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  ملخص البحث

في اللغة اإلندونيسية و إعداد  Kata Penghubungالتحليل التقابلي عن العطف في اللغة العربية و 

  تدريسه للمدرسة الثانوية

  نور رفعة المحمودة

١٣١١٠٢٠١١١  

مستوى املدارس فإذا رأينا إىل أحوال تعليم اللغة العربية يف املدارس تعليم اللغة العربية يف بالدنا الزمة يف كل 

صغره مث درسو يف املدرسة االبتدائية و املتوسطة مث  ذ، فسوف جند كثريا من التالميذ الذين تعلموا العربية مناليومالرمسية 

هذا الدليل على أن التعليم يف معظم  . جليدةباللغة العربية الفصيحة و االثانوية بل اجلامعات لكنهم مل يقدروا على الكالم 

  . كبري من املؤسسات مل يكن فعاال جلعل الطالب جمذبني و ماهرين يف مادة اللغة العربية

على التفرق بني العطف و بعض احلروف األخرى اليت هلا  او أما املشكلة الشائعة لدي الطالب هم مل يقدرو 

فّك كونه من استخدام تعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية يف املدرسة الثانوية ال ينأّن  معأشكال متساوية و متقاربة املعاين، ، 

 ، لذلك احتاج املدرس إعدادا تاّما و طريقة فعالية لتعليمها مبقارنة بني اللغة األوىل و اللغة الثانية كي حيصل علىاللغة األمّ 

  .اللغة األّم لسهولة فهم اللغة اجلديدة فهما تاّما ، و لزيادة الفهم مبساعدةلدي التالميذ يمالتعلجناح 

 Kataه التشابه و االختالفات بني العطف و أوجكيف ) ١: (مشكلة البحث يف هذا البحث كما يلي
Penghubungبالتحليل التقابلي مع التحليل التقابلي عن العطف يف اللغة العربية كيف إعداد تدريس العطف بطريقة ) ٢( ؟ 

Kata Penghubung و أما أغراض هذا البحث هي تعريف أوجه التشابه و االختالفات من العطف  ؟ يف اللغة اإلندونيسية

من مجيع العناصر كالتعريفات و األنواع و الفوائد و الشروط من كال اللغتني، مث تصميم إعداد  Kata Penghubungو 

و املدخل حىت منهج التقييم املناسبة بتدريس العطف عن التدريس من اقرتاح عرض املادة و استخدام األسلوب و الطريقة 

   .Kata Penghubungطريقة التحليل التقابلي بني العطف و 

استخدمت الباحثة البحث النوعي بوصف البحوث املكتبية، و كذلك باستخدام أسلوب مجع البيانات الطريقة الوثيقية، و 

و ، kata penghubungبذلك ميكن االستنتاج من البحث بأن العطف و  و. أما منهج حتليل البيانات هو التحليل التقابلي

كالمها ميكن أن   kata penghubungلديهما أوجه التشابه و االختالف و نفس العناصر يف األنواع و الفوائد، العطف و 

مري و االسم كالمها ميكن أن يوصال االسم الض  kata penghubungيوصال االسم الظاهر و االسم الظاهر، العطف و 

و لذلك حصلت الباحثة على التحليل . كالمها ميكن أن يوصال الفعل و الفعل  kata penghubungالضمري، العطف و 

  .بعرض إعداد التدريس املناسبة لتعليم العطف بالتحليل التقابلي منطقيا و منهجيا

 .سي، إعداد التدريسأي كونجونج Kata Penghubungالتحليل التقابلي، العطف، : الكلمة الرئيسية
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  شعار

  

                             

     
١  

 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan 

apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

  ﴾١٨: احلشر ﴿

 

  

  

                                                             
1 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya Edisi yang disempurnakan jilid 10, (Jakarta: 

PT. Karya Toha Putra, 2009) h.73 
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 إهداء

 

  :إىلأهديت هذه الرسالة العلمية 

  أيب و أمي حّقهما إكرامي و احرتامي 

  سومردي و سيت مرفوعة

  و أخوي حممد حبيب احلميمي و حممد ذو الفهم أبرار

  جامعيت و كافة معلمي و متعلمي اللغة العربية

 

   



 

 ح

  ترجمة الباحثة

  

امسهــا  م ١٩٩٥مــن يوليــو  ١٩التــاريخ  وبيــة يفســومطر اجلن ،فاليمبــانج يف ةالباحثــ تولــد

  .و اسم أبيها سومردي و أّمها سيت مرفوعة ثالثة إخوةمن  األوىل و هو البنت نور رفعة احملمودة،

 المبــونج الشــرقية منــذ هليــةاألدرســة اإلبتدائيــة ة وقــت طفولتهــا يف املالباحثــ لقــد تدّرســت

معهــــد بــــاب الســــالم  يف ســــترّ دمثّ ت ة،يالديــــم ٢٠٠٦ىف الســــنة  ةدراســــال متّــــتو  ١٩٩٩ســــنة 

و مــن املدرســـة  ٢٠٠٩جنحــت هنــاك مــن املدرســـة املتوســطة ســنة  لقـــد ومــاديون جــاوى الشــرقية 

 ٢٠١٣ســـنة ، مثّ رجعـــت إىل المبـــونج بعـــد متـــام اخلدمـــة ســـنة واحـــدة فيـــه م ٢٠١٢ســـنة  الثانويـــة

  .يالديةم

بدايــًة النبــوج  مية احلكوميــةاإلســال ىف اجلامعــة راديــن إنتــان ادراســته و بعــد ذلــك اســتمّرت

و اتبعـــت . حــىت هـــذه الســـنة اللغـــة العربيـــة تعلـــيم بيـــة ىف قســمكليـــة الرتّ   دخلـــتو . م ٢٠١٣ ســنةَ 

  . HMJ PBAو  UKM BAHASAالباحثة أنشطة الطلبة  و 

   



 

 ح

  تقديرالشكر و ال

  

محـــدا بفضـــله األعظـــم هللا عـــّز و جـــّل حـــّىت أســـتطيع أن أجتهـــد يف كتابـــة الرســـالة العلميـــة 

رطا من شروط النجاح من الدراسة يف قسم تعليم الّلغة العربيـة بكليـة الرتبيـة جامعـة راديـن إنتـان ش

أشــرف األنبيــاء و إمــام دائمــني و متالزمــني علــى  المالســصــالة و ال .اإلســالمية احلكوميــة المبــونج

. مجعــنيو آلــه و أصــحابه و التــابعني مــن أّمتــه أ ،صــلى اهللا عليــه و ســلمســّيدنا حممــد الرســل وهــو 

  )أّما بعد(

 :فبهذه املناسبة أوّد أن أقّدم جزيل الشكر والتقدمي إىل سادات األفاضل

األســتاذ الــدكتور احلــاّج حممــد مــوكري، املاجســتري كــرئيس اجلامعــة راديــن انتــان اإلســالمية  .١

 .احلكومية المبونج

يم جبامعـة راديـن األستاذ الدكتور احلاج خـري األنـوار، املاجسـتري كعميـد كليـة الرتبيـة و التعلـ .٢

 .انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

الـدكتورة إيرلينــا املاجسـترية، كرئيســة قسـم تعلــيم الّلغــة العربيـة بكليــة الرتبيـة والتعلــيم جامعــة  .٣

 .رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج

الة كتابــة هــذه الرســاألســتاذ الــدكتور احلــاّج ســلطان شــهريل املاجســتري كاملشــرف األول يف   .٤

 .العلمية

 .كتابة هذه الرسالة العلميةكاملشرفة الثانية يف    الدكتورة إيرلينا املاجسترية .٥

ـــــذان شـــــيعاين و شـــــّجعتين  .٦ ـــــايت ال ـــــوّيب جماهـــــدا حي أّمـــــي ســـــيت مرفوعـــــة و أيب ســـــومردي حمب

 .بدعائهما و رضامها و كلفاين إلمتام الدراسة منذ صغاري إىل اليوم



 

 ح

لكليـــة الرتبيـــة والتعلـــيم جبامعـــة راديـــن إنتـــان اإلســـالمية مجيـــع املدرســـني واعضـــاء  املـــوظّفني  .٧

 .احلكومية المبونج

زمالئــي احملبوبــون مــن طلبــة قســم تعلــيم اللغــة العربيــة أشــكرهم علــى التشــجيع لكتابــة هــذه  .٨

 .مجيع أعضاء شعبة اللغة العربية الرسالة العلمية، و خاصة صّف د و

و خاصـــة . اجلهــاد و الســرور يف احليــاةالــذين نــّوروا حيــايت بــألوان  PPLو  KKNأصــدقائي  .٩

صــديقايت احملبوبــات نيــنج حليمــة و يوســيتا و ليلــى و يانــا و نســاء و أيــو و دينــا و ديــاه و 

 .ويين أشكركم على مجيع املساعدة و اإلخاء السكينة

 .معاشر الناس الذين قد ساعدواين حىت متت كتابة الباحثة على وقتها .١٠

ال بعيـد مــن الكمـال و لـذالك أرجـو علـى أن تفيـد هــذه أخـريا أقـول إّن هـذا البحـث ال يـز 

الرسالة العلمية مبصـلحة حنـو ا�تمـع عامـا و جلميـع معّلمـي و متعلمـي اللغـة العربيـة و عسـى أقـدر 

  .على إمتام النقصان فيه بيوم اخر باالقرتاحات من القارئني

  م ٢٠١٧أغسطس  ٢٤ ،باندار المبونج

  ةالباحث

  

  نور رفعة المحمودة

١٣١١٠٢٠١١١ 
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  الباب األول

  المقدمة

 

 اصطلحات البحث  .أ 

جد يف و طلحات اليت تإىل حبث واسع فأرادت الباحثة أن توضح املص تعمق قبل

عن التحليل التقابلي "أما املوضوع هلذه الرسالة فهو . موضوع هذه الرسالة باإلمجال

و أعداد تدريسه  اإلندونيسيةاللغة يف   Kata Penghubung اللغة اللعربية و العطف يف

   :و من بعض املصطلحات هي ،"للمدرسة الثانوية

 التحليل التقابلي )١

فاملراد . التحليل و التقابلي: مها, ون من كلمتنيالتحليل التقابلي تتك

و هو عبارة  ٢.التحليل هو البحث على األشياء بعد مجع البيانات :منهما هو

إما من , ملعرفة حقيقتها) األحوال و غريها, منها التأليفات(عن حبث شيء ما 

 ٣.ناحية األسباب أو املسائل و غريها من األحوال

                                                             
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 54 
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1999), h.37 
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دراسة املنهجية يف اللغتني املختلفني يهدف بالتعريف فالتحليل التقابلي هو ال

 ٤على التشابه و االختالف من الكلمات

 العطف )٢

الواو، : (تابع يتوسط بينه و بني متبوعه أحد حروف العطف و هي تسعة 

 ٥).، حىتالفاء، مثّ، أو، أم، بل، لكن، ال

٣( Kata Penghubung  

أي   ”Kata Penghubung“العطف يف اللغة اإلندونيسية مسي بـــ 

هو الكلمة املستخدمة يف وصل الكلمة بالكلمة أو و  /konjungsiكوجنوجنسي

 ٦.اجلملة باجلملة أو الفقرة بالفقرة

 إعداد التدريس )٤

التدريس مرادف بالتعليم و هو عملية تشمل فيها املعلم و املتعلم تسري فيها 

أما إعداد   ٧.ة ماالتعليم بإيصال املعلومات من املدرس إىل التالميذ لتعلم مادّ 

التدريس هو استعداد التعليم يشمل فيه األهداف و املواّد و اختيار الطرائق 

  . الفعالية لنجاح أهداف التعليم

                                                             
4  Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa (Bandung: Angkasa, 1992) h. 
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6 Redaksi lima adi sekawan, EYD plus, jakarta : limas, 2007. h. 137 
7 Fathur Rahman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 2015), h. 23 
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 أسباب اختيار الموضوع  .ب 

  :اختيار موضوع هذه الرسالة هيبأما األسباب اليت تدفع الباحثة 

الدنا أكثرها مل تكن يف ب تعليم أو تدريس اللغة العربية للطالب اإلندونيسيني .١

فعالية يف إجناز التعليم ألا�م تعلموا اللغة األجنبية بدون مقارنة املعلومات من 

 .اللغة األّم حىت مل يفهم الطالب على املواد خاصة يف فهم القواعد

يف للمدرسة الثانوية فتعلمه مهّم، و  الللغة العربية العطف هو املادة من قواعد .٢

لطلبة قسم تعليم اللغة العربية ملعرفة التحليل التقابلي  هذا البحث أيضا مفيدة

 .)اللغة اإلندونيسية(و كوجنوجنسي) من اللغة العربية(بني العطف

 استطاع املدرس أن يصمم إعدأد التدريسالتحليل التقابلي بني الّلغتني ب .٣

بني اللغة العربية و  و التشابه املعلومات اجلديدة عن اإلختالفاتبلطالب ل

 .ة األم معااللغ

 خلفيات البحث  .ج 

لكل شعب أجيال و لكل جيل لغة و صارت اللغة آلة االتصال لكثري من 

و قد دارت اللغة العربية لغة الكالم و االتصاالت و العبادات للمسلمني يف مجيع . الناس

و قد كانت اللغة العربية كأقدم اللغات منذ زمان نبينا آدم عليه الصالة و . أحناء العامل
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و علم آدم " ٣٠: و حكيت هذه يف أحد سور القرآن الكرمي و هي البقرة . المالس

  .أقدم اللغة يف العاملهذا يدل على أن اللغة العربية ك و" األمساء كلها

القرآن الكرمي باللغة العربية و   أنزلبية لغة العبادة للمسلمني كما و اللغة العر 

ذة احلقيقة تؤكد دورها كلغة الدين كذلك وردت األحاديث النبوية بلسان عرّيب، فه

كما كان املسلمون العربّيون يؤّدون الصالة باللغة العربية فكذلك مجيع . اإلسالمي

لغة وا باملسلمني األجنبيني سوف يؤدي العبادة باللغة العربية أيضا و ال ميكن أن يصلّ 

 له ونيسية بل البدّ فاملسلم اإلندونيسي ال ميكن أن يصلي باللغة اإلند. أوطا�م املتنوعة

 .باللغة العربية و كذلك املسلمون من مجيع العامل

بعد لغات  ١٩٧٣و قد صارت اللغة العربية لغة رمسية يف منظمة احتاد األمم املتحدة منذ 

مث استخدمت اللغة العربية كلغة وطنية إلحدى و . أخرى كاللغة اإلجنليزية و الفرنسية و غريها

 ٢٠٠٨ة يف مؤمتر الدول األفريقية، فبذلك موافقا باملنهج الدراسي عشرون بالدا و لغة رمسي

فالدرس اللغة العربية يف بالدنا يهدف إىل مهارة كفاءة االتصاالت و جبانبها يهدف كلك إىل 

 ٨.فهم القرآن الكرمي و العلوم اإلسالمية، و البد أن يناسب الدرس �ذا املنهج

الدرس الالزم تعلمه و تعليمه يف املدارس  لذلك البّد أن تكون اللغة العربية من

لذلك احتاج الناس ا سكانألن بالد إندونيسيا من معظم املسلمني . اإلسالمية الرمسية

                                                             
8 Dr. Ahmad Muradi, M.Ag., Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Prespektif Komunikatif, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2015). h.14 
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يف كل مدرسة استطاع الطلبة أن يفهموا  هاتعليم على تعلم اللغة العربية و يرجى بعد

 .الدينية اإلسالميةكي يقدروا على فهم العلوم إّما سلبيا أو إجيابيا  العربية جيدا 

و يف بعض األحايني صارت اللغة العربية درسا إضافيا يف بعض املدارس الرمسية 

منهج بذلك أصبح يصنف  و .احلكومية و األهلية مهما ليست من املدرسة اإلسالمية

اللغة العربية بتدرج تعليمه منذ املرحلة االبتدائية و املراحل  لتدريس اللغة العربية خاصّ 

  .طة و الثانويةاملتوس

فتعليم اللغة العربية كلغة األجنبية له عناصر و مقومات شىت، أما املقومات يف   

مهارة االستماع و : جمال تعلم اللغة العربية أي شهرت باملهارات اللغوية و هي أربع 

و هذه هي املقومات األساسية يف تعليم . ٩مهارة الكتابة و مهارة القراءة و مهارة الكالم

ة العربية و أما العناصر يف تعليم املواد للغة العربية هي األصوات و املفردات و اللغ

  .للغة العربية و هذه مجيعها مهّم يف تعلم اللغة العربية للمبتدئ خاصة ١٠القواعد

و تعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية يف املدرسة الثانوية ال ينفّك كونه من   

ة الوطنية و هي اللغة اإلندونيسية، لذلك احتاج املدرس استخدام اللغة األّم أي اللغ

إعدادا تاّما و طريقة فعالية لتعليمها مبقارنة بني اللغة األوىل و اللغة الثانية كي حيصل 

 .لدي التالميذ يمالتعلجناح  على

                                                             
9 Abdul Hamid, Uril Bahruddin, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab; Pendekatan, 

Metode,Strategi,Materi Dan Media,(Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 160 
10 Zulhanan, Jurnal Al-Bayan IAIN Raden Intan, “ ةعناصر اللغة العريب ”, h. 22 
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فإذا رأينا إىل أحوال تعليم اللغة العربية يف املدارس الرمسية يف بالدنا، فسوف جند    

من التالميذ الذين تعلموا العربية من صغره مث درسو يف املدرسة االبتدائية و كثريا 

املتوسطة مث الثانوية بل اجلامعات لكنهم مل يقدروا على الكالم باللغة العربية الفصيحة و 

فهذه من األمور املدهشة مع أن املنهج التعليمي للغة العربية قد يصمم بأحسن . اجليدة

هذا الدليل على أن التعليم يف معظم كبري . يف املدارس و اجلامعاتالتصميم و التخطيط 

من املؤسسات يف بالدنا مل يكن فعاال جلعل الطالب جمذبني و ماهرين يف مادة اللغة 

فاملشكلة الشائعة اليت كانت مرارا . فما املشكلة اليت تسبب إىل هذه االحوال؟. العربية

م داخل الصف الدراسي و هي نقصان دوافع وجدها مدرس اللغة العربية عند التعلي

التعّلم من الطالب يف رغبة تعلم اللغة العربية و تعمقها، ّمث الطريقة املستخدمة من 

 ١١.املدرس مل تكن فعالية يف إجناز التعليم ا�ذب و املفرح

من بعض العوامل اليت تسبب إىل نقصان دوافع التعلم لدي الطالب هو كما  

  :يلي

و العادة اخلطيئة من سكان إندونيسيا بشعر أنه من أمر غري ظهور العرف  )١

مهّم إذ كانت احلضارة عن اإلسالم، و يعظم األساليب اجلديدة من أهل 

 .الغرب أكرب و أهّم و أشد جمذبا

                                                             
11 Fathur Rohman, M.Pd.I, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang;Madani, 2015), h. 46  
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تفاخر الناس باألشياء الكثرية و تركوا التفاخر بدين اإلسالم، على سبيل  )٢

 .ن اإلسالماملثال افتخار باللغة العربية كذاتية دي

اقتصار املعلومات و املبصرات بني أيدي التاس اغلبية عن مكانة و فوائد  )٣

 .اللغة العربية

  ١٢.استخدام اللغة العربية أقّل من اللغات أخرى كاللغة اإلجنليزية )٤

فلذلك رأت الباحثة على أن احلل من املشكالت املوجودة يف جمال التعليم البد 

ور املنهجي عن تعليم هذه اللغة الشريفة تعين إعداد من مجيع احملاور و أحدها من احمل

تعليم اللغة العربية بطريقة التحليل التقابلي بني اللغة العربية و اللغة الوطنية أي لغة األّم و 

 .هي اللغة اإلندونيسية

فمفهوم التحليل التقابلي هو إجراء عملي للمقارنة بني أنظمة لغتني أو أكثر 

أوجه االختالف بينهما، ويعتمد ذلك على حتليل لكل من حلصر أوجه التشابه و 

  ١٣.النظامني موضع املقارنة على أساس من املنهج الوصفي ال التارخيي

                                                             
  ٤٧ صالمرجع،  نفس١٢   

يف الفرتة جاكرتا  ,، حبث مقدم يف الندوة اليت تقامالتحليل التقابلي بني النظرية والتطبيق، أمحد عبد اهللا البشري ١٣

 .١. صم، ١٩٨٨ديسمرب  ٧-٥/ هـ ١٤٠٩ربيع اآلخر  ٢٨-٢٦
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أن اهلدف من التحليل التقابلى هو التنبؤ  أحد احملاضر و أما عند خباري مسلم  

شابه بالصعوبات الىت قد تواجه الدارسني للغة األجنبية بعد التعرف على أوجه الت

 ١٤.واالختالف بني اللغة األم للدارس واللغة املنشودة

أربعة عناصر اللغة و هي االستماع و من بعض املواد الدراسية للمدرسة الثانوية   

و القراءة و الكالم و الكتابة و قواعد اللغة العربية و يف هذا البحث أرادت الباحثة 

ألن بالتحليل التقابلي يشرح فيها  .عن العطف لتحليل أحد املادة بالتحليل التقابلي

التشابه و الفرق بني اللغة األوىل أي لغة األّم و اللغة األجنبية اليت تعلمها الطلبة و مبعرفة 

هذه التسوية استطاع املدرس أن يستعد باستعداد تاّم عند التخطيط و اإلسرتاتيجية و 

و كذلك كي استطاعو على  لزيادة الفهم لدى الطلبة ١٥.األسلوب لتعليم اللغة العربية

  .فهم اللغة العربية مبساعدة اللغة األّم لسهولة فهم اللغة اجلديدة فهما تاّما

و اما يف هذا البحث اختارت الباحثة طريقة التدريس و التحليل يف البحث 

مبنهج التحليل التقابلي اهتماما مبقارنة اللغة العربية و مفهومها بوسيلة اللغة األّم للطلبة و 

  .هي اللغة اإلندونيسية

                                                             
14 A. Buhkari Muslim, MA., Jurnal Al-Bayan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, h. 2 
15 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, (Jakarta; Rineka Cipta, 2002),. h. 257 
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العطف هو تابع يتوسط بينه و بني متبوعه و اما حروفه تسعة و هي الواو و 

  ١٦.الفاء و ُمثَّ و َأْو و أْم و َلِكْن و ّال و َبْل و َحىتَّ 

و هناك  konjungsiغة اإلندونيسية و هو ما مسي بـــــــ لو أما يف ال 

يف تدريس العطف و اما  konjungsi ekstrakalimatو  konjungsi intrakalimatنوعان

للمدرسة الثانوية يف كتاب درس اللغة العربية للفصل العاشر تأليف مينان العزيز و 

.قاعدة عن العطفعسوين يونان يف موضوع املهن خاصة يف املادة 
و أما هدف ١٧

تدريس هذه املادة هو بوضع الكلمات يف مجل مفيدة مناسبا مبواد القواعد عن العطف 

و يرجى بذلك قدرة الطلبة على القراءة، و الكالم، و الكتابة ُمثّ اإلنشاء بعناصر مناسبة 

  .و قواعد صحيحة خاصة عن العطف

فاهلدف الرئيسي يف تدريس اللغة العربية يف مواد العطف هنا كمقدار املقارنة بني   

يسية حتليال لصعوبة اللغة األجنبية و هي اللغة العربية و اللغة االّم و هي اللغة اإلندون

متعلمي اللغة العربية خاصة و لفهم عميق لدي املدرسني و الطلبة عن مواد العطف 

  .عموما

 

 

                                                             
١٦

 اجلارم و مصطفى أمني
ّ
  ١٤٨، ص حو الواضح اجلزء الثالث، النعلي

17 Minaul Aziz dan Aswin Yunan,Terampil Bahasa Arab 1 untuk kelas X Madrasah 
Aliyah,(Solo;Aqila PT Tiga Serangkai, 2008),.h. 81 



 

 ح

   جدول األمثلة للعطف .١

 حرف العطف اإلندونيسية العربية و معانيها

 مالئكته يصلون على النيب وإّن اهللا 

Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat 

bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW 

Dan 

Serta  
 و

 الطالبفحضر املعلم 

Seorang guru telah datang, baru kemudian 

datanglah seorang murid 

Kemudian 

Lalu  
 ف

 املوظف مثخرج املدير 

Manajer keluar setelah itu kemudian pegawai 

Setelah itu 

Kemudian 
 مث

 ةالصفحة األخري  حىتقرأُت الكتاب 

Aku membaca buku sampai halaman terakhir 

Sampai  

Hingga  
 حىت

 خالد أمأ زيد مسافر 

Zaid atau Khalid pergi 

Atau  أم 

 العامل بلال تصاحب اجلاهل 

Janganlah berteman dengan orang bodoh, 

melainkan bertemanlah dengan orang pandai 

Melainkan  بل 

 حممد؟ أوحضر علي 

Yang sudah datang Ali atau Muhammad? 

Atau  أو 

 املهمل الينجح ا�تهد 

Kesuksesan milik orang yang bersungguh-

Tidak/  

Bukan  
 ال



 

 ح

sungguh, bukan untuk seorang pemalas 

 القوى لكنال تضرب الضعيف 

Janganlah kau pukul orang yang lemah, tetapi 

pukullah orang yang kuat 

Tetapi  لكن 

إذا نظرنا إىل األمثلة السابقة اتبع العطف اىل معطوفه يف الرفع و النصب و اجلّر، و  

و اما يف اللغة اإلندونيسية وضع . كذلك النكرة و املعرفة و لكن ال يتبعه يف التأنث و التذكري

لغتني يوصل بني  و لكن وجد التشابه بينهما أن العطف من كال ال العطف بني كلمتني أو مجلتني

  .كل الكلمات أو اجلمل

و أما املشكلة الشائعة لدي الطالب هم مل يقدرون على التفرق بني العطف و بعض  

  :املعاين، على البيانات التالية  احلروف األخرى اليت هلا أشكال متساوية و متقاربة

 املثال األول من الواو )١

    ١ جدول المقارنة .١

  ة في الجملةاألمثل  أداة أخرى  حروف العطف

 َأْمحَُد     الواو
َ
  َعزِيْـُز َيْذَهَباِن ِإَىل اْلَمْدَرَسةِ  و

ْدَرَسِة   واو المعية  
ّ
 َذَهْبُت ِإَىل امل

َ
  ُغُرْوَب الشَّْمسِ  و

   واو القسم  
َ
  اِهللا َألَقـُْوَلنَّ الصِّْدقَ  و



 

 ح

ال من هذا اجلدول السابق يعرف على أن هناك العطف و غري العطف اما الواو يف املث  

بني كلمتني، و اما حرف الواو سوى العطف و هو  ١٨األول هو واو العطف بفائدته ملطلق اجلمع

هو واو القسم و واو املعية، هناك فرق واضح باختالف احلركات املوجودة و لكن إذا مل يعرف 

الطالب على هذه احلروف شىت فلم يستطيعوا أن يعرفوا معانيها إال إذا عرف أحواهلا، اما يف 

فلذلك البد للطالب أن يفهم جيدا عن . النص يف القراءة او كذلك يف صناعة اجلملةفهم 

  .العطف أوال كي يستطيعوا أن يفرق بينه و بني أداة أخرى يف صناعة اجلملة العربية

 املثال من ال )٢

 ٢ جدول المقارنة .٢

  األمثلة في الجملة  أداة أخرى  حروف العطف

  العنبُ  َال نضَج البطيخ     )النفي(ال 

  َجتِْلْس َعَلى األْرضِ  َال يَا َعِليُّ   )النهي(ال   

  

من اجلدول السابق يعرف بأن ال هناك نوعان الم النفي هو الذي تفيد النفي أو 

ضّد اإلثبات من اجلملة و الثاين هو الم النهي الذي يفيد أمر النهي عن أي عمل 

 .أي �ي العمل

                                                             
  ٨٣.فؤاد نعمة، ص  ١٨



 

 ح

 املثال من لكن  )٣

 ٣ جدول المقارنة .٣

  األمثلة في الجملة  أداة أخرى  حروف العطف

  علي لكنْ ما حضر حممد     لكنْ 

  السيارَة فاسدةٌ  لكنَّ ستذهب األسرة إىل املدينة   لكنَّ   

و هو حرف العطف و تفيد االستدراك و يعطف �ا بعد نفي ) بتسكني النون(لكن 

 و تفيد االستدراك و. من أخوات إنَّ ) بفتح و تشديد النون( لكنَّ أو �ي، و أما 

 ١٩.هي تدخل على املبتدإ و اخلرب

 املثال من حّىت  )٤

 ٤ جدول المقارنة .٤

  األمثلة في الجملة  أداة أخرى  حروف العطف

  الَقاِئدُ  حّىت فـَرَّ الَعُدوُّ     حّىت 

  مطلِع الفجرِ  حّىت َسَالٌم هي   حّىت   

  

                                                             
  ١٦٧. فؤاد نعمة، ص  ١٩



 

 ح

من اجلدول السابق يعرف أن هناك األمثلة من نوعي حّىت و اما املثال األول 

رف العطف تفيد الغاية و اما املثال الثاين حّىت تفيد الظرف و جير حّىت هو ح

  .االسم

 املثال من الفاء )٥

 ٥ جدول المقارنة .٥

  األمثلة في الجملة  أداة أخرى  حروف العطف

  َوَقَف التالميذُ فَـ َدَخَل اْلُمَدرُِّس     الفاء

  تَـَفوَُّزْوافَـ ُكْونـُْوا َيًدا َواِحَدًة   فاء السببية  

  لنََّجاُح حليفهفَاْن َجدَّ مَ   واو القسم  

  

من اجلدول السابق يعرف أن هناك أمثلة من حرف الفاء لكنه خيتلف يف كل 

مثال، إذا نالحظ أن هناك فرق يف نوع اجلملة فاجلملة املثالية األوىل هي اجلملة العطفية 

و  و الثانية هي اجلملة السببية و صار الفاء حرف نصب و الثالثة هي اجلملة الشرطية

  .الفاء صار حرف االبتداء



 

 ح

استخدم التحليل التقابلي بني اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية   املشكلةو من تلك 

 .قواعد اللغة العربية عن العطفتدريس الكطريقة التدريس ل

و من أمهّية هذا البحث أن يكون العطف باللغة العربية و اإلندونيسية نتيجة   

لطلبة كي يفهموا العطف أسهل و أرجح، و جبانب ذلك مفيدة يف تدريس القواعد ل

الزالة األخطاء الشائعة اليت تقع بسبب النقصان على فهم العطف و اختالفاته مع أداة 

أخرى كما عرضت الباحثة يف األمثلة السابقة، خاصة لطالب املدرسة الثانوية الذين هم 

ءة جيدا و كذلك يف صناعة لن يزالوا بتعلم العطف كي يستطيعوا على فهم نّص القرا

و �ذا إعداد التحليل التقابلي عن لعطف يستطيع . اجلملة و إتيان األمثلة الكثرية

الطالب أن يعرفوا بان يف كل لغة و اخرى هناك التشابه و االختالفات و لكن �ذه 

ته املعرفة على أن هناك االختالف و التشابه سيشجع الطلبة يف تعلم اللغة العربية مبقارن

  .مع لغة األّم و هذا سوف يسبب إىل تعمق الفهم

التحليل التقابلي عن العطف  البحث تأملت الباحثة لتبحث عن أمهّية هذاوفقا ب

يف اللغة اإلندونيسية و إعداد تدريسه للمدرسة  Kata Penghubungيف اللغة العربية و 

 .الثانوية

 مشكلة البحث  .د 

  :الباحثة مبشكلة شىت و هي  انطالقا خبلفيات البحث السابقة استسأل



 

 ح

 ؟Kata Penghubung وأوحه التشابه و االختالفات بني العطف كيف  .١

التحليل التقابلي عن العطف يف اللغة العربية كيف إعداد تدريس العطف بطريقة  .٢

 ؟يف اللغة اإلندونيسية و إعداد تدريسه للمدرسة الثانوية Kata Penghubungو 

 أغراض البحث  .ه 

 :هذه الرسالة العلمية فهي ثالبح أما أغراض

 .Kata Penghubung وملعرفة االختالف و التشابه بني العطف  .١

بطريقة التحليل التقابلي  Kata Penghubung و إعداد تدريس العطف من ملعرفة .٢

 .العربية و اإلندونيسية للمدرسة الثانوية لغتنيالبني 

 فوائد البحث   .و 

  :هلذه الرسالة العلمية فائدتان 

هي فائدة نظرية ترجى أن تنتفع هذه الرسالة العلمية لزيادة الوثائق فاألوىل 

عن التحليل التقابلي للعطف بني اللغة  لكافة املدرسني يف إندونيسيا العلمية و التحليلية

  .العربية و اللغة اإلندونيسية

امعة رادين إنتان جل لزيادة خزائن العلوم الغاليةو الثانية هي فائدة عملية 

و كذلك . يف مكتبة اجلامعة العلمية ية احلكومية بالمبونج و لزيادة املراجعاإلسالم



 

 ح

المتداد املعلومات و اخلربات للباحثة خاصة عن التحليل التقابلي يف العطف بني اللغة 

 .العربية و اللغة اإلندونيسية

  

  

    

   



 

 ح

  الباب الثاني

  األسس النظرية

 العطف   .أ 

 تعريف العطف .١

 ٢٠ع عليه مبا يكره أو له مبا يريدامليل، أي رج العطف لغةً  

العطف يف اصطالح علم النحو هو تابع يتوسط بينه و بني متبوعه حرف من 

و التابع الذي يقع . حروف العاطفة، و يأيت العطف ملفرد على مفرد و جلملة على مجلة

، )معطوف عليه(، و املتبوع الذي يقع قبله يسمى )معطوف(بعد حرف العطف يسمى 

  ٢١.عطوف عليه حسب موقعه يف اجلملةو يعرف امل

أما عند الدكتور عبد اهللا حممد النقراط أن العطف نوعان عطف البيان و عطف 

و أما عطف النسق هو . النسق، فعطف البيان هو تابع جامد يشبه النعت يف توضيحه

الواو، الفاء، مثّ، أو، : (تابع يتوسط بينه و بني متبوعه أحد حروف العطف و هي تسعة 

  ٢٢).، حىتم، بل، لكن، الأ

                                                             
   ٥١٢.ص )منقحة، بعة جديدة: بريوت،-دار املشرق(، املنجد يف اللغة و األعالم  ٢٠

  ١٦٢ .ص، دت، للرتمجة و النشر ، مركز األهرامالنحو العصري دليل مبسوط لقواعد اللغة العربيةسليمان فياض،   ٢١
  ١٠٧-١٠٦ ص )،٢٠٠٣دار الكتب الوطنية، الطبعة األوىل، :بنغتزي ليبيا،(، الشامل يف اللغة العربيةعبد اهللا حممد النقراط،   ٢٢



 

 ح

و عند عبد اهلادي، عطف البيان هو التابع املوضح ملعىن متبوعه و يشرتط أن 

يكون املعطوف عليه معرفة، و أما عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه و بني 

و ) معطوفا(و ما بعده ) معطوفا عليه(و يسمى ما قبل احلرف . متبوعه حرف عطف

  ٢٣).عاطفا(احلرف 

عطف عند الغالييين هو تابع جامد يشبه النعت يف كونه يكشف عن ال  

و ينزل من املتبوع منزلة الكلمة املوضحة للكلمة الغريبة . املراد كما يكشف النعت

  ٢٤.قبلها

العطف بأنه حروف تدخل على االسم و الفعل، و هي تتوسط يعرف   

االسم أو الفعل امسني أو فعلني و يكون لالسم أو الفعل الذي يليها نفس حكم 

  ٢٥.الذي يسبقها من حيث اإلعراب

و اما التعريف يف النحو الواضح بأن العطف هو تابع يتوسط بني متبوعه   

و . و َبلْ . و َال . و أَمْ . و أَوْ . و ُمثَّ . و الفاء. أحد هذه احلروف التسعة و هي الواو

  ٢٦.و َحىتَّ . َلِكنْ 

                                                             
  ١٨٣-١٨١ ص )،١٩٨٠دار املشرق للنشر و التوزيع و الطباعة، : اململكة العربية السعودية(، ، خمتصر النحوعبد اهلادي الفضلي  ٢٣
  ٢٤١.ص، )منشورات املكتبة العصرية: صيدا، بريوت(، جامع الدروس العربية اجلزء الثالثشيخ مصطفى الغالييين،   ٢٤
  ١٥١ ص  ، دت)فة اإلسالميةدار الثقا: بريوت (،ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، ٢٥
  ١٤٨. ص،احلرمني  النحو الواضح اجلزء الثالثعلي اجلارم و مصطفى أمني، ٢٦



 

 ح

خرى أبني كلمة و ي العطفية هو احلرف الذي يوصل أحروف العطف   

فالكلمة املوصولة تسمى  .و اجلملة مع اجلملةأخرى أسلوب أسلوب و أي بني أ

ن أباملعطوف و الكلمة املتبوعة تسمى باملعطوف عليه و هذان معطوفان الزم 

 ٢٧.يتساويان يف اإلعراب

 

 

    ُمَحمَّدٌ 
َ
  )يجلسان على الكرسيِّ ( َعِليٌّ   و

Muhammad dan Ali duduk di atas kursi.  

حرف العطف هو حرف االتصال جيب أن يكون آخر كل كلمة يقرأ 

  ٢٨.متساوي

من هذه التعريفات شىت استنبطت الباحثة على أن العطف هو تابع يوصل بني  

و . و َلِكنْ . و َبلْ . و َال . و أَمْ . و َأوْ . و ُمثَّ . و الفاء. الواو (كلمتني بتسعة حروف 

و هذا ما مسي بعطف النسق، أو بتوضيح املعطوف باملعرفة أي ما مسي بعطف ) َحىتَّ 

البيان فالكلمة املوصولة تسمى باملعطوف و الكلمة املتبوعة تسمى باملعطوف عليه الزم 

 .ن يتساويان يف اإلعرابأ

 

                                                             
27 Nurul Huda, Mudah Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Amzah, 2012), h.195 
28 Mufid AR, Mudahnya Belajar Bahasa Arab Untuk Pemula, (Yokyakarta: Buku Pintar, 2014). h. 
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 معطوف حرف العطف معطوف علیھ



 

 ح

  أنواع العطف  .٢

  .ثري من العلماء النحويني نوعان عطف البيان و عطف النسقالعطف عند ك

عطف البيان هو تابع يشبه النعت يف توضيحه 

املعرفة و ختصيصه النكرة و هو يفيد التوضيح 

و هو يشبه الصفة ألنه يوافق متبوعه (للمعرفة 

  ٢٩)يف اإلفراد التذكري و التنكري

عطف النسق هو تابع يتوسط بينه و 

حروف العطف و بني متبوعه أحد 

الواو، الفاء، ّمث، أو، أم، : هي تسعة

  ، حىتبل، لكن، ال

  ُأْخُتكَ َجاَءْت ِهْنٌد 

Hindun, si saudara perempuanmu telah 
datang  

َلةٌ  يـْ   ِهْنٌد مجَِ
َ
  ُمَأّدبَةٌ  و

Hindun seorang wanita yang 
cantik dan sopan 

 جدول عطف بيان و عطف نسق  

 خصائص عطف البيان  ) أ

  : د عطف البيان توضيحا للمعرفة و ذلك إذا كانيفي

 جاء أبو حفص عمر: امسا بعد الكنية  )١

 عاد يوسف صالح الدين: أو لقبا بعد االسم  )٢

 ٣٠شكرت للصديق عامر: أو موصوفا بعد الصفة  )٣

تسمى ) عمر، صالح الدين، عامر(و من األمثلة السابقة كانت الكلمات 

و . فراد و التذكري و التنكري و فروعها يف اإلعرابعطف البيان و هو يوافق متبوعه يف اإل

                                                             
    ١٠٧-١٠٦ .ص، عبد اهللا حممد النقراط، املراجع السابقة  ٢٩
  ..، عبد اهللا حممدنفس املكان  ٣٠



 

 ح

عطف البيان يشبه الصفة فيما يفيده كل منهما من توضيح املعرفة و ختصيص النكرة و 

خيتلفان أن عطف البيان يكون جامدا و الصفة تكون مشتقة كما عرضت الباحثة املثال 

  .يف اجلدول

كن االستغناء عنه جيوز يف فكلما صّح أن تضع التابع يف موضوع املتبوع و أم

إعرابه أن جتعله بدال و أن جتعله عطف البيان، و عندما ال ميكن االستغناء عن التابع أو 

عطف = عّمها(آمنة حضر إبراهيم عّمها : املتبوع أن يكون التابع عطف البيان، املثال 

 ).بيان فلو حذفت لفسدت الرتكيب

 عطف النسق  ) ب

ني متبوعه بأحد من حروف العاطفة تسعة و أما عطف النسق هو تابع يتوسط ب

 :هي 

  )الواو(مروان  وخالد و  حضر زيد )١

Telah datang Zaid Kholid dan Marwan 

 )الفاء( اعملهفاطلب العلم  )٢

Carilah ilmu lalu kemudian amalkan! 

 )ُمثَّ (املأمون  ثممات الرشيد  )٣

Rasyid meninggal dunia setelah itu Makmun 

 )حّىت (القائد  تىحفر اجلنود  )٤

Para tentara berlari hingga panglima 



 

 ح

 )أو(درمهني  أوخذ من مايل درمها  )٥

Ambillah uangku satu atau dua dirham 

 )أم(قطاراً أم أ سيارًة ركبت  )٦

Apakah kamu mengendarai mobil atau kereta api? 

 )َلِكنْ (القلم لكن ال تأخذ الكتاب  )٧

Jangan mengambil buku tetapi ambillah pulpen 

 

 )َبلْ (الرسالة بل ما كتبت الدرس  )٨

Aku tidak menulis pelajaran melainkan surat 

 ٣١ )للنفي- ال( احلمام الينظف العمال الغرفة  )٩

Para pekerja itu membersihkan kamar bukan kamar mandi 

 

شاركة املعطوف تفيد م) الواو، الفاء، ّمث، أو، أم، حىت(فاحلروف الستة األوىل 

تفيد املشاركة ) بل، لكن، ال(للمعطوف عليه يف اإلعراب و املدلول، و أما الثالثة األخر 

عراب دون املدلول، و املقصود باملشاركة يف اإلعراب أن املعطوف عليه يتبع إعراب يف اإل

فقد أيت ) ٌر ْمل يأت زيٌد بْل عم: (املعطوف و املراد من املدلول هو املعية يف األمر، املثال 

 (Zaid tidak datang tetapi Amar yang datang) .عمر و ْمل يأت زيدٌ 

  :فعطف النسق يأيت خبصائص كما يلي

                                                             
  ٥٣ .صفؤاد نعمة،  املرجع السابق،  ٣١

  



 

 ح

يأتي العطف لمفرد على مفرد و لجملة على جملة )٤
٣٢

 

 ما عرفت الغدَر لكن الوفاَء : املثال 

Aku tidak mengenal berkhianat namun yang kutahu ialah menepati janji  

/ الوفاء= املعطوف/ لكن= حرف العطف/ الغدر= معطوف عليه 

  منصوب بالفتحة= إعراب املعطوف

 يأمُر القائُد فَيتحرُك اجليشُ : املثال 

Panglima menyeru lalu kemudian pasukan mulai bergerak  

= املعطوف/ الفاء= حرف العطف/ يأمُر القائدُ = معطوف عليه 

 اجلملة ال حمل هلا من اإلعراب= عطوفإعراب امل/ يتحرُك اجليشُ 

 يعطف االسم الظاهر على االسم الظاهر )٥

 حممداً فعمراً رأيت : املثال 

Aku melihat Muhammad lalu kemudian Amar  

/ عمرا= املعطوف/ الفاء= حرف العطف/ حممدا= معطوف عليه 

  منصوب بالفتحة= إعراب املعطوف

 ريعطف الضمير المنفصل على االسم الظاه )٦

 أنا و حممد طالبان مطيعان: املثال 

Saya dan Muhammad adalah murid yang patuh  

                                                             
  ١٦٢. المرجع السابق، سلیمان فیاض، ص  ٣٢



 

 ح

/ أنا= املعطوف/ الواو= حرف العطف/ حممد= معطوف عليه 

 مرفوع بالضمة= إعراب املعطوف

 يعطف الضمير المنفصل على الضمير المنفصل )٧

  أنا و أنت متفقان يف الرأي: املثال 

Aku dan kamu sepakat 

/ أنا= املعطوف/ الواو= حرف العطف/ أنت= ف عليه معطو 

 مرفوع بالضمة= إعراب املعطوف

بوضع فاصل و هو ( يعطف االسم الظاهر على الضمير المتصل )٨

 ٣٣)ضمري منفصل بني الضمري املتصل و االسم الظاهر

 اسكين أنِت و زوجِك اجلنة: املثال 

Tinggallah engkau dan suamimu di surga  

ضمري = املعطوف/ الواو= حرف العطف/ زوجِ = معطوف عليه 

جمرور = إعراب املعطوف/ متصل يف الفعل األمر تقديره أنتِ 

  بالكسرة

يعطف الفعل على الفعل )٩
٣٤ 

 )يف حالة الرفع(ربكم  تتقونو  تؤمنون: املثال 

                                                             
  ١٦٣. نفس المرجع، سلیمان فیاض، ص  ٣٣
  ٢٥١. الغالییني، ص المرجع السابق، ٣٤



 

 ح

Kalian semua beriman dan bertaqwa kepada Tuhan kalian  

 )يف حالة النصب( لوا اجلنةفادخ اتتقو و  اتؤمنو و إن : املثال 

  Dan apabila kalian  semua beriman dan bertaqwa kepada Tuhan kalian, 

maka masuklah kalian ke surga  

  

 هفوائدو  شروط العطف .٣

يشرتط بعطف البيان أن يكون املعطوف عليه معرفة ليصح توضيحه، و يطابق 

  :عطف البيان املعطوف عليه يف أربعة و هي

 الرفع و النصب و اجلر: من أوجه اإلعراب واحد   ) أ

 واحد من اإلفراد و التثنية و اجلمع  ) ب

 واحد من التذكري و التأنيث  ) ت

  ٣٥واحد من التعريف و التنكري  ) ث

  :األمثلة كما يلي

  محمدجاء أخوك 

Kakakmu Muhammad telah datang  

  يطابق العطف يف التذكري و اإلفراد

  صديدٍ ُيْسقى ِمن ماٍء 

Diberi minum dari air berupa nanah  

يطابق العطف يف التنكري و التذكري و 

  اجلرّ 

                                                             
  ١٨٢. ھادي، صعبد ال المرجع السابق  ٣٥



 

 ح

  اقائدهاجليش جاء الرجل 

Pasukan itu telah datang pemimpinnya  

  يطابق العطف يف اجلمع و اإلعراب

 جدول عطف البيان  

و بذلك عطف البيان تارة يفيد النعت أو البدل يف اجلمل و لكن األهّم من 

عطف بيان املعطوف عليه يف كون اإلعراب و اجلنس و الوصف و  ذلك جيب أن يطابق

  .اإلفراد

العطف هو التابع لألمساء يف مجيع اإلعراب كما كان النعت و التوكيد و البدل 

فيشرتط يف العطف كما  ٣٦.فهذه التوابع وقعت يف االمساء املرفوعة و املنصوبة و ا�رورة

خرى و يعطف االسم على االسم، و يعطف يشرتط التوكيد و البدل و بعض لتوابع األ

  . الفعل على الفعل حبروف تسمى حروف العطف

و ). معطوفا(و ما بعده ) معطوفا عليه(فكان ما قبل حرف العطف يسمى 

 ).الرفع و النصب و اجلر و اجلزم: (املعطوف يتبع املعطوف عليه يف اإلعراب 

  :اإلعرابأمثلة في الجملة مع 

  الرفع  - ١

 ْدَرَسُة املـَــــ 
َ
 اْلَمْنزُِل َمَكاُن التـَّْربَِيةِ  و

 sekolah dan rumah adalah tempat pendidikan  

                                                             
  فؤاد نعمة، المرجع السابق، ٣٦



 

 ح

  مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره و هو معطوف عليه= املـــــَْدَرَسُة 

  عطف= َو 

  املعطوف مرفوع و عالمة رفعه ضمة= اْلَمْنزُِل 

  ه ضمةمضاف مرفوع و عالمة رفع= َمَكاُن 

ْربَِيِة    .مضاف إليه جمرور و عالمة جره كسرة و شبه اجلملة يف حمل رفع خرب= التـَّ

يعرف من املثال األول على أن العطف من حرف الواو تفيد اجلمع بني املعطوف 

) املدرسة(البد أن يتبع املعطوف عليه) املنزل(و املعطوف عليه، و أما بني املعطوف

) املدرسة(و املعطوف عليه) املنزل(ا املثال أن املعطوفيف إعرابه، كما يبني من هذ

  .يتساويان يف حالة الرفع

  النصب  - ٢

 َعَرفْـَنا َأنَّ املـــــَْدَرَسَة 
َ
 اْلَمْنزَِل َمَكاُن التـَّْربَِيةِ  و

Kami mengerti bahwa sekolah dan rumah adalah tempat pendidikan  

  التصاله بالنون الدالة على الفاعل فعل ماض مبين على السكون = َعَرفْـَنا 

  .يف حمل رفع فاعل" حنن"و النون ضمري متصل بارز تقديره 

  حرف نصب و التوكيد مبين على الفتح= َأنَّ 



 

 ح

ة ظاهرة يف آخره و هو معطوف اسم َأنَّ منصوب و عالمة نصبه فتح= ـــــَْدَرَسَة امل

  عليه

  عطف= َو 

  ةنصبه فتح منصوب و عالمةاملعطوف = اْلَمْنزَِل 

  مضاف مرفوع و عالمة رفعه ضمة= َمَكاُن 

ْربَِيِة    .َأنَّ  مضاف إليه جمرور و عالمة جره كسرة و شبه اجلملة يف حمل رفع خرب= التـَّ

يعرف من املثال الثاين على أن العطف من حرف الواو تفيد اجلمع بني املعطوف 

) املدرسة(بع املعطوف عليهالبد أن يت) املنزل(و املعطوف عليه، و أما بني املعطوف

) املدرسة(و املعطوف عليه) املنزل(يف إعرابه، كما يبني من هذا املثال أن املعطوف

  .يتساويان يف حالة النصب

  اجلرّ  - ٣

بَِيَة ِمَن املـــــَْدَرَسِة   تـََناَوَل اَألْوَالُد الرتَّ
َ
 اْلَمْنزِلِ  و

Para siswa mendapatkan pendidikan dari sekolah dan rumah  

  فعل ماض مبين على الفتح= تـََناَوَل 

  فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره= اَألْوَالُد 

بَِيَة    مفعول به منصوب و عالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره= الرتَّ



 

 ح

  حرف جّر جيّر االسم مبين= ِمَن 

خره و هو معطوف ظاهرة يف آ من و عالمة جره كسرة-اسم جمرور بـ= ـــــَْدَرَسِة امل

  عليه

  عطف= َو 

  جمرور و عالمة جره كسرة املعطوف= اْلَمْنزِِل 

يعرف من األمثلة السابقة على أن العطف من حرف الواو تفيد اجلمع بني 

البد أن يتبع املعطوف ) املنزل(املعطوف و املعطوف عليه، و أما بني املعطوف

و املعطوف ) املنزل(ل أن املعطوفيف إعرابه، كما يبني من هذا املثا) املدرسة(عليه

  .يتساويان يف حالة اجلرّ ) املدرسة(عليه

حروف العطف تسعة، الواو و هي ملطلق اجلمع، و الفاء للرتتيب مع التعقيب، 

و ّمث للرتتيب مع الرتاخي، و أو للشّك أو التخيري، و أم لطلب التعيني، و ال للّنفي، 

و ستوضح الباحثة الفوائد  ٣٧. للغايةو بْل لالضراب، و لكن لالستدراك، و حّىت 

  : كما يلي  ببيان تفصيلي مع شروط تتعلق

ملطلق اجلمع من غري ترتيب، فهي تعطف الالحق على السابق، و = الواو  )١

َجنح َخالٌد و حممٌد : السابق على الالحق، و املصاحب و صاحبه، مثل 

                                                             
  ١٥٠المرجع السابق، علي الجارم، ح   ٣٧



 

 ح

)kholid dan Muhammad telah berhasil ( ى اشرتاك فإن الواو مل تفد سو

  ٣٨.املعطوف و املعطوف عليه يف النجاح و اإلعراب

و مجع بينهما ) َخالدٌ (على ) حممدٌ (يف املثال السابق عطف ) الواو(حرف 

 .يف احلكم

 ٣٩)مباشرة(لرتتيب مع التعقيب تفيد ا= الفاء  )٢

 حضر التالميُذ فاألستاُذ : املثال 

)murid-murid telah datang lalu kemudian guru datang ( 

  .فان األستاذ حضر بعد التالميذ مباشرة

أستاذهم  يف املثال السابق رّتب حضور التالميذ و بعدها) الفاء(حرف 

 .مباشرة

 ٤٠)وجود فرتة زمنية( لرتتيب مع الرتاخيتفيد التشريك و ا= ُمثَّ  )٣

  اجلامعة مثالثانوية  َيْدخل أمحُد املدرسة: املثال 

Ahmad masuk SMA kemudian masuk universitas  

الثانوية و بعدها  يف املثال السابق رّتب دخول أمحُد املدرسة) ُمثَّ (فان حرف 

 .بفرتة دخل اجلامعة

                                                             
  ١٠٧. عبد هللا محمد النقراط، ص المرجع السابق،  ٣٨
   ١٠٨. صنفس المرجع،   ٣٩
 .نفس المكان، ٤٠



 

 ح

خذ من مايل :  املثال ) تعيني أحد الشيئني(تفيد الشك أو التخيري = َأْو  )٤

 درمهني أودرمها 

Ambillah uangku satu atau dua dirham 

 .و خّري بينهما) درمهني(على ) درمها(طف يف املثال السابق ع) أَوْ (حرف 

الزهداَء  أَوْ جالس العلماَء : اإلباحة مثال - : تفيد معان آخر منها أَوْ 

bergaullah dengan ahli ilmu/ulama’ atau ahli zuhud   

  أخربين النجاَح أو الراسبَ : اإل�ام أو الشّك مثال –تفيد أيضا  أَوْ 

Beritahu aku berhasil atau tidak?  

 َأوْ الكلمة اسم : التقسيم، و يكثر يف األسلوب العلمي مثال –تفيدأيضا  أَوْ 

  ٤١)َأي مبعىن أقسام الكلمة(حرف  أَوْ فعل 

 :تفيد طلب التعيني و التخيري بشرط أن تسبقها اهلمزة و هو نوعان=أْم  )٥

و تدل على أن ) سواء(األول مهزة التسوية، ة هي اليت تسبق بكلمة 

 قام أم سواء علي َأ قعد حممدٌ :  املثال  اويان يف احلكم،املتعاطفني متس

sama saja Muhammad duduk atau berdiri )أي سواء علي القيام أو اجللوس.(  

بالتعيني ) قيامه(على ) قعود حممد(يف املثال السابق عطف ) مْ أ(حرف 

  .اخليار

                                                             
  .نفس المكان،  ٤١



 

 ح

ني أحد االستفهامية، فيطلب �ا تعي) أي(و الثاين مهزة التعيني مبعىن 

  أ حامت عندك أم صاحل؟ : املتعاطفني، مثال

Siapakah di posisimu Hatim atau Sholih? 

  .كأن املتكلم طلب تعيني واحد منها

. تفيد إثبات احلكم للمعطوف عليه و نفيه عن املعطوف) الم النفي= (َال  )٦

 ٤٢بشرط أن يكون معطوفها مفرد

  البيتِ  الَذَهْبُت إىل املدرسِة :  املثال 

Saya berangkat ke sekolah bukan ke rumah  

يف املثال ) َال (حرف . فصار ذهاب املتكلم إىل املدرسة و ليس البيت

ملدرسة و نفا او أثبت الذهاب إىل ) املدرسةِ (على ) البيت(السابق عطف 

 .عن البيت

، و لكن ختتلف معناها و حكمها حبسب ما بعدها، الضرابتفيد ا= َبْل  )٧

تدخل على مفرد، و سبقه نفي أو �ي فتثبت حكم : شرطفتكون عاطفا ب

 ملعطوف دون املعطوف عليه، 

  حممدٌ  َبلْ َما جاء زيٌد : املثال 

Zaid tidak dating tetapi Muhammad   

  ال تصاحب األمحق بل العاقل :املثال 

                                                             
  ١٨٦. عبد الھادي الفضلي، ص المرجع السابق،  ٤٢



 

 ح

Jangan berteman dengan orang bodoh tetapi bertemanlah dengan orang cerdas  

على ) و مصاحبة األمحق حممدٌ (يف املثال السابق قد نفينا عن ) َبلْ (حرف 

 ).و أمرنا مبصاحبة العاقل زيدٌ (

 ٤٣:بشرط الستدراكتفيد ا= َلِكْن  )٨

 أن يكون معطوفها مفردا ال اجلملة   ) أ

  ما سافرت بالسيارة لكن القطار : املثال 

Aku tidak pergi naik mobil tetapi naik kereta api 

 مسبوقة بنفي أو �ي  و أن تكون  ) ب

 ال تشرب القهوة لكن اللنب: املثال 

Jangan minum kopi tetapi minumlah susu 

 أُخْوهُ  َلِكنْ َما َجنََح َعِلّي : و االّ تقرتن بالواو املثال   ) ت

Ali tidak berhasil tetapi saudaranya berhasil  

 .استدراكا) َعِليّ (على ) أُخْوهُ (يف املثال السابق عطف ) َلِكنْ (حرف 

أي تدل على أن املعطوف بلغ الغاية بنسبة  ٤٤لغايةتفيد ا= َحىتَّ  )٩

 .للمعطوف عليه يف الزيادة أو النقص، بشرط أن يكون املعطوف امسا ظاهرا

  رأسها َحىتَّ أكلُت السمكة : املثال 

Saya memakan ikan hingga kepalanya 

                                                             
 ١١٠. نفس المكان، ص  ٤٣

  
٤٤

  ١٥٠. ، صالنحو الواضح اجلزء الثالثم و مصطفى أمني، علي اجلار 



 

 ح

 ”KATA PENGHUBUNG“  إلندونيسيةالعطف في اللغة ا  .ب 

 اإلندونيسيةاللغة في  العطف تعريف .١

العطف يف اللغة اإلندونيسية هو الكلمة املستخدمة يف وصل الكلمة   

  ٤٥.بالكلمة أو اجلملة باجلملة أو الفقرة بالفقرة

أي   ”Kata Penghubung“العطف يف اللغة اإلندونيسية مسي بـــ 

يف ن أو فقرتان أي و هو كلمة تتصل �ا كلمتان أو مجلتا /konjungsiكوجنوجنسي

  ٤٦.الكلمات اخلاصةاتصاال تاّما ببعض  النصّ 

أما تعريف كوجنوجنسي عند وجيونو هو جزء من الكلمات يفيد الوصل من عناصر   

بني اجلملة ) على مثل سوبييك، و فرديكات، و أوبييك، مث كلمة البيان(الكلمات يف اجلملة 

  ٤٧.باجلملة أو الفقرة بالفقرة

هو كلمة موّصلة تفيد الوصل بني عنصرين أو أكثر يف  كوجنوجنسي أي العطف  

  ٤٨.(frase, klausa dan kalimat)على مثل منوذج  sintaktik/تركيب اجلملة أي سينتاكتيك
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من تلك التعريفات شىت استعرفت الباحثة على أن العطف يف اللغة اإلندونيسية هو    

و أما الكلمات العطفية اليت .  تاّمااتصاالكلمة توصل بني كلمتني أو مجلتني أو فقرتني فأكثر 

 :توصل بني الكلمات و اجلمل يف النّص منها

)dan, andaikata, apabila, atau, bahwa, bilamana, daripada di samping itu, sehingga, 

ialah, jika, kalau, kemudian, melainkan, meskipun, misalnya, padahal, seandainya, 

sedangkan, seolah-olah, supaya, umpamanya, bahkan, tetapi, karena itu, oleh sebab itu, 

jadi, maka, lagipula, sebaliknya, sementara itu, selanjutnya( 

 :األمثلة من كوجنوجنسي يف اجلمل على مثل النموذج اآلتية 

1) Di samping harus hati-hati menghadapi orng itu, kamu juga harus waspada 

terhadap kemungkinan serangan anak buahnya. 

2) Presiden beserta rombongan segera meninjau lokasi bencana alam. 

3) semua soal ujian dapat kukerjakan dengan baik. Dengan demikian, harapan 

lulus semakin besar bagiku. 

4) Saya memanggil dokter, sedangkan ibu menjaga adik di rumah. 

5) Andaikata pemerintah belum membangun tangggul sungai ini tentu kita 

sudah kebanjiran. 

 ).الكلمات العطفية اليت حتتها خطّ (

 اإلندونيسيةباللغة  العطف أنواع .٢



 

 ح

األول يوّصل بني الكلمة مع الكلمة و  يف اللغة اإلندونيسية نوعان العطف

و ّمسي  ّمسي بكوجنوجنسي إنرتاكلمت، و الثاين يوّصل بني اجلملة مع اجلملة

  ٤٩.بكوجنوجنسي إكسرتاكلمت

 العطف إنرتاكلمت )١

 frasa(وجنسي الذي يوّصل الكلمة بالكلمة أي جزء اجلملة العطف أي كوجن

atau klausa (و هذه الكلمات العطفية هي   .جبزء اجلملةagar, atau, dan, 

lalu, hingga, dengan, ketika, namun, sedang, bahkan, sehingga, serta, 

supaya, tetapi,  األمثلة يف اجلملة ٥٠.و ما أشبه ذلك:  

1. Ibu dan ayah pergi ke Bogor 

2. Dia dengan anaknya sudah datang 

3. Nama orang itu Adi atau Andi? 

4. Rumah itu besar tetapi halamannya sempit 

5. Sejak kecil dia kami asuh dan kami sekolahkan, namun setelah dewasa jadi orang 

besar dia lupa. 

6. Anak itu memang nakal, bahkan ibunya sendiri pernah ditipunya  

7. Dia tidak datang karena tidak diundang 

8. Anak itu rajin dan pandai  

9. Negara Republik Indonesia diproklamasikan ketika kakek masih kecil 

10. Ditangkapnya bola itu, lalu dilempar kembali ke anak-anak 

11. Dibelinya mangga itu kemudian dikupasnya hati-hati 

 العطف إكسرتاكلمت )٢
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إكسرتاكلمت هو الذي يوّصل اجلملة باجلملة  العطف أي كوجنوجنسي

 ,jadi, di samping itu, oleh karena itu, adapunأو الفقرة بالفقرة، مثال ذلك 

alkisah, oleh sebab itu, selain itu, dengan demikian, untuk itu, 

akibatnya, tambahan pula,  شبه ذلكو ما أ.  

 
  :أمثلة العطف إكسرتاكلمت يف اجلملة 

1. Pengusaha itu kaya raya dan dermawan. Oleh karena itu, ia dihormati oleh 

tetangga di sekitar rumahnya. 

2. Kualitas pendidikan kita tertinggal dari Negara maju. Oleh sebab itu, kita 

harus bekerja keras untuk mengajar ketinggalan ini. 

3. Pelestarian budaya hanya dapat dilakukan dengan kreativitas baru yang berakar 

pada kekayaan budaya. Untuk itu, siswa harus dilatih memanfaatkannya 

sehingga menghasilkan kreativitas baru. 

4. Kreativitas barunya berakar pada tradisi kehidupannya. Dengan demikian, ia 

tidak pernah kehhabisan sumber kreativitas baru. 

5. Ia senantiasa membangus karakternya. Di samping itu, ia juga memperluas 

wawasan bisnisnya. 

 اإلندونيسيةباللغة  العطف فوائد .٣

ذكر يف الصفحة السابقة على أن كوجنوجنسي نوعان إنرتاكلمت و 

  إكسرتاكلمت و لكن هناك 

و اجلملتني مناسبا أيف وصل الكلمتني  لعطف باللغة اإلندونيسيةأما الفوائد ل

  :مبقام اجلملة، و نرتّبها بنوعني كما يلي

  أوال فوائد كونجونجسي إنتراكلمت
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 )atau, entah(ني اخليار، مثال ذلك يب )١

Contoh : Sarjana teknik atau sarjana pendidikan sama pentingnya dalam pembangunan. 

 )dan, bahkan, selain, apalagi(يبني الزيادة، مثال ذلك  )٢

Contoh : Ibu dan ayah pergi ke Bogor 

 يبني الرتتيب، مثال ذلك  )٣

)kemudian, lalu, lantas, selanjutnya( 

Contoh : Dia mengambil segelas air lalu diminumnya sedikit-sedikit. 

 يبني املقارنة، مثال ذلك  )٤

)seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana( 

Contoh : Wanita itu mengeluh saja seakan-akan hidupnya tidak pernah senang. 

 )sebab, karena, lantaran(يبني وصل السبب، مثال ذلك  )٥

Contoh : Dia tidak masuk sekolah karena hujan. 

 يبني الوقت، مثال ذلك  )٦

)ketika, saat, sebelum itu, setelah itu, sewaktu, manakala( 

Contoh :Ayah membaca Koran pagi sebelum berangkat kerja 

 )yang(يبني التوسيع، مثال ذلك  )٧

Contoh :Anak yang baik banyak mempunyai teman. 

 يبني املضاّدة، مثال ذلك  )٨

)sebaliknya, sedangkan, tetapi, namun( 

Contoh :Rumah itu besar dan indah, tetapi halamannya sempit 



 

 ح

 )kecuali, selain, bukan(يبني االستثناء، مثال ذلك  )٩

Contoh :Semua siswa sudah hadir kecuali Anwar 

 ، مثال ذلك يبني التمّين  )١٠

)seumpama, seperti, sekiranya, andaikata, seandainya( 

Contoh :Kami sangat terkejut seperti mendengar petir di hari terang. 

 )bahwa(يبني تقدمي التأييد، مثال ذلك  )١١

Contoh :Pak guru menjelaskan bahwa beliau harus menghadiri rapat di kanwil pagi ini. 

 )dengan(يبني الكيفية، مثال ذلك  )١٢

Contoh :Arin mengupas mangga dengan pisau 

 يبني عالقة شرطية، مثال ذلك  )١٣

)jika, kalau, jikalau, asalkan, apabila( 

Contoh :Anda bias mengambil uang di atm asalkan memiliki kartu atmnya. 

 يبني عالقة غري مشرتط، مثال ذلك  )١٤

)walaupun, biarpun, meskipun, kendatipun, sungguhpun( 

Contoh :Orang itu masih saja kampungan walaupun tinggal di kota 

 يبني الغاية، مثال ذلك  )١٥

)sehingga, maka, sampai-sampai, akhirnya, akibatnya( 

Contoh :Perampok itu dikeroyok orang satu kampung sampai seluruh badannya babak 

belur 

 يبني وصل الرجاء، مثال ذلك  )١٦
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)agar, supaya, biar, semoga,(٥١ 

Contoh :Minumlah obat ini agar sakitmu segera sembuh. 

  ثانيا فوائد كونجونجسي إكستراكلمت

 بيان األسباب و العاقبة )١

Akhir-akhir ini bahaya kebakaran nampak meningkat. Sebab itu,  kita 

harus pula meningkatkan kewaspadaan. 

 بيان االستنباط )٢

Minggu lalu kau meminjam uang saya lima ribu rupiah, sekarang 

meminjam lagi dua ribu rupiah. Jadi, hutangmu semua tujuh ribu rupiah. 

 تعيني الوقت أو الزمان )٣

Kami baru saja selesai membangun masjid ini. Sebelum itu, kami pun 

telah membangun jembatan itu. 

 وجود التوكيد و التأييد )٤

Anak-anak itu memang nakal. Apalagi kalu jauh dari orang tuanya. 

 بيان املضاّدة )٥

Di kantor dia sangat galak terhadap bawahannya. Padahal, di rumah 

sangat takut pada istrinya. 

اليت تفيد عطف اجلمل باجلمل تفيد   إكسرتاكلمتجنوجنسي الفوائد لكو  و هذه

  ٥٢ .كذلك يف عطف الفقرة بالفقرة
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 تدريس اللغة العربية  .ج 

األنشطة اليت حتدث بني املعّلم و  منالتعليم و التعلم التدريس أو 

فالقيمة التعليمية . بالقيمة التعليمية اليت تلّون التفاعالت و تسستنتج التالميذ

بني عملية التعليم و التعلم اليت تتّم لتحقيق هدف معني الذي نتيجة للتفاعل 

و لذلك يقوم املعلم بتخطيط األنشطة التعليمية . ن يتّم التعليمأصّمم قبل 

  .ملصلحة التعليم استعداددة من كل يفاملنّظمة و امل

 ات اليت جيب ان تكون فيها فهما ولتعليم اللغة العربية ثالث مصطلح

 . و هي املدخل و الطريقة و األسلوب مفهوما دقيقا إالّ 

 المدخل  .١

أي املدخل يف التدريس هو جمموعة من االفرتاضات اليت تربطها بعضها 

ببعض عالقات متبادلة، و هذه االفرتاضات تتصل اتصاال وثيقًا بطبيعة اللغة 

و املدخل عادة ما يكون امرامتفقا عليه يف صورة . عمليت تدريسها و تعّلمها

  ٥٣.بدئية تتحمل اجلدل من وجهة نظر أصحابهتكاد تكومن

  .فاستخدام املدخل يف اجناز عملية التعليم ضروريّ 

 األسلوب .٢
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و هي اخلطط و التدابري و اخلطوات اليت تأخذ مكا�ا فعال يف حجرة 

الدراسة و تستخدم لتحقيق اهلدف من عملية التدريس يف املوقف التعليمي 

التدابري و اجلطوات ارتباطا قويا باإلطار و جيب ان ترتبط هذه اخلطط و , ذاته

و بالتاىل جيب أن يكون بينهما و بني املدخل األساسي انسجام  ،العام للطريقة

  .و اتساق كامل

أي أن مفهوم الطريقة يأخذ ىف اعتباره األسلوب الذى يتبعه املعلم ىف 

اعتبار و الفنيات اليت يسلكها املدرس ىف التدريس كما يأخذ ىف , تنظيم دروسه

  .الوسائل املعينة بكل أشكاهلا

واحلقيقة أن هذه التدابري و األساليب تعتمد اعتمادا كبريا على املدرس و 

كما أ�ا ختتلف من موقف إىل , على مهارته الشخصية وعلى تكوين الفصل

ولذالك قيل أنه ليس هناك طريقة أحسن و , بل و ىف املوقف الواحد, آخر

ال ميكن القول بأن هناك طريقة واحدة و وحيدة كما , أمثل على اإلطالق

فاختالف األهداف واختالف املادة و اختالف التالميذ . تالئم مواقف التعليم

و تعىن اسرتاتيجية . و املعلمني حيتاج إىل اسرتاتيجية و تكنية ىف الطريقة

 .التدريس أن يكون هناك ختطيط عام

  الطريقة .٣
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مة الختيار و تنظيم و عرض املادة معىن الطريقة يف التدريس هو خطة عا

اللغوية، علي أن تقوم هذه اخلطة حبيث يكون واضحا أن املدخل شيئ مبدئي و 

  ٥٤.الطريقة شيئ إجرائي

خيتلف تعريف طريقة التدريس باختالف املداخل و الرؤى الرتبوية و أما 

مفهوم الطريقة عند أوريل حبر الدين يف كتابه أن طريقة التدريس هي اخلطة 

و . الشاملة اليت يستعني �ا املدرس لتحقيق األهداف املطلوبة من تعلم اللغة

تتضمن الطريقة ما يتبعه املدرس من أساليب، و إجراءات، و ما يستخدمه من 

  ٥٥.مادة تعليمية و وسائل معينة

و يف ضوء هذا ميكننا أن نصل مبفهوم الطريقة إىل درجة من البساطة و 

ألسلوب أو املنهج الذي يسلكه املعلم مع تالميذه يف اإلجرائية عندما نراها ا

عملية التدريس حبيث يتيح هذا األسلوب او املنهج الفرصة الكاملة للتالميذ 

لكي يشارك بنشاط و فعالية يف عملية التعّلم و حبيث ال يصبح املتعّلم متلقيا و 

  .لكن مشاركا

                                                             
  ٤٦. ، صاملرجع  السابق ٥٤  

 ).٢٠١١ماالنق، مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق، (ة العربية، أوريل حبر الدين، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغ  ٥٥

  ١٢٣.ص
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ند ختطيط و بذلك أن حيدد املعلم طرائق التدريس باختيار صحيح ع

 . التدريس يف كل ماّدة من املواد الدراسية للغة العربية

هناك عدة الطرائق التعليمية املستخدمة لتدريس اللغة العربية اليت تستخدم  

. مالئمة مبواّد و مستوى املراحل الذي يعّلمها املدرس بأهداف و حوائج شىت

ة الكالم و طريقة على سبيل املثال استخدام طريقة املباشرة يف تدريس مهار 

و .السمعية و الشفوية تستخدم يف تدريس مهارة االستماع و ما أشبه ذلك

بتعدد و اختالف اجتاهات و مداخل تدريس اللغة كلغة أجنبية تعددت الطرائق 

طريقة املباشرة و طريقة القواعد و الرتمجة و  يف تدريس اللغة األجنبية فمن أّمهها

ية و الشفوية و الطريقة االنتقائية و طريقة التواصل طريقة القراءة و طريقة السمع

 .و غريها

 اللغة العربية للمدرسة الثانوية .١

اللغة العربية عند نظام وزارة الشؤون تدريس  املنهجّي من دفأّما اهل

أن درس اللغة العربية من الدرس الذي يؤيد  ٢رقم  ٢٠٠٨الدينية إندونيسيا سنة 

و اهليئة اإلجيابية عند اللغة العربية استقبالية كان  و يشرف و يقوم بتطوير الكفاءة

ألن الغرض احلقيقي من تعلم اللعة العربية عو تيسري تعلم املصادر . أو إنتاجية

 .الدينية و هو القرآن و األحاديث النبوية مث الكتب الرتاث لدي الطلبة
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  :لدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية أهداف كما يلي  

تطوير كفاءة االتصال اللغوية كتابة أم شفوية يشمل أربع مهارات   .أ 

 .االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة

تنمية الوعاية عن أمهية اللغة العربية من اللغة األجنبية اليت تكون أداة   .ب 

 .التعلم املهمة يف تعلم القرآن

ب آفاق تكوين التفكري املسلسل بني اللغات و الثقافات كي يوّسع الطال

 ٥٦ .الثقافات و املعلومات

 العطف في برنامج اللغة العربيةفي المدرسة الثانوية .٢

العطف يف اللغة العربية إنه من عناصر القواعد أّما تعليم اللغة العربية  

و  الثالثةعناصر الكلغة أجنبية من جهة خاّصة ال تنفك كو�ا من جناح أهداف 

أهداف لك جناح تدريس العطف مهم ك، لذهي األصوات و املفردات و القواعد

 . برنامج اللغة العربية من

القواعد من أحد الفرع يف عناصر و هناك بعض األهداف من تدريسها 

و هي إقامة اللسان و جتنب اللحن يف الكالم، و لكن مل تكن هذه األهداف 

معايريا جلميع أقطار العامل فتصبح هذه األهداف من أهداف تدريس القواعد 

كوين امللكة اللسانية الصحيحة ال حفظ القواعد ا�ردة، لذالك يضاف هي ت
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�ذا على أن هناك هدفان من تدريس القواعد أّوًال فهم ما يقرأه و يسمعه، و 

و أما األهداف من . ثانيا هو وضع ما يكتبه أو يتحدث به يف صياغة مفهمة

على وجه عام فهي زواد  تدريس القواعد يف املدرسة الثانوية اإلسالمية بإندونيسيا

معرفة الطالب يف تركيب اجلمل اجلديدة و يطبقها باستخدام املفردات اليت ميلها 

  ٥٧ .الطالب

و كما نتعلم اللغة اإلجنليزية كثريا لعملية اتصالية يف العامل جبميع 

عناصرها فنحن نتعلم اللغة العربية بوصفها و عناصرها كذالك إذن حنتاج كذالك 

اعد كما حنتاج إىل التدريب املكثف على استعمال اللغة حىت إىل فهم القو 

نتمكن يف النهاية من استعمال اللغة استعماال صحيحا، و ذلك أن استعمال 

اللغة و اإلتيان بصيغها قد يكون عادة و اصبحت اللغة أداة للتفكري و اإلنسان  

قات كائن عاقل ال ميكن أن يتجاهل املعلم إن اراد ان يستفيد من كل طا

  ٥٨.تالميذه يف عملية التعليم

يف هذا البحث وصفت الباحثة على الكفاءات األساسية و مادة اللغة 

العربية للصف العاشر من درجة الفصل الدراسي أي الصف األول من املدرسة 

  ٥٩:الثانوية حول العطف و هي كما يلي

 جدول برنامج العطف ملواد الثانوية - 
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Materi Pokok Kompetensi Dasar Standar Kompetensi 

- Materi teks 

ةاملهن  

 حفظ املفردات -

1.1 mengidentifikasi bunyi, 

ujaran (frasa atau 

kalimat) dalam suatu 

konteks dengan tepat  

1.2 menangkap makna dan 

gagasan atau ide dari 

berbagai bentuk wacana 

lisan secara tepat dan 

lancar 

1. Menyimak 

Memahami 

informasi lisan 

berbentuk paparan 

dialog tentang 

Pekerjaan )املهن(  

 إجابة األسئلة -

مترين الكالم  -

 باحلوار

تكميل نّص  -

 احلوار

a. menyampaikan gagasan 

atau pendapat secara 

lisan sesuai konteks 

dengan lafal yang tepat 

b. melakukan dialog sesuai 

konteks dengan tepat dan 

lancar 

2. Berbicara  

Mengungkapkan 

informasi secara 

lisan berbentuk 

paparan atau dialog 

tentang 

Pekerjaan )املهن(  

قراءة النّص  -

باملوضوع 

"املهنة"  

قراءة النّص  -

 بدون الشكل

a. melafalkan atau 

membaca nyaring kata, 

kalimat dan wacana tulis 

secara tepat dan benar 

b. mengidentifikasi bentuk 

dan tema wacana secara 

tepat dan benar 

c. menemukan makna dan 

gagasan atau ide wacana 

tulis secara tepat 

3. Membaca 

Memahami wacana 

tertulis berbentuk 

paparan atau dialog 

tentang 

Pekerjaan )املهن(  



 

 ح

مترين تشكيل  -

 النّص للقراءة

مترينات عن  -

 الكتابة

لرتمجةمترين ا -  

مترين يف  -

 اإلمالء

مترين عن  -

 القواعد

3.1 menulis kata, frasa, dan 

kalimat dengan huruf, 

ejaan dan tanda baca 

yang tepat dan benar 

3.2 mengungkapkan gagasan 

atau pendapat secara 

tertulis dalam kalimat 

dengan menggunakan 

kata, frasa, dan struktur 

yang benar. 

4. Menulis 

mengungkapkan 

informasi secara 

tertulis berbentuk 

paparan atau dialog 

tentang 

Pekerjaan )املهن(  

Struktur kalimat yang digunakan adalah العطف 

 

   



 

 ح

  الباب الثالث

  طريقة البحث و التحليل

أما الطريقة و أسلوب التحليل املستخدمة إلجراء البحث و التحليل عن هذه 

  :سالة معينة بأمور تاليةالر 

 نوع البحث .١

أما البحث . استخدمت الباحثة طريقة البحث املكتّيب بوصف نوعيّ 

املكتيب فهو بذل اجلهد عند الباحث أو الباحثة جلمع و حترير املعطيات و 

و أما من شكل العرض يتضمن هذا  ٦٠.البيانات املناسبة مبشكلة البحث

الذي تصور ) penelitian deskriptif kualitatif(البحث كبحث نوعي وصفّي 

و هذا البحث التحليلي النوعي ٦١.املعطيات باأللفاظ أو الوصف عن األحوال

و العطف باللغة اإلندونيسية و إعداد  اللغة العربيةالعطف بيتضمن عن أحوال 

من  ثانوية كتاب املدرسي للمدرسة التدريسها للمدرسة الثانوية بتطوير املواد منال

 .دّرجهاناحية ت
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  مصادر البيانات .٢

ليل املكتيب فاختذت الباحثة البيانات من حكما كان هذا التحليل هو الت

و الكتاب فقط، و هنا انقسم مصدر البيانات إىل قسمني و هو املصدر التمهيدي

 sumber data(أي مسي بـــــــــــــ و املصدر الثانوي، )sumber data primer(سمي بـــ

sekunder(ر التمهيدي هو الذي ستأخذ الباحثة منه املعطيات و البيانات فاملصد

و اختذت الباحثة أنواع املعطيات و البيانات من كتب  ٦٢.مباشرة كموضوع البحث

 .أو رسالة علمية أو األخبار الشائعة، و الكتب اإلليكرتونيكّي أونلني و غريه

 :فبعض املصادر التمهيدية هي 

 .تب الوطنيةدار الك :بنغتزي ليبيا .مل يف اللغة العربيةالشاعبد اهللا حممد النقراط،  .١

 .٢٠٠٣الطبعة األوىل، 

دار املشرق للنشر و : اململكة العربية السعودية .، خمتصر النحوعبد اهلادي الفضلي .٢

 .١٩٨٠التوزيع و الطباعة، 

 .دار الثقافة اإلسالمية: بريوت .ملخص قواعد اللغة العربية فؤاد نعمة، .٣

 .،احلرمنيالنحو الواضح اجلزء الثالثمصطفى أمني،  علي اجلارم و .٤
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: صيدا، بريوت  .جامع الدروس العربية اجلزء الثالثشيخ مصطفى الغالييين،  .٥

 .منشورات املكتبة العصرية

6. Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006. 

7. Redaksi Lima Adi Sekawan, EYD Plus. Jakarta : Limas, 2007. 

8. Widjono Hs., Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di 

Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Grasindo, 2012. 

9. Nurul Huda, Mudah Belajar Bahasa Arab. Jakarta: Amzah, 2012. 

10. Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa. Bandung: Angkasa, 

1992. 

و أما املصدر الثانوي هو الذي جييب بعض املشكلة و لزيادة املساعدة من 

املصدر األول التمهيدي، و أما هذا املصدر أخذته الباحثة من كتب أخرى 

  :، منهااملالئمة مبشكلة البحث

حبث مقدم  .التحليل التقابلي بني النظرية والتطبيقأمحد عبد اهللا البشري،  .١

 .١٩٨٨ :جاكرتا ،يف الندوة اليت تقام

مكة  :جامعة ام القرى .تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اخرىمد كامل الناقة، حم .٢

 .١٩٨٥املكرمة، 

مطبعة  :ماالنق .، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربيةأوريل حبر الدين .٣

 .٢٠١١مية مباالنق، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكو 



 

 ح

4. Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. Jakarta: PT Raja 

GrafindoPersada, 2014. 

5. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010. 

6. Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remedi Bahasa. Bandung: Angkasa, 1990 

7. Dr. Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2015 

8. Minaul Aziz dan Aswin Yunan, Terampil Bahasa Arab 1 untuk kelas X Madrasah 

Aliyah. Solo: Aqila PT Tiga Serangkai, 2008. 

9. Prof. Dr. hj. T. Fatimah Djajasudarma, Metode Linguistik Ancangan Metode 

Penelitian Dan Kajian. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006. 

10. Dr. Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Prespektif 

Komunikatif, Jakarta: Prenada Media Group, 2015. 

  طريقة جمع البيانات .٣

ملكتبية فاحتاجت الباحثة كثريا من قراءة هذه الرسالة العلمية من النوع ا

الكتب و املواّد و املقاالت املتعلقة مبوضوع البحث إما من الكتب التقليدية 

اجلامدة أو الكتب اإللكرتونكية أو املقاالت من اإلنرتنت عّم يتعلق بالعطف 

  .باللغة اإلندونيسية أو العربية

قة وثيقية، و هي استخدمت الباحثة هلذا التحليل النوعي طريإذن 

الطريقة اليت تبحث عن األمر املرّكز بشكل الكتابة أو النسخة أو األخبار أو 

و يف بعض الكتابة استعمال العبارة . ا�الت أو الوثيقة املكتبية و ما أشبه ذلك

 ٦٣.الصارحة جائز عند قيد املعطيات الغريبة
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 التقابلي تحليلال .٤

أسلوب و املعطيات شىت و هي اخلطوة الضرورية بعد إتيان البيانات 

التحليل التقابلي، من التحليل أما يف هذا البحث استخدمت الباحثة أسلوب 

حيث أن األخبار و البيانات مل تكن مفهوما و مل تؤت نتيجة واضحة فلذلك 

 ٦٤.استخدمت الباحثة أسلوب التحليل التقابلي

هج التحليل فطريقة التحليل من املعطيات املوجودة استخدمت الباحثة من

 و التشابه اللغة األوىل و اللغة الثانية ملعرفة الفرق بني باملقارنة هو التقابلي

  ٦٥.بينهما

فالتحليل التقابلي هو انشطة يف حبث التفرق و التسوية بني اللغتني 

و . بأهداف معينة اليت استخدمت ألساس تفسري و تيسري صعوبة لدي الطلبة

و يهدف التحليل . وبة يف تعلم اللغة العربيةخاصة ففي هذا البحث تيسري الصع

اللغة  و هي التقابلي يف هذا البحث ملقارنة تراكيب و أساليب لغة األمّ 

اإلندونيسية يف مادة القواعد مبوضوع العطف، باللغة العربية ملعرفة التسوية بني 

  ٦٦.هذه اللغتني

 :ربع و هي و أما اخلطوات يف تدريس اللغة األجنبية بالتحليل التقابلي أ

                                                             
64 Dr. Ibrahim, MA, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 108 
65 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remedi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1990), h. 2 
66 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1992), h. 5 



 

 ح

  .كوجنوجنسياخلطوة األوىل مبقارنة العطف و   )١

و اخلطوة الثانية هي بتنبئة عناصر اللغة اليت تسبب إىل الصعوبة يف  )٢

 .كوجنوجنسيالتعلم لدي الطالب و تدريس العطف و  

و تاليها إعطاء االهتمام اخلاص باألخطاء الشائعة و املشكلة  )٣

 .املوجودة يف تدريس العطف باللغتني

 ٦٧.س املواد بطريقة مناسبة فائقةتدري )٤

فهو يفيد . وفائدة األخرى علم اللغة التقابلى ىف تعليم اللغات االجنبية

ذلك ألن اللغات ختتلف ىف نظمها وتتشابه ىف . املتعلم واملعلم وواضع املنهج

فاذا تعرف املتعلم على اوجه التشابه بني لغته االم واللغة . بعض جوانبها

  .ن يقيس عليها مايتعلمهميكنه أ, املتعلمة

طريقة التحليل التقابلي تفيد ترتيب عناصر التشابه و التفرقة بني اللغيت 

األوىل و الثانية تعين اإلندونيسية و العربية و �ذه النتيجة استطاع املدرس أن 

ألن من هذا التحليل التقابلي يعرف . يعني اإلسرتاجتية املناسبة لتعليم اللغة العربية

اب اللغة األجنبية أي اللغة الثانية مؤثر باستيعاب اللغة األوىل أو لغة أن اكتس

 ٦٨.ألن تعّلم اللغة الثانية هو إرساهلا و التسوية بينها و اللغة األمّ . األمّ 
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النظرية التقابلية ترى على أن النجاح يف تعلم اللغة الثانية متعلقة بأحوال 

أما اللغة الثانية البد فيها االنتقال و . سيطرة اللغة األوىل اليت تعلمها الطالب

من اللغة األوىل، فلذلك من أشكال العناصر و القواعدمن اللغة األوىل يؤثر كثريا 

يف سيطر�ا والتشابه بينهما أكثر فسوف يساعد و يسهل إنقاص الصعوبات 

  .لدي الطالب يف تعلم اللغة األجنبية و هي املراد هنا اللغة العربية

يل التقابلي استكرب التشابه من اللغتني اليت تعلمها الطالب نظرا من التحل

  ٦٩.و اليت سيتعلمها، سيسري سري السيطرة اللغة اليت يتعلما حاال

و بعد عرض البيانات بطريقة التحليل التقابلي هناك اخلطوات أخرى يف 

  :أسلوب التعليم للغة العربية كما يلي

 تعرف الصعوبة الشائعة من كال اللغتني )١

 ار الفرق بني اللغتني إما من األصوات أو املفردات أو العناصرإظه )٢

يف عملية تعليم اللغة العربية أعطى املدرس الطالب مسرية حمددة عن  )٣

 .الصعوبات بأسلوب التحليل التقابلي

من تلك املسرية، جيب أن يأيت املدرس بالتحليل تلك البيانات  )٤

 .ليكون حّال من املشكالت لدي الطلبة

                                                             
  ٢٥٧. ص. نفس المكان،٦٩
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هذا احلل يصنف يف جداول خاصة لسهولة الفهم لدي من خيار  )٥

 .الطلبة

بعد ذلك شرح املدرس تلك اجلداول اليت صنف به حىت فهم  )٦

 ٧٠.الطالب فهما تاّما عن املواد الدراسية
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  الباب الرابع 

 عرض البيانات

 عطف باللغة اإلندونيسية لو ا لغة العربيةالعطف بال عنالتحليل التقابلي   .ج 

 kataالعطف باللغة اإلندونيسية الذي مسي بــــــــ  العطف و على أساس مالحظة

penghubung  اليت قد حققت الباحثة يف الباب الثاين فإن الباحثة ستقوم بتحليل التقابلي

بشأن جوانب التشابه و االختالف بني اللغتني عنصرا  kata penghubungبني العطف و 

  .بعد عنصر

 النوعتحليل التشابه من ناحية  )١

  ١التشابه دول ج  ) أ

  kata penghubung  العطف

العطف نوعان عطف البيان هو الذي يفيد 

إيضاح متبوعه إن كان املتبوع معرفة و عطف 

النسق هو الذي يعطف الكلمات أو اجلمل 

حبروف عطفية التسعة و هي 

  .ال/لكن/بل/حىت/أم/أو/مثّ /الفاء/الواو

األول يوّصل بني الكلمة  نوعان كوجنوجنسي

مة و ّمسي بكوجنوجنسي إنرتاكلمت، مع الكل

و ّمسي  و الثاين يوّصل بني اجلملة مع اجلملة

  .بكوجنوجنسي إكسرتاكلمت

 kataفأن العطف و " يوّصل"من اجلدول السابق يعرف التشابه منهما بكلمة 

penghubung يتساويان يف وصل الكلمات و اجلمل و كذلك يتفقان يف عدد النوع.  
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وع للعطف يف اللغة العربية فاألول هو عطف البيان يضيح و لكن اختلف شكل الن

املتبوع و أما العطف الثاين عطف النسق يوصل بني كلمتني أو مجلتني حبروف عطفية و أما نوع 

kata penghubung  األول إنرتاكلمت الذي يفيد وصل الكلمة بالكلمة و الثاين يفيد وصل

 . اجلملة باجلملة

  األمثلة  جدول  ) ب

  العطف  رقم

  ُأْخُتكَ َجاَءْت ِهْنٌد   عطف البيان  ١

  يأت زيٌد ملْ   عطف النسق  ٢
ْ
  عمرٌ  بل

Kata Penghubung  

 yang  Amar tetapig datanZaid tidak  عطف إنرتاكلمت  ١
datang  

٢    

  عطف إكسرتاكلمت

Pengusaha itu kaya raya 
dan dermawan. oleh karena 
itu, ia dihormati oleh 
tetangga di sekitar 
rumahnya. 

التشابه من اجلدول السابق يف رقم الثاين من مثال عطف النسق يعرف أن حرف 

قد سبقه أداة النفي فتفيد اجلملة نفي إتيان زيد و إثبات عمر أنه يأيت، ) بل(العطف 

يف رقم األول أدناه أنه يفيد النفي  kata penghubungو قد تشابه منه املثال من  

واختلف األمثلة األخرى أن مثال عطف البيان يفيد . ات إتيان عمرأيضا لزيد و إثب

  .kata penghubungالبدل �يئة أخت هند مل توجد من األمثلة يف 
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  و أما أمثلة االختالف من ناحية املعاين يف الرتكيب كما يلي 

  اللغة االندونيسية  اللغة العربية  رقم

 Hindun saudara perempuanmu  ُأْخُتكَ َجاَءْت ِهْنٌد   ١
sudah datang 

  يأت زيٌد ملْ   ٢
ْ
 Zaid tidak dating tapi umar yang  عمرٌ  بل

datang 

 Zaid tidak datang tetapi Amar  عمرٌ ما جاء زيد بل   ٣
yang datang  

التاجر غين و حليم فلذلك حيرتمه   ٤

  كثري من جريانه

  

Pengusaha itu kaya raya dan 
dermawan. oleh karena itu, 
ia dihormati oleh tetangga 
di sekitar rumahnya. 

فيفهم من هذا اجلدول ان العطف يف العربية ال يوافق مجيع انواع العطف يف  

مل توافق معىن عطف كوجنوجنسي ) ٤(أن هناك يف املثال األخري . اللغة اإلندونيسية

  .بأدوات العطف

  . وجد هذه احلرف يف العطفيف املثال السابق ال ت  ,oleh karena ituمثال 

 الفوائد فيتحليل االختالف  )٢

 kata penghubungوفقا بالبيانات اليت وصفت الباحثة عن فوائد العطف و 

  :فحصلت الباحثة على أمناط تشابه الكلمات و اختالفها، و هي كما يلي

 جدول االختالف  ) أ

 

  



 

 ح

  Kata Penghubungفوائد   العطففوائد   رقم

اجلمع / االشرتاك  1

  )لواوا(

 ,dan, bahkan, selain(اجلمع أو الزيادة 

apalagi(  

  )atau, entah(التخيري / اخليار  )حىت(الغاية   2

ترتيب مع التعقيب   3

  )الفاء(

  )kemudian, lalu, lantas, selanjutnya(الرتتيب 

ترتيب مع الرتاخي   4

  )مثّ (

 ,seakan-akan, seolah-olah(املقارنة 

sebagaimana(  

  )sebab, karena, lantaran(وصل السبب   )ال(ي النف  5

 ,ketika, saat, sebelum itu, setelah itu(الوقت   )اإلضراب(اإلضراب   6

sewaktu, manakala(  

  )yang(معىن التوسيع   )لكن(االستدراك   7

 ,sebaliknya, sedangkan(اإلضراب / املضاّدة   )أم(ختيري / تعيني   8

tetapi, namun(  

  )kecuali, selain, bukan(االستثناء /النفي  )أو(تقسيم / ختيري  9

  )bahwa(التأييد أو التوكيد   -  10

  )dengan(الكيفية / الطريقة  -  11

 ,seumpama, seperti, sekiranya(التمين   - 12

andaikata, seandainya(  

 ,jika, kalau, jikalau, asalkan(الشرطية   - 13

apabila(  

 ,walaupun, biarpun( مشرتط عالقة غري  - 14

meskipun, kendatipun, sungguhpun(  



 

 ح

-sehingga, maka, sampai(العاقبة / الغاية  - 15

sampai, akhirnya, akibatnya(  

  ),agar, supaya, biar, semoga(الرجاء   - 16

  )Jadi(االستنباط   - ١٧

الف من الفوائد بني ناًدا باجلدول السابق حصلت الباحثة على حتليل االختتاس

هناك سبع " Kata Penghubung"العطفني، أن للعطف تسعة حروف مع الفوائد و أما لِــــــ

  .الكثرية العطفية عشر فائدة مع الكلمات

هناك بعض  Kata Penghubungو من بعض الفوائد األخرى يف العطف و 

  :التشابه و بيا�ا كما يلي

 جدول التشابه مع االختالف  ) ب

  فالعط  رقم
Kata penghubung 

  )الواو(الجمع / االشتراك  1

  َجنح َخالٌد و حممدٌ : 1 املثال

عطف حممٌد  ١يف املثال ) الواو(حرف 

و ) املعطوف(على َخالٌد ) املعطوف عليه(

 مجع بينهما يف احلكم

  إن تؤمنوا و تتقوا فادخلوا اجلنة :2 املثال

 تؤمنواعطف فعل  ٢يف املثال ) الواو(حرف 

) املعطوف(و فعل تتقوا  )عليه املعطوف(

مشرتكا و جيمع يف حكم واحد كشروط 

 ,dan, bahkan, selain(أو الزيادة  الجمع

apalagi(  

I. Anak itu rajin dan pandai 

و جيمع  pandaiو  rajinمن املثال اآليت يعطف 

  .بينهما يف صفة ولد
II. Anak itu memang nakal, bahkan 

ibunya sendiri pernah ditipunya. 

قبل (من املثال السابق يفيد عطف اجلملة األوىل

و اجلملة بعد العطف و جيمع بينهما يف ) الشولة

 .رتبة واحدة مع الزيادة يف الثانية

III. Andi memang nakal, apalagi kalau 



 

 ح

 .di sekolah  دخول اجلنة

قبل (من املثال السابق يفيد عطف اجلملة األوىل

مع بينهما يف و اجلملة بعد العطف و جي) الشولة

 .رتبة واحدة مع الزيادة يف الثانية

IV. Rina gadis yang pandai memasak, 
selain itu ia juga pandai menulis 
dongeng.  

) قبل الشولة(من املثال يفيد عطف اجلملة األوىل

و اجلملة بعد العطف و جيمع بينهما يف رتبة 

 .واحدة مع الزيادة يف الثانية

يتساويان يف مجع املعطوف و ”dan“ بقة تشا�ت فائدة واو العطف بكلمة من األمثلة السا

يف الفوائد ) dan, bahkan, selain, apalagi(املعطوف عليه يف حكم واحد، و اختلف بالكلمات 

  .أ�ا تفيد اجلمع مع الزيادة و أما الواو تفيد اجلمع و االشرتاك

  )حتى(الغاية   2

بلغ الغاية  هذا احلرف يدل على أن املعطوف

بنسبة للمعطوف عليه يف الزيادة أو النقص، 

  بشرط أن يكون املعطوف امسا ظاهرا 

  أكلُت السمكة َحىتَّ رأسها : ١املثال

يف هذا املثال يدل على أن رأس السمكة 

  . يبلغ إليه غاية األكل منها يف الزيادة

  القائد حتىفر اجلنود : ٢املثال

ائد أنه يفّر يف هذا املثال يدل على غاية الق

  إىل اجلنود

 ,sehingga, hingga, sampai(العاقبة / الغاية

akhirnya, akibatnya(  

I. Perampok itu dikeroyok orang satu 
kampong, sampai seluruh badannya 
babak belur. 

يف هذا املثال دل العطف على أثر العقوبة من 

 .اجلملة األوىل سببا لوقوع الثانية

II. Lia belajar hingga larut malam. 

يف هذا املثال دل العطف على غاية التعلم من 

 .املساء حىت الليل

III. Tasya bekerja keras, sehingga 
berhasil mendapatkan cita-citanya. 

يف هذا املثال دل العطف على حصول األمل 

اليت تأيت بعده نتيجة أي غاية ) يف اجلملة الثانية(

 )عطفقبل ال(من اجلملة األوىل 

IV. Setelah lama menunggu, akhirnya 



 

 ح

kami mendapar giliran membayar 
SPP. 

يف هذا املثال دل العطف على غاية االنتظار يف 

 اجلملة قبله حصلت يف اجلملة بعده

V. Ayah lupa meminum obatnya 
semalam, akibatnya mag ayah 
kambuh lagi. 

قبله يف هذا املثال دل العطف على عاقبة اجلملة 

  .يف اجلملة بعده و هو املرض

 ,sehingga, hingga, sampai, akhirnya(تعرف من األمثلة بني فائدة حرف العطف و كلمات 

akibatnya ( الذين يتفقان يف بيان يف غاية املعطوف للمعطوف عليه أو عاقبة اجلملة األوىل يف

كون املعطوف من اسم ظاهر، و لكن و أما اختالفهما أن حّىت تفيد الغاية بشرط أن ي. الثانية

  .مل يكن املعطوف امسا ظاهرا بل يتكون من مجلة Kata penghubungيف األمثلة من 

  )الفاء(ترتيب مع التعقيب   3

  يَْاُمُر الَقاِئُد فـََيَتَحّرُك اجلَْيشُ : ١املثال

تفيد هذا العطف على حترك اجليش مباشرة 

  .بعد أمر القائد دون مدة زمان

ًدا فـََعِلي�ا: ٢املثال  َرأَْيُت ُحمَمَّ

يف املثال الثاين تفيد الفاء على أن املتكلم 

رأى حممدا و بعد ذلك رأى عليا مباشرة دون 

  .مسافة وقت أو زمان

  )kemudian, lalu, selanjutnya( الترتيب

  

I. Dia mengambil segelas air, lalu 
diminumnya sedikit-sedikit. 

طف على ترتيب العمل يف يف هذا املثال أفاد الع

اجلملة قبله جلملة بعده يف أخذ ماء الشرب و 

  .بعد ذلك يشربه

II. Dibelinya mangga itu kemudian 
dikupasnya hati-hati 

يف هذا املثال أفاد العطف على ترتيب العمل 

من شراء الفاكهة يف اجلملة األوىل ّمث قشرها 

 .بعده

III. Mula-mula ayah membersihkan 
bambu, selanjutnya ayah 
merakitnya hingga menjadi kerangka 
layang-layang. 

يف هذا املثال أفاد العطف على ترتيب العمل يف 

 (ترتيب مع التراخي   4
ّ
  )ثم

  بوجود فرتة زمنية

الثانوية مث  خل أمحُد املدرسةَيدْ : ١املثال

  اجلامعة

يف املثال السابق تفيد ّمث ترتيب دخول أمحُد 



 

 ح

قدر ثالث (الثانوية و بعدها بفرتة املدرسة

  .دخل هو إىل اجلامعة) سنوات تقريبا

 تقدم الطالب النشيط أمام الفصل: ٢املثال

  صاحبه مث

يف املثال السابق تفيد ّمث ترتيب تقدم الطالب 

  .صاحبه بعد فرتة ومان النشيط مع

  .اجلملة األوىل مثّ بعد ذلك اجلملة الثانية

و مجيع هذه الكلمات العطفية مل تفد على بيان 

 .زمان

أفادت حرف الفاء الرتتيب مع التعقيب مباشرة، و أفادت ّمث  ٤و  ٣من أمثلة العطف يف رقم 

على الرتتيب مع الرتاخي بعد مدة زمان، عرضت الباحثة هذين احلرفني يف حتليل واحد بنسبة 

فتشا�ت الفاء و ّمث و  . بإىل تقابله بالعطف يف اللغة اإلندونيسية هناك فائدة واحدة عن الرتتي

 Kataمجيعها تفيد الرتتيب، و اختلفت العطف و  )kemudian, lalu, selanjutnya(كلمات 

penghubung  بأن فاء العطف تفيد الرتتيب مع التعقيب مباشرة، و حرف ّمث تفيد الرتتيب مع

رتتيب فقط دون الرتاخي بفرتة زمنية، و لكن كلمات  من العطف باللغة اإلندونيسية تفيد ال

  .بيان زمان

  )ال(النفي   5

تفيد إثبات احلكم للمعطوف عليه و نفيه 

بشرط أن يكون معطوفها . عن املعطوف

 مفرد

  َذَهْبُت إىل املدرسِة ال البيتِ :  ١املثال

تفيد العطف نفي البيت  ١يف هذا املثال

املعطوف (و إثبات املدرسة ) املعطوف(

  .مفرد يف احلكم، و كان املعطوف) عليه

  أعطى الطبيب الوصفة ال الدواء:  ٢املثال

تفيد العطف نفي الدواء  ١يف هذا املثال

 )kecuali, selain(االستثناء /النفي
I. Semua siswa sudah hadir kecuali 

Anwar 

ف النفي و يف املثال السابق تفيد كلمة العط

االستثناء من حضور التالميذ سوى نفر واحد 

 معطوفة بعده )Anwar(بكلمة 

II. Rani menyukai semua jenis sayuran 
selain labu. 

يف املثال السابق تفيد كلمة العطف النفي و 

معطوفة  )labu(االستثناء من اخلضروات لكلمة 

  بعده



 

 ح

) املعطوف عليه(و إثبات الوصفة ) املعطوف(

  .يف احلكم، و كان املعطوف مفرد

اليت تفيد االستثناء مع النفي يف إتيان ) kecuali, selain(ال للنفي بكلمات تشا�ت حرف 

املعاين املنفية يف منط الكلمات العطفية مع فائدة النفي للمعطوف، و لكن خيتلف ال بأنه فقط 

تفيد النفي مع االستثناء معا، فيجب أن  Kata penghubungتفيد النفي و أما الكلمتني من 

  .)labu: مثال(خيصص الكلمة املعطوفة من معىن عاّم 

  )بل(اإلضراب و االستدراك   6

تفيد معىن اإلضراب إذا مل يسبقه نفي أو 

 . �يشن و تفيد االستدراك يف اجلملة املنفية

  باخرةبل  ظهر على األمواج زورق:  ١املثال

أصلح هذا العطف مراد املعطوف عليه و 

  .نفا عن املعطوف ، بكو�ما اإلفراد

  ال تصاحب األمحق بل العاقل : ٢املثال

ثبت هذا العطف حكم العاقل للمصاحبة و أ

  نفا عن مصاحبة األمحق، بكو�ما يف اإلفراد

 ,sebaliknya, sedangkan(االستدراك / املضاّدة 

tetapi, namun( 
I. Rumah itu besar dan indah, tetapi 

halamannya sempit 

من املثال يبني أنه يفيد كلمة العطف ضّد أي 

بله مع اجلملة اليت اختالف املعىن من اجلملة ق

 .تأيت بعده

II. Pak Andi menjadi dokter di puskesmas, 
sedangkan istrinya menjadi bidan 

من املثال يبني أنه يفيد كلمة العطف ضّد أي 

اختالف املعىن من اجلملة قبله مع اجلملة اليت 

 .تأيت بعده

III. Sejak kecil Anita memang keras kepala 
dan manja. Namun, setelah dewasa dia 
sangat rendah hati dan suka menolong. 

من املثال يبني أنه يفيد كلمة العطف ضّد أي 

اختالف املعىن من اجلملة قبله مع اجلملة اليت 

 .تأيت بعده

IV. Muara sungai ini lebar dan dangkal. 
Seebaliknya, bagian hulu sungai ini 
sempit dan dalam. 

أنه يفيد كلمة العطف ضّد أي  من املثال يبني

  )لكن(االستدراك   7

أن يكون معطوفها مفردا ال اجلملة و أن 

 تكون مسبوقة بنفي أو �ي 

  القلملكن ال تأخذ الكتاب :  ١املثال

أثبت هذا العطف حكم املعطوف و نفا عن 

  اإلفراد املعطوف عليه، بكو�ما

  ما سافرت بالسيارة لكن القطار : ٢املثال

للسفر و نفا  القطارأثبت هذا العطف حكم 



 

 ح

اختالف املعىن من اجلملة قبله مع اجلملة اليت   السيارةعن 

  .تأيت بعده

 ,sebaliknya(و ) لكن(و ) بل(يف األمثلة األعلى أن  Kata penghubungتشابه العطف و 

sedangkan, tetapi, namun (و. يتساويان يف االستدراك بني املعطوف و املعطوف عليه 

تفيد االستدراك أو اإلضراب بني املعطوف و املعطوف عليه، و أما ) بل(االختالف بينها أن 

يفيد االستدراك فقط، و يشرتط هلذين حرفني أن يكون املعطوف مفردا و ال مجلة، و ) لكن(

يفيد املضاّدة و االستدراك بني ) sebaliknya, sedangkan, tetapi, namun(أّما الكلمات العطفية 

  ).frasa(جلملة أو جزء اجلملةا

 )أم(ختيري / تعيني   8

مهزة التسوية أي (سبقها اهلمزة بشرط أن ت

  )مهزة االستفهام

  قامأم  سواء علي أَ قعد حممدٌ  : ١املثال

يف هذا املثال سبقت أم �مزة التسوية اليت 

تفيد عطف تعيني قعود حممد و قيامه 

  .متساويان

  ؟أ حامت عندك أم صاحل: ٢املثال

و يف هذا املثال سبقت أم �مزة االستفهام 

  .تفيد اخليار بني املعطوف و املعطوف عليه

  

 )atau( التخيري/ اخليار
I. Kaya atau miskin di hadapan Tuhan 

sama saja (2 kata sifat berlawanan 
makna) 

من املثال األول يبني اخليار بني الكلمات و 

ني و بعدها بصفت atauاجلمل قبل كلمة 

 .خمتلفتني

II. Jangan menegur atau mengajak anak 
nakal itu (2 kata kerja) 

من املثال الثاين يبني اخليار بني الكلمات و 

 .و بعدها بفعلني atauاجلمل قبل كلمة 

III. Bagi saya makan nasi atau roti tak jadi 
masalah (2 kata benda) 

 من املثال األخري يبني اخليار بني الكلمات و

و بعدها بامسني  atauاجلمل قبل كلمة 

  .جامدين
  )أو( الشك /ختيري  9

تستعمل لإلباحة و التخيري بعد الطلب، 

أو التقسيم أو التفصيل أو  لشكتستعمل ل

 .اإل�ام بعد اخلرب



 

 ح

  درمهني أوخذ من مايل درمها :  ١املثال

ختيري ) أو(يف هذا املثال األول تفيد حرف 

أل�ا تأيت بعد املعطوف و املعطوف عليه 

  الطلب

  جالس العلماَء أَْو الزهداءَ :  ٢املثال

اإلباحة ) أو(يف هذا املثال الثاين تفيد حرف 

  أل�ا تأيت بعد الطلب

  نصارىأو  هوًدا و قالوا كونوا: ٣املثال

) أو(يف هذا املثال الثالث تفيد حرف 

تفصيل املعطوف و املعطوف عليه أل�ا تأيت 

  بعد اخلرب

  لبثنا يوًما أو بعض يومٍ : ٤املثال 

الشّك ) أو(يف هذا املثال األخري تفيد حرف 

بني املعطوف و املعطوف عليه أل�ا تأيت بعد 

  اخلرب

من كلمات ) atau(و ) أم(و ) أو(يف األمثلة األعلى أن  Kata penghubungتشابه العطف و 

التسوية (تسبقها اهلمزتان العطف اليت تفيد التخيري، و لكن اختلفت شروطها بأن أم جيب أن 

، و أما أو تستعمل للتخيري و اإلباحة بعد الطلب و تستعمل للشّك أو التقسيم )أو االستفهام

بني الفعلني،  -١إ�ا تعطف كلمتني بثالثة شروط  atauبعد اخلرب، فاخلرفان ختتلفان بكلمة 

  . بني امسني جامدين -٣بني الصفتني املختلفني،  - ٢



 

 ح

السابق تستنتج أن هناك بعض التشابه و االختالفات الكثرية بني العطف  وفقا باجلدول  

من فوائد تسعة حروف يف العطف تشابه فيها . بشروط كل من اجلمل Kata Penghubungو 

  .فيتساويان أو و أم، بل و لكن، مثّ و الفاء Kata Penghubungفقط سّت فوائد يف 

 Kataاحثة التشابه بني فوائد العطف و استنادا إىل التحليل السابق فاستنتجت الب

Penghubung  من أمناط احلروف العطفية التسعة مع كلماتKata Penghubung من ما يلي :

تفيد الرتتيب مع التعقيب مباشرة، حىت و ) lalu(تفيد اجلمع و االشرتاك، الفاء و ) dan(الواو و 

)sehingga, hingga, sampai(  ّو  تفيد الغاية و العاقبة، مث)lalu, kemudian, selanjutnya ( تفيد

تفيد التعيني و التخيري، ) atau(تفيد التخيري أو الشّك، أم و ) atau(الرتتيب مع فرتة زمنية، أو و 

تفيد االستدراك، ال و ) tetapi, namun(تفيد اإلضراب، لكن و ) tetapi, namun(بل و 

)kecuali, selain (تفيد النفي .  

  Kata Penghubungشروط العطف و  فيتحليل التشابه  )٣

يف الشروط عند انتظام اجلمل تتوفر  kata penghubungالتشابه بني العطف و 

  :على األمور اآلتية 

 يأتي العطف لمفرد على مفرد و لجملة على جملة )١٠

Kata penghubung العطف  



 

 ح

Kaya atau miskin di hadapan 

Tuhan sama saja 
  كن الوفاءَ ما عرفت الغدَر ل: املثال 

= حرف العطف/ )يتكون من مفرد(الغدر= معطوف عليه 

منصوب = إعراب املعطوف/ )يتكون من مفرد(الوفاء= املعطوف/ لكن

  بالفتحة

يتكون كذلك من كلمة  Kata penghubungوأما املثال من 

  .atauو العطف يف ذلك  .miskinو  Kayaمفردة، 

  .مفردفهذان العطفان يتساويان يف وصل مفرد على 

 يأتي العطف لجملة على جملة )١١

Kata penghubung العطف  

Andi membeli 2 kilogram mangga, 

kemudian dia mengupasnya 

dengan hati-hati. 

  يأمُر القائُد فَيتحرُك اجليشُ : املثال 

حرف )/ يتكون من اجلملة الفعلية(يأمُر القائُد = معطوف عليه 

يتكون من اجلملة الفعلية (اجليُش  يتحركُ = املعطوف/ الفاء= العطف

 اجلملة ال حمل هلا من اإلعراب= إعراب املعطوف)/ أيضا



 

 ح

يتكون كذلك من وصل  Kata penghubungوأما املثال من 

 Andi membeli 2 kilogramمجلة مع مجلة، فاجلملة األوىل هي  

mangga  و الثانيةdia mengupasnya dengan hati-hati ، و العطف يف

فهذان العطفان يتساويان يف وصل اجلملة على  .kemudian ذلك

  .اجلملة

 فقرةعلى  لفقرةيأتي العطف  )١٢

Kata penghubung العطف  

Sungai-sungai dan saluran air di 

jakarta penuh dengan sampah dan 

kotoran, hal ini menyababkan timbulnya 

banyak penyakit, lingkungan kumuh 

serta menyebabkan kebanjiran. 

Oleh karena itu, masyarakat 

diharuskan untuk membersihkan 

selokan setiap minggunya, dan 

membuang sampah pada tempat yang 

telah disediakan, mengadakan kerja 

bakti setiap sebulan sekali dan 

mengaktifkan kebiasaan hidup sehat 

agar terhindar dari penyakit. 

ِمَهُن النَّاِس ُمتَـنَـوَِّعٌة، َمِنُهِم َمْن : املثال 

ُهْم  ُهْم َمْن َيُكْوُن تَاِجرًَة َو ِمنـْ ًحا َو ِمنـْ َيُكْوُن َفالَّ

ُهْم َمْن َيُكْوُن طَِبْيًبا َو  َمْن َيُكْوُن َصَحِفي�ا، َو ِمنـْ

  .َغيـُْر ذلك مَن اَألْعَماِل النَّاِفَعةِ 

 َفاْلَفالَّ 
ُ
َزارِِع ُكلَّ يـَْوٍم َو ح

َ
َيْذَهُب إىل امل

يـًْزرَُع اَألُرزَّ ِفيـَْها و التَّاِجُر َيْذَهُب ُكلَّ يـَْوٍم إَىل 

السُّوِق َو يَِبْيُع ِفيـَْها اْلَبَضاِئَع املتنوَِّعة و 

الصََّحفيُّ يـَْبَحُث َعِن اَألْخَباِر النَّاِفَعِة َو َيْكتُُبها 

جَ 
َ
ّلِة لِيَـْقرَأََها النَّاُس، و الطَِّبْيُب يف اجلََْراِئِد و امل

ْسَتْشَفى َو يـَُعاِلُج 
ُ
يَْذَهُب ُكلَّ يـَْوٍم إَىل امل

  .اْلَمْرضى

/ الفاء= حرف العطف/ الفقرة األوىل= معطوف عليه 

 .الفقرة الثانية= املعطوف



 

 ح

يتكون كذلك من وصل الفقرة  Kata penghubungوأما املثال من 

و ، ألوىل هي يف الطبقة األعلى و الثانية حتتهامع الفقرة، فالفقرة ا

فهذان العطفان يتساويان يف  .Oleh karena ituالعطف يف ذلك 

  .وصل الفقرة على الفقرة

 

 يعطف االسم الظاهر على االسم الظاهر )١٣

Kata penghubung العطف  

Bagi saya makan nasi atau roti 

tak jadi masalah 
 

  راً حممداً فعمرأيت : املثال 

حرف )/ االسم الظاهر أي ليس من الضمري(حممدا= معطوف عليه 

= إعراب املعطوف)/ االسم الظاهر(عمرا= املعطوف/ الفاء= العطف

 منصوب بالفتحة

يتكون كذلك من كلمة  Kata penghubungوأما املثال من 

  .atauو العطف يف ذلك  .rotiو  nasiمفردة، 



 

 ح

م الظاهر على االسم هذان العطفان يتساويان يف وصل االس

 kata(الظاهر، أما مسي يف العطف باللغة اإلندونيسية اسم جامد 

benda(  

 يعطف الضمير المنفصل على االسم الظاهر )١٤

Kata penghubung العطف  

Saya dan Muhammad adalah 

murid yang patuh 
  أنا و حممد طالبان مطيعان: املثال 

/ الواو= لعطفحرف ا)/ اسم ظاهر(حممد= معطوف عليه 

مرفوع = إعراب املعطوف)/ ضمري منفصل مرفوع(أنا = املعطوف

  بالضمة 

يتكون كذلك من كلمة  Kata penghubungوأما املثال من 

  .danو العطف يف ذلك  .Muhammadو  و  Saya  مفردة، 

هذان العطفان يتساويان يف وصل الضمري على االسم الظاهر، أما 

 ).kata ganti(دونيسية اسم ضمري مسي يف العطف باللغة اإلن

 

 



 

 ح

 يعطف الضمير على الضمير  )١٥

Kata penghubung العطف  

Aku dan kamu sepakat untuk 

membangun posko ronda di dekat 

gang  

  أنا و أنت متفقان يف الرأي: املثال

= حرف العطف)/ ضمري منفصل مرفوع(أنت= معطوف عليه 

مرفوع = إعراب املعطوف)/ مرفوع ضمري منفصل(أنا= املعطوف/ الواو

  بالضمة

يتكون كذلك من كلمة  Kata penghubungوأما املثال من 

  .danو العطف يف ذلك  kamuو  و Aku  مفردة، 

هذان العطفان يتساويان يف وصل الضمري على الضمري، أما مسي 

  )kata ganti(يف العطف باللغة اإلندونيسية اسم ضمري 

 يعطف الفعل على الفعل )١٦

 

 

 



 

 ح

Kata penghubung العطف  

 Jangan menegur atau 

mengajak anak nakal itu 
  فادخلوا اجلنة اتتقو و  اتؤمنو إن : املثال 

/ الواو= حرف العطف)/ فعل مضارع( اتؤمنو = معطوف عليه 

يف حالة (= إعراب املعطوف)/ فعل مضارع( اتتقو = املعطوف

  )النصب

كون كذلك من كلمة يت Kata penghubungوأما املثال من 

  .atauو العطف يف ذلك  mengajakو  و menegur  مفردة، 

هذان العطفان يتساويان يف وصل االسم الظاهر على االسم 

و ) kata kerja(الظاهر، أما مسي يف العطف باللغة اإلندونيسية فعل 

  .يعطف الفعل بشرط أن يكون زما�ا واحدا

 :وأما مثال آخر من الفعل كما يلي

  ١  فعل الماضي املثال : حممد فتح الكتاب فقرأ

  ٢  فعل األمر  يف البيت اسرتحمثّ   اجلسيا علي : املثال   

  ٣  فعل النهي  على القرب ال جتلسو  ال تقم: املثال 



 

 ح

= حرف العطف)/ فعل ماض( فتح= معطوف عليه  - ١

 )فعل ماض( قرأ= املعطوف/ الفاء

= لعطفحرف ا)/ األمرفعل ( اجلس= معطوف عليه  - ٢

 )األمرفعل ( اسرتح= املعطوف/ مثّ  

= حرف العطف)/ النهيفعل ( ال تقم= معطوف عليه  - ٣

  )النهيفعل ( ال جتلس= املعطوف/ الواو

استنادا إىل البيانات السابقة من نوع العطف، و فوائدها و شروطها يف 

يتفقان   kata penghubungأن العطف و  ت الباحثة علىاستنتجتكوين اجلملة 

و يتشا�ان يف وصل الشيئني إّما يف منط الكلمة على الكلمة أو اجلملة 

باجلملة، و لكن خيتلفان كثريا يف أنواع الكلمات العطفية و فوائدها ألن منط 

  .اجلملة املفيدة يف اللغة العربية مل تكن متساوية باجلملة يف اللغة اإلندونيسية

  

 الثانوية لمدرسةإعداد التدريس بطريقة التحليل التقابلي با  .د 

يف  kata penghubungمادة التدريس بالتحليل التقابلي من العطف باللغة العربية 

السيد يف كتاب ) MA(املدرسة الثانوية أو اليت شهرت يف إندونيسيا باملدرسة العالية 



 

 ح

للصف  لتالميذ املدرسة الثانوية  اجلزء األول أسوين يونانو السيد  مينان العزيز

  -: ل الثانوي بإعداد كما يلي األو /العاشر

  العطف:     املاّدة

  األول :     الفصل 

  املدرسة الثانوية:   املدرسة 

  البيان  الموضوع  رقم

  فهم قواعد النحو : اهلدف العاّم   أهدف التدريس  ١

  "العطف: "اهلدف اخلاّص 

 :بعد انتهاء التدريس ترجى األمور اآلتية  احملتوى  ٢

ّص فيه حروف العطف قدرة الطالب على قراءة الن .١

 )مهارة القراءة(

قدرة الطالب على معرفة أصوات حروف العطف عند  .٢

 )مهارة االستماع(السماع 

قدرة الطالب على نظق حروف العطف بأصوات  .٣

 )مهارة الكالم(صحيحة 

قدرة الطالب على وضع حروف العطف يف اجلملة  .٤

  )مهارة الكتابة(املفيدة 

/ الطريقة/ املدخل  ٣

  األسلوب

األسلوب / طريقة القواعد و الرتمجة/ دخل التحليليامل

  االستقرائي

  الكتاب، السبورة، القاموس  الوسائل التعليمية  ٤

 إلقاء السالم  ) أ  خطوات التدريس  ٥

 املقدمة   ) ب



 

 ح

األسئلة عن الدرس املاضي مث ربطها مبوضوع   ) ت

 جديد

 kataإعطاء االمثلة الصحيحة من العطف و   ) ث

penghubung 
ب بإتيان األمثلة من طلب املدرس من الطال  ) ج

 يف اجلمل املفيدة عطف كوجنوجنسي اوال

مث طلب املدرس ايضا انشاء اجلمل من الكلمات   ) ح

و  –املذكورة من عطف كوجنوجنسي و هي كلمة 

 و اىل االخري –

 البيان عن العطف و عطف كوجنوجنسي  ) خ

بعد ذلك بيان االمثلة من عطف كوجنوجنسي   ) د

 برتمجتها اىل اجلمل العربية

ك أعطى املدرس االمثلة من العطف يف بعد ذل  ) ذ

-و(اجلمل املفيدة مع ذكر حروف العطف التسعة 

 )بل-ال-حىت-مث- لكن-ام-او-ف

طلب املدرس بعض الطالب بانشاء اجلمل من   ) ر

 العطف بداية منه مع كتابة على السبورة

البيان من االمثلة واحدا فواحدا مبالحظة كل مجلة   ) ز

 kata penghubung من العطف و ترمجتها بــــ 

 قراءة املدرس ما على السبورة و التالميذ يالحظونه  ) س

 كتابة التالميذ ما على السبورة   ) ش

إعطاء املدرس الوظيفة ملعيار التقييم كألسئلة   ) ص



 

 ح

 اخلفيفة شفهيا أو حتريرا أو عمل البيت

  اختتام الدرس  ) ض

  )Tes Integratif( االختبار املتكامل أي   طريقة التقومي  ٦

  

 مة في التدريسالمستخد الطرائق )١

من مواد القواعد العربية لذلك ينبغي للمدرس أن " العطف"مادة 

يستخدم طريقة القواعد و الرتمجة، و مستنًدا إىل املدخل التحليلي و  

كذلك باختيار أحد األسلوبني يف تدريس النحو و هي األسلوب 

  .القياسي و األسلوب االستقرائي

العبارات و االفرتاضات  أوًال املدخل التحليلي هو يستند إىل  

و خصائص هذا املدخل هي مستندا . اللغوية و علم اللغة االجتماعي

إىل اللغة املستخدمة، مث مستندا إىل العلوم االجتماعية و حمتاجا إىل 

طريقة لغوية عصرية و هدف خاّص، التزام املواّد االبتكارية و 

 ٧١االسرتاتيجية ا�ّددة

                                                             
71  H. Bisri Mustofa, M.A. Dan Dr. H.M. Abdul Hamid, M.A., Metode Dan Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012). h. 13-14 



 

 ح

رتمجة هي الطريقة اليت تفهم املواّد ثانًيا طريقة القواعد و ال 

الدراسية و يقاس مبعيار الرتمجة من اللغة الثانية متواصلة باللغة األّم و عادة 

و هي من أقدم الطرائق اليت استخدمت يف  ،يستخدم القاموس كوسائل

  .تعليم اللغات األجنبية و ما زالت تستخدم إىل اليوم

لرتمجة أل�ا �تم بتدريس القواعد مسيت هذه الطريقة بطريقة القواعد و ا

بأسلوب نظري مباشر و تعتمد على الرتمجة من اللغة األّم و إليها، حيث 

يتّم التدريس بلغة األّم أي اللغة اإلندونيسية و ترتجم اليها القواعد و 

  ٧٢.الكلمات و اجلمل

ثالثًا يف استخدام هذه الطريقة احتاج املدرس إىل التدريس بأسلوب 

دريس النحو و هو أسلوب التدريس للقواعد بعرض األمثلة عن قياسي لت

  ٧٣.القاعدة أوال مث أخذ االستنباط من ماّدة القاعدة املنشوذة

 س ماّدة الدر  )٢

 ))العطف((

 :األمثلة  

 مروان وخالد و  حضر زيد
Zaid dan Kholid dan Marwan telah datang 

                                                             
  ١٣٣. ، أوريل حبر الدين، صاملرجع السابق  ٧٢

73 Ibid, h. 74 



 

 ح

 اعملهفاطلب العلم 
Carilah ilmu lalu amalkanlah 

 املأمون ثممات الرشيد 
Rasyid meninggal dunia lalu  Makmun 

 القائد حتىفر اجلنود 
Para tentara lari hingga panglima 

 درمهني أوخذ من مايل درمها 
Ambillah dari uangku satu atau dua dirham 

 قمتأم سواء علي أَ قعدت 
Bagiku sama saja engkau duduk ataupun berdiri 

 القلملكن أخذ الكتاب ال ت
Jangan mengambil bukutetapi pulpen  

 الرسالةبل ما كتبت الدرس 
Aku tidak menulis pelajaran namun surat 

 احلمام الينظف العمال الغرفة 
Pekerja iru membersihkan kamar bukan kamar mandi  

  
  

  

  

 

-  

 kataمن تلك األمثلة شىت قارن املدرس و شرح على موقع العطف و     

penghubung بأن العطف يتساويان يف تراكبيب اللغة اإلندونيسية و هو . معا يف اجلملkata 

penghubung .الكلمات من  فوضع الكلمات يف اجلمل استطاع الطلبة ن يستخدمkata 

  القاعدة

ية العطف هو تابع يعطف الكلمات أو اجلمل حبروف عطف

  .ال/لكن/بل/حىت/أم/أو/مثّ /الفاء/التسعة و هي الواو



 

 ح

penghubung  بوضعها يف اجلمل املفيدة أوال مث بعد ذلك غّري اجلمل برتمجتها إىل اللغة العربية

  . الصحيحة

يف نص القراءة كما  kata penghubungحتليل العطف و البحث عن  فإن

 :يلي

 نّص القراءة 

  ))الِمْهَنةُ ((

ًحا ِمَهُن النَّاِس ُمتَـنَـوَِّعٌة، َمِنُهِم َمْن يَ  ُهْم َمْن َيُكْوُن  وَ ُكْوُن َفالَّ ِمنـْ

ُهْم َمْن َيُكْوُن َصَحِفي�ا، ُهْم َمْن َيُكْوُن طَِبْيًبا  وَ  تَاِجرًَة َو ِمنـْ ُر ذلك  وَ ِمنـْ َغيـْ

  . مَن اَألْعَماِل النَّاِفَعةِ 

زَارِِع ُكلَّ يـَْوٍم 
َ
ُح َيْذَهُب إىل امل َها  وَ فَاْلَفالَّ التَّاِجُر  ويـًْزرَُع اَألُرزَّ ِفيـْ

َها اْلَبَضاِئَع املتنوَِّعة وَ  َيْذَهُب ُكلَّ يـَْوٍم إَىل السُّوقِ  الصََّحفيُّ  و يَِبْيُع ِفيـْ

َجّلِة لِيَـْقَرَأَها النَّاُس، وَيْكُتُبها يف اجلَْرَاِئِد َو  يـَْبَحُث َعِن اَألْخَباِر النَّاِفَعةِ 
َ
 امل

  و
ُ
  .يـَُعاِلُج اْلَمْرضى وَ  ْسَتْشَفىالطَِّبْيُب َيْذَهُب ُكلَّ يـَْوٍم إَىل امل

ًعا نْأُكُل  أوأْعَماُل الَفّالِحْنيَ نَاِفَعًة ِألَنُفِسِهْم  يـْ ُجمَْتَمِعِهْم ِألَنـََّنا مجَِ

أْعَماُل األِطبَّاء ُمِفْيَدٌة للناِس ِألَنـَُّهْم  و. اخلَْْضَرَوات واْلَفَواِكَه  وَ اَألُرزَّ 

 وِهْم َكَما َحيَْتاجوَن إىل صحة عقوهلم فالفالح َحيَْتاُجْونَإىل صحَّة أْجَسامِ 

  .الطببيب كلهم حيتاج إليهم الناس والتاجر 

انظر األمثلة السابقة من الفقرة األوىل اىل األخري جتد هناك أداة 

يشتمل بني لفظني تتوسط بينهما واو تفيد اشرتاك كلمة بكلمة أو 
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و مخعها يف و هذه تفيد اشرتاكهما . مجلة جبملة داخل الفقرة

و أما اللفظ الذي قبلها فهو املعطوف عليه و اللفظ . احلكم

  .بعدها فهو املعطوف

 طريقة التقييم )٣

بعد متام انتهاء الدرس احتاج املدرس على عملية التقومي أي 

و أما يف تعليم القواعد هلذه . التقييم عن ما قد تعّلم التالميذ ذلك اليوم

 االختبار املتكامل أي املادة فينبغي للمدرس أن يستخدم

 )tes integratif(  و هو التفتيش عن ضعف كفاءة لغوية يف بعض

فهم املعاين ) ب(وضع اجلمل ) أ: (املهارات اللغوية يف األمور اآلتية

تصنيف ) د(تفسري املسموع أو املقروء ) خ(الكلمات املسموع أو املقروء 

 ٧٤.الفقرة من اجلمل املوجودة يف األسئلة

  ١األسئلة 

ضع معطوفا مالئما بعد كل حرف من حروف العطف الجمل   ) أ

  :اآلتية

  ...........بىن األمري قصرا و  - ١

                                                             
74 Imam Asrori, Muhammad Thohir, M. Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat Indonesia, 2014). h. 44-45 



 

 ح

  ...........اشرتيت حضانا مث  - ٢

  ...........أ خامتا اشرتيت أم  - ٣

  ........... ما غرست خنال لكن  - ٤

  ...........سألين سؤاال بل  - ٥

  ........... قشرت التفاح و  - ٦

  ...........ألمراء فــــدخل ا - ٧

  ...........طلينا أبواب املرتل ال  - ٨

  ........... ذهب اخلادم ال  - ٩

  ...........خرج من يف الدار حىت  -١٠

كما أوضحت الباحثة يف الباب السابق، أن العطف هو تابع يوصل بني شيئني 

  . اإلفراد و يساويان املعطوف و املعطوف عليه يف اإلعراب و ال يف التأنيث أو

  التدريباتمثال 

عطوف عليه  ) ب
َ
عطوف و الم

َ
اِت اْآلتَِية الم

َ
 اْلِعَبار

َ
ْسَتْخِرْج ِمن

ِ
  !ا

ُح َو التَّاِجُر ِيف اْلَمْسِجدِ  .١  ُيَصلِّي اْلَفالَّ

 نَْأُكُل التـُّفَّاَح َو اْلبُـْرتـَُقاَل ُكلَّ يـَْومٍ  .٢

 اْجِلْس َو اْقرْأ الُقرآنَ  .٣
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 َمحِْين ارْ  ْغِفْر ِيل وَ َربِّ ا .٤

 نـَْغِسُل اْلَمَالِبَس بِاْلَماِء َو الصَّابـُْونِ  .٥

عطوف  الرقم
َ
عطوف عليه  الم

َ
  الم

١  ........  ........  

٢  ........  ........  

٣  ........  ........ 

٤  ........  ........  

٥  ........  ........  
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  الخامسالباب 

  االختتام

 استنباط البحث  .أ 

 مت اليت البيانات منفتخلص الباحثة بناء على حصول البحث و املناقشة، 

  : كما يلي  مجعها

 kata penghubungأوجه التشابه و االختالف من العطف و  )١

لديهما نفس العناصر يف األنواع و  kata penghubungالعطف و  )٢

 الفوائد 

 الظاهر االسمكالمها ميكن أن يوصال   kata penghubungالعطف و  )٣

 الظاهر االسمو 

 االسمكالمها ميكن أن يوصال   kata penghubungالعطف و  )٤

 الضمري االسمو  الضمري

كالمها ميكن أن يوصال الفعل و   kata penghubungالعطف و  )٥

 الفعل 
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و من بعض اخلصائص األخرى اختلفا كمثل يف الرتكيب و األمثلة 

ألن العطف بتسعة حروف فقط و لكن كوجنونسي خيتلف 

 .باختالف الفوائد و األنواع الكثرية

 في التدريس عداداإل

من مواد القواعد العربية لذلك ينبغي للمدرس أن " العطف"مادة 

يستخدم طريقة القواعد و الرتمجة، و مستنًدا إىل املدخل التحليلي و  

كذلك باختيار أحد األسلوبني يف تدريس النحو و هي األسلوب 

  .القياسي و األسلوب االستقرائي

فينبغي للمدرس أن يستخدم  أما يف تعليم القواعد هلذه املادة

 االختبار املتكامل أي

 )tes integratif(  و هو التفتيش عن ضعف كفاءة لغوية يف

فهم ) ب(وضع اجلمل ) أ: (بعض املهارات اللغوية يف األمور اآلتية

) د(تفسري املسموع أو املقروء ) خ(املعاين الكلمات املسموع أو املقروء 

 دة يف األسئلةتصنيف الفقرة من اجلمل املوجو 
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 االختتام  .ب 

محدا و شكرا هللا عّز و جّل الذي قد أعطى الباحثة القدرة على تأليف هذه      

و بذلك رجت الباحثة عسى أن تنفع هذه الرسالة العلمية جلميع   الرسالة العلمية

  .مدرسي اللغة العربية و متعلميها خاصة و جلميع القارئني و ا�تمع غالبا

ثة على أن يسيطر املدرسني يف جمال تعليم و تعلم اللغة العربية  و اقرتحت الباح

بأكثر استخدام هذا املنهج التقابلي عند تدريس قواعد اللغة العربية مساعدة على 

  .التفهم العميق من كل مادة الدرس للغة العربية

و �ذا اعرتفت الباحثة على مجيع النقصان من حمتويات هذه الرسالة العلمية 

  .احتاجت على االقرتاحات و النقد من القارئني لذالك
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