كان إذا مبتدأ،- من
 فعلية مجلة بعده كان إذا به، مفعول/مبتدأ -

أدوات االستفهام بنظر إلى 

مبني و معرب

مبنى

أ

هل

ما

كيف

من

أين

كم

أنى

متى

أيان

معرب

أي
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 اسم بعده كان إذا مقدم، خرب -
 ظرف مكان أين
 حال، إذا كان بعدها فعل التام - كيف

 خرب، إذا كان بعدها اسم أو فعل الناقص -
 هو اسم مبهم و حيتاج ما يتضح إهبامه كم
 إما مبتدأ، و مفعول به، و مضاف أي
تعرب كما تعرب كيف عادة، و تعرب كما تعرب أين  أىن

 عادة
 ظرف زمان مىت
 ظرف زمان أاين

 : أدوات االستفهام بنسبة إىل حملها يف اإلعراب1جدول 

 

 

 

تدخل على االسم و 
الفعل

ماهلاهلمزة
أينكيفمن
أاينمىتأىن

تدخل على االسم

أي
كم
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 االسم و الفعل: أدوات االستفهام بنسبة إىل دخوهلا يف 6صورة 

 . التقابل 2

بعد عملية وصف أدوات االستفهام سابقا، ستقدم الباحثة نتائج التقابل بي 
 أدوات االستفهام يف اللغة العربية و اإلندونسية. فبدأ  الباحثة ببيان وجوه التشابه بي أدوات

  االستفهام العربية و اإلندونسية أوال، و و َييت بعده وجوه إختالفهما.

 االختالف -أ

كان االختالف بي أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية منكن أن نراها يف اجلدول 
 اآليت:
 املثال البيان 2اللغة  1اللغة  رقم
للغة اۡلوىل أداة اليت  1

تستفهم منه  
التصديق و التصور 
يعين يف كلمة 

apakah  و يكون
جواب منه كلمتان 
معتعارضان مثل 

ya/tidak, 

sudah/belum  و ما
 أشبه ذلك

 للغة العربية أدااتن
االستفهام 

يستفهم منهما 
التصديق و 
التصور يعين 

"مهزة" و "هل"، 
و يكون جواهبما 

 نعم/ال

جلواب من أدوات 
االستفهام التصديق 

و التصور يف 
اندونسيا يستخدم 

عدة كلمات 
متعارضان و يتحد 
يف العربية بكلمة 

 "نعم/ال"

Apakah 
kamu sudah 
makan nasi? 
Ya, tidak/ 
sudah belum 
هل/أ أن  
 أكل  الرز؟

 نعم / ال

يستفهم ظرف زمان  1
يف اللغة اإلندونسية 

سيتفهم ظرف 
زمان يف اللغة 

ثالثة أدوات 
االستفهام يف 

Kapan/ bila/ 
bilaman 
kamu 
berangkat ke 
Mesir? 
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 ,kapanبكلمات 
bila, bilamana 

ا العربية أبداتي مه
 "مىت و أاين"

إندونسيا تكون 
 أدااتن يف العربية

مىت تذهب 
 إىل مصر؟

مجيع أدوات  6
االستفهام يف اللغة 
اإلندونسية ميكن أن 

 kahتدخل كلمة 

ال يوجد يف العربية  -
أية أداة اليت جازت 
أن تدخل يف مجيع 
 أدوات االستفهام

Apakah yang 
membuatmu 
menangis? 
Siapakah 
yang 
berbicara di 
depan? 
Berapakah 
harga tomat 
di pasar? 

جاز أن يستفهم  2
آاثر و نتيجة العمل 

 berapaبكلمة 
 يف اللغة اإلندونسية

ال تسأل آاثر أو  -
نتيجة اۡلعمال يف 
 العربية بكلمة "كم"

Berapa jauh 
pengaruh 
Islam 
terhadap 
Pendiidkan 
Bahasa Arab 
di Indonesia? 

 ”kah-“كلمة  0
يف اللغة اإلندونسية 
تقدير أن حتاول أية  
كلمة كان  إىل 
 أداة االستفهام

ال توجد أية أداة يف  -
العربية اليت تقدر أن 
حتاول كلمة إىل أداة 

 االستفهام.

Mungkinkah 
saya 
menemuimu 
malam ini? 
Nasi goreng, 
atau sotokah 
yang kamu 
pesan? 

لسؤال عن علة أو  3
حجة فيستفهم 

لمة بك
mengapa/kenapa 

لسؤال عن علة 
أو احلجة 

فيستخدم كلمة 
"ما" و الزم أن 
يلتصق حبرف 

يف إندونسية لسؤال 
عن حجة و علة 
فيستفهم بكلمة 

الواحدة فحسب و 
تشكل شكال جديد 

Mengapa 
kamu 
menangis? 

 ملاذا تبكي؟
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"ل       " ما قبله و 
"ذا" ما بعده، 
فيكون الكلمة 

 "ملاذا"

هم يف العربية فيستف
بثالثة كلمات 
 فيكون "ملاذا"

يستفهم ظرف زمان  0
 ,kapan, bilaبكلمة 

bilamana  على
مشيئة املتكلم و 
يستفهم هبم إما 
 للماضي و املستقبل

يستفهم ظرف 
الزمان أبداة 

 "مىت" أكثر بنسبة
"أاين" و 

يستخدم "أاين" 
لسؤال عن زمان 
املستقبل فحسب 
و كلمة مىت 
يستخدم إما 

و  للماضي
 املستقبل

تنوع أداة االستفهام 
يف العربية و 

اإلندونسية و يف 
إندونسية استخدامها 
على مشيئة املتكلم 

ال شرط فيها و 
تشكل شكال جديد 
يف العربية حيث أن 
استخدامها معي 

 بزمان.

 

للسؤال عما مييز  2
أحد املتشاركي يف 
أمر يشملها يف 
اللغة اإلندونسية، 
 فيستفهم ب    كلمتي

 + ”yang“يعين 
“mana” 

للسؤال عما مييز 
أحد املتشاركي 
يف أمر يشملها 
 يف اللغة العربية،
 "فيستفهم ب      "أي  

يستفهم اخليار يف 
اإلندونسية بكلمتان 

و يشكل شكال 
 وجديدا يف العربية 
يستفهم أبداة أي 

 فحسب

Yang mana 
baju yang 
kamu beli? 
Yang merah/ 
biru 

أي لباس 
 تشرتي؟

لباس أمحر/ 
 أحضر
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حيذف "ألف" يف  - 0
أداة االستفهام 
)ما( إذا دخل 
 بعد حروف اجلر 

ال يوجد يف 
إندونسية حذف 
احلروف يف أداة 

 االستفهام

مب تقطع 
 الفواكه؟

يوجد اجلملة  - 15
االستفهامية 
املنفية يف اللغة 

كب العربية اليت ترت 
من مهزة + كلمة 
املنفية. و يكون 
جواب ذالك ب 
 "بلى" أو "نعم"

ال يوجد يف 
إندونسية اجلملة 

 االستفهامية املنفية.

أليس  
 كذالك؟

أداة االستفهام  - 11
"ما" و "من" يف 
اللغة العربية  
تلتصقان ب   "ذا" 
 يف بعض أحوال

يف ال يوجد 
اإلندونسية كلمة 

 "ذا"

 ماذا تقرأ؟
من ذا الذي 

 أراد السفر؟

جاز أن يدخل  - 11
حرف "ب" قبل 
أداة االستفهام 

 "كم" 

ال تدخل أية كلمة 
 berapaقبل كلمة 

 يف إندونسية

بكم هذه 
 السبورة؟

قد كان  أداة  - 16
االستفهام "أىن " 

ال توجد يف 
أية أداة اإلندونسية 

 أىن لك هذا؟
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 أتيت مبعىن كيف
 و من أين 

استفهام اليت هلا 
معىن أداة االستفهام 

 أخرى

أىن تفعل 
 هذا؟

أداة مهزة و هل  - 12
ال حمل  هلما يف 

 إعراب

مجيع الكلمة يف 
إندونسية هلا حمل يف 

 إعراب

 

أتيت الكلمة بعد   10
"كم" متييزا 
 منصواب

ال يوجد أية إعراب 
 يف إندونسية

كم كتاابا 
 قرأت؟

حمل إعراب أدوات  13
االستفهام يف اللغة 
االندونسية "فعل" 

(predikat) 

حمل اإلعراب 
أدوات االستفهام 
يف اللغة العربية 
متنوعة حسب 
 نوعها يف اجلملة

حمل إعراب يف 
إندونسية واحدة 
تعين "فعل" و 

ا تنوع  يف العربية إم
مبتدأ و خرب و 

 ظرف و غري ذالك

 

يستفهم كلمة  10
siapa  و للعاقل

 ذاتية العاقل و أمساء

يستفهم "من" 
 للعاقل فقط

لسؤال عن العاقل و 
ذاتية العاقل وأمساء 
يف إندونسية تتحد 

و  ”siapa“يف كلمة 
يف عربية تستفهم 

أداة "من" للعاقل و 
ذاتية العاقل. و ۡلمسا 

Siapa yang 
mematikan 

lampu? 
من تطفئ 

 املصباح؟
Siapa 

namamu? 
 امسك؟ ما
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ء تستخدم كلمة 
 "ما"

مجيع أدوات  12
االستفهام يف اللغة 
اإلندونسية دخل  
 على االسم فقط

مجيع أدوات 
االستفهام يف 
اللغة العربية 
تدخل على 
الفعل و االسم 
إال كلمتان أي  و  
كم التان تدخل 
 على االسم فقط

يف اإلندونسية 
دخل  أداة 

االستفهام على 
االسم فحسب أما 
يف العربية دخل  
 على اسم و فعل. 

Dimana 
kamu 
berada? 
Siapa 
Namamu? 

 كن ؟ أين
 مامسك؟

 : االختالفات بي أدوات االستفهام العربية و االندونسية6جدول 

 التشابه -2

أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية منكن أن نراها يف اجلدول   كان التشابه بي
 اآليت: 

 املثال البيان 2اللغة  1اللغة  رقم
 apaيستفهم من كلمة  1

 أشياء غري عاقل
يستفهم "ما" 
 أشياء غري عاقل

د   يف وجو تشاهب
أدوات االستفهام 
الذي يستفهم منه 
 أشياء غري عاقل

Apa yang 
kamu 
kerjakan? 

 ماذا تعمل؟

 يستفهم من كلمة 1
 “berapa” 

 عدد يراد به تعيينه

 يستفهم من كلمة
بكلمة "كم" عدد 

 يراد به تعيينه

د   يف وجو تشاهب
أدوات االستفهام 

Berapa 
jumlah 
uang yang 
kamu 
miliki? 
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الذي يستفهم منه 
 عدد

كم روبية 
 لك؟

 يستفهم من كلمة  6
“bagaimana” حالة

 الشيء

ة كلميستفهم من  
 "كيف"

 حالة الشيء

د   يف وجو تشاهب
أدوات االستفهام 
الذي يستفهم منه 

 حالة الشيء

Bagaimana 
kabarmu? 

كيف 
 حالك؟

يستفهم من كلمة  2
“mana” 

 ظرف مكان

يستفهم من كلمة 
 "أين"

 ظرف مكان

د   يف وجو تشاهب
أدوات االستفهام 
الذي يستفهم منه 

 ظرف مكان

Perusahaan 
mana 
tempatmu 
bekerja? 

 أين تعمل؟

جاز أن يدخل احلروف  0
يف  manaقبل كلمة 

اللغة اإلندونسية، 
 diفتكون الكلمة 

mana/ ke mana/ dari 
mana 

جاز أن يدخل 
احلروف قبل كلمة 
"أين" يف اللغة 
العربية فتكون 
"من أين"، "إىل 
أين" و ما أشبه 

 ذالك

تشاهب  يف 
دخول احلروف 

قبل أداة 
 االستفهام

Ke mana 
kamu 
hendak 
pergi? 

إىل أين 
 تذهب؟

الرقم "؟" الزم أن أتيت  3
يف مجيع أواخر اجلملة 

 االستفهامية اإلندونسية  

الرقم "؟" الزم أن 
أتيت يف مجيع 
أواخر اجلملة 
االستفهامية 
 العربية 

تشاهب  يف 
استخدام رقم ؟ 
 يف آخر اجلملة.

Apa yang 
ada di 
dalam 
rumah? 

ماذ يف 
 بيتك؟
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جاز أن تدخل كلمات  0
يف  ”apa“قبل كلمة 

 اللغة اإلندونسية

جاز أن تدخل 
حروف اجلر قبل  
 كلمة "ما"

تشاهب  يف 
دخول الكلمة 

الكلمة قبل كلمة 
 ما.

Dengan 
apa kamu 
kesini? 

مب تذهب 
 هنا؟

 : التشاهبات بي أدوات االستفهام العربية و االندونسية2جدول 

الصعوبة اليت يواجهها الطالب عند نقل أدوات االستفهام اإلندونسية إىل   .ب
 .و أتثريه يف تعليم مهارة الكتابة العربية

ستبي الباحثة عن تنبؤات يف الصعوبة تعلم أدوات االستفهام العربية مؤسسا على 
 نظرية كليفورد الذي قدم يف الفصل السابق. و بيان التنبؤات كما يلي؛

مرحلة  املثال البيان 2اللغة  1ة اللغ رقم
 ؤالتنب

يستفهم من كلمة  1
apa  أشياء غري

 عاقل

يستفهم "ما" 
أشياء غري 
 عاقل

  يف تشاهب
وجود أدوات 

االستفهام الذي 
يستفهم منه 

 أشياء غري عاقل

Apa yang 
kamu 
kerjakan? 

 ماذا تعمل؟

5 

 يستفهم من كلمة 1
 “berapa” 

 عدد يراد به تعيينه

  منيستفهم 
 كلمة

بكلمة "كم" 
عدد يراد به 

 تعيينه

  يف تشاهب
وجود أدوات 

االستفهام الذي 
يستفهم منه 

 عدد

Berapa 
jumlah uang 
yang kamu 
miliki? 

كم روبية 
 لك؟

5 
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 يستفهم من كلمة  6
“bagaimana” 

 حالة الشيء

يستفهم من  
كلمة 
 "كيف"

 حالة الشيء

  يف تشاهب
وجود أدوات 

االستفهام الذي 
يستفهم منه 
 حالة الشيء

Bagaimana 
kabarmu? 

كيف 
 حالك؟

5 

يستفهم من كلمة  2
“mana” 
 ظرف مكان

يستفهم من  
 كلمة "أين"
 ظرف مكان

  يف تشاهب
وجود أدوات 

االستفهام الذي 
يستفهم منه 
 ظرف مكان

Perusahaan 
mana 
tempatmu 
bekerja? 

 أين تعمل؟

5 

جاز أن يدخل  0
احلروف قبل كلمة 

mana  يف اللغة
اإلندونسية، فتكون 

 /di manaالكلمة 
ke mana/ dari 

mana 

جاز أن 
يدخل 

احلروف قبل  
كلمة "أين" 
يف اللغة 
ن العربية فتكو 
"من أين"، 
"إىل أين" و 
ما أشبه 
 ذالك

تشاهب  يف 
دخول احلروف 

قبل أداة 
 االستفهام

Ke mana 
kamu 
hendak 
pergi? 

إىل أين 
 تذهب؟

5 

الرقم "؟" الزم أن  3
أتيت يف مجيع أواخر 

الرقم "؟" 
الزم أن أتيت 
يف مجيع 

تشاهب  يف 
استخدام رقم ؟ 
 يف آخر اجلملة.

Apa yang ada 
di dalam 
rumah? 

 ماذ يف بيتك؟

5 
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اجلملة االستفهامية 
 اإلندونسية  

أواخر اجلملة 
االستفهامية 
 العربية 

جاز أن تدخل   0
كلمات قبل كلمة 

“apa”  يف اللغة
 اإلندونسية

جاز أن 
تدخل 

حروف اجلر 
قبل كلمة 

 "ما"

تشاهب  يف 
دخول الكلمة 
الكلمة قبل  
 كلمة ما.

Dengan apa 
kamu kesini? 

مب تذهب 
 هنا؟

5 

للغة اۡلوىل أداة اليت  2
تستفهم منه  

التصديق و التصور 
يعين يف كلمة 

apakah  و يكون
جواب منه كلمتان 
معتعارضان مثل 

ya/tidak, 

sudah/belum  و ما
 أشبه ذلك

للغة العربية 
أدااتن 

االستفهام 
يستفهم 
منهما 

التصديق و 
التصور يعين 
"مهزة" و 
"هل"، و 
يكون 
جواهبما 
 نعم/ال

جلواب من 
أدوات 

االستفهام 
التصديق و 
التصور يف 
اندونسيا 

يستخدم عدة  
كلمات 

متعارضان و 
ة يتحد يف العربي
 بكلمة "نعم/ال"

Apakah 
kamu sudah 
makan nasi? 
Ya, tidak/ 
sudah belum 
هل/أ أن  
 أكل  الرز؟

 نعم / ال

1 

يستفهم ظرف زمان  0
يف اللغة اإلندونسية 

 ,kapanبكلمات 
bila, bilamana 

سيتفهم 
ظرف زمان 
يف اللغة 

ثالثة أدوات 
االستفهام يف 

Kapan/ bila/ 
bilaman 
kamu 
berangkat ke 
Mesir? 

1 
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العربية 
أبداتي مها 
 "مىت و أاين"

إندونسيا تكون 
 يةيف العربأدااتن 

مىت تذهب 
 إىل مصر؟

مجيع أدوات  15
االستفهام يف اللغة 
اإلندونسية ميكن أن 

 kahتدخل كلمة 

ال يوجد يف  -
العربية أية أداة 
اليت جازت أن 
تدخل يف مجيع 

أدوات 
 االستفهام

Apakah yang 
membuatmu 
menangis? 
Siapakah 
yang 
berbicara di 
depan? 
Berapakah 
harga tomat 
di pasar? 

1 

جاز أن يستفهم  11
آاثر و نتيجة العمل 

 berapaبكلمة 
 يف اللغة اإلندونسية

ال تسأل آاث أو  -
نتيجة اۡلعمال 
مة يف العربية بكل

 "كم"

Berapa jauh 
pengaruh 
Islam 
terhadap 
Pendiidkan 
Bahasa Arab 
di Indonesia? 

1 

 ”kah-“كلمة  11
يف اللغة اإلندونسية 
تقدير أن حتاول أية  
كلمة كان  إىل أداة 

 االستفهام

ال توجد أية أداة  -
 يف العربية اليت

تقدر أن حتاول  
كلمة إىل أداة 

 االستفهام.

Mungkinkah 
saya 
menemuimu 
malam ini? 
Nasi goreng, 
atau sotokah 
yang kamu 
pesan? 

1 

لسؤال عن علة أو  16
حجة فيستفهم 

بكلمة 
mengapa/kenapa 

لسؤال عن 
علة أو احلجة 
فيستخدم  

كلمة "ما" و 

يف إندونسية 
لسؤال عن 

حجة و علة 
 فيستفهم بكلمة

Mengapa 
kamu 
menangis? 

 ملاذا تبكي؟

6 
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الزم أن 
 يلتصق حبرف
"ل       " ما قبله 
و "ذا" ما 

بعده، فيكون 
الكلمة 
 "ملاذا"

الواحدة فحسب 
و تشكل شكال 
 جديد يف العربية
ثة  فيستفهم بثال

كلمات فيكون 
 "ملاذا"

يستفهم ظرف زمان  12
 ,kapan, bilaبكلمة 

bilamana  على
مشيئة املتكلم و 
يستفهم هبم إما 
 للماضي و املستقبل

يستفهم 
ظرف الزمان 
أبداة "مىت" 
أكثر بنسبة 
"أاين" و 
يستخدم 

"أاين" لسؤال 
عن زمان 

قبل املست
فحسب و  
كلمة مىت 
يستخدم إما 
للماضي و 
 املستقبل

تنوع أداة 
االستفهام يف 

العربية و 
اإلندونسية و يف 

إندونسية 
استخدامها على 
مشيئة املتكلم ال 

شرط فيها و 
تشكل شكال 
 جديد يف العربية

حيث أن 
استخدامها 
 معي بزمان.

 6 

للسؤال عما مييز  10
أحد املتشاركي يف 

للسؤال عما 
مييز أحد 

يستفهم اخليار 
يف اإلندونسية 

Yang mana 
baju yang 
kamu beli? 

6 
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أمر يشملها يف اللغة 
اإلندونسية، 

 فيستفهم ب    كلمتي
 + ”yang“يعين 

“mana” 

 املتشاركي يف
أمر يشملها 
يف اللغة 
العربية، 
    فيستفهم ب  
 "أي "

بكلمتان و 
يشكل شكال 
ة جديدا يف العربي
و يستفهم أبداة 

 أي فحسب

Yang merah/ 
biru 

أي لباس 
 تشرتي؟

لباس أمحر/ 
 أحضر

حيذف  - 13
"ألف" يف 
أداة 

االستفهام 
)ما( إذا 
دخل بعد 
 حروف اجلر 

ال يوجد يف 
إندونسية حذف 
احلروف يف أداة 

 االستفهام

مب تقطع 
 الفواكه؟

2 

يوجد اجلملة  - 10
االستفهامية 
املنفية يف 
اللغة العربية 
اليت ترتكب 
من مهزة +  

كلمة املنفية. 
و يكون 

جواب ذالك 

ال يوجد يف 
إندونسية اجلملة 

االستفهامية 
 املنفية.

أليس  
 كذالك؟

2 
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ب "بلى" أو 
 "نعم"

أداة  - 12
االستفهام 
"ما" و "من" 
يف اللغة 
العربية  
تلتصقان 
ب   "ذا" يف 
 بعض أحوال

يف  ال يوجد
اإلندونسية كلمة 

 "ذا"

 ماذا تقرأ؟
من ذا الذي 
 أراد السفر؟

2 

جاز أن  - 10
يدخل حرف 
"ب" قبل 
أداة 

االستفهام 
 "كم" 

ال تدخل أية  
كلمة قبل كلمة 

berapa  يف
 إندونسية

بكم هذه 
 السبورة؟

2 

قد كان   - 15
أداة 

االستفهام 
"أىن " أتيت 
مبعىن كيف و 
 من أين 

ال توجد يف 
اإلندونسية أية 
أداة استفهام 
اليت هلا معىن 

أداة االستفهام 
 أخرى

 أىن لك هذا؟
أىن تفعل 

 هذا؟

2 
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أداة مهزة و  - 11
هل ال حمل  
هلما يف 
 إعراب

مجيع الكلمة يف 
إندونسية هلا 

 معىن يف إعراب

 2 

أتيت الكلمة   11
بعد "كم" 
 متييزا منصواب

ال يوجد أية 
إعراب يف 
 إندونسية

كتاابا كم  
 قرأت؟

2 

حمل إعراب أدوات  16
االستفهام يف اللغة 
االندونسية "فعل" 

(predikat) 

حمل اإلعراب 
أدوات 

 االستفهام يف
اللغة العربية 
متنوعة 
حسب 
نوعها يف 
 اجلملة

حمل إعراب يف 
إندونسية واحدة 
تعين "فعل" و 

تنوع  يف 
العربية إما مبتدأ 
و خرب و ظرف 

 و غري ذالك

 0 

يستفهم كلمة  12
siapa  للعاقل و

 ذاتية العاقل و أمساء

يستفهم 
"من" للعاقل 

 فقط

لسؤال عن 
العاقل و ذاتية 

العاقل وأمساء يف 
إندونسية تتحد 

يف كلمة 
“siapa”  و يف

عربية تستفهم 
أداة من للعاقل 

Siapa yang 
mematikan 

lampu? 
من تطفئ 

 املصباح؟
Siapa 

namamu? 
 ما امسك؟

 

0 
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و ذاتية العاقل. 
و ۡلمسا ء 

تستخدم كلمة 
 "ما"

مجيع أدوات  10
االستفهام يف اللغة 
اإلندونسية دخل  
 على االسم فقط

مجيع أدوات 
 االستفهام يف
اللغة العربية 
تدخل على 
الفعل و 
االسم إال  

كلمتان أي  
و كم التان 
تدخل على 
 االسم فقط

يف اإلندونسية 
دخل  أداة 

االستفهام على 
االسم فحسب 
أما يف العربية 
دخل  على 
 اسم و فعل. 

Dimana 
kamu 
berada? 
Siapa 
Namamu? 

 كن ؟ أين
 مامسك؟

0 

 clifford: تنبؤات يف صعوبة تعلم أدوات االستفهام مؤسسا على نظرية 0جدول 

أدوات االستفهام العربية  اختالفا بي 12تشاابهات و  0من بيان سابق فوجدان  
 و االندونسية. فوضع  الباحثة خالصة من تنبؤات يف اجلدول التا ي:

 عدد املرحلة
 0 (transfer)مرحلة الصفر 
 1 (perpaduan)املرحلة اۡلوىل 
 2 (subdiferensiasi)املرحلة الثانية 
 6 (reinterpretasi)املرحلة الثالثة 
 0 (overdiferensiasi)املرحلة الرابعة 
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 6 (pembelahan)أملرحلة اخلامسة 
 : جمموع املراحل التنبؤ3جدول 

و قد قدم  الباحثة قدميا عن صعوبة الطالب يف تعلم أدوات االستفهام بنظر إىل  
. و اتليا تقدم الباحثة صعوبة الطالب يف تعلم أدوات االستفهام بنظر إىل cliffordنظرية 

التطبيق يف امليدان. و تقوم الباحثة ابالختبار عن أداة االستفهام يف الطالب برانمج املكثف 
 لتعليم اللغة العربية. 

رقم 
 ؤالتنب

عدد األخطأ  البيان أسئلة
 يف املئوية

ة لمرح
 التنبؤ

1 Apa yang kamu kerjakan? 5 الرتمجة% 

فر 
لص
لة ا

مرح
(tr

an
sfe

r)
 

 جعل اجلملة ما:____________ 
1 Berapa harga buku ini? 3،0 الرتمجة % 

 اجلملة جعل كم:____________ 
6 Bagaimana cara membuat roti? 3،0 الرتمجة % 

 اجلملة جعل :_____________ كيف 
2 Perusahaan mana tempatmu 

bekerja? 10،6 الرتمجة% 
 جعل اجلملة أين:____________ 
0 Ke mana kamu hendak pergi? 

 
 %2،6 الرتمجة

بنظر إىل طريقتهم يف كتابة اجلملة  3
 االستفهامية

 10% 

0 Dengan apa kamu kesini ? 60،1 الرتمجة% 
 Buah apa yang rasanya manis? الرتمجة 
2 Apakah kamu yang bernama 

Aisyah? Bukan. 
املر %13 الرتمجة ح لة  اۡل وىل  (p

e
rp

a du an
)
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 إمالء الفراغ   ___أن  طالبة؟ نعم، أان طالبة. 
0 Bilamana kamu akan berangkat? 16،0 الرتمجة% 

نية 
 الثا

حلة
املر

(su
bd

ife
re

ns
ias

i)
 

  إمالء الفراغ ___ جئ ؟ جئ  من شركة الطلبة 
15 Berapakah harga apel di pasar? 15،2 الرتمجة% 
 Apakah yang membuatmu 

tertawa? الرتمجة 
11 Berapa jauh pengaruh Islam 

terhadap pendidikan bahasa Arab 

di Indonesia? 
 %21،3 الرتمجة

11 Mungkinkah saya menemuimu 

malam ini? 1076 الرتمجة% 
16 Mengapa kamu pergi ke Malang? 273 الرتمجة% 

لثة 
 الثا

حلة
املر

(re
in

ter
pr

eta
si)

 

 إمالء الفراغ _____تبكي؟ ۡلين يف حالة احلزن. 
 %1170 جعل اجلملة مىت:____________ 12
 جعل اجلملة أاين:____________ 
10 Baju mana yang kamu beli? 1076 الرتمجة% 
 جعل اجلملة أي:____________ 
 %0271 جعل اجلملة عن+ما:____________ 13

عة 
الراب

حلة 
املر

(o
ve

rd
ife

re
ns

ias
i)

 

 جعل اجلملة ب+ما:____________ 
 %2672 جعل اجلملة مهزة + النفي:___________ 10
 %6272 جعل اجلملة ماذا:____________ 12
 جعل اجلملة من ذا:____________ 
 %0370 إمالء الفراغ السبورة؟ب         ______ هذه  10
 %0271 جعل اجلملة أىن :____________ 15
 %1572 جعل اجلملة مهزة:____________ 11
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 جعل اجلملة هل:____________ 
 %13 جعل اجلملة كم:____________ 11
 إمالء الفراغ 11______ كتااب قرأت؟ )كم(  
 تعيي حمل جاء علي؟ مىت 16

 إعراب
0070% 

سة 
خلام

لة ا
ملرح

ا
(p

em
be

lah
an

)
 

 جاء؟ نْ مَ  
 هي مدرسة؟ هل 
 %1070 جعل اجلملة من:____________ 12
 إمالء الفراغ ______ امسك؟ 
 %6270 جعل اجلملة كيف+مجلة فعلية :________ 10
 جعل اجلملة كيف + مجلة امسية :________ 

اختبار عن أدوات االستفهام : عدد املئوية لألخطاء يف0جدول   

اجلدول السابق قد يقدم لنا عن أخطاء يف أدوات االستفهام بنسبة إىل اختبار  
الذي يعقد يف برانمج اخلاص املكثف لتعليم اللغة العربية جبامعة موالان نلك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية ماالنق. و اختصارا، تكون النسبة املئوية ۡلخطاء يف مرحلة الصفر 

(transfer) 1176% النسبة املئوية ۡلخطاء يف املرحلة اۡلوىل ، و تكون(perpaduan)  
، و 2270% (subdiferensiasi)، و تكون النسبة املئوية ۡلخطاء يف املرحلة الثانية 13%

، و تكون النسبة 1070% (reinterpretasi)تكون النسبة املئوية ۡلخطاء يف املرحلة الثالثة 
، و تكون النسبة املئوية 2372% (overdiferensiasi)املئوية ۡلخطاء يف املرحلة الرابعة 

 .2273% (pembelahan)ۡلخطاء يف املرحلة اخلامسة 

و ستقدم الباحثة وجوه الصعوابت اليت تواجهها الطالب عند نقل أدوات االستفهام 
 مراحل:  2اإلندونسية إىل اىل العربية. و تفصل الباحثة إىل 
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 (%25 - %1)بنسبة املئوية لألخطاء سهلة  .أ
 .apaما" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة "جعل اجلملة أبداة  .1
 إدخال احلروف قبل أداة االستفهام. .1
 .berapaجعل اجلملة أبداة "كم" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .6
 .bagaimanaجعل اجلملة أبداة "كيف" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .2
جعل اجلملة أبداة "ملاذا" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .0

mengapa/kenapa. 
 ,siapakahمثل  kahترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  االستفهامية +  .3

apakah, berapakah. 
 .apakahجعل اجلملة أبداة "أ/هل" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .0
 تفهامية.إدخال الرقم )؟( يف آخر اجلملة االس .2
 .manaجعل اجلملة أبداة "أين" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .0

 kahترمجة الكلمة االستفهامية اإلندونسية اليت تتكون من الكلمة +  .15
 إىل العربية. Mungkin+kahمثل 

 .yang manaجعل اجلملة أبداة "أي" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .11
 .siapaة اجلملة االستفهامية بكلمة جعل اجلملة أبداة "من" و ترمج .11
 ,kapanجعل اجلملة أبداة "مىت/ أاين" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .16

bila, bilamana. 
 يف اجلملة." kapan, bila, bilamanaتعيي استخدام كلمة "مىت، أاين،  .12

 (%51 - %26متوسط )بنسبة املئوية لألخطاء  .ب
 أداة االستفهام "هل/أ".إجابة اجلملة االستفهامية من  .1
 تعيي إعراب الكلمة اليت أتيت بعد أداة "كم". .1
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 إدخال اجلملة الفعلية بعد أدوات االستفهام. .6
 جعل اجلملة بكلمة "ماذا" و "من ذا".  .2
 جعل اجلملة االستفهامية إبدخال الكلمة قبل كلمة "ما". .0
 جعل اجلملة االستفهامية املنفية. .3

 (%75 - %51 )بنسبة املئوية لألخطاء صعبة .ج
 .إدخال احلرف "ب" قبل أداة "كم" يف اجلملة .1

 (%111 -%76صعبة جدا )بنسبة املئوية لألخطاء  .د
 ”berapa“ترمجة اجلملة االستفهامية اإلندونسية اليت تستخدم كلمة  .1

 berapa jauh pengaruh, berapaلسؤال عن اآلاثر. مثل: 
besar dampak.  

 بعد دخول حرف اجلر.حذف "ا" يف أداة االستفهام "ما"  .1
 جعل اجلملة االستفهامية أبداة االستفهام "أىن". .6
 تعيي حمل اإلعراب ۡلداة االستفهام يف العربية. .2
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 الفصل اخلامس

 نتائج البحث و مناقشتها

اعتمادا على ما قدم  الباحثة من أسئلة البحث يف الفصل اۡلول و النظرايت يف 
. ستقدم الفصل الثالث و عرض البياانت يف الفصل الرابعالفصل الثاين و منهج البحث يف 

الباحثة اتليا نتائج البحث يف الفصل اخلامس مؤسسا على أسئلة البحث و أهداف 
 البحث.

 االختالف و التشابه بني أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية. .أ

و  التشاهباتكما قد قدم  الباحثة سابقا على أن للغة العربية و اإلندونسية 
االختالف. و هذا االختالف و التشابه يؤثر أثرا يف تعلم اللغة العربية و االختالف يف 

 أدوات االستفهام بي اللغة العربية و االندونسية كما يلي:

جلواب من أدوات االستفهام التصديق و التصور يف اللغة االندونسية يستخدم  .1
 كلمة "نعم/ال".عدة كلمات متعارضان و يتحد يف العربية ب

ثالثة أدوات االستفهام الذي يستفهم عن ظرف الزمان يف إندونسيا تكون  .1
 أدااتن يف العربية.

ال يوجد يف العربية أية أداة اليت جازت أن تدخل يف مجيع أدوات االستفهام،  .6
 بعد أدوات االستفهام. kahأما يف اللغة االندونسية ميكن أن تدخل كلمة 

جة اۡلعمال يف العربية بكلمة "كم" أما يف اللغة اإلندونسية ال تسأل آاثر أو نتي .2
 .berapaجاز أن يستفهم آاثر و نتيجة العمل بكلمة 

ال توجد أية أداة يف العربية اليت تقدر أن حتاول كلمة إىل أداة االستفهام. أما  .0
اليت تقدير أن حتاول أية كلمة   ”kah-“يف اللغة االندونسية توجد كلمة 

 داة االستفهام.كان  إىل أ
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يف إندونسية لسؤال عن حجة و علة فيستفهم بكلمة الواحدة فحسب و تشكل  .3
 شكال جديد يف العربية فيستفهم بثالثة كلمات فيكون "ملاذا".

تنوع أداة االستفهام يف العربية و اإلندونسية و يف إندونسية استخدامها على  .0
أن  العربية حيثمشيئة املتكلم بال شرط فيها و تشكل شكال جديد يف 

 استخدامها معي بزمان.
يستفهم اخليار يف اإلندونسية بكلمتان و يشكل شكال جديدا يف العربية و  .2

 يستفهم أبداة أي فحسب.
ال يوجد يف إندونسية حذف احلروف يف أداة االستفهام، أما يف العربية حيذف  .0

 "ألف" يف أداة االستفهام )ما( إذا دخل بعد حروف اجلر.
يف إندونسية اجلملة االستفهامية املنفية. أما يف العربية يوجد اجلملة ال يوجد  .15

االستفهامية املنفية اليت ترتكب من مهزة + كلمة املنفية. و يكون جواب ذالك 
 ب "بلى" أو "نعم".

ال يوجد يف اإلندونسية كلمة "ذا". أما يف العربية أداة االستفهام "ما" و "من"  .11
 أحوال.تلتصقان ب   "ذا" يف بعض 

يف إندونسية، أما يف العربية جاز أن  berapaال تدخل أية كلمة قبل كلمة  .11
 يدخل حرف "ب" قبل أداة االستفهام "كم".

ال توجد يف اإلندونسية أية أداة استفهام اليت هلا معىن أداة االستفهام أخرى،  .16
 .نأما يف العربية توجد أداة االستفهام "أىن " اليت أتيت مبعىن كيف و من أي

مجيع الكلمة يف إندونسية هلا حمل يف إعراب، أما يف العربية أداة مهزة و هل ال  .12
 حمل  هلما يف إعراب.

ال يوجد أية إعراب يف إندونسية، أما يف العربية أتيت الكلمة بعد "كم" متييزا  .10
 منصواب.
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حمل إعراب يف إندونسية واحدة تعين "فعل" و تنوع  يف العربية إما مبتدأ و  .13
 ظرف و غري ذالك.خرب و 

و  ”siapa“لسؤال عن العاقل و ذاتية العاقل وأمساء يف إندونسية تتحد يف كلمة  .10
يف عربية تستفهم أداة "من" للعاقل و ذاتية العاقل. و ۡلمسا ء تستخدم كلمة 

 "ما".
يف اإلندونسية دخل  أداة االستفهام على االسم فحسب أما يف العربية دخل   .12

 على اسم و فعل.

 التشابه للغة العربية و اإلندونسية كما يلي:أم 

 .apaوجود أدوات االستفهام الذي يستفهم منه أشياء غري عاقل يعين "ما" و  .1
 .berapaوجود أدوات االستفهام الذي يستفهم منه عدد يعين "كم" و  .1
وجود أدوات االستفهام الذي يستفهم منه حالة الشيء "كيف" و  .6

“bagaimana”. 
 . manaوجود أدوات االستفهام الذي يستفهم منه ظرف مكان يعين "أين" و  .2
 .manaدخول احلروف قبل أداة االستفهام أين و  .0
 استخدام رقم ؟ يف آخر اجلملة. .3
 .apaدخول الكلمة الكلمة قبل كلمة ما و  .0

 
الصعوابت اليت تواجهها الطالب عند نقل أدوات اال الطالب عند نقل أدوات  .ب

 إلندونسية إىل العربية.االستفهام ا

بنظر إىل االختالف و التشابه بي أدوات االستفهام العربية و االندونسية. ففصل  
 و بيان نتائج حبثها كما يلي. الباحثة الصعوابت إىل ستة مراحل.
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اليت ال فرق بي اللغة اۡلوىل و اللغة الثانية فيها  (Transfer)مرحلة الصفر كان    .1
 نقط التشاهبات.  0

أي جزئي يف اللغة اۡلوىل و يتحد يف اللغة  (Unification)املرحلة اۡلوىل  كان  .1
  فيها احتالف واحدا.الثانية 

أي جزء يف اللغة اۡلوىل غري موجود يف  (Subdifernsiation)كان  املرحلة الثانية  .6
 نقط اختالفات. 2اللغة الثانية فيها 

أي جزء يف اللغة اۡلوىل الذي يشكل  (Reinterpretation)كان  املرحلة الثالثة  .2
 نقط اختالفات. 6شكال جديدا يف اللغة الثانية فيها 

أي جزء من اللغة الثانية الذي مل يكن  (Overdiferensiation)كان  املرحلة الرابعة  .0
 نقط اختالفات. 0موجودا يف اللغة اۡلوىل فيها 

غة اۡلوىل ينقسم أو يتفرع أي جزء واحد يف الل (Furcation)كان  املرحلة اخلامسة  .3
 نقط اختالفات. 6إىل فرعي أو عدة فروع فيها 

 و لتحقيق على نظرية كليفورد عن تنبؤ يف صعوابت تعلم اللغة اۡلجنبية بسبب تدخل
 اللغة اۡلم فقام  الباحثة ابالختبار. و يكون نتائج االختبار كما يلي: 

  .%1176يبلغ  (Transfer)مرحلة الصفر أخطاء يف  .1
 %13 يبلغ (Unification)أخطاء يف املرحلة اۡلوىل  .1
 %2270يبلغ  (Subdifernsiation)أخطاء يف املرحلة الثانية  .6
 %10،0يبلغ  (Reinterpretation)أخطاء يف املرحلة الثالثة  .2
 %23يبلغ  (Overdiferensiation)أخطاء يف املرحلة الرابعة  .0
 %2273يبلغ  (Furcation)أخطاء يف املرحلة اخلامسة  .3

 و يكون ذلك ابلرتتيب كما يف الصورة التالية:
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 : ترتيب مرحلة التنبؤ بنظر إىل نسبة مئوية ۡلخطاء يف االختبار2 صورة

مؤسسا على النظرية اليت قد قدم  الباحثة يف الفصل الثاين، فيكون التشابه بي  
جدت مها. و قد و أدوات االسفهام العربية و االندونسية سببا لسهولة الدارس يف تعل

الباحثة أن أخطاء للسؤال املتعلق مبرحلة الصفر أقل من أخطاء للسؤال ملراحل اۡلخرى و 
. و لذلك كان التشابه بي أدوات االستفهام العربية %1176تكون نسبة املئوية هلا تبلغ 

 و االندونسية يؤدي إىل سهولة الطالب يف تعلم اللغة العربية. 

اختالف لغة اۡلم و اللغة الثانية، فأكد العلماء أنه سببا لوجود فبنظر إىل أثر  
الصعوابت يف تعلم اللغة الثانية. و بنظر إىل نتيجة االختبار فوجدت الباحثة أن الطالب 
قد وقع  يف اۡلخطاء الكثرية عند إجابة السؤال املتعلق ابالختالف بي أدوات االستفهام 

46% (Overdiferensiation)املرحلة الرابعة 

44.6% (Furcation)املرحلة اخلامسة 

44.5% (Subdifernsiation)املرحلة الثانية 

26% (Unification)املرحلة اۡلوىل 

املرحلة الثالثة 
(Reinterpretation) 

15،9%
مرحلة الصفر 
(Transfer)

12.3%



 
 

02 
 

االختالف بي أدوات االستفهام العربية و االندونسية  العربية و االندونسة. و لذلك كان
 يؤدي إىل صعوبة الطالب يف تعلم اللغة العربية.

و بنسبة إىل نظرية كليفورد عن تنبؤات يف صعوابت، فوجدت الباحثة أن الطالب  
قد و قع  يف أخطاء ملرحلة الثالثة أقل من اۡلخطاء يف املرحلة اۡلوىل و الثاين. و كان  

اء يف املرحلة الرابعة أكثر من اۡلخطاء يف املرحلة اخلامسة. و يكون السبب منه يعين اۡلخط
جزء يف اللغة اۡلوىل الذي يشكل شكال جديدا يف اللغة الثانية سيكون سهلة لتعلم إذا  
كان تطبيقه يف التعليم بسيطا. و كان جزء الذي يوجد يف العربية الذي ال يوجد يف 

ا لصعوب  دارس اللغة العربيه يف فهمها، ۡلهنم الزم أن يفكر شيئاالندونسية يكون سببا 
 جديدا الذي ال يوجد يف لغتهم اۡلوىل.

و بنظر إىل نتائج االختبار كذالك فنرى أن الصعوابت اليت تواجهها الطالب  
 عند نقل أدوات االستفهام اإلندونسية إىل العربية كما تلي:

 (%25 - %1سهلة )بنسبة املئوية لألخطاء  .أ
 .apaما" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة "جعل اجلملة أبداة  .1
 إدخال احلروف قبل أداة االستفهام. .1
 .berapaجعل اجلملة أبداة "كم" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .6
 .bagaimanaجعل اجلملة أبداة "كيف" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .2
جعل اجلملة أبداة "ملاذا" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .0

mengapa/kenapa. 
 ,siapakahمثل  kahترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  االستفهامية +  .3

apakah, berapakah. 
 .apakahجعل اجلملة أبداة "أ/هل" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .0
 االستفهامية.إدخال الرقم )؟( يف آخر اجلملة  .2
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 .manaجعل اجلملة أبداة "أين" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .0
 kahترمجة الكلمة االستفهامية اإلندونسية اليت تتكون من الكلمة +  .15

 إىل العربية. Mungkin+kahمثل 
 .yang manaجعل اجلملة أبداة "أي" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .11
 .siapaترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  جعل اجلملة أبداة "من" و .11
 ,kapanجعل اجلملة أبداة "مىت/ أاين" و ترمجة اجلملة االستفهامية بكلمة  .16

bila, bilamana. 
 يف اجلملة." kapan, bila, bilamanaتعيي استخدام كلمة "مىت، أاين،  .12

 (%51 - %26متوسط )بنسبة املئوية لألخطاء  .ب
 أداة االستفهام "هل/أ". إجابة اجلملة االستفهامية من .1
 تعيي إعراب الكلمة اليت أتيت بعد أداة "كم". .1
 إدخال اجلملة الفعلية بعد أدوات االستفهام. .6
 جعل اجلملة بكلمة "ماذا" و "من ذا".  .2
 جعل اجلملة االستفهامية إبدخال الكلمة قبل كلمة "ما". .0
 جعل اجلملة االستفهامية املنفية. .3

 (%75 - %51لألخطاء )بنسبة املئوية  صعبة .ت
 .إدخال احلرف "ب" قبل أداة "كم" يف اجلملة .1

 (%111 -%76صعبة جدا )بنسبة املئوية لألخطاء  .ث
 ”berapa“ترمجة اجلملة االستفهامية اإلندونسية اليت تستخدم كلمة  .1

 berapa jauh pengaruh, berapaلسؤال عن اآلاثر. مثل: 
besar dampak.  

 "ما" بعد دخول حرف اجلر. حذف "ا" يف أداة االستفهام .1
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 جعل اجلملة االستفهامية أبداة االستفهام "أىن". .6
 تعيي حمل اإلعراب ۡلداة االستفهام يف العربية. .2
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 الفصل السادس

 االختتام

 اخلالصة .أ

نقط  0ۡلدوات االستفهام العربية و االندونسية التشاهبات و االختالفات املتنوعة. و فيه 
 نقط االختالفات بي الغة العربة و اإلندونسية. 12و  التشاهبات

 و االختالف يف أدوات االستفهام العربية و اإلندونسية كما يلي:

جلواب من أدوات االستفهام التصديق و التصور يف اللغة االندونسية يستخدم   .1
 عدة كلمات متعارضان و يتحد يف العربية بكلمة "نعم/ال".

الذي يستفهم عن ظرف الزمان يف إندونسيا تكون أدااتن ثالثة أدوات االستفهام  .1
 يف العربية.

ال يوجد يف العربية أية أداة اليت جازت أن تدخل يف مجيع أدوات االستفهام، أما  .6
 بعد أدوات االستفهام. kahيف اللغة االندونسية ميكن أن تدخل كلمة 

ال تسأل آاثر أو نتيجة اۡلعمال يف العربية بكلمة "كم" أما يف اللغة اإلندونسية  .2
 .berapaجاز أن يستفهم آاثر و نتيجة العمل بكلمة 

ال توجد أية أداة يف العربية اليت تقدر أن حتاول كلمة إىل أداة االستفهام. أما يف  .0
أية كلمة كان  إىل اليت تقدير أن حتاول  ”kah-“اللغة االندونسية توجد كلمة 

 أداة االستفهام.
يف إندونسية لسؤال عن حجة و علة فيستفهم بكلمة الواحدة فحسب و تشكل  .3

 شكال جديد يف العربية فيستفهم بثالثة كلمات فيكون "ملاذا".
تنوع أداة االستفهام يف العربية و اإلندونسية و يف إندونسية استخدامها على مشيئة  .0

 تشكل شكال جديد يف العربية حيث أن استخدامها معي املتكلم بال شرط فيها و
 بزمان.
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يستفهم اخليار يف اإلندونسية بكلمتان و يشكل شكال جديدا يف العربية و يستفهم  .2
 أبداة أي فحسب.

ال يوجد يف إندونسية حذف احلروف يف أداة االستفهام، أما يف العربية حيذف  .0
 حروف اجلر."ألف" يف أداة االستفهام )ما( إذا دخل بعد 

ال يوجد يف إندونسية اجلملة االستفهامية املنفية. أما يف العربية يوجد اجلملة  .15
االستفهامية املنفية اليت ترتكب من مهزة + كلمة املنفية. و يكون جواب ذالك ب 

 "بلى" أو "نعم".
ال يوجد يف اإلندونسية كلمة "ذا". أما يف العربية أداة االستفهام "ما" و  .11

 ان ب   "ذا" يف بعض أحوال."من" تلتصق
يف إندونسية، أما يف العربية جاز  berapaال تدخل أية كلمة قبل كلمة  .11

 أن يدخل حرف "ب" قبل أداة االستفهام "كم".
ال توجد يف اإلندونسية أية أداة استفهام اليت هلا معىن أداة االستفهام  .16

 ف و من أين.أتيت مبعىن كيأخرى، أما يف العربية توجد أداة االستفهام "أىن " اليت 
مجيع الكلمة يف إندونسية هلا حمل يف إعراب، أما يف العربية أداة مهزة و هل  .12

 ال حمل  هلما يف إعراب.
ال يوجد أية إعراب يف إندونسية، أما يف العربية أتيت الكلمة بعد "كم"  .10

 متييزا منصواب.
ية إما مبتدأ بحمل إعراب يف إندونسية واحدة تعين "فعل" و تنوع  يف العر  .13

 و خرب و ظرف و غري ذالك.
لسؤال عن العاقل و ذاتية العاقل وأمساء يف إندونسية تتحد يف كلمة  .10

“siapa”   و يف عربية تستفهم أداة "من" للعاقل و ذاتية العاقل. و ۡلمسا ء تستخدم
 كلمة "ما".
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يف اإلندونسية دخل  أداة االستفهام على االسم فحسب أما يف العربية  .12
 على اسم و فعل. دخل 

 أم التشابه للغة العربية و اإلندونسية كما يلي:

 .apaوجود أدوات االستفهام الذي يستفهم منه أشياء غري عاقل يعين "ما" و  .1
 .berapaوجود أدوات االستفهام الذي يستفهم منه عدد يعين "كم" و  .1
وجود أدوات االستفهام الذي يستفهم منه حالة الشيء "كيف" و  .6

“bagaimana”. 
 . manaوجود أدوات االستفهام الذي يستفهم منه ظرف مكان يعين "أين" و  .2
 .manaدخول احلروف قبل أداة االستفهام أين و  .0
 استخدام رقم ؟ يف آخر اجلملة. .3
 .apaدخول الكلمة الكلمة قبل كلمة ما و  .0

فبوجود هذا االختالفات فواجه الطالب الصعوابت يف استخدام أدوات االستفهام 
 ( كما تلي:%05الكتابة. فالصعوابت )اليت تبلغ نسبة املئوية لألخطاء أكثر من عند 

 .إدخال احلرف "ب" قبل أداة "كم" يف اجلملة .1
 ”berapa“ترمجة اجلملة االستفهامية اإلندونسية اليت تستخدم كلمة  .1

 berapa jauh pengaruh, berapaلسؤال عن اآلاثر. مثل: 
besar dampak.  

 أداة االستفهام "ما" بعد دخول حرف اجلر.حذف "ا" يف  .6
 جعل اجلملة االستفهامية أبداة االستفهام "أىن" .2
 تعيي حمل اإلعراب ۡلداة االستفهام يف العربية. .0
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 املقرتحات .ب

 ا، فأدرك  الباحثة أن يف البحث النقصان الكثري.سابقإىل نتائج البحث انطالقا 
 فلذالك تعطي الباحثة االقرتاحات كما يلي:

 ترجو الباحثة االستمرار و التطور أحسن من هذا البحث .1
ترجو الباحثة أن يكون البحث أساسا يف تصميم و تطوير الطريقة، و املنهج، و  .1

 التقنيق و املادة التعليمية خاصة عن أدوات االستفهام.
ترجو الباحثة أن يهتم معلم اللغة العربية  مبشكالت تدخل لغة اۡلم أكثر و ال  .6

 ها يف قواعد النحوي و مهارة الكتابة.سيما أتديت
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 قسم تعليم اللغة العربية 

 التعليمكلية علوم الرتبية و 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

 

 ترجم اجلملة االستفهامية اآلتية إىل اللغة العربية! .أ
1. Apa yang kamu kerjakan? (1) 

2. Berapa harga buku ini? (2) 

3. Bagaimana cara membuat roti? (3) 

4. Perusahaan mana tempatmu bekerja? (4) 

5. Ke mana kamu hendk pergi? (5) 

6. Dengan apa kamu kesini ? (7) 

7. Buah apa yang rasanya manis? (7) 

8. Apakah kamu yang bernama Aisyah? Bukan. (8) 

9.  Bilamana kamu akan berangkat? (9) 

10. Berapakah harga apel di pasar? (10) 

11. Apakah yang membuatmu tertawa? (10) 

12. Berapa jauh pengaruh Islam terhadap pendidikan bahasa Arab di 

Indonesia? (11) 

13. Mungkinkah saya menemuimu malam ini? (12) 

14. Mengapa kamu pergi ke Malang? (13) 

15. Baju mana yang kamu beli? (15) 

 اجعل اجلملة من أداة االستفهامية اآلتية! .ب

 (11:______________________ ) . مهزة1

 (11_____ ):_________________ . هل1

 (1:______________________ ) . ما6

 (12:______________________ ) . ماذا2

 (12:______________________ ) . من0

 (12:______________________ ) . من ذا3
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 (6:______________________ ) . كيف0

 (2:______________________ ) . أين2

 (11(، )1):______________________  . كم0

 (12:______________________ ) . مىت15

 (12:______________________ ) . أاين11

 (15:______________________ ) . أىن11

 (10:______________________ ) . أي16

 (13. عن + ما :____________________ )16

 (13. ب + ما :____________________ )12

 (10:__________________ ). مهزة + منفية 10

 (10. كيف + مجلة فعلية :_______________ )13

 (10. كيفى + مجلة امسية :_______________ )10

 ج. امأل الفراغ يف اجلملة اآلتية أبداة االستفهام!

 2)أ ؟ هل(   . ______ أن  طالبة؟ نعم، أان طالبة.1

 0. ______ جئ ؟ جئ  من شركة الطلبة. )من أين( 1

 15. ______تبكي؟ ۡلين يف حالة احلزن. )ملاذا/ملا؟ 6

 10. ب         ______ هذه السبورة؟ )كم( 2

 11. ______ كتااب قرأت؟ )كم( 0
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 12. ______ امسك؟ )ما( 3

 23د. عني حمل إعراب يف الكلمة ما حتته خط! 

 جاء علي؟ ظرف مىت. 1

 جاء؟ مبتدأ نْ مَ . 1

 هي مدرسة؟ ال حمل يف اإلعراب هل. 6
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