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 إستهالل

ُروا َما بِأَنْ ُفِسِهمْ  ُر َما ِبَقْوٍم َحّتى يُ َغي ِّ  ِإنَّ اهلَل ََل يُ َغي ِّ
“Sesungguhnya Allah Tidak Merubah Keadaan Suatu Kaum Sehingga 

Mereka Mengubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka 

Sendiri” 

 (QS. Ar-Ra’d :11) 

 

ََل َتُك َغاِفاًل فَ َنَداَمُة الُعْقَب ِلَمْن ِإْجَهْد َو ََل َتْكَسْل َو "

 "يَ َتَكاَسلْ 
“Bersungguh-Sungguhlah Dan Jangan Bermalas-Malasan Dan 

Jangan Pula Lengah, Karena Penyesalan Itu Bagi Orang Yang 

Bermalas-Malasan” 

 ]المحفوظات[
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 إهداء

 ىل : إىذه الرسالة أىديها 

 لقد  نالذياظتعلم األكؿ ( فانييتأمي ك  دار شتاف)أيب ، الوالدين احملبوبُت

أطاؿ اهلل عمرمها يف العافية  كصرب، بكل مودة كرزتة يرصغاالربياين منذ 

 كجيعلهما من الناجحُت يف الدنياك األخرة. 

 رغب ىف الدراسة كتشجع يفت امازعت يتال( نيل سلس بيال)ة الصغَت  ىتأخ 

 ك األخرة. يف الدنيا اهلل من الصاضتة كالذكية كالناجحية علكجت اإلختيار

  ة لكثَت ا قد أرشدين ك يعلمٍت العلـو يت األعزاء الذيناأساتذأساتذم ك

 كمتعٍت اهلل بطوؿ حياهتم.

  الذين دفعوين  3102أصدقائي أرتعُت ىف قسم تعليم اللغة العربية ظترحلة

كثَتة كرافقوين فرحا الذين قد ساعدكىن مساعدة  ك لنهاية ىذه الرسالة 

 .كحزنا

 "دين اإلسالـ ك اصتامعة الشريفة "رادين فتاح فاظتبانح 

 



 ج
 

 و تقدير شكر
 

اضتمدهلل على كل حاؿ، كأشكره على فضلو اظتتواؿ، كأسألو جزيل النواؿ، 
كالثبات يف اضتاؿ كاظتآؿ، كأصلي كاسلم على خَت الصابرين الشاكرين، كعلى آلو 

 اظتيامُت،كالتابعُت كمن تبعهم باحساف اىل يـو الدين، أما بعد.كأصحابو الغر 
أقدـ ىذه الرسالة اىل كلية الًتبية باصتامعة االسالمية اضتكومية رادف فتاح  

 ؿ على شهادة سرجاف فنديدكاففاظتبانج لوفاء شرط من الشركط الالزمة للحصو 
(S.Pd .) 

ساعدين الدتاـ ىذه  كيف ىذه الفرصة الثمينة أقدـ شكرا جزيال اىل من
 الرسالة خصوصا ايل :

 ندكسرادين فتاح فاظتبانج, فركفسر دكتور  اظتكـر رئيس اصتامعة االسالمية اضتكومية .  0
 . اظتاجستَت، ػتمد سَتازماضتاج 

ر و فركفس رادين فتاح فاظتبانج ، اصتامعة االسالمية اضتكوميةباظتكـر عميد كلية الًتبية .  3
  اظتاجستَت. ،كاسنيو حارتواضتاج   دكتور

 اصتامعة االسالمية اضتكوميةبقسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية  ةرئيس ةاظتكرم  . 2
 .دكتورة يونيار اظتاجستَتة رادين فتاح فاظتبانج،

عجز لساىن عن شكره ي، فحقا األكؿ اظتشرؼ،   اظتاجستَتاصتمهور  األستاذ  . 4
شجيع طواؿ فًتة اعداد ىذا البحث فلم تكل العوف كال  قديره فقد قدـ للباحثيك 
فضلو ت، ككاف لالباحث كتوجيهو يوما عن مساعد ضق صدرهيبخل بعلمو كمل ي

مٍت خالص الشكر كالتقدير  ا ىف نفس الباحث فلهثَتأيمبناقشة ىذا البحث أكرب 
 كمن اهلل عظيم لثواب كاصتزاء.

الباحث   تأفاد يتالة الثانية ، اظتشرفةاظتاجستَت  إنوؾ رحيايت أنداة الدكتور األستاذ   .5
ىف كل مراحل اعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث  اخطواهت اكثَتا ككجه

 عظيم الشكر كالتقدير.ال باحثمن اهلل خَت اصتزاء كمن ال ا، فلهاحىت االنتهاء منه



 د
 

امعة اإلسالمية باصتيف قسم تعليم اللغة العربيةكلية الًتبية  ك األساتذة األساتذ  . 6
من  مهفاظتبانج. فلهم من الباحث كل الشكر على ما قدم اضتكومية رادين فتاح

 العلـو كاظتعارؼ كالتشجيع كجزاىم اهلل خَت اصتزاء.
ككلديت  لم ك كالدمرفة كاالخالص ىف الععغرسة ىف نفسي من حب للعلم كاظت.  7

 .احملبوبُت
ىل خَت إىف اخراج ىذا العمل اظتتواضع  اعدينصدقائي ككل من سأ.  كلزمالئي ك 8

 تشجيع، عتم رتيعا خالص الشكر كعظيم التقدير كاالمتناف.الالوجود كلو بكلمة 
ك أخَتا عسى اهلل أف يبدؿ رتيع مساعدهتم بثواب كثَت كاف تكوف ىذه 

 ., أمُت.. تاجُتأف تعطي اظتنفعة صتميع احمل قادرةالعلمية  الرسالة
 

    2018-6-9  فاليمبانج
 الكاتب

 
 
 

 إيكي رستياكاف         
04361136 
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 اقرار الطالبة
 أنا اظتوقع أدناه، كأفيدكم علما :

 إيكي رستياكاف:    االسم
  04361136: رقم التسجيل

) الزماف ك العدد ك  العربيةك  اإلندكنيسية تقابلي بُت كلمة اللغةحتليل  : العنواف
 اإلستفهاـ(.

 
 تعليم اللغة قسم أقرر بأف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة علمية يف

 العربية, كلية الًتبية جامعة رادين فاتح اإلسالمية اضتكومية فاظتبانج حتت عنواف:
العدد و  ) تركيب الزمان والعربية و اإلندونيسية تقابلي بين كلمة اللغة تحليل 

 اإلستفهام(.
حضرهتا ككتبتها بنفسي كما زكرهتا من ابداع غَتم أك تأليف اآلخر. كاذا ادعى أحد 
استقباال أهنا من تأليفو كتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فانا أحتمل اظتسؤكلية على ذلك، 

ة كلن تكوف اظتسؤكلية على اظتشرؼ أك عميد كلية الًتبية جامعة رادين فاتح اإلسالمي
 اضتكومية فاظتبانج.

 ىذا، كحررت ىذا االقرار بناء على رغبيت اطتاصة كالجيربين أحد على ذلك.
 

 2018-6-9       مبانج،يفال
 توقيع صاحب االقرار        

 
 
 

 إيكي رستياكاف        
        04361136 
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 مستخلص البحث
 ) الزماف ك العدد ك اإلستفهاـ(. ك العربية اإلندكنيسية تقابلي بُت كلمة اللغةحتليل  .ـ، 3108 إيكي رستياكاف

 3108باظتبانج، قسم تعليم اللغة العربية كلية اصتامعة اإلسالمية رادف فتح باظتبانج الرسالة العملية، 
  اظتاجستَت ،اصتمهور : األكؿاظتشرؼ 

 ةاظتاجستَت إنوؾ رحيايت,  أندا: الدكتور  ةالثاني ةاظتشرف
الزمان و العدد و لغة اإلندونيسية و العربية )كلمة ال ،تقابلي تحليل  : الكلمات األساسية

 اإلستفهام(.

الصعوبات يف تعلم اللغة العربية باإلضافة إىل األخطاء يف اللغة الشائعة لدل الطالب الذين يدرسوف اللغة 
ب على النحو يتكوف الطاليف شكل أسئلة ، ديكن أف  .ب على حتسُت تعليم اللغةالعربية ، ؽتا يسبب الطال

اإلجابة  علي ىو  تقابليأك اللغة العربية بفعالية ككفاءة؟ ، التحليل ال اإلندكنيسيةايل: كيفية تدريس اللغات الت
ذات صلة  الذم ىو إجراء عملي ، يتم اتباعو أك إرسالو بواسطة أنشطة أخرل تقابليحتليل  .األسئلة أعاله

 .العربية  أك اإلندكنيسية يف تعليم اللغةكل ىذه األنشطة تشَت إىل التحسينات  .بالنشاط األكؿ
ىو التحقيق يف األدب ، مصدر  يف ىذا البحثهنج نوعي، اما  اظتنهج  ىو حثالبمدخل يف ىذا 

قة ير البيانات يف ىذه البحث: بيانات من الكتب يف ىيكل الزماف ك العددك اإلستفهاـ يف اإلندكنيسية كالعربية، ط
. رتع البيانات ىي الوثائق اعتندسية، مدل صحة بيانات لطريقة البحث اظتكتبة يعٌت باستخداـ تعزيز اإلستمرار

بُت كلمة اللغة اإلندكنيسية ك اللغة  قارناتم. ما ىي متساكيات ك 0شكالت عتذا البحث، ىي ما يأيت:  أما م
بُت كلمة اللغة اإلندكنيسية ك اللغة العربية يف ىيكل  قارناتم. ما ىي متساكيات ك 3؟، العربية يف ىيكل الزماف 

  بُت كلمة اللغة اإلندكنيسية ك اللغة العربية يف ىيكل اإلستفهاـ ؟ قارناتم. ما متساكيات ك 2د؟، العد
 lampau( 0إىل ثالثة أقساـ ، كىي )يف اللغة اإلندكنيسية تنقسم الزماف أما النتائج عتذا البحث ما يأيت: 

 ،(3 )sekarang ( 2، ك )akan datang. األمثلة منsudah, telah, beberapa saat lalu, semalam, sedang,  

akan ( فعل اظتضارع ك 3( فعل اظتاضي ، )0.. الزماف يف اللغة العربية تشمل )ؽ اصتملةتعلق على اظتسند يف سيا
 tunggal( اظتفرد0عتا نوعاف اإلسم، كىي ) اذىب. أف اللغة اإلندكنيسية–يذىب  –ذىب  ، مثل( فعل األمر2)
، مثل  singularisفرديف اللغة اإلندكنيسية ، عندما يستخدـ بكلمات اظت عددال.  jamak ( اصتمع3،) 

(murid)(pintu) (kursi) (satu anak laki-laki) (anak perempuan)(muslimah) كعندما يستخدـ ،
( استخداـ رتيع / رتيع 2، )para( استخداـ اظتعلومات3استخداـ الكلمات اظتتكررة ، )( 0اسم اصتمع مثل: )

 اظتفردات األرقاـ ،. ( إستخداـ5، ك )kelompok( استخداـ كصف اجملموعة4، ) seluruh/semuaاظتعلومات
-رجل: ك اظتثاؿ .اسم اصتمع. ( 2اسم اظتثٍت ك ) (3( اسم اظتفرد ك )0اسم يف اللغة العربية عتا ثالثة انواع. مثل )

أف . اإلستفهاـ يف اإلندكنيسية ىي الكلمة اظتستخدمة ظتساعدة يف اصتملة اليت تنص على السؤاؿ. رجاؿ-رجالف
 ,Apa atau apakah, siapa, mengapa, bagaimana, berapaمنها:أشتاء ، 7إسم اإلستفهاـ يف اإلندكنيسية من 

dimana dan kapan من جاء ؟ كيف أنت  اللغة العربية ىو إسم مبهم يستعلم بو عن شيء، ؿتو:اإلستفهاـ يف
 ؟. ك أشتاء اإلستفهاـ ىي : من، ك من ذا ك ما ك ماذا ك ميت ك أياف ك أين ككيف ك أين ك كم ك أّم.
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 3 اظتاضي اإلندكنيسية مثاؿ من فعل 35
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ

كم اليت االلغات طبيعة عاظتية ك مرادىا إحد دتييز الصفات متس ةيف أساس

لكل اللغات. ك اظتثاؿ دتييز  مقارنةتتعلق لكل اللغات ك إحد دتييز الصفات 

كم اليت تتعلق لكل اللغات : كل اللغات عتا كحدة ذات معٌت، االصفات متس

الصفات متفرؽ سواء يف فعل اظتاض ك فعل اظتضارع ك فعل األمر. ك اظتثاؿ دتييز 

 لكل اللغات: يف تعليم القواعد.

Banyak keluhan dan problem yang akan dihadapi pelajar. Setidaknya 

ada tiga problem yang kerap dihadapi pelajar yaitu; pertama, problem 

linguistik. Problem ini terkait dengan aspek morfologi,
1
 sintaksis, semantik 

dan fonologi
2
. Aspek- aspek tersebut seringkali menimbulkan interferensi 

(kerancuan) dalam berbahasa. kedua, problem sosiokultural. Problem ini 

dapat menimbulkan terjadinya beban psikologis pelajar, karena setiap 

                                                 
1
 Serya tri nugraha, kesalahan-kesalahan berbahasa indonesia pembelajar bahasa 

indonesia sebagai bahasa asing.(artikel) 
2
 ami subyakso-nababan, metodologi pengajaran bahasa ( jakarta: gramedia, 1993), hal 
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bahasa lahir dan berkembang dalam pranata sosial yang berbeda-beda. 

Sedangkan problem yang ketiga, adalah problem metodologis, problem ini 

biasanya sangat terkait dengan banyaknya tawaran metode pengajaran yang 

masing-masing cenderung mengetengahkan keunggulannya secara 

berlebihan dan menafikan metode yang lain dengan tanpa melihat secara 

obyektif realitas pelajar dan kondisi sosiokultural berlangsungnya proses 

belajar-mengajar tersebut. 

 تررتتها: 

 ستجعل يف الطالب، ىناؾ علي األقل تكثر الشكول ك اظتشكلة اليت

لة اللغة ، ىذه مشكلة تتعلق ثالثة  مشاكل الذم سيوجو الطالب . األكؿ : مشك

باصتوانب الشكلية ك بناء اصتملة ك الدالالة ك اصتوانب الصوتية. اصتوانب الذين 

سيلحقوف الغموض يف اللغة. الثاين: مشكلة اإلجتماعية ك الثقافية، ىذه مشكلة 

ديكن أف يلحق حدث اضتمل يف نفسى الطالب، ألف كل اللغة من الوالدة ك 

ات اإلجتماعية اظتختلفة ك أما مشكلة الثالثة ىي اظتشكلة النامية يف اظتؤسس

اليت دتيل إكتشاؼ  يةمنهجية ك عادة، ىذه مشكلة تتعلق أف تكثَت عرض اظتنهج



 ص
 

األخرم دكف نظر مبوضوعية كاقع الطالب ك الظريف  يةميزهتا مفرط ك تنكر اظتنهج

 اإلجتماعية ك الثقافية مستمرة يف تعليمو.

اإلندكنيسيا ك اللغة العربية تعٍت أساسية لتقدير القواعد ة مقارنة بُت اللغ

اليت ستلحق صعوبة يف التعليم ك اللغة ؼتطئة اليت ستوجو الطالب. ك من ىنا، بُّت 

 .الباحث فرضية عن التحليلية التقابلية

Analisis kontrastif menetapkan kesalahan yang disebabkan oleh 

perbedaan bahasa indonesia dan bahasa arab sebagai berikut: 

1) Penyebab utama atau penyebab tunggal kesulitan belajar dan 

kesalahan dalam pengajaran bahasa asing adalah interferensi bahasa ibu. 2) 

Kesulitan belajar itu sebagian atau seluruhnya disebabkan oleh perbedaan 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab. 3) Semakin besar perbedaan Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Arab semakin takut atau gawat kesulitan belajar. 4) 

Hasil perbandingan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab di perlukan 

untuk meramalkan kesulitan dan kesalahan yang akan terjadi dalam belajar 

bahasa asing. 5) Bahan pengajaran dapat di tentukan secara tepat dengan 

membandingkan kedua bahasa itu, kemudian dikurangi dengan bagian yang 

sama sehingga apa yang harus dipelajari oleh siswa adalah sejumlah 

perbedaan yang disusun berdasarkan analisis kontrastif.
3



                                                 
3
 Prof. Dr, Henry Guntur Tarigan, pengajaran analisis kontrastif bahasa, (ANGKASA: 

Bandung: 2009) hal. 6. 
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 تررتتها:

سببها االختالفات اإلندكنيسية ياألخطاء اليت  قابليكحيدد التحليل الت

 :كالعربية على النحو التايل

اسباب الصعوبة يف تعليم ك ختطئ يف دراسة اللغة بسبب تدخل أ (أحد 

فات يف صعوبات التعلم كجزئيا أك كليا بسبب االختال ( ب اللغة األمي.

اضتصوؿ على فككلما زاد الفرؽ يف اإلندكنيسية كالعربية   ( . جاإلندكنيسية كالعربية

اظتقارنة بُت اإلندكنيسية كالعربية على ضركرة  ( . دصعوب التعلم خائفة أك خطَتة

مواد تعليمية (  . قتوخي الصعوبات كاألخطاء اليت ستحدث يف تعلم لغة أجنبية

خالؿ مقارنة اللغتُت، مث خفضت مع ساـ جزء حبيث أف كن حتديده بدقة من دت

 ما جيب تعلمو من قبل الطالب ىو الفرؽ الذم يقـو على التحليل التقابلي.
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Adapun problematika yang di alami peserta didik ketika di lingkungan 

masyarakat atau  di sekolah dalam proses belajar bahasa arab antara lain 

karena:1) siswa tidak belajar dari dasar. 2) siswa tidak menggunakan 

bahasanya sehari-hari. 3) siswa tidak menghafal kosa kata. 4) siswa sudah 

merasa sulit belajar bahasa arab
4
. 

 تررتتها: 

 معملية تعل عنلمُت عندما يكوف يف اجملتمع أك اظتدرسة اظتشكلة للمتع ك

( 3موف من األساسيات. ( الطالب ال يتعل1: ألف ،اللغة العربية، من بُت أمور

( 4( الطالب ال حيفظوف اظتفردات. 2اللغة يوميا.  وفستخدميالطالب ال 

 الطالب لديهم صعوبة يف تعلم اللغة العربية.

ك اللغة العربية مفرقة ظاىرة يف قواعد مها. ك  فرؽ بُت اللغة اإلندكنيسية

لذالك ، لكي ىذا الفرؽ ديكن أف يكوف يف معرفة التال ميذ، أجرل الباحث 

 سيحدث الذمخطاء ألا لتنبؤلألنو جيعل من السهل  دراسة يف التحليلية التقابلية.

 لطالب.با

                                                 
4
 Wawancara dengan ust bobby kurniawan selaku guru bahasa arab di MTs Aulia 

Cendekia ( di akses pada tanggal 10 september 2017) 
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Pokok pikiran yang terkandung dalam analisis kontrastif adalah jika 

antara struktur Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab memiliki kesamaan, 

maka pembelajaran akan lebih mudah menguasai bahasa sasaran dan 

terhindar dari kesilapan.
5





 تررتتها:

أفكار الكبَتة الواردة يف التحليلية التقابلية ىي إذا كاف ىيكل اللغة 

ك اللغة العربية عتا معادلة سوؼ تعليمها ستكوف من السهلة لتقن اللغة اإلندكنيسيا 

لكل اللغة عتا ميزة اطتاص ك ال سيما يف ىيكلها ك  اعتدؼ ك بعيد من اطتطأ.

 معنها.

ك ىكذا أيضا عن ىيكل ك معٍت اللغة اإلندكنيسيا ك اللغة العربية ، اللغتاف 

ىيكل اللغتُت تستطيع أف عتما معادلة ك فرؽ يف قواعد نفسهما.كي تعرؼ 

نيسيا ك اللغة دك لذلك يفرؽ الباحث بُت اللغة اإلن تستدؿ بطريقة اظتقارنة اللغتُت ك

                                                 
5
 Moh. ainin, analisis bahasa pembelajar bahasa arab sebagai bahasa asing, (malang: 

MISYKAT, 2011), hlm. 34. 



 ت
 

يف ىذا البحث، حيد الباحث مسئلة عن مقارنة اللغتاف بُت اللغة  العربية 

 .يا ك اللغة العربية يف ىيكل الزماف ك العدد ك اإلستفهاـاإلندكنيس

Usaha membandingkan Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab 

diperlukan dengan alasan, (1) Bahasa Arab banyak digunakan di Indonesia 

dari berbagai kalangan. Misalnya, (a) untuk masyarakat muslim, Bahasa 

Arab digunakan untuk keperluan beribadah, (b) untuk masyarakat 

nonmuslim, Bahasa Arab digunakan untuk kepentingan komunikasi dan 

pengetahuan, dan (c) Bahasa Arab saat ini banyak dipelajari oleh bangsa 

Indonesia untuk berbagai kepentingan berkaitan dengan ilmu ekonomi, 

sosial, dan budaya, (2) Untuk memahami secara reseptif bahasa, diperlukan 

pengetahuan dan pembelajaran khusus. Salah satunya dengan cara 

membandingkan kedua bahasa untuk mengetahui perbedaan dan 

persamaannya. Selain itu, usaha kajian kontrastif ini didukung kebutuhan 

akademis untuk pengajaran bahasa, yaitu menjembatani pembelajar Bahasa 

Indonesia agar lebih mudah dalam mempelajari dan memahami Bahasa 

Arab sebagai bahasa asing yang saat ini banyak dipelajari di berbagai 

kalangan
6
, dan (3) Banyaknya kosakata dari Bahasa Arab yang terserap 

dalam Bahasa Indoensia ada perubahan ada pula yang tidak
7
. 

 

 تررتتها: 
                                                 

6
 A. Chaedar  Alwasilah, Linguistik Suatu Pengantar, ( Bandung: Angkasa, 2011), hal, 

150.   
7
 Ibid, hal. 20 
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( 0 مقارنة الشركات بُت اللغة اإلندكنيسيا ك اللغة العربية مطلوبا بسبب:

للمجتمع ، أ. يف اإلندكنيسي من ؼتتلف الدكائر ةاللغة العربية تستعمل الكثَت 

للمجتمع غَت اظتسلمي، اللغة ، ب. اظتسلمي، اللغة العربية تستعمل ألداء عبادتو

 ةاللغة العربية تعلمت الكثَت ، ج. تستعمل لوسائل اإلتصاالت ك اظتعرفاتالعربية 

لفهم ( 3من اإلندكنيسي لفائدة الذم تتعلق بعلم اإلقتصاد ك اإلجتماع ك الثقافة. 

نة بُت اللغة يف اللفظ كجب أف يكوف مطلوب اظتعرفة ك تعليم اطتاص بطريقة مقار 

ؼ ك اظتعادلة. عالكة علي ذلك، ىذه العربية لفهم اإلختال اللغة اإلندكنيسيا ك

التقابلية تكوف معتمدة اضتاجة األكادديى لتعليم اللغة يعٍت أعطي اظتتعلم مؤسسة 

عدد اظتفردات من ( 2. ؿ يف تعليمها ك تفهيمهاااللغة اإلندكنيسيا لتجعل األسه

اللغة العربية مص يف اللغة اإلندكنيسيا، إحدل اللغة متغَتا ك إحدل اللغة غَت 

 ة.متغَت 

Menurut (Hendri Guntur Tarigan), Kesulitan dalam belajar bahasa 

arab serta kesalahan dalam berbahasa yang umum dialami oleh para siswa 

yang mempelajari bahasa arab, menyebabkan adanya tuntutan perbaikan 



 خ
 

pengajaran bahasa tersebut. Dalam bentuk pertanyaan, tuntutan itu dapat 

disusun sebagai berikut: bagaimana cara mengajarkan bahasa asing atau 

bahasa arab secara efektif dan efesien?, Analisis konstrastif pada hakikatnya 

merupakan jawaban terhadap tuntutan atau pertanyaan di atas. Analisis 

konstrastif adalah prosedur kerja, yang kemudian diikuti atau diteruskan 

oleh aktifitas lainnya yang relevan dengan kegiatan pertama. Semua 

aktivitas ini mengacu kepada perbaikan pengajaran bahasa arab atau bahasa 

asing
8
. 

 تررتتها: 

تعلم اللغة العربية باإلضافة إىل  الصعوبات يفقاؿ )حنرم غنطور تارغن(. 

األخطاء يف اللغة الشائعة لدل الطالب الذين يدرسوف اللغة العربية ، ؽتا يسبب 

يف شكل أسئلة ، ديكن أف يتكوف الطلب على  .الطلب على حتسُت تعليم اللغة

فعالية ككفاءة؟ ، النحو التايل: كيفية تدريس اللغات األجنبية أك اللغة العربية ب

التحليل الًتاكمي ىو إجراء  .األسئلة أعالهاإلجابة  علي ىو  تقابليالتحليل ال

ذات صلة بالنشاط  الذم عملي ، يتم اتباعو أك إرسالو بواسطة أنشطة أخرل

                                                 
8
 Hendry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Konstrastif Bahasa, (Bandung: Angkasa), 

Hal 11 
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كل ىذه األنشطة تشَت إىل التحسينات يف تعليم اللغة العربية أك اللغات  .األكؿ

 .األجنبية

Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis kontrastif dengan 

alasan karena analisis kontrastif berupaya mendreskripsikan kemungkinan 

kendala-kendala linguistik dan kesilapan-kesilapan berbahasa yang akan 

terjadi pada pembelajar dan mencari jalan alternatif untuk menemukan 

solusi dari permasalahan tersebut
9
.  

 تررتتها:

على أساس أف التحليل  قابليالتيستخدـ الباحث التحليل ك لذلك، 

يسعى لوصف القيود اللغوية احملتملة كاحملادثات اللغوية اليت ستحدث يف  قابليالت

 .اظتتعلم كإجياد بدائل إلجياد حلوؿ للمشكلة

ة اإلندكنسية ك اللغة العربية يف الباحث  ىنا مهتم ظتقارنة بُت كلمة اللغ

التحليلية التقابلية طالب. هبدؼ تقليل األخطاء يف الالزماف ك العدد ك اإلستفهاـ 

 تستعمل لوسيلة البديل يف غلب اظتشكلة التعليم اللغة الثانية

                                                 
9
 Ibid, hlm. 37. 
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 أسئلة البحث . ب

ىيكل  . ما ىي اظتتساكيات ك اظتقارنات بُت كلمة اللغة اإلندكنيسية ك اللغة العربية يف0

 الزماف ؟

. ما ىي اظتتساكيات ك اظتقارنات بُت كلمة اللغة اإلندكنيسية ك اللغة العربية يف ىيكل 3

 العدد؟

. ما اظتتساكيات ك اظتقارنات بُت كلمة اللغة اإلندكنيسية ك اللغة العربية يف ىيكل 2

 اإلستفهاـ ؟

 

 

 ج. أهداف البحث
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نظرة عامة اللفظية  أك يهدؼ عن اضتصوؿ على اظتعلومات ىذا البحث

. ك أىداؼ البحث االندكنيسية اليت تتقابل باللغة العربية يف مزيد من التفاصيل

 ىي:

.اإلندكنيسية كالعربية من الوقت كلمةيف  اظتستويات ك اظتتضادات  ظتعرفة .0

.اإلندكنيسية كالعربية من العدد كلمةيف   اظتستويات ك اظتتضادات ظتعرفة .3

 الضمَت. اإلندكنيسية كالعربية من كلمةيف   اظتستويات ك اظتتضادات . ظتعرفة2

 د. أهمية البحث

 . الناحية النظرية0

اظتعرفة من اظتفردات، كخاصة   حزنةث اظتتوقع أف أعطي مسامهة يف كىذا البحأ ( 

 .كلمة العربية استيعاهبم يف اإلندكنيسية

 الدراسةيف البحث اللغوم، كخاصة  يف إشارةاظتتوقع أف يتم  ىذا البحث ك ب( 

 التقابلية.



 ظ
 

 . الناحية التطبيقية3

للمعلم اللغة العربية الذم كاف يدرس يف اظتدرسة  عدة ظتعلم التطبيقية خاصةمساأ ( 

كبعبارة أخرل، ىذا البحث يعترب مهم للمسامهة  .إلجياد كاختيار طرؽ التدريس اظتناسبة

 .ت عديدة يف تدريس قواعد اللغةأك اضتلوؿ اظتناسبة للتغلب على عقبا

، ك العدد ك زماففهموا عن الباعتبار مرجعية إضافية للقراء الذين يريدكف أف يب( 

 العربية، إلستفهاـا

اظتقومات يف تطوير اظتعرفة العلمية فيما يتعلق بتدريس اللغة  باعتبار ج(

 العربية.

 ه. األفكار النظرية

لدعم تم استخدامها تاليت س وم على النظرياتتحتر النظرية ااألفك

( التحليل 4( اإلستفهاـ، )2( العدد، )3( الزماف، )0ث، حتت غطاء: )البح

 التقابلى



 أأ
 

  الزمان (1)

 زمافتنص على  ىي اظتعلومات يف اصتملة اليت لغة اإلندكنيسيةيف ال الزماف

. الزماف عادة تذكر يف فعل الفعل أك اضتدث، كالعمل، أك جتربة اظتذكورة يف اظتسند

 .01اظتاض ك اظتضارع ك األمر

بعد  ااألفعاؿ اليت تظهر العمل حدث أما فعل اظتاضي يف اإلندكنيسي ىو

يف  حدثااألفعاؿ اليت تظهر العمل  ، ك أما فعل اظتضارع يف اإلندكنيسي ىوالفعل

األفعاؿ اليت تعرب عن ، ك أما فعل اظتستقبل يف اإلندكنيسي ىو الوقت اضتاضر

 .00ةكقت اظتستقبل اإلجراءات األحداث يف

، ك تقسيم الفعل باعتبار زمنو 03الزماف يف العريب يسمي الفعل باعتبار زمنو

إيل ثالثة أقساـ: فعل اظتاضى، فعل اظتضارع ك فعل األمر. ك فعل اظتاضى ىو كل 

فعل يدؿ على حصوؿ عمل يف الزمن اظتاضى. ك فعل اظتضارع ىو كل فعل يدؿ 
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 Hasan Alwi, tata bahasa baku bahasa indonesia, (Jakarta, Balai 

Pustaka: 2003)  hal, 158 
11

 Ibid, hal 157. 
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، )فونورككو، مبعهد دار السالـ كونتور: علم النحو مقرر للصف الثافعيب اصتاـر ك مصطفي أمُت،   
 31-08( رقم، 3115
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ك اظتستقبل. أما فعل األمر ىو كل فعل على حصوؿ عمل يف الزمن اضتاضر أ

 يطلب بو حصوؿ شيء يف الزمن اظتستقبل.

 العدد (2)

 ثلدي، فاظتفرد (اظتفرد كاصتمع)عبارة اظتفرد كاصتمع العدد يف اإلندكنيسي ىو 

إذا  .أعرب عموما بواسطة حلقات ك أما اصتمع يف استخداـ كلمات مثل، كاحد.

دتكن أف تكوف فاإلشتية  .ناظر غتموعةتشَت الكلمة إىل مفهـو كحدانية كاف 

 .02مضاعفة على شكل مثل الصخور أك تقييد أمامو بالكلمات

( اسم اظتفرد ىو  0ك أما العدد يف اللغة العربية تنقسم ايل ثالثة اقساـ: 

( اسم اظتثٍت ىو 3كلمة اليت تشَت علي معٍت كاحد اك مفرد، ليس أثنُت اك اكثر. 

كلمة اليت تشَت ايل معٍت اثنُت. ك عالمتو زاد حرؼ "الف ك نوف اك ياء ك نوف" 

تستخدـ للداللة علي معٍت اكثر. ( اسم اصتمع ىو كلمة اليت 2يف اخره كلمة. 

ينقسم اصتمع ايل ثالثة اقساـ: أ( رتع اظتذكر السامل ىو اصتمع اليت تستخدـ 
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  Hasan Alwi, Op, Cit, hal, 284 
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( رتع اظتؤنث السامل ىو اصتمع اليت تستخدـ للجمع مؤنث ك 3للجمع مذكر، 

 . 04( رتع التكشَت ىو اصتمع اليت تشَت حتويلو من مفرد ايل رتع غَت النظامية2

 اإلستفهام (3)

يف اصتملة  ةساعدظتإلندكنيسية ىي الكلمة اظتستخدمة يف ا اإلستفهاـكلمة 

  .05السؤاؿ اليت تنص على

 :باللغة اإلندكنيسية ىو أقساـ اإلستفهاـ

- Apa atau apakah  - berapa 

- siapa   - dimana 

- kenapa   - kapan 

- bagaimana 
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   Nurul huda, mudah belajar bahasa arab, (Jakarta, Amzah: 2015), hal. 75-78. 

 
15

  Drs. Abdul Chaer, tata bahasa praktis bahasa indonesia, (Jakarta, PT. RINEKA CIPTA 

.2011), hal, 182 
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ؿتو: إسم اإلستفهاـ يف اللغة العربية ىو إسم مبهم يستعلم بو عن شيء، 

من جاء ؟ كيف أنت ؟. ك أشتاء اإلستفهاـ ىي : من، ك من ذا ك ما ك ماذا ك 

 .06ميت ك أياف ك أين ككيف ك أين ك كم ك أمّ 

 التحليل التقابلى (4)

 .مقارنة منهجية طتصائص اللغة احملددة لغتُت أك أكثر التحليل التقابلى ىو

لغة اثنُت أك أكثر إلجياد إجراء عملي ظتقارنة أنظمة ى التحليل التقابل يف األساس

لكال النظامُت على اللغة  اكيستند حتليل مقارن أكجو التشابو كاالختالؼ.

 .07اللسانيات الوصفية كليس على اللسانيات التارخيية

 و. الدراسة السابقة 

ستخدـ لتحديد أمهية قد أجريت حبوث حوؿ التحليل ت الدراسة السابقة

كتشمل بعض نتائج البحوث السابقة ذات الصلة  ،التقابلي البحوث اليت ستجرل
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 . 111-106(، 1791الشيخ مصطفي الغالييني، جامع الدروس العربية، ) ، دار الكتب العلمية،   
17

 Moh. Ainin, Op.Cit, hal. 33  

 



 هه
 

(، كيزدـك 3113) عاـوؿ زتدم فساي مبوضوع ىذه الدراسة البحثية اليت ستجريها

 (.3113) عاـ (، أريٍت أكلفا ىيداياتُت 3110)عاـ يار 

(، بعنواف "أفعاؿ أمناط اصتملة 3113أكال، دراسة سايبوؿ زتدم طاحوف )

اإلندكنيسية )حتليل تباين من األزمنة كاصتوانب"(. حتاكؿ اإلخبارية باللغتُت العربية ك 

ىذه األطركحة دراسة االختالفات يف األفعاؿ ألمناط اصتملة اإلخبارية اظتتعلقة 

بالتوتر كاصتوانب يف اللغة كاللغات العربية كاإلندكنيسية، فضال عن الصعوبات اليت 

 .تسببها االختالفات اللغوية

(، بعنواف "دراسة األفعاؿ باللغتُت 3110ريفُت )ثانيا، سنة البحث يف األ

العربية كاإلؾتليزية )استعراض للتحليل التباين(". كتسعى ىذه األطركحة إىل دراسة  

كيفية دكر التحليل التباين باللغتُت العربية كاإلؾتليزية ككذلك إسهامو يف تدريس 

 اللغة.



 وو
 

ماناتس -ودزاكار(، بعنواف "م3113ثالثا، حبث أكلية ىيداياتُت طاىوف )

 ."(باللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية )دراسة حتليل التباين للمستول اظتورفولوجي

-كتسعى ىذه األطركحة إىل دراسة الفركؽ كاظتعادالت اظتورفولوجية السم مودزاكار

ماناتس باللغتُت العربية كاإلندكنيسية فضال عن الصعوبات الناشئة عن ىذه 

 .االختالفات

ة النقيض من البحث اظتوصوؼ أعاله، حتاكؿ ىذه الدراسة دراسكعلى 

( باللغتُت العربية كاإلندكنيسية إلستفهاـكا عددكال زمافالفركؽ كاظتعادالت يف )ال

 .عوبات الناشئة عن ىذه االختالفاتكتفسَت الص

 ز. منهجية البحث

 . منهج البحث و مدخله1



 زز
 

 ىذه الدراسة تسعى إيلهنج نوعي، ألف  ، استخدـ الباحثثحالب ايف ىذ

ىيكل اإلندكنيسية كالعربية، فضال عن مشقة أك صعوبة  مستاكيات ك متضادات

 .ميالتنبؤ اللغة العربية يف عملية التعل

 (كاظتكتبالبحوث ) التحقيق يف األدب ىوخدـ سيست نهج الذماظت  اما

مشكلة مصدرىا الكتب  /ىو مفيد للحصوؿ على بيانات تتعلق متغَت 

عن   Suharsimi Arikuntoقاؿكما   .طات كاجملالت كالسجالت كالصحفكاظتخطو 

اك  تغَتباظتجمع البيانات عن البيانات اظتتعلقة البحث الذم ستىو حتقيق األدب 

 .08الكتب كاظتخطوطات كاجملالت كالسجالت كالصحف ر منصداظتشكلة اظت

 . البيانات و مصادرها2

قابلوف تتالبيانات النوعية اليت  يى بحثال هىذنوع البيانات يف 

اليت تتكوف من نتائج  اإلستفهاـ عدد كال ك زمافندكنيسية كالعربية على أساس الاإل

 .كثائق
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  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 236 



 حح
 

 ك زمافال ىيكل بيانات من الكتب يفبحث: ال هىذمصدر البيانات يف 

ػتاكلة  ىذه الكتب، فإف الباحثمن  .يف اإلندكنيسية كالعربية ك اإلستفهاـعددال

 :الكتب التالية، من بُت أمور أخرل .لفهم كتقييم كتنظيم كحتليل

 ع البيانات و أدواتها. طريقة جم3

يعكف على  الباحث ألف .09رتع البيانات ىي الوثائق اعتندسيةطرقة 

 ك عددال ك ،زمافاإلندكنيسية يف المث حيلل كيفسر ىيكل العربية البيانات تطوير 

 .31من أجل التنبؤ أخطاء اظتاضي إلستفهاـا

ك اإلندكنيسية من كتب أنواع   وى بحثال اىذأداة رتع الوثائق يف أما 

 .العربية

 . مدى صحة البيانات4

ستمرار إلباستخداـ تعزيز ايعٌت صحة بيانات لطريقة البحث اظتكتبة مدل 

عدد ال ، كزمافضمن البيانات يف اليديكن للباحث  ألنو ىذا البحث الذم
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 Sugiono, metode penelitian pendidikan, (bandung: alfabeta.2014) hlm. 329  

20
 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, Teknik), (Bandung: 

Tarsito, 1990), hlm. 139-140. 



 طط
 

كظيفة استمرار للتحقق مرة ك  نظم بشكل منتظم كصحيح.الذم ي إلستفهاـكا

 .30أخرل ما إذا كانت البيانات اليت مت اكتشافها ىي صحيحة أـ خاطئة

 البيانات و مصادرها و أساليب جمع البيانات

طريقة رتع  مصادر بيانات أسئلة رقم

البيانا

 ت

األدكات 

اإلضا

 فة

ما اظتعادلة ك   0

اإلختالفة بُت 

اللغة 

اإلندكنيسيا ك 

اللغة العربية يف 

البيانات 

النوع

ية 

اليت 

قابلو تت

 أنواع الكتب

 العربية

ك 

اإلندك 

 نيسية

 الوثيقة الوثائق

 الكتب
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 Ibid, hlm. 370.  



 يي
 

ىيكل الزماف 

 ؟

 

ف 

اإلندك 

نيسية 

كالعر 

بية 

على 

أساس 

 زمافال

 

ما اظتعادلة ك   3

اإلختالفة بُت 

اللغة 

 اإلندكنيسيا ك

البيانات 

النوع

ية 

اليت 

 أنواع الكتب

 العربية

ك 

اإلندك 

 كثيقة الوثائق

 الكتب

 



 كك
 

اللغة العربية يف 

 ىيكل العدد ؟

 

قابلو تت

ف 

اإلندك 

نيسية 

كالعر 

بية 

على 

أساس 

 عددال

 نيسية

 

ما اظتعدلة ك  2

اإلختالفة بُت 

اللغة 

البيانات 

النوع

ية 

 أنواع الكتب

 العربية

ك 

 كثيقة الوثائق

 كتاب



 لل
 

اإلندكنيسيا ك 

اللغة العربية يف 

ىيكل 

 اإلستفهاـ ؟

 

اليت 

قابلو تت

ف 

اإلندك 

نيسية 

كالعر 

بية 

على 

أساس 

إلسا

 تفهاـ

اإلندك 

 نيسية

 

 . هيكل البحثخ 



 مم
 

يكوف كل الفصل من اظتباحث  ، كالفصوؿمن ستسة  بحثال اىذ يشتمل

 كما ياىل:

اظتشكلة كاألىداؼ :يتكوف من خلفية اظتشكلة، كصياغة  الفصل األكؿ

كالفوائد من البحوث، كاإلطار اظتفاىيمي، استعراض األدبيات، 

 منهجية البحث، كالكتابة اظتنتظمة.

 ،رئيسي ئيتكوف من جز بحث الا ىذ:أما النظرم الذم سَتفع  الفصل الثاين

عدد ال ، كزمافيف الاصتزء األكؿ ىو مناقشة حوؿ مفهـو 

 .كالعربيةبُت اإلندكنيسية  إلستفهاـاك 

:تفسَت من اظتستويات ك اظتتضادات بُت اللغة اإلندكنيسية ك  الفصل الثالث

 العربية

 :اإلستنباط ك التوضيات ك اظتفًتحات. الفصل الرابع

 





 نن
 







 

 الباب الثاني

 اإلطار النظرى

ث، لدعم البحتم استخدامها تتوم على النظريات اليت سحت النظرماإلطار 

 ( التحليل التقابلى. 4( اإلستفهاـ، )2( العدد، )3( الزماف، )0حتت غطاء: )

 الزمان (1)

الفعل أك اضتدث، كالعمل، أك  زمافلومات يف اصتملة اليت تنص على اظتع

عادة تذكر يف فعل اظتاض ك اظتضارع ك  . الزمافجتربة اظتذكورة يف اظتسند

 .األظتاين تصنيف لغة بنود النسبية ىو زمافعن ال  دياف أنديرا يف كتابوقاؿ .33ألمرا
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  Op.cit Abdul Chaer, hal, 260 



 سس
 

األجل أك  ىو الشكل اللفظي دتييز للتعبَت عن اختالؼ الزمن أك الفعل الزماف

 .32ةاظتستقبل ُت الفعل اظتاضي، اظتضارع، كب الزماف ينقسم ؛ عادةاضتاؿ

بعد  ااألفعاؿ اليت تظهر العمل حدث أما فعل اظتاض يف اإلندكنيسي ىو

يف  حدثااألفعاؿ اليت تظهر العمل  اظتضارع يف اإلندكنيسي ىو، أما فعل الفعل

األفعاؿ اليت تعرب عن اإلجراءات ، أما فعل األمر يف اإلندكنيسي ىو الوقت اضتاضر

 .34ةاألحداث يف كقت اظتستقبل

بعد بيناهتا ، يريد الباحث أف حتليل فعل اظتاض ك اظتضارع ك األمر. ك فعل اظتاض  

   ىو األفعاؿ اليت تبُت العمل بعد حدث. كلمة اليت تبُت فعل اظتاض مثل : 

Sudah, kemarin, semalam, telah.

 :35يف اإلندكنيسيةkata lampau اظتثاؿ من  -
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 Dian Indira, Tipologi klausa relatif bahasa indonesia, (bandung: 2009) journal book 

(diakses pada tanggal 20 november 2017) 
24

 Hasan Alwi, tata bahasa baku bahasa indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka: 2003)  hal, 

158 
25

 Ibid. 159. 

 اظتعٌت اصتملة يف اإلندكنيسية



 عع
 

فعل  أف يستطيع أف يأخد اطتالصة. ،اإلطار النظرممن استنادا   

 تشَتاليت  ظتسند. كااضتاضر أك اظتستقبلإىل األحداث  رتلة تشَتاظتضارع ىو كلمة اليت 

 sedang ىو اضتاضر أك اظتستقبلإىل األحداث  رتلة

 :36يف اإلندكنيسيةkata sekarang اظتثاؿ من  -

                                                 
26

 Op.cit  Hasan Alwi, hal. 215  

الرز أمسي  أكلأندل 

 صباحا

 يف اظتسجد صليػتمد 

 

 يف البارح، أنا أحتلم قبيح.

األمس، ىو ال حيضر 

 اظتدرسة.

(andi sudah makan nasi tadi pagi) 

 

 



(Muhammad telah menunaikan sholat di 

masjid)

 

 

(semalam, saya mimpi buruk)

 

 

(kemarin, dia tidak masuk sekolah) 



 فف
 

 اظتعٌت اصتملة يف اإلندكنيسية

 يف الفصلػتمد يتعلم 

 أرم يعمل عمل البيت

 لندم تطبخُت الرز

)muhammad sedang belajar di kelas) 

(ari sedang mengerjakan pekerjaan rumah) 

(linda sedang memasak nasi) 

 

فعل األمر ىو كلمة اليت  أفيستطيع أف يأخد اطتالصة. ،من اإلطار النظرماستنادا    

 ىو اظتستقبل إىل األحداث رتلة تشَتاليت  ظتسند. كااظتستقبلإىل األحداث  رتلة تشَت

akan 

 :37يف اإلندكنيسية   kata akan datang  اظتثاؿ من -

- Kamu akan memberikan makan kucinng mu. 

- Kamu akan menertibkan pengurusan sertifikat tanah. 

- Andi akan pergi menunaikan ibadah haji. 

- Ari akan sekolah tahun deepan. 

- Ali akan bermain bola mingg depan. 

- Muhammad akan mengikuti lomba quran se-Indonesia. 
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 Drs. Abdul Chaer, tata bahasa praktis bahasa indonesia, (Jakarta, PT. RINEKA 

CIPTA .2011), hal 59 



 صص
 

 

، ك تقسيم الفعل باعتبار زمنو 38الزماف يف العريب يسمي الفعل باعتبار زمنو

أما فعل اظتاضي يف إيل ثالثة أقساـ: فعل اظتاضى، فعل اظتضارع ك فعل األمر. 

عل يدؿ علي حصوؿ عمل يف الزماف اظتاضي ك فعل اظتضارع يف العربية : كل ف

العربية : كل فعل يدؿ علي حصوؿ عمل يف الزماف اضتاضر أك اظتستقبل ك فعل 

 .39األمر يف العربية: كل فعل يطلب بو حصيل شيء يف الزماف اظتستقبل

اظتثاؿ من فعل اظتاضي كجاء ك إجتهد ك تعلم. ك عالمتو أف يقبل تاء 

. كتبتما. كتبت  . كتبت  أك تاء الضمَت، مثل:   كتبت  الساكنة، مثل:   التأنيث

. ك اظتثاؿ من فعل اظتضارع كيجيء ك جيتهد ك يتعلم. ك كتبت  . كتبتن . كتبتم

مل . سوؼ ؾتيء. سيقوؿعالمتو أف يقبل السُت أك سوؼ أك مل أك لن، مثل: 

                                                 
28

رقم: ، ) كونتور، فونورككو( علم الصرؼ مقرر للصف الثاينقسم اظتنهج الدراسي ديعهد دار السالـ،   
7 

27
(، 3115)كونتور فونورككو :علم النحو مققر للصف الثاين، علي اصتاـر ك مصطفي أمُت،   

 30-08رقم،



 قق
 

. ك اظتثاؿ من فعل األمر كجيء  ك إجتهد ك تعلم . ك عالمتو أف لن أتأخر. أكسل

 .21إجتهدم  يدؿ علي الطلب بالصيغة، مع قبولو ياء اظتؤنثة اظتخاطبة، مثل: 

فعل اظتاض يعرؼ بتاء التأنيث الساكنة ؿتو قامت ك قعدت ك منو نعم ك 

أّكلو بئس ك عسى علي األصح.ك مضارع بدخوؿ مل عليو ؿتو مل يقم ك ال بد يف 

من إحدل الزكائد األربعة ك ىي اعتمزة ك النوف ك الياء ك التاء جيمعها قولك 

أنيت. ك أمر يعرؼ بداللتو علي الطلب ك قبولو ياء اظتخاطبة اظتؤنثة ؿتو قومي ك 

 اضرب ك منو ىات ك تعايل

 .20علي األصحّ  

و كلمة فعل اظتاض ى أفيستطيع أف يأخد اطتالصة.  ،من اإلطار النظرماستنادا   

اظتاض. ك فعل اظتاض أيضا ىو فعل الذم حيدث عن  األحداث يف رتلة تشَتاليت 

ك فعل األمر ىو فعل الذل يطلب شيء يف الزماف اظتستقبل. ك  زماف اضتاضر .

                                                 
30

(، رقم، 0970ر الكتب العلمية: ، )جاكرتا، داجامع الدركس العربيةالشيخ مصطفي العالييٍت،   
34 

31
  Syekh Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah 

Ajurumiyyah,(Bandung, SINAR BARU ALGENSINDO:2015), Hal, 7-9 



 رر
 

فعل اظتاض ينقسم إيل قسمُت : األّكيل صرؼ عليو مثل : نصر ك ضرب ك كتب 

 ك ليس. ك الثاين ال صرؼ عليو. مثل : نعم ك بئس ك عسى

 

 :يف اصتملة اظتثاؿ من فعل اظتاضى -

 :23اظتثاؿ صرؼ عليو يف العربية

 :22اظتثاؿ ال صرؼ عليو يف العربية

. ) ص:  .0  (44ن ع م  الع ب د  إنّو أّكابه
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 Ibid, hal 24 

33
 Ibid, hal 7-9 

 اظتعٍت اصتملة اإلشتية اصتملة الفعلية

 أندل الرز صباحا أكل 0

 ػتمد يف اظتسجد صلي 3

 

 سوسي الرز طبخت 2

 الرز صباحا أكلأندل 

 يف اظتسجد صليػتمد 

 

 الرز طبختسوسي 

(andi sudah makan nasi tadi pagi) 

(Muhammad telah menunaikan sholat di 

masjid) 

(susi memasak nasi) 



 شش
 

 (00بئس اإلسم الفسوؽ بعد اإلدياف. ) اضتجرات:  .3

 ليس زيد قائما. .2

4. .  زيد عسى أف يقـو

 :24اظتثاؿ من فعل اظتضارع يف العربية -

 اظتعٍت اصتملة اإلشتية الفعلية اصتملة

 يتعلم ػتمد يف الفصل 0

 يعمل أرم عمل البيت 3

 تطبخ لندم الرز   2

 ػتمد يتعلم يف الفصل

 أرم يعمل عمل البيت

 لندم تطبخُت الرز

)muhammad sedang belajar di kelas) 

(ari sedang mengerjakan pekerjaan rumah) 

(linda sedang memasak nasi) 

 اظتثاؿ من فعل األمر يف العربية: -

 اذىب إيل جاكرتا

 اذىب إيل باظتباج

(pergilah kamu ke jakarta) 

(pergilah kamu ke palembang) 
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 Syekh Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Op.cit, hal 11 



 تت
 

 pergilah kamu menunaikan haji di) اذىب ايل مكة ألداء اضتج

mekkah) 

 

 العدد (2)

فاظتفرد ، (اظتفرد كاصتمع)عبارة اظتفرد كاصتمع العدد يف اإلندكنيسي ىو 

أعرب عموما بواسطة  ك أما اصتمع دتثلت يف استخداـ كلمات مثل، كاحد.

دتكن أف فاإلشتية  .كاف ناظر غتموعة  حداذا تشَت الكلمة إىل مفهـو ك إ .حلقات

 para atau تكوف مضاعفة على شكل مثل الصخور أك تقييد أمامو بالكلمات

kaum
 25. 

يستطيع أف يأخد اطتالصة. اف العدد اظتفرد ىو  ،من اإلطار النظرماستنادا   

، اظتسند، كديكن أف تكوف غتهزة مع فاعلمنط اصتملة، الذم يتكوف من  يتكوف من

  األشتاء اليت تدؿ على عنصرين أك أكثر. .الكائنات كاألكصاؼ
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  Ibid, hal, 284 



 ثث
 

 اظتثاؿ من عدد اظتفرد ك اصتمع يف اإلندكنيسية:

 

 اصتمع اظتفرد

 (murid)    الطالب

 (pintu)    الباب   

 

 (kursi)الكرسي    

 (anak laki-laki)اإلبن    

(anak perempuan)البنت     

 

 (muslim laki-laki)اظتسلم    

 (muslim perempuan)اظتسلمة     

 (murid-murid)الطالب الطالب    

 -pintu)الباب الباب             

pintu) 

 

 (kursi-kursi)الكراسي   

 (anak-anak laki)ن اإلبن    اإلب

 anak-anak)البنت البنت      

perempuan) 

 (muslim-muslim (L))اظتسلم اظتسلم   

اظتسلمة اظتسلمة            (muslim-



 خخ
 

muslim (P)) 

ك أما العدد يف العريب ىو فئة القواعد اليت دتيز كاحد، مزدكجة، كاصتمع 

 .  ()اظتفرد ك اظتثٍت ك اصتمع 

 اظتفرد : ما دّؿ علي شيء كاحد.

 اظتثٍت : ما دّؿ علي شيئُت اثنُت بزيادة ألف ك نوف أك ياء ك نوف يف اخره.

 .26اصتمع: ما دّؿ علي أكثر من اثنُت

 :االسم اظتفرد يدؿ على كاحد كىو نوعاف : مفرد مذكر كمفرد مؤنث

 :مثاؿ. كمثٌت مؤنثػ اظتثٌت يدؿ على اثنُت كىو نوعاف : مثٌت مذكر .فالح ػ فالحة

ػ كىو يصاغ من اظتفرد بزيادة ألف كنوف .فالحاف ػ فالح ُت  ػ فالحتاف ػ فالحتػ ُت  

يف حالة الرفع كياء كنوف يف حاليت النصب كاصتر ، كىذه النوف حذؼ عند 

 .سأشًتيهما للوالدين يف عيدم ميالديهما,إف الساعتُت رتيلتاف :مثاؿ. اإلضافة
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 ذذ
 

معلموف ػ  :اثنُت كىو نوعاف : رتع مذكر كرتع مؤنث صتمع يدؿ على أكثر منا

 .27معلمُت ػ معلمات ػ صور ػ رجاؿ ػ كرماء

اظتفرد ىو    أف  يستطيع أف يأخد اطتالصة. ،من اإلطار النظرماستنادا 

إثنُت. ك اصتمع  تفسَتيةاليت كلمة أك كاحد. ك اظتثٍت ىو   تفسَتية كاحدةاليت كلمة 

 نُت أك أكثر.ىو الكلمة اليت  تبُت من اث

 

 رتع مثٍت مفرد

 عامل

 مهندس

 بائع

 كتاب

 عامالف

 مهندساف

 بائعاف

 كتاباف

 ع ماؿ

 مهندسوف

 بائعوف

 كتب
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 ضض
 

 

 

 األمثلة:

 تعب العامل .0

 تعب العامالف .3

 تعب الع ماؿ .2

 حضر اظتهندس .4

 حضر اظتهندساف .5

 حضر اظتهندسوف .6

 ناديت البائع .7

 ناديت البائعُت .8

 ناديت البائُت .9



 غغ
 

 اإلستفهام (3)

يف اصتملة اليت  ةساعدظتإلندكنيسية ىي الكلمة اظتستخدمة يف ا اإلستفهاـ

  .28السؤاؿ تنص على

 :باللغة اإلندكنيسية ىو أقساـ اإلستفهاـ

- Apa atau apakah  - berapa 

- siapa   - dimana 

- mengapa   - kapan 

- bagaimana 

 Apa atau apakahا. 

 يف: Apa atau apakahتستعمل 

غَت االسم  واء من نوعو أك اشتو، يستخدـ عن شيء أك شيء، س سأؿلالست. 0

 أك االستبداؿ.العاقل 
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 ظظ
 

 ىذا؟   (Apa)  ما - اظتثاؿ:  

 فجوابو: أ. ىذا قلم    

 ب. ىذا كتاب     

 ج. ىذا كرسيّ      

 يف اطتزانة؟(Apa) ما  -   

 فجوابو: أ. كتاب    

 ب. لباس     

 ج. صحن     

دة ما يكوف السؤاؿ عن ما يعطى جزيئات تأكيد للتأكيد على السؤاؿ عا

 فسؤاؿ يكوف: .كاه

  ىذا؟ (kah)+(Apa) ما  -

 يف اطتزانة؟ (kah)+(Apa) ما  -



 أأأ
 

 غَت العاقل االسم قبلك اسم نوع البضائع اظتستخدمة أف تسأؿ اسم أ. 3

 يف ىذه اضتالة مت إعطاء اصتزيئات أيضا مشًتؾ مؤكد .أك العبارة الكائن اظتطلوب

 كاه.

 اضتيوانات اظتطاردة السميكة؟  (kah)+ (Apa) ما - اظتثاؿ:  

 أ. أسد  فجوابو:  

 ب. غنم    

 ج. بقرة    

 الكتاب الذم زتلت؟ (kah)+ (Apa) ما -   

 أ. كتاب التاريخ    

 ب. كتاب عن قصة الولد    

". يف yangلة يف رتلة سلبية تقوؿ "إلعالف كائن مستخدـ يف بداية رت. 2

 .كاه  أيضا نظرا اصتسيمات التأكيد انتشارا ىذه اضتالة



 ببب
 

 تبحث ىنا؟ yang+  (Apa) ما - اظتثاؿ:  

 أ. قلمي  فجوابو:  

 ب. كتايب   

 ج. مفتحي   

 :استخدامها ليسللمطالبة بنعم أك ال أك . 4

يف مواجهة اصتملة اللفظية يف ىذه اضتالة عادة ما تعطى   -

 .اصتسيمات اإلجيابية كاه

 ترل اضتدث بنفسك؟  (apakah) ىل - اظتثاؿ:  

 أ. نعم  فجوابو:  

 ب. ال    

 أخذت الكتاب؟ (apakah) ىل -   

 أ. نعم    



 ججج
 

 ب. ال    

 أف طفل أخذ كتابك؟ (apakah) ىل -   

 أ. نعم    

 ب. ال    

 . ىنا أيضا السائدة ديليبارتيكيليف مواجهة اصتملة االشتية -

 بينانغاس كاه.

 الطفل إبن أزتد؟ (apakah) ىل - اظتثاؿ:

 أ. نعم، أصحت   فحوابو:

 ب. ال   

 ج. ليس    

 أخوؾ أعضاء الكشاؼ؟ (apakah) ىل -   

 أ. نعم، أصحت   فجوابو:



 ددد
 

 ب. ال   

 ج. ليس    

 

 siapaب.  

 يف: siapaتستعمل  

لطلب االسم اظتستخدـ أماـ اسم الكلمة متبوعا باالسم الذم يشَت إىل . 0 

 الشخص أك الضمَت.

 إسم ذلك الطالب؟ (siapa) من - اظتثاؿ: 

 أ. حسن  فجوابو: 

 ب. علي   

 ج. عثماف   

 ( أسم دكتور ذلك؟siapaمن ) -  



 ههه
 

 أ. ػتمد  فجوابو: 

 ب. علي   

 ج. عثماف   

 ( إشتك؟siapaمن ) -  

 أ. إحساف  فجوابو: 

 ب. حسن   

 (.أف تسأؿ ىوية الشخص )سواء كاف اشتو أك لقبو أك أم ىوية أخرل. 3

 (-pe أماـ اسم يعلن شخص )عادة ما يكوف شخصا -  

 (كتب كتاب ىذا؟-siapa (+ )peمن ) أ اظتثاؿ: 

 أ. أخي  فجوابو:

 ب. أستاذنا   

 (رئيس اصتلسة ىذ؟-siapa (+ )peمن ) ب.  



 ووو
 

 أ. كاؾ سيطوا  فجوابو: 

 ب. مدير اظتنطقة الفرعية   

 ج. أـ ديوم   

 .(yang) االتصاؿأماـ العبارة مع كلمة  -  

 ؟الذم جيلس ىناؾ( siapa(+ )yangمن ) أ اظتثاؿ: 

 عميأ.   فجوابو: 

 الرئيس .ب

 بويدا .ج

 ؟  يسخرؾ(mengejekmu)الذم  + siapa))(yang)من ب.  

 أ. الطالب صف الثالث  فجوابو: 

 ب. أمرف ك إيدم   

 ج. أخي   



 ززز
 

 mengapa. ج 

اظتستخدـ أماـ اصتملة األصلية من الفعل  ك لتبياف السبب أ. إستعماؿ 0

 .أك الصفة

( datang (حتضر)tidak(ال )kamu( أنت )mengapaأ. ظتاذا ) اظتثاؿ:

 (؟kemarin بأمس)

 أ. ألين ال بدعوة  فجوابو:

   ب. ألين ناسيا   

 ج. ألين مارضا 

 ( ؟menangis(الباكيا )anak itu(  الطفل) mengapaب. ظتاذا  )  

 أ. ألنو يغضب أخاه  فجوابو:

 ب. ألنو خوفا   

 ج. ألف بطنو جوعا   



 ححح
 

Bagaimanaد. 

 Bagaimana  :يستعمل للنظاـ 

 .لطرح الظركؼ اظتستخدمة أماـ االسم. 0

 (؟disana(ىناؾ) cuaca) حالة الطقس( bagaimanaأ. كيف)  اظتثاؿ:

 أ. حّر جدا  فجوابو:

 ب. بارد   

 ج. فرح   

 (؟harganya(  ذتانو ) bagaimanaب. كم )   

 جدا رخيصأ.   فجوابو: 

 ب. غايل   

 ج. ال غاليا جدا   



 ططط
 

) لطرح كيف أك يتم استخداـ أماـ الفعل. كديكن أف يرافقو بكلمة ". 3

cara)" بُت كلمة السؤاؿ "  (bagaimana ).مع الفعل " 

) كيتوبات( cara merebus )تغلي(  bagaimana)  كيفأ.   اظتثاؿ:

ketupat؟) 

 .يف اظتاء ظتدة ستس ساعات تقريبا كاف كيتوبات يغلي   فجوابو:

( cara mendidik anak)الطفل  ربيةت(   bagaimana) كيفية ب.    

 مثلو؟

 با.لرمبا جيب أف يكوف ص  فجوابو:

ذه اضتالة ما جيب القياـ بو مع شيء يستخدـ أماـ االسم. يف ى . لطرح2

 )مع اسم إدراج الكلمة األمامية "( bagaimana)  "بُت الكلمات السؤاؿ 

dengan). 



 ييي
 

عن  "( bagaimana)  " كيف إذا كنا نعيش يف مكتب اظتنزؿ  أ.  اظتثاؿ:

( dengan )ىذا البيت؟ 

 فقد. ؿتن التعاقد  فجوابو:

( bagaimana)  " كيفاظتنطقة تريد أف تكوف خزاف،   إذا كانت ىذهب. 

 الناس ىنا؟ (dengan ) عن  "

 .إىل إريافتنتقل   فجوابو:

berapaق.  

   Berapa:يستعمل للنظاـ 

 عدد أك عدد من األشياء، كتستخدـ أماـ االسم. . لطرح0

 أ. كم  ذتن ىذه الدجاجة؟ اظتثاؿ:

 ألفاف  فجوابو:

 ( يف الصف اطتامس؟murid- muridب. كم عدد الطالب الطالب)  



 ككك
 

 أ. إثناف ك أربعوف الطالب الطالب  فجوابو:

 ستسوف الطالب الطالبب. كاحد ك   

ك عملية االسم. بُت أ بل،، كالقيمة، كمعٌت شيءعن اظت طرحل. 3

 .((jauhم إدراج األشتاء عادة الكلمات يت (berapa ) االستجواب

األطفاؿ يف ( keterlibatan )يتورط( berapa jauh )إىل أم مدلاظتثاؿ: أ. 

 ؟تعاطي اظتخدرات

 تأثَت اإلسالـ يف األدب اإلندكنيسي؟( berapa jauh )إىل أم مدل ب.   

 Manaك.  

 ، كتستخدـ يف مكاف األشتاء.مكاف كجوديسأؿ لكظيفة  (Mana ) كلمة

 ؟ذلكدفًت اعتاتف  اظتثاؿ: أ. أين

 أ. يف خزانة الكتاب فجوابو: 

 ب. يف خزانة أيب  



 للل
 

 ب. أين الرسالة ذلك؟ 

 أ. قد أرسل.  فجوابو:

 ب. يف اظتكتب أيب.  

  kapanز.  

 لطرح الوقت اظتستخدـ أماـ اصتمل الفعل الفعل. كظيفة) kapan  (كلمة  

 اظتثاؿ: أ. ميت جديت ستأيت؟ 

 أ. األسبوع التايل  فجوابو: 

 ب. يـو اإلثنُت.   

 يبدأ ؟ مىت اضتفلب.   

 أ. الساعة الثامن دتاما  فجوابو: 

 ب. الساعة العاشر دتاما   



 ممم
 

يستطيع أف يأخد اطتالصة. أف اإلستفهاـ يف  ،من اإلطار النظرماستنادا 

 اإلندكنيسية ىي الكلمة اليت تستخدـ ظتساعدة عن السائل. ك أدكاهتا : 

- Apa atau apakah   

كلمة يف ،غَت العاقلاألشياء اليت ىي ميتة، لطرح  اإلستفهاـاستخداـ كلمة 

 (.yangك )  (kahبداية بعد اإلستفهاـ تستخدـ ) 

- Siapa 

، كلمة يف بداية بعد اإلستفهاـ تستخدـ  )  عنواف ك شخصيسأؿ اسم 

yang.) 

- mengapa 

 .تعمل لطرح سبب أك سبب اضتدث mengapaكلمة  

- Bagaimana 

  ، بُت كلمةcaraتعمل لطرح حاؿ، يف بداية بعد اإلستفهاـ تستخدـ  Bagaimanaكلمة 

bagaimana   ك إسم يستدراج بكلمة.dengan 

- Berapa 



 ننن
 

 

 .يسأؿ اظتبل،، كحجم، كقيمة شيء يف السؤاؿ berapaكلمة

- Mana 

 تعمل لطرح مكاف الوجود manaكلمة 

- Kapan 

 كلمة تعمل لطرح الوقت.

 :استخدامها ليسللمطالبة بنعم أك ال أك 

أما حرؼ اإلستفهاـ يف اللغة العربية ىو إسم مبهم يستعلم بو عن شيء، ؿتو: 

من، ك من ذا ك ما ك ماذا ك ميت ك من جاء ؟ كيف أنت ؟. ك أشتاء اإلستفهاـ ىي : 

 أياف ك أين ككيف ك أين ك كم ك أّم.

أ(. من ك من ذا: يستفهم هبما عن الشخص العاقل، ؿتو : من فعل ىذا 

 ؟ ك من ذا مسافر؟.



 سسس
 

ك قد تشرباف معٍت النفي اإلنكارم . مثل: من يستطيع أف يفعل ىذا؟ أم 

من يغفر الذنوب إال اهلل. أم :  : ال يستطيع أف يفعلو أحد. ك منو كقولو تعايل:ك

 ال يغفرىا إال ىو.

ب(. ما ك ماذا: يستفهم هبما عن غَت العاقل من اضتيوانات ك النبات ك 

 اصتماد ك األعماؿ، ك عن حقيقة الشيء اك صفتو. مثل: ما األسد؟ ما ىذا؟ .

ج(. ميت : ظرؼ يستفهم بو عن الزمانُت. اظتاضي ك اظتستقبل. ؿتو : ميت 

 ذىبت؟ 

 ميت جئت؟ 

 د(. أين: ظرؼ يستفهم بو عن اظتكاف الذم حل فيو الشيء.

 أين أخوؾ؟ مثل: 

 أين كنت؟ 

 أين تتعلم؟ 



 ععع
 

ق(. أياف: ظرؼ مبعٍت اضتُت ك الوقت. ك يقارب معٍت ) ميت (. ك 

يستفهم بو عن الزماف اظتستقبل ال غَت. ك أكثر ما يستعمل يف  مواضع التفخيم 

 أك التهويل.

 فر؟ أم : يف أم كقت سيكوف سفرؾ؟أياف تسا ؿتو:

 يسئلوف أياف يـو الدين 

 ك(. كيف: إسم يستفهم بو عن حالة الشيء.

 كيف أنت؟ أم : علي أية حالة أنت؟ ؿتو:

 كيف تكفركف باهلل؟ 

 ز(. أين: تكوف لالستفهاـ مبعٍت )كيف(.

 أين تفعل ىذا ك قد هنيت عنو؟ أم: كيف تفعلو؟ ك مبعٍت )من أين( ؿتو:

 أف لك ىذا؟ أم : من أين لك ىذ؟  ديرًن 

 ح(. كم: يستفهم هبا عن عدد يراد تعيينو .



 ففف
 

 كم عدد الكرسي يف الفصل؟ ؿتو:

 كم أخوؾ؟ 

؟   كم مرة صليت ىذا اليـو

 ط(. أم: يطلب هبا تعيُت الشيء.

 أم رجل جاء؟ ؿتو:

 مررت بعبد اهلل أم رجل؟ 

 أم كتب قرأت؟ 

 التحليل التقابلي (4)

اضتميد يف برانواك : ) اللغويات التقابلية  تسمى حتليل التقابلي

ككشف ىذا التحليل التقابلي ىو ( 00: 0982كَتدالكسٍت: )  (،0996،43:

أسلوب متزامن يف حتليل اللغة إلظهار أكجو الشبو كاالختالؼ بُت اللغات أك 

اللهجات العثور على اظتبادئ اليت ديكن تطبيقها يف اظتشاكل العملية، مثل تعليم 



 صصص
 

. كالًترتة اللغة علن اللغة ىو فرع من فركع علم اللغة الذم التحليلالتقابليفيدراسة

مقارنة اظتتزامن لغتُت بطريقة أكجو التشابو كاالختالؼ ديكن أف ينظر يف كل 

 .اللغات كظيفة

يتناكؿ التحليل التقابلي مع اثنُت من اصتوانب اعتامة، كىي جوانب اللغة كعلم اللغة 

اصتوانب اظتتصلة مبشكلة اظتقارنة اللغوية للغتُت. يف ىذه اضتالة،  النفسي اصتوانب.

( كيفية مقارنتها. اصتانب اللغوية 3( ما سيتم مقارنة، ك )0ضمنيا أمرين مهمُت: )

النفسية، كالتحليل التقابلي بشأف صعوبة التعلم، ككيفية إعداد اظتواد التعليمية، 

 .29ككيفية تقدًن اظتواد التعليمية

التقابلي، مثل إجراءات العمل، كالنشاط أك األنشطة اليت حتاكؿ  التحليل

اظتقارنة بُت بنية اللغة األكىل لبنية اللغة الثانية للتعرؼ على االختالفات بُت 

من خالؿ التحليل  إنتاجايتم اضتصوؿ على االختالفات بُت اللغتُت  .اللغتُت

بات أك عقبات من شأهنا التقابلي، كديكن استخدامها كأساس لتوقع أك تنبؤ صعو 

                                                 
39

  Op,cit. Targan, hal 19  



 ققق
 

أف يكوف كاجو الطالب لتعلم اللغة يف اظتدرسة، كرتيع أكثر من ذلك يف تعلم 

 .41اللغة الثانية

ك  0951كقد مت تطوير التحليل التقابلي ككضعها موضع التنفيذ يف عاـ 

، كتطبيق اللسانيات البنيوية يف تدريس اللغة، كيقـو على االفًتاضات 0961

بب الصعوبات الرئيسية يف تعلم لغة جديدة من خالؿ تدخل من ىو س (0.التالية

. الصعوبات اليت ديكن التنبؤ هبا أك توقع من خالؿ حتليل التقابلي( 3. اللغة األكىل

ديكن للمادة أك اظتواد التعليمية االستفادة من التحليل التقابلي للحد من آثار ( 2

 .40التدخل

مل إطار تكيش .تنظيم منح صفاف اللغة الذم  اللغوم إطار يعرضالتحليل التقابلي 

 : ثالثة أشياء

التحليل التقابلي باستخداـ حيلة لغوية لتقسيم مفهـو اللغة يف ثالثة مفاىيم:  ( أ)

 علم األصوات، ؿتويا، اظتعجم.
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 ررر
 

استخدامو يستند على فئات اللسانيات الوصفية: كحدات كىياكل،  ( ب)

 كالطبقات، كالنظم.

 خداـ األكصاؼ اليت توجد داخل نفس النموذج.التحليل التقابلي است)ج(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ششش
 

 الباب الثالث

التحليل التقابلي بُت كلمة اللغة العربية ك اإلندكنيسية )تركيب الزماف ك العدد ك 

 اإلستفهلم(

كالبهاسا  اللغة العربية كلمةتستند نتائج البحث كمناقشة  يف ىذا الفصل،           

كما ذكر أف كل لغة عتا خصائص  .إلستفاـكا عددكال زمافاإلندكنيسية إىل ال

يف االندكنيسية تشكيل  .االندكنيسية كالعربية للغة ، مثل اكلمةكيل الؼتتلفة يف تش

االنصهار، ريدكبليكاتيوف،  اليت تتكوف مناللغة كتسمى أيضا عملية  كلمةال

أك عملية تغيَت شكل  صريفيةيسمى ت كلمةيف اللغة العربية تشكيل ال .ركيبكت

كعادة ما يتكوف تشكيل  .األصلية إىل شكل آخر لتحقيق اظتعٌت اظتطلوب كلمةال

يف   .الكلمة باللغة العربية على األقل من ترتيب مؤلف من ثالثة أحرؼ كلديو فهم

عطاء صورة إل يف الزماف ك العدد ك اإلستفهلم. ؼتتلفة كلمة  نتائج تهاكل عملي



 تتت
 

، إلستفهاـكا ، عدد،زمافال يف كلمة غة العربية ك اإلندكنيسيةاللكاضحة عن كيفية 

 .يوصف على النحو التايل

 فعل الماض في اإلندونيسية. 0

ند إىل تست اللغة اإلندكنيسية استنادنا إىل نتائج حتليل البيانات ، يف مفردات

   sudah,   telah,   beberapa   saat   yang   lalu,   danمثل:  فًتة عتا معٌت سابق

semalam.. 

مع إضافة بياف الوقت الذم اللغة اإلندكنيسية  يف اظتفردات عتا معٍت سابق

. حصلت نتائج حتليل البيانات على ماضي قد يهدؼ إىل توضيح اضتدث

اك  صيغة اظتفردات مع الوصف السابق: للمفردات يف اظتاضي ، كىي افتصنيفات

 .43اظتاضي

 أو الماضي السابق صيغة المفردات مع الوصف 0.0
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 ثثث
 

  ,sudah فااؼ السابقة ىو كلمة عتا بياف زمإف شكل اظتفردات مع األكص

 telah,   beberapa   saat   yang   lalu,   dan   semalam. يتم إرفاؽ بياف الوقت .

، حبيث ديكن للكلمة إذا ألغيت تغيَت  اللغة اإلندكنيسية إىل اظتسند يف كل رتلة يف

 معٌت الكلمة أمامو. كمن أمثلة ىذه اظتفردات ما يلي.

 اظتعٌت اصتملة يف اإلندكنيسية

الرز أمسي  أكلأندل . 0

 صباحا

 يف اظتسجد صليػتمد . 3

 

 . يف البارح، أنا أحتلم قبيح.2

. األمس، ىو ال حيضر ايل  4

 اظتدرسة.

(andi sudah makan nasi tadi pagi) 

 

 



(Muhammad telah menunaikan sholat di 

masjid)

 





 

(semalam, saya mimpi buruk)

 





 خخخ
 

 

ظتفردات اظتذكورة أعاله ىي مفردات متوترة يف اظتاضي مرتبطة باألصل يف  ا

التأسيسية ، كلكن إذا مت حذؼ بياف الوقت الذم يصاحب  رتلة من اصتملكل 

 .اظتسند ، فسوؼ يتغَت معٌت اظتسند

ىي كلمة ذات معٌت يف ( 3( ك )0صف الوقت بالفعل يف اصتمل )ك 

يتم إرفاؽ كصف الوقت للكلمة اللفظية ، كجيعل الكلمة تعٍت أف اضتادث  .اظتاضي

منذ ضتظات قليلة . 5

 إىل جاكرتاذىبت 

احًتقت . 6

اظتتاجر يف كسط 

اظتدينة طواؿ 

 الليل.

 

(kemarin, dia tidak masuk sekolah)





 

Beberapa saat yang lalu 

saya pergi ke jakarta 



Pertokoan di pusat kota 

terbakar semalam.  









 



 ذذذ
 

عندما يتم حذؼ كصف الوقت من الكلمة اليت تليها ، فإف  .قد مر كمت إؾتازه

 . الكلمة ستحدث تغَتنا يف اظتعٌت من اظتاضي إىل اللحظة اضتالية

ىو اظتفردات اليت عتا معٌت إلهناء ( 2( ك )3كاف كصف الوقت يف اصتمل )

 لذلك ، .إكماؿ اظتفردات كإرجاعها يعٍت أف العمل قد مت إؾتازه. القياـ بشيء ما

غَت معٌت اظتفردات اظتوجودة أمامو ، على الرغم  فإف الوصف أعاله إذا مت حذفو لن

ا من أف التفسَت كاف عبارة عن صيغة سابقة حتتوم على اظتعلومات اليت مت دتريرى

مغزل  ذات ( ىي اظتفردات4( ك )2إىل اصتمل )اظتفردات يكمل كيعود  .بالفعل

كبالتايل ، إذا مت إرفاؽ  ."مت إكماعتا" ك "العودة / العودة إىل اظتاضي" بالفعل

 . الوصف كلمة "حل" كإعادة حذفها ، فلن يؤدم ذلك إىل تغيَت اظتعٌت اظتقصود

يتم  .ذات معٌت يف اظتاضي( ىي كلمة 5كصف ضتظات الوقت يف اصتملة )

إرفاؽ بياف الوقت بالكلمة اليت تليها ، كجيعل الكلمة تعٍت أف اضتدث قد مر كمت 



 ضضض
 

إذا مت حذؼ كقت اللحظات القليلة اظتاضية من الكلمة اليت تليها ، فإف  .إؾتازه

  .الكلمة ستغَت معٌت اظتاضي إىل ضتظة حاضرة

ُت عشية كضحاىا يف باإلضافة إىل ذلك ، ىناؾ أيضا بياف الوقت ب

البادئة / يف الكلمة األخَتة عبارة  .( اليت ىي كلمة عتا معٌت من األمس6اصتملة )

يتم  .الليلة اظتاضية .عن منوذج م لـز لو معٌت ؿتوم 'الليلة اظتاضية؛ الليلة قبل اليـو

إرفاؽ بياف الوقت بالكلمة اظترفقة ، كجيعل الكلمة تعٍت أف اضتدث قد مر كمت 

إزالة من الكلمة التالية ، مث كلمة حرؽ سوؼ تغَت معٌت  يف حالة اظتبيت .إؾتازه

 .اظتاضي يف ضتظة اضتاضر

 فعل الماض في اللغة العربية. 3

ىي عبارة عن مفردات تتكوف من جذكر  ضيغة فعل اظتاض يف اللغة العربية

مكونة من ثالثة أحرؼ كمل تتلق أم مراجع )ال تزاؿ أصلية(. ظتعرفة شكل اظتفردات 

 بكالوريوس الزمن اظتاضي ىو على النحو التايل.



 غغغ
 

 اظتثاؿ صرؼ عليو:

 

كلمة استنادا إىل البيانات اظتذكورة أعاله ، ال تتغَت اظتفردات القددية يف  

بشكل عاـ أنو ال توجد حاجة إلضافة فعل اظتاضي ، اليت ال تزاؿ مثل  العربيةاللغة 

باإلضافة إىل اظتفردات اظتذكورة  كصف يشَت إىل أف اظتفردات كقعت قبل التعبَت.

 ( 2) ، ك صلي كلمةال( 3) ، ك أكل كلمة ال (0) اله ، ىناؾ مفردات مثلأع

صلي كبدكف  يزاؿ شكلو األ. اظتفردات ىي أيضا اظتاضي الذم الطبختكلمة ال

 اظتعٍت اصتملة اإلشتية اصتملة الفعلية

 أندل الرز صباحا أكل 0

 ػتمد يف اظتسجد صلي 3

 

 سوسي الرز طبخت 2

 الرز صباحا أكلأندل 

 يف اظتسجد صليػتمد 

 

 الرز طبختسوسي 

(andi sudah makan nasi tadi pagi) 

(Muhammad telah menunaikan sholat di 

masjid) 

(susi sudah memasak nasi) 



 ظظظ
 

ليس ىناؾ حاجة إلضافة أم معلومات تشَت إىل اللغة العربية  تغيَت. كبالتايل ، يف

حتدث اظتفردات قبل التعبَت. كقد أظهرت معاين اظتاضي من قبل اظتفردات من  ذلك

 .مرفعل األ ك فعل اظتضارع اظتستخدمة كجذر فعل اظتاضي

 اللغة اإلندونيسية و العربيةالمقارنة فعل الماضي بين . 2

اللغة اإلندكنيسية ك  بعد أف عرفنا كيف أف صيغة اظتفردات اظتتأخرة يف

اللغة  قد مت كصفها أعاله ، ديكن كصف اظتقارنة بُت الزمن اظتاضي يف العربية

 .على النحو التايل اإلندكنيسية ك العربية

 اإلندكنيسيةكصف  الكلمة اإلندكنيسية الكلمة العربية كصف العربية

 

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

بو( رتلة 

 الفعلية

أندل الرز  أكل

 صباحا

 

 الرز صباحا أكلأندل 

Andi sudah makan 

nasi tadi pagi 

 

(v+ sudah) 



 أأأأ
 

 

)مبتداء+خرب( رتلة 

 اإلشتية

 

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

بو( رتلة 

 الفعلية

 

)مبتداء+خرب( رتلة 

 اإلشتية

ػتمد يف  صلي

 اظتسجد

 

 يف اظتسجد صليػتمد 

 

Muhammad telah 

menunaikan 

sholat di 

masjid

 

(v+ telah) 



)فعل+فاعل+مفعوؿ 

بو( رتلة 

 الفعلية

سوسي  طبخت

 الرز

 

Susi telah 

memasak  

Nasi

 

(v+ telah) 

 

 



 بببب
 

 

)مبتداء+خرب( رتلة 

 اإلشتية

 طبختسوسي 

 الرز

)مبتداء+خرب( رتلة 

 اإلشتية

 

 

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

بو( رتلة 

 الفعلية

 

يف البارح، إحتلمت  

 قبيحا.

إحتلمت  قبيحا يف  

 البارح.

 

Semalam saya 

mimpi buruk 

(v+ semalam) 

 

 kemarin, dia tidakيف األمس،  ال )مبتداء+خرب( رتلة 

masuk 

(v+ kemarin) 



 جججج
 

 اإلشتية

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

بو( رتلة 

 الفعلية

 

حضر ايل  

 اظتدرسة.

ال حضر ايل  

اظتدرسة يف 

 األمس،

sekolah 



 

 

يف اصتدكؿ أعاله ، مت شرح أف االختالفات كأكجو التشابو يف الفعل 

كتشمل االختالفات: اللغة اإلندكنيسية  .اظتاضي باللغة اإلندكنيسية كالعربية كاضحة

غَت معركفة تغيَت الوقت ، كل رتلة تظهر الوقت ، ما يكفي فقط يف إعطاء 

   Telah, kemarin, sudah,   telah,   beberapa   saat   yang   lalu,   dan الوقت

semalam. 

اؿ لتغيَت  مث ك يسمي التصريفية. بينما يف اللغة العربية تعرؼ تغَت الوقت

  :اضتاضر إىل اظتاضيكلمة من الكلمة 



 دددد
 

حيضر -يأكل، حضر  –يطبخ، أكل  -حيتلم، طبخ -يصلي، إحتلم  -صلي

 اإلندزنيسيةفعل المضارع في اللغة . 4

الذم حيدث ىو صيغة الفعل للفعل الذم يدؿ على الفعل  فعل اظتضارع

ىو شكل كاال  اللغة اإلندزنيسية إف الوقت اضتايل يف ر(.يف كقت التعبَت )اضتاض

استنادنا إىل نتائج  .من الفعل الذم يظهر الفعل الذم حيدث يف كقت االختبار

( صيغة 0)حتليل البيانات ، يشتمل الزمن اضتايل يف استقصاء اظتعلومات على 

  sedangالكلمة مبعٌت 

 sedangصيغة الكلمة بمعنى  4.0

اظتفردات ذات اظتغزل اآلف ىي الوقت اضتايل الذم يدؿ على معٌت القياـ 

 ىو اضتاؿ يف اظتفردات بالعمل )معٌت متوسط ، يشار إليو مباشرة بالفعل( ، كما

 ."تعلم، ىو مفردات تظهر معٌت "القياـ بعمل  يتعلم

 .اظتتوسطة ىي التالية ظتفردات اليـو اليت حتمل اظتعٌت



 هههه
 

 اظتعٌت اصتملة يف اإلندكنيسية

 ػتمد يتعلم يف الفصل

 أرم يعمل عمل البيت

 لندم تطبخُت الرز

)muhammad sedang belajar di kelas) 

(ari sedang mengerjakan pekerjaan rumah) 

(linda sedang memasak nasi) 

 

اظتفردات اظتذكورة أعاله ىي الوقت اضتايل الذم يبُت كل منها معٌت القياـ 

ىذه اظتفردات غالبا ما توجد بسبب الغرض من اللغة اإلندكنيسية، بالعمل. يف 

 فعالية استخداـ اصتمل.

 فعل المضارع فى اللغة العربية. 5

تم القياـ بو 'ىو شكل الفعل الذم يعٍت القياـ بالعمل أك سي فعل اظتضارع

"، اظتضارع. ظتعرفة أكثر كضوحا شكل الفعل يتعلم  ،مر يف اظتستقبل. مثاؿ: جي



 وووو
 

اللغة اظتفردات اضتالية يف  علقة بالشكلاظتت كصف ما يلي نتائج حتليل البيانات

 العربية.

 اظتثاؿ من فعل اظتضارع: -

 اظتعٍت اصتملة اإلشتية ليةاصتملة الفع

 يتعلم ػتمد يف الفصل 0

يعمل أرم عمل  3

 البيت

 تطبخ لندم الرز   2

 ػتمد يتعلم يف الفصل

 أرم يعمل عمل البيت

 

 

 لندم تطبخُت الرز

)muhammad sedang belajar di kelas) 

 

(ari sedang mengerjakan pekerjaan rumah) 

(linda sedang memasak nasi) 

 

"خيضع لتغيَت من فعل اظتضارع البيانات الواردة أعاله أف الفعل اآلف / 

كال تستخدـ . كمع ذلك ، يتم إصالح التغيَتات فعل اظتاضي اظتفردات األصلية أم



 زززز
 

اللغة  يف ضراضتايف أحد أشكاؿ الفعل  كما ىو  sedangكصفنا معتدالن 

/  فاعلوإذا كاف يتم استخداـ النموذج كفقا ظتن يقـو هبذه الوظيفة ،  .اإلندكنيسية

/ . إذا كاف  أتعلمإىل يكوف /  يتعلم، مثل يف اظتقدمة ، )أ( أنا ''  'يتحوؿ إىل

 تفعل إىل يكوف/  يفعل ، كما يتحوؿ التاء 'اضتركؼ' تتحوؿ إىل "أنت فاعلو "

الشخص اظتفرد الثاين أم  اصتاين ىو عالمة    "فعل"  على الفعل التاء)الكلمة /

 أنت(.

 مقارنة زمان او فعل المضارع بين اللغة اإلندونيبية و العربية. .6

 اللغة اإلندكنيبية ك العربية بعد معرفة كيفية صياغة اظتفردات اضتالية يف

اللغة اإلندكنيبية ك  اظتوضحة أعاله ، ديكن كصف اظتقارنة بُت اظتفردات اضتالية يف

 على النحو التايل. العربية

 كصف اإلندكنيسية الكلمة اإلندكنيسية الكلمة العربية كصف العربية

 muhammad sedang (v+sedang)(يتعلم ػتمد يف )فعل+فاعل+مفعوؿ 



 حححح
 

بو( رتلة 

 الفعلية

 

 

 

)مبتداء+خرب( رتلة 

 اإلشتية

 الفصل

 

 ػتمد يتعلم يف الفصل

 

belajar di kelas) 

 

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

رتلة بو( 

 الفعلية

 

)مبتداء+خرب( رتلة 

يعمل أرم عمل 

 البيت

 

أرم يعمل عمل 

 البيت

(ari sedang mengerjakan 

pekerjaan rumah) 



(v+sedang)



 طططط
 

 اإلشتية

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

بو( رتلة 

 الفعلية

 

)مبتداء+خرب( رتلة 

 اإلشتية

 تطبخ لندم الرز

 

 

 لندم تطبخُت الرز  

(linda sedang 

memasak 

nasi)

(v+sedang)

 

كالعربية يشبو يف من نتائج حتليل البيانات ، أف معٌت اصتمل اإلندكنيسية 

، كاللغة اإلندكنيسية تستخدـ كلمة  ضارع، كاللغتُت تعطياف الوقت اظت فعل اظتضارع

(sedang) تصريف  بينما اللغة العربية باستخداـ ضارعيف الكلمة اظت ،ملةيف اصت

 تشمل:ك  اللغوم



 يييي
 

 –أنت  –أنتم  –أنتما  –أنت  -ىن –مها  –ىي  –ىم  –مها  –ىو 

 ؿتن -أنا  –أنت  –أنتما 

أك ؼتتلفة. اللغة  غَت متساكمندكنيسية كالعربية لكن بنية اصتملة اإل

اللغة العربية  يف حُت أف ك أماـ اصتملة ، يف  "فعل" يوطعكن أف اإلندكنيسية ال دي

حيت  األكؿ يف رقم . اظتثاؿرتلة الفعلية ىوضع أماـ رتلة تسمي، الفعل ديكن أف 

 + subjeck  +predicate، اللغة اإلندكنيسية فقط عتا بنية فعل )  األخر

objeck ألخراظتثاؿ األكؿ حىت ا، بينما اللغة العربية من رتلة اإلشتية( أك تسمى 

 .رتلة األشتية ك رتبة الفعلية، اللغة العربية لديها أكثر من ىيكل كاحد: 

 

 فعل األمر في اللغة اإلندونيسية. 7

ىي صيغة الفعل للفعل كاليت تنص  اللغة اإلندكنيسية إف الفًتة القادمة يف

يف اظترة القادمة ىو الفعل الذم ينص على  .على أف اإلجراء سيحدث يف اظتستقبل



 كككك
 

يتم تقدًن ما يلي يف  42.أف اظتهمة مل يتم القياـ هبا كسيتم القياـ هبا يف كقت قريب

 اللغة اإلندكنيسية. شكل كقت قادـ يف

 األمثلة:

Kamu akan memberikan makan kucinng mu. 

Kamu akan menertibkan pengurusan sertifikat tanah. 

Andi akan pergi menunaikan ibadah haji. 

Ari akan sekolah tahun depan. 

Ali akan bermain bola mingg depan. 

Muhammad akan mengikuti lomba quran se-Indonesia.

 اللغة اإلندكنيسية يف .البيانات الواردة أعاله ىي مفردات ت ظهر اظتعٌت اآليت

، ك تستعمل اـ بو، اظتفردات ىي اظتفردات اليت تعٍت أف العمل مل يتم أك سيتم القي

 akan memberikan)، على سبيل اظتثاؿ  (akanعالمة األمر يف اإلندكنيسية )

makan ,akan menertibkan ,akan pergi ,akan sekolah ,akan bermain, akan 

mengikuti lomba) 

 فعل األمر في اللغة العربية 8
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 Wawancara dengan guru sekolah annizam al fattah (bunda endang S.Pd) di akses pada 

tanggal  02 mei 2018. 



 لللل
 

فعل األمر يف العربية: كل فعل يطلب بو حصوؿ شيء يف الزماف 

. ك األمر أيضا ما دؿ علي طلب كقوع الفعل من الفاعل اظتخاطب 44اظتستقبل

اللغة العربية، فعل األمر ىو ما دؿ علي طلب كقوع الفعل من  يفبغَت الـ األمر، 

 الفاعل اظتخاطب بغَت الـ األمر، مثل:

 جئ ك إجتهد ك تعلم. -

 ك عالمتو أف علي الطلب بالصيغة، مع قبولو ياء اظتؤنثة اظتخاطبة : إجتهدم

 اظتثاؿ فعل األمر يف اللغة اإلندكنيسية:

 اظتثاؿ من فعل األمر: -

 اذىب إيل جاكرتا

 اذىب إيل باظتباج

 اذىب ايل مكة ألداء اضتج

(pergilah kamu ke jakarta) 

(pergilah kamu ke palembang) 

(pergilah kamu menunaikan haji di 
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(، 3115)كونتور فونورككو :علم النحو مققر للصف الثاين، علي اصتاـر ك مصطفي أمُت،   
 30-08رقم،



 مممم
 

mekkah) 

 

دؿ علي طلب كقوع الفعل من  ه، أف فعل األمر ىوالبيانات اظتذكورة أعال

 الفاعل اظتخاطب بغَت الـ األمر.

 األمر بين اللغة اإلندونيسية و العربيةمقارنة فعل ال .9

اليت  اللغة اإلندكنيسية ك العربية بعد معرفة كيف سيأيت شكل اظتفردات يف

اللغة  مت كصفها أعاله ، فإف مقارنة اظتفردات ستأيت يف الوقت اظتناسب يف

  ديكن رؤيتها من االختالؼ ، اإلندكنيسية ك العربية

 اللغة اإلندكنيسية ك العربية. يف فعل األمر شكل اظتفرداتاظتثاؿ 

 

 كصف اإلندكنيسية الكلمة اإلندكنيسية الكلمة العربية كصف العربية

 Andi berjanji akan اذىب إيل جاكرتا)فعل+فاعل+مفعوؿ 

belajar. 

(Akan + v)



 نننن
 

بو( رتلة 

 الفعلية

 

  

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

بو( رتلة 

 الفعلية

 

 اذىب إيل باظتباج

 

Ayah akan naik 

haji tahun 

depan. 



(Akan + v)

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

بو( رتلة 

 الفعلية

 

اذىب ايل مكة 

 ألداء اضتج

Ahmad akan 

menjadi 

imam besar 

di 

palembang. 



(Akan + v)



 سسسس
 

 الذم ىو الفعل فعل األمر يسمى أيضا الزماف اظتستقبل يف اللغة العربية 

  ك يقصد فعل األمر،  اإلندكنيسية  كلكن يف الزماف اظتستقبل اك اضتاضر.سيأيت 

 يف (Akan Berlangsung) ىو صيغة الفعل اليت تنص على أف اإلجراء سيحدث

اللغة اإلندكنيسية  زماف األمر اك فعل األمرلذلك ، فإف القصد من  .اظتستقبل زماف

عندما  اللغة اإلندكنيسية  ( يف0تتضمن ىذه االختالفات ، ). ؼتتلفك العربية 

العربية ىذه  يف اللغة (3ستكوف أماـ الكلمة اظتسندة ، ك )( Akan)لومات تأيت مع

أك ليس  اظتستقبلي زمافالذم لو معٌت  ال  الفعل اظتضارع اظتفردات ىي جزء من

 (.الفعل يف اتصاؿ مع معٌت األمر ) جزء من فعل األمر

 اللغة اإلندونيسية المفرد في  صيغة اإلسم 01

ىذه اظتفردات لديها  اللغة اإلندكنيسية ىو اسم يشَت إىل رقم. يف اظتفرد

شخص . يتكوف االسم عادةن من اسم الالذم يقصدهل مفرد يتوافق مع االسم شك

 .اللغة اإلندكنيسية اظتفرد يف إسمشكل  اظتثاؿ منكاسم الكائن كما إىل ذلك. 



 عععع
 

  

  اظتفرد

 (murid)    الطالب

 (pintu)    الباب   

 (kursi)الكرسي    

 (anak laki-laki)اإلبن    

(anak perempuan)البنت     

 (muslim laki-laki)اظتسلم    

 (muslimah)اظتسلمة     

Murid duduk di bawah pohon. 

 

Pintu itu rusak 

 

Pak andi sedang membuat kursi 

 

Anak (L) lebih pintar dari anak 

perempuan 

Anak (P) lebih sabar dari anak laki 

 

Seorang muslim menunaikan sholat 5 

waktu di masjid. 

Seorang muslimah mempunya sifat 

baik hati. 



 

اللغة اظتفرد يف  إسمكن إعطاء كصف بأف يف اظتفردات اظتذكورة أعاله ، دي

ىو اظتفردات األصلية أك اظتفردات االشتية اليت تصبح مدخالن )مل يتم اإلندكنيسية 



 فففف
 

    (kursi)    (pintu)       (murid)تغيَتىا إىل صيغة اصتمع(. مثل الشخص 

(satu anak laki-laki)    (anak perempuan)    (satu muslim laki-laki)    

(muslimah)ٌت كاحد.، يف اظتعطيات أعاله ىي مفردات عتا مع 

 العربية صيغة إسم المفرد في 11

االسم اظتفرد يدؿ على اللغة العربية يف ىو اسم يشَت إىل رقم.  إسم اظتفرد

عادة ما يتكوف  ،.فالح ػ فالحة :كاحد كىو نوعاف : مفرد مذكر كمفرد مؤنث

س صيغة اصتمع االسم من اسم الشخص ، كاسم الكائن ، كما إىل ذلك كىو لي

 .العربيةمن اللغة 

 اللغة العربيةيف  إسم اظتفرد شكل اظتفردات ذه األمثلةى

 األمثلة:

 تعب العامل 0

 حضر اظتهندس 3

 ناديت البائع 2



 صصصص
 

اللغة  يف اظتفردات اظتذكورة أعاله ، ديكن إعطاء كصفنا بأف الرقم اظتفرد يف

يف  .(اصتمعىو اظتفرد األصلي أك اظتفردات االشتية اليت تفيد اظتفرد )كليس العربية 

االشتية مثل البيانات الواردة أعاله عند إظهار معٌت كاحد يف اللغة العربية  مفردات

: العامل ك اظتهندس ك  سياؽ اصتملة ، فإف اظتفردات اظتستخدمة ىي اظتفردات

 البائع.

 مقارنة إسم المفرد بين اللغة اإلندونيسية و العربية 03

 :وصفها على النحو التايلاإلندكنيسية ك العربية سيلسهولة معرفة إسم اظتفرد بُت اللغة 

 كصف اإلندكنيسية الكلمة اإلندكنيسية الكلمة العربية كصف العربية

)مبتداء+خرب( رتلة 

 اإلشتية

 

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

الطالب جيلس يف 

 الشجرة

 

جيلس الطالب يف 

Murid duduk di 

bawah 

pohon. 

(v)



 قققق
 

 بو( رتلة الفعلية

 

 الشجرة

)مبتداء+خرب( رتلة 

 اإلشتية

 

 Pintu itu rusak الباب قبيح



(v) 

)مبتداء+خرب( رتلة 

 اإلشتية

 

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

 بو( رتلة الفعلية

 

أندم يصنع 

 الكرسي

 

يصنع أندم 

 الكرسي 

 

Pak andi sedang 

membuat 

kursi 



(v) 

 Anak (L) lebihاإلبن أمهر من )مبتداء+خرب( رتلة 

pintar dari 

(v) 



 رررر
 

 اإلشتية

 

 anak البنت

perempuan 



)مبتداء+خرب( رتلة 

 اإلشتية

 

البنت أصربة من 

 اإلبن

Anak (P) lebih 

sabar dari 

anak laki 

 



(v) 

)مبتداء+خرب( رتلة 

 اإلشتية

 

اظتسلم يصلي 

ستسة 

الصلوات 

 يف اظتسجد

Sseorang muslim 

menunaikan 

sholat 5 

waktu di 

masjid. 

 

(v) 

)مبتداء+خرب( رتلة 

 اإلشتية

 

اظتسلمة عتا صفة 

 اطتَت

Seorang muslimah 

mempunya 

sifat baik 

hati. 

 

(v) 



 شششش
 

 

ىو  اللغة اإلندكنيسية ك العربية اظتفرد يف البيانات اظتذكورة أعاله، أف إسم

اظتفردات األصلية أك اظتفردات االشتية اليت تصبح مفردة أك مفردات ذات معٌت. 

 satu)    (kursi)    (pintu)       (murid)  اللغة اإلندكنيسية يف اظتثاؿ 

anak laki-laki)    (anak perempuan)    (satu muslim laki-laki)    

(muslimah).يف اظتعطيات أعاله ىي مفردات عتا معٌت كاحد ، 

عندما تشَت إىل معٌت كاحد يف سياؽ اصتملة  أما كلمة إسم اظتفرد يف العربية

 العامل ك اظتهندس ك البائع. مثلمفرده ـ خدسفي، 

 صيغة إسم المثني في اللغة العربية 13

إسم اظتثٍت ىو إسم معرب، ناب عن مفردين اتفقا لفظا ك معٍت، بزيادة 

 كمايلي:. األمثلة صيغة إسم اظتثٍت يف اللغة العربية  45ألف ك نوف أك ياء ك نوف
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ق ،  0944-0886ق   0264-0212 العربية،جامع الدركس الشيخ مصطفي الغالييٍت،   
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 تتتت
 

 مثاؿ إسم اظتثٍت رقم

0. 

3. 

2. 

 فاقطعوا أيديهما

 الرجالف رتيالف

 اظتستشفياف كبَتتاف 

  

 البيانات اظتذكورة أعاله، أف إسم اظتثٍت ىو إسم معرب. اظتثاؿ األكؿ "

أيديهما "، ىذا مثاؿ قد جتعل العرب اصتمع مكاف اظتثٍت، إذا كاف الشيئاف، كل 

 بصاحبو.كاحد منهما، متصال 

اظتثاؿ الثاين "الرجالف"، ىذا مثاؿ من تثنية الصحيح األخر ك اضتقت 

اظتستشفياف"، ىذه اظتثاؿ من  باخره عالمة التثنية بال تغيَت فيو. ك اظتثاؿ الثالث "

 تثنية اظتقصور، قلبت ألفو ياء علي كل حاؿ.

 إسم الجمع في اللغة اإلندونيسيةصيغة  14



 ثثثث
 

اللغة شكل كمية اصتمع ىو شكل مورفولوجي ىو اسم اثنُت أك أكثر. يف 

، حتتوم أشكاؿ اظتفردات التعددية على عدة فئات ، من بُت أمور  اإلندكنيسية

para ( ،2 ) ( استخداـ اظتعلومات3( استخداـ الكلمات اظتتكررة ، )0أخرل ، )

ستخداـ كصف اجملموعة ( ا4، ) seluruh/semuaاستخداـ رتيع / رتيع اظتعلومات 

kelompok ( 5، ك) يتم كصف صيغة اظتفردات كما  إستخداـ اظتفردات األرقاـ. ك

 .46يلي

 األمثلة:

 ( استخداـ الكلمات اظتتكررة0)

Jalan-jalan utama di dalam kota dan kawasan pemukiman terendam air.  

Mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air.

Anak-anak sedang bekerja di ladang.             

 para ( استخداـ اظتعلومات3)

Danar sedang mendengarkan kisah para pahlawan. 

Yang saya hormati para menteri dan  anggota kabinet Indonesia Bersatu.  
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 Wawancara langsung dengan guru mata pelajaran bahasa indonesia di SD khalifah 

annizam 



 خخخخ
 

Buah penanya menjadi buah bibir di antara para seniman.   

 seluruh/semua( استخداـ رتيع / رتيع اظتعلومات 2)

Seluruh jendela rumahnya terbuat dari kayu jati.

Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia.

Kita semua marah.

 kelompok( استخداـ كصف اجملموعة 4)

Kelompok remaja adalah fenomena yang biasa. 

 إستخداـ اظتفردات األرقاـ (5)

Tembang menggema di dua kaki. 

Tiga penumpang yang turun disambut oleh kakek.

Keseratus tokoh ini mencakup tokoh pendiri agama-agama besar dunia,ilmuwan, 

seniman, pelukis. 

 

أعاله ىي شكل من أشكاؿ اظتفردات بناء على عدد البيانات اظتذكورة 

 أك اصتمع كلمة  اللغة اإلندكنيسية،  يفاللغة اإلندكنيسية. ك  التعددية يف

reduplication أكثر(.  ىي شكل من أشكاؿ الكلمة اليت عتا معٌت أكثر من اثنُت(



 ذذذذ
 

ك ،  barang- barang ك،  anak-anak كديكن مالحظة ذلك يف استخداـ مفردات

jalan-jalan   ،أكثر(. ىذه اظتفردات الثالث عتا أكثر من معنياف( 

 paraأيضا العثور على معاف رتاعية يف البيانات باستخداـ معٍت اصتمع 

كما  اللغة اإلندكنيسية  شكل اظتفردات يف .اظتعلومات اظتصاحبة للكلمة االشتية

 .para seniman ، ك para menteri ، ك para pahlawanىو اضتاؿ يف مفردات 

 باإلضافة إىل ذلك ، كانت ىناؾ أيضنا أعداد اصتمع اليت تستخدـ

seluruh/semua dan kelompok..  مت العثور عليو يف البيانات اليت حتتوم على رتيع

ىذا الشكل من  ./ كل اظتفردات كاجملموعات التالية أك اظتصاحبة ظتفرداهتا االشتية

 .صي، اصتمعاظتفردات لو أكثر من معنيُت أك 

اظتستندة إىل عدد اثنُت أك أكثر اللغة اإلندكنيسية  تستخدـ صيغة اظتفردات

اظتفردات ىي ، على  .)العديد( أيضنا عدد األعداد للتعبَت عن معاين الكثَتين

 سبيل اظتثاؿ



 ضضضض
 

اللغة  اظتفردات يف.  keseratus ، كمائة tiga، ثالثة  dua ، اثناف 

 .الكلمة أكثر من اثنُت كيتوافق معناىا مع اظتقدار اظتقصودعتا معٌت أف اإلندكنيسية 

 

 إسم الجمع في اللغة العربية . 05

،  اللغة العربيةيف  .االسم الذم يشَت إىل أكثر من اثنُت إسم اصتمع ىو

 .صي، اصتمع كما يلي إسميكوف 

 . رتع اظتذكر السامل0

 .47يف أخره رتع اظتذكر السامل ىو إسم ناب عن ثالثة فاكثر، بزيادة

 . رتع اظتؤنث السامل3

 .48رتع اظتؤنث السامل ىو ما رتع بألف ك تاء زائدين

 . رتع التكثَت2
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ق ،  0944-0886ق   0264-0212 جامع الدركس العربية،الشيخ مصطفي الغالييٍت،   
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48
 Ibid, hal: 15 



 غغغغ
 

 .49رتع التكثَت ىو ما ناب عن أكثر من اثنُت، ك تغَت بناء مفرده عند اصتمع

 األمثلة:

 .تعب الع ماؿ .0

 .حضر اظتهندسوف .3

 قد أفلح اظتؤمنوف. .2

 أعطيٍت عشرة الشباب فأىزة الدنيا. .4

 إشًتت فاطمات األطعاـ يف السوؽ. .5

 نوافذ منزلو مصنوعة من خشب الساجال .6

من البيانات اظتذكورة أعاله، فإنو ديكن كصفها أف صيغة اصتمع من 

أكال، على شكل مفردات مباشرة باستخداـ  .كما يلياللغة العربية   اظتفردات يف

 .البائُتك  اظتهندسوف، الع ماؿ اظتفردات ذات معٌت اصتمع، مثل
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 Op.cit, الشيخ مصطفي الغالييٍت, hal: 20. 



 ظظظظ
 

، كل نوافذ ، مثلفرقة  ك"كل"  الثانية ، شكل اظتفردات باستخداـ

  غتموعة الشباب

ـ رتع بزيادة  "اظتؤمنوف" ، مثلرتع اظتذكر الساملعلى شكل مفردات ثالثا، 

 كاك ك نوف يف حالة الرفع.

رابع، علي الشكل مفردات من إستخداـ رقم اصتمع ك يسمي ىذه الكلمة 

 من رتع التكثَت القلة. 

خامس، علي الشكل مفردات من رتع اظتؤنث السامل، ألف أف رتعت 

 اظتختـو بالتاء ىذا اصتمع، حذفتها كجوبا.

سادس، علي الشكل اظتفردات من رتع التكثَت. تغَّت بناء مفرده عند 

 اصتمع.

 .مقارنة إسم الجمع بين اللغة اإلندونيسية و العربية 16



 أأأأأ
 

 اللغة اإلندكنيسية ك العربية يف بعد معرفة كيفية تشكيل مفردات التعددية

على النحو  اللغة اإلندكنيسية ك العربية يف ن كصف التعدديةاظتذكورة أعاله ، ديك

 :التايل

 كصف اإلندكنيسية الكلمة اإلندكنيسية الكلمة العربية كصف العربية

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

 بو( رتلة الفعلية

 

 .تعب الع ماؿ

 

Danar sedang 

mendengark

an kisah 

para 

pahlawan. 

 

(v+para)

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

 بو( رتلة الفعلية

 

 .حضر اظتهندسوف

 

Seluruh jendela 

rumahnya 

terbuat dari 

kayu jati.



(v+seluruh)

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

 بو( رتلة الفعلية

 قد أفلح اظتؤمنوف.

 

Kelompok remaja 

adalah 

fenomena 

yang biasa. 

(kelompok+v)



 ببببب
 

 

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

 بو( رتلة الفعلية

 

أعطيٍت عشرة 

الشباب 

 فأىزة الدنيا.

 

Tiga penumpang 

yang turun 

disambut 

oleh kakek.



(tiga 

kelompok

+v) 

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

 بو( رتلة الفعلية

 

غتموعة الشباب 

ظاىرة 

 .شائعة

 

 

Jalan-jalan 

utama di 

dalam kota 

dan 

kawasan 

pemukiman 

terendam 

air.  



(jaln-jalan+v) 

)فعل+فاعل+مفعوؿ 

 بو( رتلة الفعلية

نوافذ منزلو ال

مصنوعة من 

Mengubur 

barang-

barang 

bekas yang 

(v) 



 ججججج
 

خشب  

 الساج

 

bisa 

menampung 

air

 

 

اللغة  ( استخداـ كلمة مكررة يف0) بعد البينات اظتذكورة أعاله، 

استخداـ  (3)، اللغة العربيةلإلشارة إىل كجود معٌت معنوم ليس يف  اإلندكنيسية

 كاليت ال تستخدـ يف اللغة اإلندكنيسية يف  قبل اظتفردات االشتية para اظتعلومات

 قبل مفرداهتا االشتية يف  seluruh/semua استخداـ رتيع / كل (2)، اللغة العربية

استخداـ غتموعة  (4)، اللغة العربية كاليت ال تستخدـ يفاللغة اإلندكنيسية ك 

( استخداـ عدد 5، ك ) اللغة اإلندكنيسية ك العربية يف )الفرقة(اظتعلومات 

اللغة اإلندكنيسية ك العربية.  أكثر من اثنتُت يف سملتوضيح أف األ )رقم( الكلمات



 ددددد
 

لعربية عتا اقساـ يف اسم اصتمع كما يايل: )أ( رتع اظتذكر السامل، )ب( ( اللغة ا6)

 اللغة اإلندكنيسية. اليت ال تستخدـ يفرتع اظتؤنث السامل، )ج( رتع التكثَت 

 اإلستفهام في اللغة اإلندونيسية  17

يف اصتملة  ةساعدظتإلندكنيسية ىي الكلمة اظتستخدمة يف ا اإلستفهاـكلمة 

 :باللغة اإلندكنيسية ىو ، ك أقساـ اإلستفهاـالسؤاؿ اليت تنص على

- Apa atau apakah  - berapa 

- siapa   - dimana 

- mengapa   - kapan 

- Bagaimana 
Apa atau apakah, siapa, mengapa, bagaimana, berapa, dimana dan kapan 

 :51ك كظيفة حرؼ اإلستفهاـ

- Apa atau apakah   
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 ههههه
 

كلمة يف ،غَت العاقلاألشياء اليت ىي ميتة، لطرح  اإلستفهاـاستخداـ كلمة 

 (.yangك )  (kahبداية بعد اإلستفهاـ تستخدـ ) 

- Siapa 

، كلمة يف بداية بعد اإلستفهاـ تستخدـ  )  عنواف ك يسأؿ اسم شخص

yang.) 

- mengapa 

 .تعمل لطرح سبب أك سبب اضتدث mengapaكلمة  

- Bagaimana 

  ، بُت كلمةcaraتعمل لطرح حاؿ، يف بداية بعد اإلستفهاـ تستخدـ  Bagaimanaكلمة 

bagaimana   ك إسم يستدراج بكلمة.dengan 

- Berapa 

 

 .يسأؿ اظتبل،، كحجم، كقيمة شيء يف السؤاؿ berapaكلمة

- Mana 

 تعمل لطرح مكاف الوجود manaكلمة 



 ووووو
 

- Kapan 

 كلمة تعمل لطرح الوقت.

 :استخدامها ليسللمطالبة بنعم أك ال أك 

 ىذه األمثلة من حرؼ اإلستفهاـ يف اللغة اإلندكنيسية 

 يف اطتزانة؟ (kah)+(Apa) ما  -

 ترل اضتدث بنفسك؟  (apakah) ىل -

 تبحث ىنا؟ yang+  (Apa) ما -

 ؟الذم جيلس ىناؾ( siapa(+ )yangمن ) -

 ؟  يسخرؾ(mengejekmu)الذم  + siapa))(yang)من -

 ( ؟menangis(الباكيا )anak itu(  الطفل) mengapaظتاذا  ) -

 (؟disana(ىناؾ) cuaca) حالة الطقس( bagaimanaكيف)  -

 (؟harganyaكم ذتانو )  -

 (؟ketupat) كيتوبات( cara merebus )تغلي(  bagaimana)  كيف -



 ززززز
 

 مثلو؟( cara mendidik anak)الطفل  ربيةت(   bagaimana) كيفية  -

 الصف اطتامس؟( يف murid- muridكم عدد الطالب الطالب)  -

األطفاؿ يف تعاطي ( keterlibatan )يتورط( berapa jauh )إىل أم مدل -

 ؟اظتخدرات

 ؟ذلكدفًت اعتاتف  أين -

 أين الرسالة ذلك؟ -

 Apa عتا سبعة حركؼ: بعد البيانات اظتذكورة أعاله، أف اإلستفهاـ يف اإلندكنيسية

atau apakah berapa  ،Siapa  ،dimana  ،mengapa  ،kapan  ،Bagaimana. 

Apa atau apakah  كلمة يف بداية بعد ،غَت العاقلاألشياء اليت ىي ميتة، لطرح

 (.yangك )  (kahاإلستفهاـ تستخدـ ) 

 حرف اإلستفهام في اللغة العربية 18



 ححححح
 

حرؼ اإلستفهاـ يف اللغة العربية ىو إسم مبهم يستعلم بو عن شيء، ؿتو: من 

ىي : من، ك من ذا ك ما ك ماذا ك ميت ك أياف جاء ؟ كيف أنت ؟. ك أشتاء اإلستفهاـ 

 ك أين ككيف ك أين ك كم ك أّم. ك العمل حرؼ اإلستفهاـ حتت غطاء: 

: يستفهم هبما عن الشخص العاقل، ك قد تشرباف معٍت النفي من و من ذا

: يستفهم هبما عن غَت العاقل من اضتيوانات ك النبات ك اصتماد ك ما و ماذااإلنكارم. 

: ظرؼ يستفهم بو عن الزمانُت. اظتاضي  متيك عن حقيقة الشيء اك صفتو.  األعماؿ،

: ظرؼ مبعٍت أيان: ظرؼ يستفهم بو عن اظتكاف الذم حل فيو الشيء. أينك اظتستقبل. 

اضتُت ك الوقت. ك يقارب معٍت ) ميت (. ك يستفهم بو عن الزماف اظتستقبل ال غَت. ك 

: إسم يستفهم بو عن حالة كيفأكثر ما يستعمل يف  مواضع التفخيم أك التهويل. 

: يستفهم هبا عن عدد يراد تعيينو . كم: تكوف لالستفهاـ مبعٍت )كيف(. أنيالشيء. 

 . ك اظتثاؿ من حرؼ اإلستفهاـ كما التايل:50الشيء : يطلب هبا تعيُتأي
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 ططططط
 

 من فعل ىذا ؟ ك من ذا مسافر؟.

 من يستطيع أف يفعل ىذا؟

 ما األسد؟ ما ىذا؟

 ميت ذىبت؟

 أين أخوؾ؟

 أين كنت؟

 أياف تسافر؟ أم : يف أم كقت سيكوف سفرؾ؟

 كيف أنت؟ أم : علي أية حالة أنت؟

 كيف تكفركف باهلل؟

 ت عنو؟ أم: كيف تفعلو؟ ك مبعٍت )من أين(أين تفعل ىذا ك قد هني

 يا مرًن أف لك ىذا؟ أم : من أين لك ىذ؟

 كم عدد الكرسي يف الفصل؟



 ييييي
 

؟  كم مرة صليت ىذا اليـو

 أم رجل جاء؟

 مررت بعبد اهلل أم رجل؟

 اإلستفهام بين اللغة اإلندونيسية و العربية مقارنة كلمة 09

اظتذكورة أعاله  اللغة اإلندكنيسية ك العربية يف اإلستفهاـحرؼ عرفة كيفية تشكيل مفردات بعد م

 :على النحو التايل اللغة اإلندكنيسية ك العربية يف حرؼ اإلستفهاـن كصف ، ديك

كصف  الكلمة اإلندكنيسية الكلمة العربية كصف العربية

 اإلندكنيسية

من فعل ىذا ؟ ك من  

 ذا مسافر؟.

من يستطيع أف يفعل 

 ىذا؟

الذم جيلس ( yang+) (siapaمن )

 ؟ىناؾ

 + siapa))(yang)من

 يسخرؾ؟(mengejekmu)الذم

 



 ككككك
 

 anak(  الطفل) mengapaظتاذا  )

itu( الباكيا)menangis؟ ) 

 

 يف اطتزانة؟ (kah)+(Apa) ما  ما األسد؟ ما ىذا؟ 

ترل اضتدث   (apakah) ىل

 بنفسك؟

تبحث  yang+  (Apa) ما

ىنا؟

 

  ميت ذىبت؟ 

 أين أخوؾ؟ 

 أين كنت؟

 

 أياف تسافر؟ أم : يف  



 



 للللل
 

أم كقت 

 سيكوف سفرؾ؟

كيف أنت؟ أم : علي  

 أية حالة أنت؟

) حالة الطقس( bagaimanaكيف) 

cuaca (ىناؾ)disana؟) 

 (؟harganyaكم ذتانو ) 

 cara )تغلي(  bagaimana)  كيف

merebus )كيتوبات (

ketupat؟) 

 

 

كيف تكفركف  

 باهلل؟

 

الطفل  ربيةت(   bagaimana) كيفية 

(cara mendidik anak )مثلو؟ 

 

 



 ممممم
 

يا مرًن أف لك ىذا؟  

أم : من أين 

 لك ىذ؟

 

 

 

كم عدد الكرسي يف  

 الفصل؟

 -muridكم عدد الطالب الطالب) 

muridيف الصف اطتامس؟ ) 

 

 

كم مرة صليت  

؟  ىذا اليـو

  

( berapa jauh )إىل أم مدل أم رجل جاء؟ 

( keterlibatan )يتورط

األطفاؿ يف تعاطي 

 ؟اظتخدرات

 



 ننننن
 

 

 

 7اإلندكنيسية من  إسم اإلستفهاـ يفأف ، بعد البيانات اظتذكورة أعاله

إسم ، االختالفات يف  أشتاءف باللغة العربية لديها تسعة ، يف حُت أ شتاءأ

  اإلندكنيسية كالعربية: اإلستفهاـ

 Apa atau apakah  - ما ك مذا 

 siapa - من ك من ذا

 معٌت أكثر من كاحد ىو  Apa atau apakah   يف ىذه اضتالة ، 

 apakah   من ك من ذا"ىو معٌت آخر. مث  "ما ك ماذا"العربية  إسم إذا كانت" 

اليت حتتوم على اللغة العربية معٌت أكثر من معٌت كاحد ، يف حُت أف اللغة  إسميف 

 اإلندكنيسية ال دتلك مثل ىذا.

 



 سسسسس
 

 

 

 الباب الربع

 النتائج البحث و اإلقتراحات

 أ. النتائج البحث

كلمة اللغة اإلندكنيسية ليل البيانات ، خيتلف شكل  إىل نتائج حت تنادسإلا

اليت دتت رؤيتها من كل شتة أك بنية  إلستفهاـكالعدد كا زمافاستنادنا إىل ال ك العربية

 .ؼتتلفة حوؿ العملية اظتورفولوجية لكل لغة

ضادات علي كلمة اللغة اإلندكنيسية ك العربية يف . اظتستاكيات ك اظتت0

،  أقساـ إىل ثالثة اللغة اإلندكنيسية يف ذلك ينقسم الزمافعلى تركيب الزماف، 

. يف كل مرحلة ىناؾ مؤشرات األمر( 2، ك ) اظتضارع( 3( اظتاضي ، )0كىي )

تعلق  sudah, telah, beberapa saat lalu, semalam, sedang,  akan إضافية من



 ععععع
 

 .العمل قد ماضلإلشارة  زمافؽ اصتملة. يتم استخداـ بياف العلى اظتسند يف سيا

فعل ( 0تشمل )اللغة العربية يف الزماف . tertutup, dibelikan، كما يف اظتفردات 

إذا   استنادا إىل نتائج التحليل ،فعل األمر. ( 2ك )فعل اظتضارع ( 3اظتاضي ، )

 ,sudah, telah يف كل مرحلة ىناؾ مؤشرات إضافية من اللغة اإلندكنيسية كاف

beberapa saat lalu, semalam, sedang,  akan ؽ تعلق على اظتسند يف سيا

اليت يتم ختزينها الوقت يف اظتفردات اظتستخدمة، مثل اللغة العربية ، يف حُت  اصتملة

 اذىب.–يذىب  –افعل. ذىب  –يفعل  –فعل 

اظتتضادات علي كلمة اللغة اإلندكنيسية ك العربية يف . اظتستاكيات ك 3

 singularisاظتفرد (0) ، كىيتركيب العدد. أف اللغة اإلندكنيسية عتا نوعاف اإلسم

 بكلمات، عندما يستخدـ  اللغة اإلندكنيسية يف اإلسم. pluralisاصتمع  (3)،

    (kursi)    (pintu)       (murid) ، مثل  singularisاظتعاين  شارةاالشتية إل

(satu anak laki-laki)    (anak perempuan)        (muslimah) كعندما ،



 ففففف
 

( استخداـ 3( استخداـ الكلمات اظتتكررة ، )0)مع مثل: اصت اسم يستخدـ

seluruh/semua ( ،4 )( استخداـ رتيع / رتيع اظتعلومات 2، ) para اظتعلومات

،. صيغة  إستخداـ اظتفردات األرقاـ (5، ك ) kelompokاستخداـ كصف اجملموعة 

( اسم اظتثٍت 3( اسم اظتفرد ك )0الكلمة اسم يف اللغة العربية عتا ثالثة انواع. مثل )

، عندما تشَت إىل معٌت كاحد يف سياؽ اصتملة( اسم اصتمع. فإسم اظتفرد 2ك )

ثل : مثل: مهندس ك بائع ك طالب. ك إسم اظتثٍت عندما تشَت إيل معنيُت. م

يف  .االسم الذم يشَت إىل أكثر من اثنُترجالف ك مستشفياف. ك إسم اصتمع 

: رتع اظتذكر السامل ك رتع اظتؤنث صي، اصتمع كما يلي إسم، يكوف  اللغة العربية

 السامل ك رتع التكثَت . مثل: مهندسوف ك مؤمنوف ك عماؿ ك نوافذ.

نيسية ك العربية يف . اظتستاكيات ك اظتتضادات علي كلمة اللغة اإلندك 2

ف اللغة أ ك،  شتاءأ 7اإلندكنيسية من  إسم اإلستفهاـ يفأف تركيب اإلستفهاـ. 

  اإلندكنيسية كالعربية: إسم اإلستفهاـ، االختالفات يف  أشتاءالعربية لديها تسعة 



 صصصصص
 

 Apa atau apakah  - ما ك مذا 

 siapa - من ك من ذا

 معٌت أكثر من كاحد ىو  Apa atau apakah   يف ىذه اضتالة ، 

 apakah   من ك من ذا"ىو معٌت آخر. مث  "ما ك ماذا"العربية  إسم إذا كانت" 

اللغة  يف ك معٌت أكثر من معٌت كاحد ، اليت حتتوم على اللغة العربية إسميف 

 اإلندكنيسية ال دتلك مثل ىذا.

 . اإلقتراحات2

 شكل اظتفردات يف يتمكن ىذا البحث من اإلجابة بشكل كامل على مل

ال تزاؿ ىناؾ العديد من اظتشاكل اليت مل يتم  اللغة اإلندكنيسية ك العربية

استكشافها ، سواء بالنسبة جملموعة البيانات كالتغَتات األخرل ، مثل اصتوانب 

 .تحليل التقابليحث اظتتعمق مع اللذلك ، ىناؾ حاجة إىل مزيد من الب .كالطرائق



 ققققق
 

أف يؤدم اظتزيد من األحباث إىل زيادة  وا للقارء ارجباإلضافة إىل ذلك ، 

عدد مصادر البيانات كإعادة إنتاج اظتشكالت اليت سيتم الكشف عنها. كلكن 

 األىم من ذلك ىو زيادة كمية البيانات ظتعرفة اظتزيد من االختالفات اظتوجودة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ررررر
 

 



 ششششش
 

 



 تتتتت
 

 



 ثثثثث
 





 خخخخخ
 





 ذذذذذ
 

 



 ضضضضض
 

 



 غغغغغ
 

 



 ظظظظظ
 

 



 أأأأأأ
 

 



 بببببب
 

 



 جججججج
 

 



 دددددد
 

 



 هههههه
 

 



 وووووو
 

 



 زززززز
 

 



 حححححح
 

 


