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 ملخص
 الّتحليل الّتقابلي بين اللغة العربية واللغة اإلندونيسية في المبني للمجهول

 اإلسالمية في المدرسة الثّانويةتدريسه  وتخطيط 
 أحمد نور صادق

بني اللغتني أو األكثر  ة للمقابلةالّتحليل الّتقابلي ىو جزء من العلوم الّلغوية املستخدم
اللغة اإلندونيسية واللغة العربية هلما اإلختالفات يف فلكشف اإلختالفات أو الّتشاهبات بينهما. 

الرتكيب، وملعرفة الرّتكيب من اللغتني ميكن استخدام طريقة الّتحليل الّتقابلي بني اللغتني. حّدد 
 ابل بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية معالباحث مشكلة البحث يف ىذا البحث العلمي يعين الّتق

الّتحليل الّتقابلي كيف هي "فاملستخدمة مشكالت البحث وأّما بين للمههو.. تركيب امل كيز لل رتّ ال
وكيف يقوم الباحث بتخطيط التحليل  ؟اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يف املبين للمههو.بني 

 .؟واللغة اإلندونيسية يف املبين للمههو.اللغة العربية التقابلي بني 
مّث لتحليل اللغة العربية واللغة اإلندونيسية، فيهدف ىذا البحث لوصف املبين للمههو. بني 

الّتشاهبات واإلختالفات بينهما، وتصميم ختطيط تدريسو باستخدام طريقة الّتحليل الّتقابلي. 
يف مجع  . مّث استخدم الباحث طريقة الوثائقيةواستخدم الباحث حبثا نوليا لل  نوع البحث املكتيب

 البيانات فهو الّتحليل الّتقابلي.. وأّما طريقة حتليل البيانات
اللغة العربية واللغة بني  اإلختالفاتنتيهة ىذا البحث تدّ. لل  وجود الّتشاهبات و و 

وقات أمن ناحية التعريف ومن ناحية هي وأّما اإلختالفات بينهما ف .اإلندونيسية يف املبين للمههو.
تركيب لناصر  ومن ناحية تغيري الكلمة ومن ناحية  لالقتو مع غريه يف اجلملةوقولو ومن ناحية 

الّتدريس يف ماّدة املبين للمههو. باستخدام طريقة الّتحليل  وختطيطاجلملة ومن ناحية بناء اجلملة. 
املناسب مناسبا باحتياجات الّتقابلي سيسالد املدّرس يف تعليم اللغة العربية باملدخل واألسلوب 

مرحلة الوصفية، مرحلة وأّما خطوات التدريس التحليل التقابلي فهي  يف تعليم اللغة العربية. الطّلبة
 .التنبؤ لة الّتحليلية، ومرحلةاإلختيارة، مرح

 
 ريساملبين للمههو.، خطّة الّتد : الّتحليل الّتقابلي،الكلمات المفاتيح
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Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan 

bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang 

demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

Mengetahui.
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Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahanya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 

1993),  h. 644. 
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 إهداء

 احلمد هلل بفضلو األعظم أىديت ىذه الّرسالة العلمية إىل:

املرحوم حمّمد سارنو و مارينة شكرا  ،أيب وأمي احملبوبان إكرامي وإحرتامي .1

وجزكما اهلل احسن اجلزاء على مجيع اإلعطاءكما. الذان شيعاين وشجعتين 

 .الّرسالة العلمية ىذه ائهما ورضامها لنهايةبدع

نداغ يا ،علوية عي، توطينيت، ليسإخواين وإخوايت احملبوبون سومار سونوإىل مجيع  .2

جزيال على  شكرا ،أمحد سيف البحر ،شكرا باسوكي حممود ،سوسيلو وايت

 .دعائكم لنهاية ىذه الّرسالة العلمية

العائلة الكبرية يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين إنتان الذين يعطون  .3

 الّنصيحة لنهاية ىذه الّرسالة العلمية.اإلعانة و 

شجيع لكتابة زمالء احملبوبون من طلب قسم تعليم اللغة العربية أشركهم على التّ  .4

 ة صّف أ.وخاصّ  ،ىذه الّرسالة العلمية

 جامعيت وكافة معلمي ومعلميت اللغة العربية. .5
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  ترجمة الباحث

كتوبر سنة الث من أاريخ الث  نغاموس, يف الت  اأمحد نور صادق ولد يف غيستيغ, ت 

 مارينة. د سارنو واألم  خر من سبعة اإلخوة من األب حمم  . اإلبن األ6991

نة الثة غيستيغ يف الس  عليم يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية الث  لقد بدأ الباحث الت  

 انوية مفتاح العلوم غيستيغ حت  . مث استمر تعليمو يف املدرسة الث  2002 -2002

مث رحل ىو إىل فريغسوو لتعليم يف املعهد السلفي نور اهلدى, وىو أيضا  2066نة الس  

و بعد هناية دراستو  2062يتعلم يف املدرسة العالية ىناك ثالث سنوات حت سنة 

بونج يف كلية سالمية احلكومية رادين إنتان النىناك يستمر ىو التعليم يف اجلامعة اإل

الرتبية والتعليم  قسم تعليم اللغة العربية. وىو يدرس يف ىذه اجلامعة حت سنة 

 م.2062

وأم ا األنشطة اليت اتبع الباحث طوال الدراسة يف اجلامعة فكما يلي: أنشطة 

يف   KKNحثوقد اشرتك البا 2062 (HIQMA)وأنشطة الطلبة  2062الطلبة اللغة 

يف املدرسة الثانوية الكوثر  PPLقرية نيجيالساري كاتيبونج وبعد ذالك قام الباحث 

ومع ذالك يكون الباحث كاملشرف يف معهد اجلامعة ردين إنتان  بندار النبونج

 اإلسالمية احلكومية النبونج حت اآلن. 
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 الّشكر والّتقدير 

احلمد هلل الذي جعل لكم األرض فراشا والّسماء بناء وانزل من الّسماء ماء  

الم الة والسّ فاخرج بو من الثمرات رزقا لكم فال جتعلوا هلل اندادا وانتم تعلمون. الصّ 

على خري البشر آمنهم واصدقهم يف سبيل هلل فهو الذي ارسل با للسان العرب فهو 

ى اهلل عليو وسلم وعلى الو وصحبو ومن تبعهم باحسان اىل د صلّ املصطفى حممّ حبيبنا 

 يوم الدين, أّما بعد. 

" سالة العلمية حتت العنوان: خريا يسري اهلل يل إلدتام ىذه الرّ مع االمتنان, وأ 

 وختطيط الّتحليل الّتقابلي بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يف املبين للمجهول

." ويتمحور ىذه الرسالة العلمية مقدمة لتكملة اإلسالمية يف املدرسة الثّانويةتدريسو 

سالمية عليم جبامعة االبية و التّ الشروط للحصول على الدرجة اجلامعة االوىل يف كلية التّ 

 بونج.احلكومية رادين إنتان الن

 ىل:الباحث جزيل الشكر وتقدير إ قدم يف ىذه الفرصة 

دكتور احلّج حممد مكري املاجست كرئيس اجلامعة االسالمية احلكومية األستاذ ال .1

 رادين إنتان المبونج.

األستاذ الدكتور احلّج خري األنوار املاجستري كعميد كلية التبية و التعليم جبامعة  .2

 االسالمية احلكومية رادين إنتان المبونج.



 
 

 ط

 

لعربية جامعة الدكتور سفري دوود املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة ا .3

 االسالمية احلكومية رادين إنتان المبونج.

 احلنان املاجسري كاملشرف األول يف كتابة ىذه الّرسالة العلمية. الدكتور ذو .4

املاجسري كاملشرف الثاين يف كتابة ىذه الّرسالة  د أكمان شاهالدكتور حممّ  .5

 العلمية.

والتعليم جبامعة لرادين إنتان مجيع املدرسني واعضاء املوّظفني لكلية التبية  .6

 اإلسالمية احلكومية النبونج.

احملبوبان إكرامي وإحتامي, املرحوم حمّمد املرحوم أيب حمّمد سارنو و أمي مارينة  .7

سارنو و مارينة شكرا وجزكما اهلل احسن اجلزاء على مجيع اإلعطاءكما. الذان 

راسة منذ صغاري إىل شيعاين وشجعتين بدعائهما ورضامها وكلفاين إلدتام الد

 .اليوم

العائلة الكبرية يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين إنتان الذين يعطون  .8

 اإلعانة و الّنصيحة لنهاية ىذه الّرسالة العلمية.

زمالء احملبوبون من طلب قسم تعليم اللغة العربية أشركهم على التشجيع لكتابة  .9

 ىذه الّرسالة العلمية, وخاصة صّف أ.
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الذين  يف املدرسة الثّانوية الكوثر بندار المبونج PPLو  15KKN أصدقاء  .11

 نّوروا حيايت بالوان اجلهاد والسرور يف احلياة.

كثريا يفقهم بإحسان التوفيق و كتب على نفسهم   عسى اهلل جيزىم اهلل جزائا

مجيعا.  العلمية على حسن انتفاع يل والقارئنيسالة الرمحة وعسى أن تكون ىده الرّ 

 آمني.

 

بونج, .............بندار الن  

 الباحث 

      

 أمحدنور صادق  
141112115 

 

 

 

 

 



 ك
 

 فهرس

 أ .................................................................... صفحة ادلوضوع
 ث....................................................................ب البح ملخص
 ج ............................................................................ ادلوافقة
 د ............................................................................ تصديق

 ه ............................................................................. رشعا
 و ............................................................................. إهداء

 ز ...................................................................... ترمجة الباحث
 ح ................................................................... قديرت  الكر و ش  ال

 م ............................................................................  فهرس
 

 الباب األول : المقدمة
 1 ........................................................  توضيح ادلوضوع.أ 
 4 ................................................... أسباب اختيار ادلوضوع.ب 
 5 ........................................................ خلفيات البحث .ج 
 19ث ........................................................مشكلة البح.د 
 19أهداف البحث .........................................................ه 
 02.......................................................... البحث فوائد.و 
لبقة ............ز   02...........................................الد راسات الس 

 



 ل
 

 الّنظري الباب الثّاني : اإلطار

 04.......................................................  الت حليل الت قابلي. أ
  04............................................  تعريف الت حليل الت قابلي .1
 09...............................  الت حليل الت قابليإلفرتاضات األساسية ا .0
   32 ............................................ أهداف الت حليل الت قابلي .3
  31. .................................. ادلبادئ األساسية الت حليل الت قابلي .4
 30 .......................................... خصائص الت حليل الت قابلي .5

 33. .................................... ادلبين للمجهول يف اللغة اإلندونيسية. ب
 33 ..........................  ادلبين للمجهول يف اللغة اإلندونيسيةتعريف  .1
 35. ......................   ادلبين للمجهول يف اللغة اإلندونيسيةخصائص  .0
    35............................  للمجهول يف اللغة اإلندونيسيةادلبين أنواع  .3

 36. ......................يف اللغة العربية ................... ادلبين للمجهولج. 
 36.. .........يف اللغة العربية ..................... ادلبين للمجهولتعريف  .1
  38.. ........................يف اللغة العربية..... ادلبين للمجهولالش رائط  .0
 38.. ...............يف اللغة العربية............... ادلبين للمجهولأشكال  .3
 40.. ..............يف اللغة العربية ............... ادلبين للمجهولأهداف  .4

 
 
 



 م
 

 البحث  الباب الثّالث : طريقة

 44. ............................................................. نوع البحث. أ
  45.............................. ........................... مصادر البيانات . ب

 45................ ...................................... ادلصدر األساسية .1
 46............................. ........................... ادلصدر الث انوية .0

  46........................... ........................... ج. طريقة مجع البيانات
 47......................... ........................... د. طريقة الت حليل البيانات

 

 نتيجة البحثالتحليل و الباب الّرابع : 

 50.... ................... اإلسالمية وصف تدريس اللغة العربية يف ادلدرسة الث انوية. أ
 50.............. ...............................تعريف تدريس اللغة العربية  .1
 54... ...............اإلسالمية ادلدرسة الث انية أهداف التدريس اللغة العربية يف  .0
 55........... ................. للمجهول يف منهج التدريس اللغة العربيةادلبين  .3

 55..................... ............................ رض البيانات عالتحليل و  . ب
 55... يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية ............ ة بني ادلبين للمجهولادلقابل .1
 70......................................  الطالبتنبؤ الص عوبات اليت تواجه  .0
 74.. ............................................ يف توجيه الص عوبات احلل   .3

 



 ن
 

طريقة الت حليل  مستخدمة علىالت دريس دلاد ة ادلبين للمجهول ختطيط  ج.
 75. .....................................................................الت قابلي

 

 واإلقتراحات الباب الخامس : الخالصة

 89..... ............................................................ اخلالصة. أ
 92...... ...............................واإلختتام ................ اإلقرتاحات. ب
 

 مراجع البحث 

 



 لالباب األو  

 مةمقد  

 توضح البحث . أ

وضح ادلصطلحات اليت توجد يف موضوع ىذه قبل تعمق واسع فأرد الباحث أن ي

بُت اللغة الّتحليل الّتقابلي ا موضوع ذلذه الّرسالة العلمية فهو " الّرسالة العلمية باإلمجال. أمّ 

 يف ادلدرسة الثّانوية تدريسو وزبطيط العربية واللغة اإلندونيسية يف ادلبٍت للمجهول

 ", ومن بعض ادلصطلحات ىي:  اإلسالمية

 الّتقابلي  الّتحليل .ٔ

و الّتقابلي. فادلراد منهما ىو:  الّتحليلتتكون من كلمتُت, مها : الّتقابلي  الّتحليل

يف علم اللغة ىو   الّتحليلتعريف ىو البحث على األشياء بعد مجع البيانات.  الّتحليل

البحث عن  فهوالّتقابلي  الّتحليل. أّما يف العميقالبحث عن اللغة للبحث عن قواعدىا 

 بينهما. الّتشاهباتاللغة دلعرفة اإلختالفات و 
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لبحث عن الطّريقة  ىىي احد كريدا الكساناو  كارل جامس  الّتقابلي عند الّتحليل

العمل ىي  الّتقابلي إلجراءة الّتحليل ٔبُت الّلغتُت أو األكثر. الّتشاهباتاإلختالفات و 

 قواعد اللغة األوىل و قواعد اللغة الثانية دلعرفة اإلختالفات بُت دلقابلةالنشاط الذي جيرب 

 ٕلغتُت.

 بٍت للمجهولادل .ٕ

فالفعل ادلعلوم ىو ما ذكر فاعلو يف  ينقسم الفعل باعتبار فاعلو إىل معلوم ورلهول.

َماَلَْ يُْذَكُر َفاِعُلُو ِِف اْلَكاَلِم َبْل َكاَن زَلُْذوفًا ِلَغْرِض ِمْن ْااَلْغرَاِض ادلبٍت للمجهول  الكالم. و

 ٖ.َويَ نُ ْوُب َعْن اْلَفاِعِل بَ ْعَد َحْذِفو اْلَمْفُعْوِل ِبوِ 

 الّتخطيط .ٖ

قائمة باخلطوات مع التوقيت وادلصادر  ىي عادة أي رسم زبطيطي أو الّتخطيط

ىو ادلفهوم، ندونيسية قاموس األكرب اللغة اإلل الّتخطيط ادلستخدمة لتحقيق ىذا اذلدف.

ازباذ القرارات حول ما جيب القيام بو لتحقيق أيضا  الّتخطيطالتصميم، أو الربنامج 

 .األىداف
                                                 

1
Umi hijriyah, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, (Lampung: Fakta 

Press, 2014) Cet. Ke- 1 h. 9. 
2
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif, (Bandung : ANGKASA, 1992), 

cet. Ke-1, h. 4. 
 ٘(, ص. ٜٜٛٔ) ادلكتبة العشَتية والتوزيع, بَتوت  , جزء األول,جامع الدروس اللغة العربيةمصطفى الغاليُت, 3
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األحكام ادلتعلقة خطيط يف شكل قائمة من ىي نتيجة لعملية التّ  الّتخطيط 

شاط، ومن ىو ادلسؤول التنفيذي، وأين ومىت خبطوات العمل ادلستقبلية فيما يتعلق بالنّ 

 .تائجوكيف سيتم استخدام ادلوارد، وادلعلومات ادلتعلقة بادلعيار، من أجل ربقيق النّ 

 الّتدريس  .ٗ

 ٗالّدراسية.ة ميذ مع ادلدرسُت و مصادر الّتعليم يف بيئصال الّتالالتدريس ىو اإلتّ   

فاءة ادلهارات والطبيعة م وادلعرفة وكو العل ادلساعدة من ادلدرس إلكتسابالّتدريس ىو 

الميذ دلساعدة التّ  عمليةدريس ىو األخرى التّ  الميذ. وبعبارةطف والثقة التّ وتشكل العوا

  ٘.علم بشكل جيدعلى التّ 

علم أو يرغبون يف التّ  ادلتعلمُت علهد جلدريس ىو شكل من أشكال اجلعند وارسيطا التّ 

 ٙ.م ادلتعلمُتشاط لتعلّ شكل من أشكال النّ 

الباحث أّن موضوع ىذه  يستنتجديكن أن الّسابقة  لكلماتلومن بعض الفهم   

 الّتحليلستخدام باادلبٍت للمجهول  لبية و اجلملة السّ  ادلقابلةالّرسالة العلمية يبحث عن 

                                                 
4
Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 

5
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran, diakses pada 29 maret 2018. 

6
http://www.seputarpengetahuan.com/2015/03/15-pengertian-pembelajaran-menurut-para 

ahli. html 
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يعطي الّصورة   اإلختالفات بينهما, وكذالكو  الّتشاهباتالذي يهدف اجياد أوجو الّتقابلي 

 الّتقابلي. الّتحليلطريقة ستخدام دريسها باكيفية اعداد ت

 

 أسباب اختيار الموضوع. ب

 ادلوضوع كما الّسابقة ىي كما يلي: الباحث تار إخومن األسباب 

ألن , لو العاّلقات الكبَتة باللغة اإلندونيسية الطلبةالّتدريس اللغة العربية لدي  .ٔ

 انية.ثّ اللغة الاألشخاص الذين يتقنون لغة األم سيؤثرون عندما يتعلمون 

علم الّنحو يف تدريس اللغة  ادلواد ىاحدىي يف اللغة العربية ادلبٍت للمجهول   .ٕ

اّدة أيضا ينتفع للّطالب قسم ادل يف ادلدرسة. وىذه الطلبةد تعّلم العربية, الذي ق

 يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسيةالّتقابلي بُت  الّتحليلتعليم اللغة العربية دلعرفة 

 ادلبٍت للمجهول.

ادلاّدة يف اللغة اإلندونيسية,  ىىي احد يف اللغة اإلندونيسيةادلبٍت للمجهول  .ٖ

كثَت ادلبٍت للمجهول   يف تدريس اللغة اإلندونيسية. أّما  الطلبةالذي قد تعّلم 

 .العميق الفهمتعمل وىذا البحث حيتاج إىل يستخدم وي
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 الّتشاهباتكالمها لو   يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية ادلبٍت للمجهول .ٗ

 واإلختالفات.

يتعّلق بقسم الذي قد أخد الباحث يف ىذه اجلامعة يعٍت قسم ىذا ادلوضوع  .٘

 الّتشاهباتدلعرفة شكل اإلختالفات و الباحث  تعليم اللغة العربية, فالبّد علي

باستخدام الطّريقة  دلاّدة اللغة العربية إىل الطّلبةبينهما ليسّهل أن يشرح ا

 ادلناسبة.

عن  الطلبةادلعرفة اجلديدة لدي  الّتقابلي بُت اللغتُت سوف حيضر الّتحليل .ٙ

 اإلختالفات بينهما ويعطى ادلنافع لدي ادلدّرس اللغة العربية يف تعليمها.

 

 خلفيات البحث . ج

 من نظام اللغة وفقا للخويل وىي ٚ.أغراضهم عن قوم كل هبا يعرب أصوات ىي اللغة   

 .الواحدة اللغوية اجلماعة يف وادلشاعر األفكار لتبادل اإلنسان يستخدمها وتيةالصّ  موزالرّ 

صال ال تّ اإل بدون اللغة,و  اس.ل مع مجيع النّ فاعيف التّ  مهيةأداة الّتواصل األكثر أاللغة ىي 

                                                 
 / ٖٖ.الطبعة مصر، -القاىرة ادلمصرية، الكتب دار النجار، علي زلمد ربقيق الفتح, اخلصائص، أبو عثمان، جٍت ابنٚ

 م، ٕٜ٘ٔ األوىل،
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يستطيع بدون اللغة ال و نّ أل .جتماعي لن حيدث أبدافاعل اإلديكن أن يتم بشكل جيد والتّ 

 توعلمييف رسالة ين الدّ  مد برىانحملوفقا و . و لنقلو اآلخريننفسَت عن بعشخص التّ  أيّ 

 والعقل فكارلنقل األ ريعة للبشرئيسية واإلبداعية والسّ صال الرّ تّ أدة اإلاللغة ىي  ل أنّ يقو 

 .وادلشاعر

نظرىم  . وىذا األمر يتأثر بوجهاتهي ادلتنوعةف ىل اللغاتأ فهم اللغة وفقاا أمّ 

ىذا و  اليت ديكن ازباذىا, كبَتة  ولكن وراء ذلك الفرق ىناك فائدة. اللغة نفسها يف ادلختلفة

اللغة.  اللغة ودفعة واحدة تبُت مدى انتشار معٌت مكمل لفهم ختالفاإلىو, ىذا 

القاموس اإلندونيسي يعرف اللغة ىو نظام رمزي يستخدمو الناس خلروج األفكار 

 ٜعبَت عن غرضها.وت الذي تستخدمو كل دولة للتّ اللغة ىي الصّ  ٛوادلشاعر.

 . وفقا الغاليُتأغراضهم تكلم عنادلن يف مقديتو إن اللغة ىي تعبَت يقول ابن خلدو 

 يف ىَتماوانأشيف الكتاب وفقا لبعلبكي  ٓٔ.أغراضهم عن ألفاظ يعرّب هبا كّل قوملغة ىي ال

                                                 
8
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta,1991, h.75. 
9
Kamus al-Muhit, jilid IV tt, h.386   

10
  .ٚ(, ص. ٜٜٛٔجزء األول, )ادلكتبة العشرية والتوز, بَتوت , جامع الّدروس اللغة العربيةالشيخ ادلصطفى الغاليُت,  



7 

خصية أو ن من رموز، مزروعة وقد تتغَت للتعبَت عن األىداف الشّ اللغة ىي نظام يتكوّ 

 .ٔٔ واصل بُت األفرادالتّ 

، اللغة ىي رلموعة من اإلشارات اليت ىَتماوانيف أشيف الكتاب  اجمليد عبدلوفقا و 

تعاريف أخرى للغة  مع. فكار وادلشاعر والعواطف والرغباتاس للتعبَت عن األيستخدمها النّ 

يت ديكن أن ىي أداة تستخدم لوصف األفكار أو األىداف من خالل ىيكال اجلملة ال

لإلّتصال إىل اآلخرين وأيضا اللغة ىي اآللة اإلّتصال اليت يستخدم  ٕٔخرون.يفهمها اآل

 ٖٔيستخدم لإلخراج األفكار يف العقل, لفظا أو كتابا.

هارات الّرجل يف اللغة اليتضمن مهاراهتم يف تعليم اللغة إىل اآلخرين. البد على م

األحوال يعٍت: ادلهارات اللغة العربية, ادلعرفة عن اللغة والثّقافة  ٖادلدّرس يكتسف على األقّل 

 ٗٔادلهارة لتعليم اللغة العربية.العربية, 

اللغة ال ديكن أن تتفرّق من حياة الّناس, ألّن الّناس الذي يستخدم اللغة لإلّتصال 

بينهم. اللغة كالوسائل لوسيلة األغراض ألّن اللغة  تعطى األوسع التأثَتات بنسبة اآلخر, 

                                                 
11

Acep Hermawan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT REMAJA ROSDA 

KARYA, 2014), Cet. Ke- 4, h. 9. 
12

 نفس المراجع., 
13

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang:UIN-MALIKI 

PRESS, 2011), h. 3. 
14

 نفس المراجع.,
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إلشارة اليت اإلّتصال كالواء والّدخان أو االآخر. لذالك اللغة ىي اآللة مثل اإلشارات بال

 ادلعٌت. اخرج من الفاظ الناس ويشمل

يعد بدون اللغة. فلذالك,  واستطيعات ال تقد عرف الناس أّن اإلّتصال وكّل الّنشاط

أن ال ديكن  يف ىذا العصر احلديث .تعلم اللغة الرمسي وغَت الرمسي أمرًا مهًما للتحسُت

شكل كلمات ديكن لآلخرين فهمها. حيدد  يتطور ادلرء دون القدرة على نقل أفكاره يف

واحد منهم ىو أبن جٍت قال أّن  اللغويون اللغات بشكل سلتلف وفًقا دلناظَتىم اخلاصة،

اللغة ذلا أيًضا سبييز شائع بُت البشر  ٘ٔ.أغراضهم عن قوم كل هبا يعرب أصوات"اللغة ىي 

كأداة للتواصل االجتماعي يف وأي دولة للتعبَت عن احتياجاهتم. الوظيفة ادلشًتكة للغة ىي  

 احلياة اليومية.

اللغة مهمة للغاية فالبد أن يكون اإلنسان قادرا على التحدث  الوظيفةنظرا من و 

و عندما تصبح وظائف تبديل اللغة ألنّ سواء بلغتو أو اللغة األجنبية. بشكل جيد وصحيح, 

أداة الستكشاف علوم اليت اعتادت أن تكون رلرد وسيلة لالتصال اليومي وظيفة أخرى ك

اللغة جنبية خاصة األلغة التعلم فالدين والثقافة وادلعرفة والتكنولوجيا وحضارة اآلخرين، 

                                                 
15

 ٖٖ, ص. , الطبعة الثانية(بَتوت: دار الشرق العريب), ىل اللغة العربيةإادلدخل بدر الدين أبو صاحل,  
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ودلا كانت اللغة العربية واحدة من . العربية تصبح ضرورة لكل إنسان، وخاصة ألمة اإلسالم

اللغة  طبعا ىيف ىي أيضاً لغة الكتاب ادلقدس للمسلمُت أي القرآن الكرمي،و اللغات الدولية 

 ، العربية وغَت العربية.ادلاليُت من ادلسلمُت يف العاَل األكثر تأثَتاً دلئاتا ذل

يقال ذلك اللغة العربية ىي اللغة القرآن واللغة األمة اإلسالمية كافة, واللغة الدولية. و 

العربية الكلية اللغة . كتوبة باللغة العربيةادلقدس ادلكتاب الأن القرآن الكرمي ك مفهومبسبب 

ىي اللغة الرئيسية للمسلمُت يف العاَل ، حيث يتم استخدامها كوسيلة لالتصال وادلعلومات 

اللغة  ٙٔيف احلياة اليومية ، إما مباشرة أو من خالل وسائل اإلعالم ادلطبوعة واإللكًتونية.

 العربية ىي واحدة من اللغات الكالسيكية اليوم ، لكن وجودىا يستمر يف دراستو

مجيع الناس يف مجيع أضلاء العاَل واهلل سبحانو وتعاىل الذي حيرسو على الفور  معواستكشافو 

 القرآن الكرمي. كما قال تعاىل:  الوصيلةمع 

 (.ٜ) احلجر: إنّا ضلن نزّلنا الذّكر وإنّا لو حلفظون 

اخلامسة األكثر شيوعا يف العاَل  األصليةاللغة ، اللغة العربية ىي إيتنولوغويوفقا و  

وقال ابن كثَت أّن اللغة العربية ىي افصح  ٚٔ.بلدا ٓٙمليون شخص يف  ٜٖٔ.ٕٕٗمع 

                                                 
16

Umi hijriah.”Paradigma Pembelajaran Bahasa Arab” dalam jurnal Al- bayan (Bandar 

Lampung: Program Studi Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung), h. 3   
17

Republika.co.id diakses pada mei 2018 
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ومعٌت اجلملة لو الّتأثَت لدي بُت اللغات ادلوجودة, وأكثر وضوحا, وتغطية واسعة  اتاللغ

على الّنيب الكرمي زلّمد القارء وكذالك الّسامع. وىكذا نزل اهلل القرآن الكرمي بالغغة الكرمي, 

تعلموا قال عمر ابن اخلطّاب : و  ٛٔصلى اهلل عليو وسّلم من خالل جربيل يف اضلاء العاَل.

 العربية فإهنا من دينكم وتفقهوا فيها فإهنا تزيد يف العقل وتثبت ادلروءة.

تعلم اللغة العربية يستخدم لقراءة القرآن فقط, الذي مكتوب باللغة يف البداية  

ولكن كما تطّور العصر يعترب دراسة اللغة العربية مهمة, ليس إال لتكون قادرا على  ٜٔبية.العر 

اجل دراسة تعاليم الدين اإلسالمي اآلخر الذي ىو  قراءة القرآن وحده, ومع ذالك من

 أكثر تسليمها من خالل كتب احلديث أن غالبية مكتوب باستخدام اللغة العربة.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: إّن اللغة العربية ىي جزء  وألّن مهمة اللغة العربية 

من دين اإلسالم وحكم تعّلمها واجب, ألّن يفهم الكتاب والّسّنة واجب, وكالمها  ال يفهم 

 ٕٓيفهم اللغة العربية. ألّن بفهم اللغة العربية, اسهل يف إتقان القرآن والسّنة.إالّ 

                                                 
18

Abdurrochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajaranya (Bandar Lampung:2017). 

Cet.Ke-1, h. 26 
19

Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta:Pokja 

Akademik UIN SUKA, 2006), h. 56 
20

Ahmad Bukhori Muslim, Urgensi Bahasa Arab Dalam Memahami Ilmu Islam, Jurnal. H. 

5-6.  
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اجتماع اإلندونيسي قبل لغات أخرى. منذ فًتة طويلة عرفت اللغة العربية مع  

لمُت. وكما وخاصة ادلس , فاللغة العربية ىي لغة مهمة ديكن تعليمها الطالب اإلندونيسيُت

اللغات األخرى بشكل عام, ربتوي اللغة العربية أيضا متنوعة من الشخصيات. ىذه 

ص كما وضح وىذه اخلصائ اخلصائص واإلمتيازات سبيز وذبعل ىذه اللغة شليزة للغاية. 

الدكتور عبد الرمحن يف كتابو " اللغة العربية وطريقة تدريسها " ىي الّسهولة والشميل واجلميلة 

 وادلعجزة والفطانة والوضيحة.

 سواء فيما يتعلق. طبعا خيتلف عن اللغة األمّ تعليم اللغة األجنبية أو اللغة الثّانية  

تعليم اللغة  ٕٔلطّريقة واإلختبار والّتقومي اللغوي.بالقواعد اللغوية وادلنهج واألىداف واحملتوى وا

يف األساس ىي عملية ميكانيكية لتشكيل العادة. يتوقع ىذا اإلفًتاض أن  ٕٕاألجنبية

ادلشكالت اليت ستظهر يف أنشطة الّتعليم والتعّلم العربية لغَت العرب ىي الفرق يف عادة اللغة 

(B1)األّم 
ولذالك من الّضروري البحث عن أوجو الّتشاهبات  ٕٗ.(B2)واللغة األجنبية  23

                                                 
21

Ahmad Bukhori Muslim, Desain Metode Pembelajaran Bahasa Arab di Ma’had Al-

Jami’ah IAIN Raden Intan Lampung, laporan hasil penelitian individu, h. 14 
 أيضا لغة ال يتحدث هبا البلد األم للشخص ادلشار إليو.  ة ىي لغة السكان األصليُت لبلد آخر. وىياللغة األجنبي22

ألم ألهنا تتنزل منزلة األم لدى اللغة األم أو اللغة األوىل ىي اللغة اليت يتعلمها اإلنسان منذ والدتو. اللغة وصفت با23
 ادلتكلم وىي اليت تعلمها أول مرة.

24
اللغة الثانية ىي اللغة اليت يتحدثها غَت التناطقُت هبا, أو بعبارة أخرى, أي لغة زبتلف عن اللغة األم, واليت يكتسبها  

 الفرد بعد فًتة تعلم.
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لتوفَت على الراحة والقدرة  الطلبةواإلختالفات بُت اللغة األم واللغة األجنبية اليت يتعلمها 

 على احلد من صعوبة عملية يف الّتعليم والّتعلم اللغة األجنبية.

عندما ننظر بعناية, كمعلم أو ادلعلمُت احملتملُت الذي يقوم اليومية  احلياةيف  

بتدريس اللغة اإلندونيسية أو العربية, سوف صلد األخطأت اليت يقوم هبا ادلتعلم. وديكن سبييز 

ىذه األخطأت إىل فئتُت: األخطأ يف ادلهارة واألخطأ يف علم اللغة. أّما األخطأت اليت تتعلق 

ع الطالب والقراءة والكتابة. وأّما األخطأت يف علم اللغة مثل ربدث عندما يستمبادلهارة 

 ٕ٘األصوات والًتاكيب والقواعد.

واحدا  ٕٙجيدون الّصعوبة يف تعلم اللغة العربيةتعلمُت ادلالعوامل اليت ذبعل  أكثر 

طالب لديو ميل لنقل شكل ومعى اللغة الكل  رابيت الدوامنها ىو تأثَت ثقافتها, كما قيل 

 ٕٚالّثقافة اليت يتم دراستها سواء نشط أو سليب.أو 

ووفقا عبد ادلعُت, يف تعلم اللغة األجنبية ىناك شيئان ديكن أن يشجعان روح  

 التعلم, كما يلي:

                                                 
25

Djuria Suprato, Analisis Kontrastif Kalimat Pasif Bahasa Indonesia Dengan Bahasa 

Inggris. 
26

دولة.  ٕٓيتحدث هبا أكثر من مئيت مليون شخص يستخدمها رمسيا  من لغات العاَل اليت اللغة العربية ىي واحدة 
ليوم ديسمبَت  ٛٔحدد تاريخ  ٜٖٓٔ, وحىت ازباد األمم من خالل مرسيموىا رقم ٖٜٛٔوكانت اللغة العربية ىي لغة العاَل منذ عام 

  . اللغة العربية يف مجيع اضلاء العلم
27

Robert Lado, Linguistik  Diberbagai Budaya (Jakarta:1979), h. 2 
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 .(B2)مع اللغة اذلدف  (B1)مدى اإلختالفات بُت اللغة اإلندونيسية  .ٔ

 مدى تدّخل اللغة األم يف اللغة اذلدف. .ٕ

يف بعض األحيان ديكن للطالب التعلم دون الّصعوبة إذا كانت اللغة اليت يتعلموهنا  

يف تعلم  الطلبةبعض العادات اللغة األوىل سوف تساعد ذلا أوجو التشابو مع اللغة األوىل, 

اللغة الثّانية إذا كان لديهم أوجو الّتشابو مع اللغة الثّانية. ألن تعلم اللغة العربية للعرب ليس 

من ادلشاكل اليت  كثَتباألمر الّصعب مثل غَت العرب الذين يتعلمون اللغة العربية, ألن ىناك  

 تواجههم. 

اللغة  هو الفرق بُت نظامفتواجهها يف تعلم اللغة األجنبية  وأّما سبب ادلشكلة اليت 

اذلدف واللغة األم, سواء النظم الّصوتية و النظمة الكلمة و النظام اجلملة أو ثقافة كل 

واحد منها ىي تكوين اجلملة اللغة العربية واللغة اإلندونيسية لديهما اإلختالفات اللغات. 

اللغة و  يف اللغة العربية ادلبٍت للمجهول الكبَتة حىت يوجو الّصعوبة الطالب يف تعلمها. مثل

يف  ادلبٍت للمجهول يناقش الباحث عن يف ىذه الرسالة العلمية سوف, ولكن اإلندونيسية

 اللغة العربية. ألن ىناك اإلختالفات والّتشاهبات بينهما. و اللغة اإلندونيسية 
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و ما ذكر . فالفعل ادلبٍت للمعلوم  ىينقسم الفعل باعتبار فاعلو إىل معلوم ورلهول 

ان سلذوفا لغرض من ما َل يذكر فاعلو يف الكالم بل كادلبٍت للمجهول فاعلو يف الكالم, و 

 األغراض. كما يلي:

 ازجيلإل .ٔ

 اعتمادا على ذكاء السامع  .ٕ

 للعلم بو .ٖ

 للجهل بو .ٗ

 للخوف عليو  .٘

 للخوف منو .ٙ

 لتحقَته .ٚ

َسَرَق أصلو  ُسرَِق اْلَمالُ تغيَت الفعل إىل اجملهول. ضلو ادلبٍت للمجهول  يف تكوين  

, ومفعولو ادلال يبدل مقام الفاعل مّث األغراض فاعلو علي خذف لغرض من اْلَمالعلٌي  

 تيغيَت الفعل أو نائب الفاعل لتمييز بُت الفاعل األصل ونائب الفاعل.
 Dalam tata bahasa Indonesia kalimat adalah satuan bahasa terkecil  yang 

menggunakan pikiran yang utuh. Jenis-jenis kalimat sendiri terhitung banyak, 

dimana salah satunya adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang 
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subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali 

oleh awalan ter- atau di-.
28

 

Contohnya:  

Andi membaca buku →  Buku dibaca andi 

Desi menanam bunga →  Bunga ditanam oleh desi  

Ahmad menendang bola →  Bola ditendang oleh Ahmad 

Ali  memakan pisang  →  Pisang itu dimakan oleh Ali 

Hasan mengambil buku →  Buku itu diambil oleh Hasan 

فهي   بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يف ادلبٍت للمجهول وأّما التحليل التقابلي 

  كما يلي: 

 رقم
ناحية أوجه 
 اإلختالفات

 أوجه اإلختالفات
 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

ما َل يذكر فاعلو  ىو ادلبٍت للمجهول التعريف . ٔ
ان سلذوفا لغرض من يف الكالم بل ك

 األغراض.

Kalimat pasif adalah kalimat 

yang subjeknya dikenai suatu 

perbuatan atau aktivitas. 

Kalimat pasif biasanya 

diawali oleh awalan ter- atau 

di-. 
كيفية تغيَت الكلمة يف ادلبٍت  تغيير الكلمة .ٕ

للمجهول بتغيَت حركة الفعل. يف 
الفعل ادلاضى اجملهول ضّم أوالو 

ويف ادلضارع وكسر ما قبل األخر، 
 اجملهول ضّم أوالو وفتح ما قبل األخر

Cara membentuk kalimat pasif 

dalam bahasa Indonesia 

adalah dengan merubah kata 

kerja yang diawali imbuhan 

men- dan ber- menjadi di- dan 

ter-.  

 Pada struktur kalimat pasifيف بناء اللغة العربية حذف الفاعل  بناء الجملة  . ٖ

dalam bahasa Indonesia 

subjek tidak disembunyikan 

                                                 
28

Hasan Alwi, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 311 
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 .tetapi ditukar ادلبنية للمجهولمن اجلملة 

عالقته في  .ٗ
 الجملة

يف بناء اللغة العربية تكوين ادلبٍت 
للمجهول جيوز أن يكون من الفعل 

 الالزم

Dalam bahasa Indonesia untuk 

membentuk kata kerja pasif 

tidak dapat menggunakan kata 

kerja intransitif. 

 

عشر, حيث جيد  هج ادلدرسة الثّانوية صّف الثاينادلاّدة ادلبٍت للمجهول يوجد يف من

ادلبٍت للمجهول  بُت  ادلقابلةالطالب الّصعوبة يف تعلمها, ىذا يرجع إىل ميل الطالب يف 

يف الّصعوبة عند تكوين اجلملة  الطلبةو أيضا يواجو يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية 

شكل ادلبٍت للمجهول. غالبا ما توجد األخطأ يف كتابة اجلملة باللغة العربية يف كتابة 

ليب كل السّ ك وراء الشّ حيدث ىذا بسبب الشّ  خاصة يف كتابة ادلبٍت للمجهول. الطالب, 

بينما يف اجلملة . di”, “ter” dan “ke ستخداميف اللغة اإلندونيسية اليت اسًتشدت بأمناط اإل

اجملهول يف اللغة العربية جيب أن تتوافق مع قواعد التغيَت ادلستخدمة. ال يزال ىناك كثَت من 

ٜٕالطالب الذين ال يفهمون تركيب اجلملة ادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية.
 

                                                 
29

 (ٕٛٔٓس ر ما ٓٔانوية نور اذلدى بفريغسوو )مقابلة مع إيفا زىريانا, مدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة الثّ  
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لتحديد  Bٕمع بنية  Bٔبنية اجلملة  مقابلةتسمى األنشطة اليت رباول  

ديكن استخدام االختالفات ادلوجودة بُت  ٖٓ.قابليالتحليل التّ  ىو االختالفات بُت اللغتُت

اعب كأساس للتنبؤ دبص  قابليوإنتاجها من خالل التحليل التّ اللغتُت اليت مت احلصول عليها 

أن يساعد معلم اللغة والطالب على  قابليديكن للتحليل التّ  .طالبتعلم اللغة اليت تواجو ال

احملدود لغتُت فقط  قابليثانية إلتقان لغة اذلدف بشكل جيد. حيلل التحليل التّ اللغة التعلم 

ثانية إىل لغة أوىل أو بُت اللغات ادلكتسبة باللغة األم. وستساعد اللغة ال مقابلةدبقارنتهما، 

التنبؤ باألخطاء احملتملة اليت قد حيدثها  اللغوية ادلختلفة معلم اللغة على ادلقابلةنتائج 

 .(Bٕ)بسرعة  دفالطالب ويساعد الطالب يف نفس الوقت على إتقان اللغة اذل

ىو أن االختالفات اللغوية الىت تتقنها اللغة مع  قابليحليل التّ تفكَت التّ الأساس  

سيواجهها ادلتعلمون من عوبات الىت احلالة اللغوية للغة الىت سيتم دراستها، كلما زادت الصّ 

ديكن معرفة مستوى ادلعادلة  قابليأجل احلصول على اللغة ادلستهدفة. من خالل التحليل التّ 

، مها اجلوانب اللغوية جانبانلو  قابليواالختالفات اللغوية األوىل والثانية. التحليل التّ 

ة. يف ىذه احلالة ، ىناك فسية. يتعامل اجلانب اللغوي مع مشكلة ادلقارنات الثنائية اللغوالنّ 

ادلشكلة اللغوية اجلوانب  شيئان مهمان مها ما سيتم مقارنتو وكيفية مقارنتو. تتضمن ىذه 
                                                 

30
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Bahasa, (Bandung: angkasa, 

2009), h. 5 
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عوبات اجلوانب النفسية لصّ وأّم ادلعجمية وادلورفولوجية. و االشتقاقية و الالت الدّ و  النحوية

 ، وكيفية بناء ادلواد التعليمية ، وكيفية تعليم الدروس.التعلم

، واللغتُت ملحة للغاية حبيث ستكون ىناك إجابات ونتائج مقابلةدو زلاولة تب 

تقان متنوعة من اللغات األجنبية، وأحدىا إل، يطلب من البشر العصر العلمي خاصة يف ىذ

لكل معلم وخاصة دلدرس  ضرورياللغتُت بشكل منهجي أمر  مقابلةالعربية. إن زلاولة اللغة 

جيدىا ادلتعلم ستعرف قريبًا أهنا سوف تتسبب يف حلول بديلة  اللغة العربية، حبيث عقبات

 على الفور. وبالتايل فإن عملية التدريس والتعلم ستعمل بفعالية وكفاءة.

باللغتُت اإلندونيسية والعربية. إن  اجلملة السلبيةلذلك، يهتم الكاتب بفحص و  

سيجعل من السهل على الطالب أن يكونوا على دراية بأمناط  يقالسلبية يف العم ملةفهم اجل

اإلندونيسية. واحدة من الطرق لتحسُت فعالية تدريس  لغةاألخرى يف اللغة العربية والاجلملة 

حلايل ىو استخدام التحليل ( وفقا للوضع اللغوي اBٕ( واللغة الثانية )Bٔاللغة األوىل )

إجراء ربليل  اجلمل السلبية يف كلتا اللغتُت ربتاج إىل بُت ادلقابلة. وبالتايل فإن قابليالت

 الّتقابلي.
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 مشكالت البحثد. 

إستنادا إىل بيان خلفيات البحث الّسابقة, فًتكيز ادلشكالت ىذه الّرسالة العلمية  

 كما يلي:

  ؟اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يف ادلبٍت للمجهولالّتحليل الّتقابلي بُت كيف  .ٔ

اللغة العربية واللغة الباحث بتخطيط التحليل التقابلي بُت يقوم كيف  .ٕ

 اإلندونيسية يف ادلبٍت للمجهول؟

 

 أهداف البحث . ه

 إستنادا إىل مشكالت البحث الّسابقة, فهذف ىذا البحث يعٍت:   

 ويعرف يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية ادلبٍت للمجهولالوصف عن شكل  .ٔ

 اإلختالفات والّصعبات بُت تلك الكلمتُت.

 الّتقابلي. الّتحليلباستخدام ادلبٍت للمجهول  دريسالتّ  خّطةعرفة دل .ٕ
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 البحث فوائد . و

 نظرية .ٔ

  ادلقابلةعن و يعطي ادلعرفة عن اللغة وخاّصة تكون نافعا  سالةنتائج ىذه الرّ و   

  .يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية ادلبٍت للمجهول

 العملية  .ٕ

جبانب معرفة  ونتائج ىذا البحث مساعدة للمدّرس اللغة يف تعليم اللغة العربية.  

ادلبٍت للمجهول, مّث لتكون معرفة األكادديية  بُت الّلغتُت حاّصة يف الّتشاهباتاإلختالفات و 

 الباحث يف تطّور علمو تتعّلق بتدريس اللغة العربية.

 ابقةراسات الس  الد   . ز

 الّتحليلعّما يتعلق ب ةالقادم الّرسالة عالقةتستخدم الّدراسات الّسبقات دلعرفة 

 سيقّدم الباحث.  الّتقابلي بالّرسالة

 كما يلي: فأّما األىداف الّدراسات الّسابقة 

 لتوسع معرفة الباحث يف تفسَت نتائج البحث. .ٔ

  .الصلة وتبحث عن ادلعلومات ذ .ٕ
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 البحث و طريقتو  يتعّلق بادلشكالتمعرفة الباحث, عّما تعميق  .ٖ

 بحث عن النظريات ادلناسبةت .ٗ

 بحث عن نتائج الّدراسات الّسابقة ت .٘

 للحصول على معلومات حول موضوع َل يتم حبثو ومت حبثو .ٙ

الباحث عن مصادر البحث, وجد الباحث البحوث ادلناسبة هبذه  حبثإستنادا إىل    

 الّرسالة العلمية. كما يلي: 

الفعل يف التّقابلي  التّحليلبادلوضوع " ٕٓٔٓزلّمد إلياس سنة قد كتب  الرسالة .ٔ

يف ىذه الّرسالة العلمية شرح زلّمد وطريقة تدريسها".  اإلصليليزيةاللغة العربية واللغة 

واإلختالفات بُت الفعل يف اللغة العربية واللغة  الّتشاهباتإلياس عن األشكال و 

 ٖٔوطريقة لتعليم أشكال الفعل. اإلصليليزية

يف اللغة ادلبٍت للمجهول  التّقابلي الفعل ادلبٍت للمعلوم و التّحليل"ىري كيسوانطا,  .ٕ

قد حبث الباحث يف ىذه الّرسالة العلمية وطريقة تدريسها"  اإلصليليزيةالعربية واللغة 

                                                 
د إلياس إسكاندار, 31 , الّرسالة العلمية, الّتحليل التّقابلي عن الفعل يف اللغة العربية واللغة اإلصليليزية وطريقة تدريسهازلّم

   ٕٓٔٓتعليم اللغة العربية, كلية الًّتبية والّتعليم جبامعة سونان كايل جاغا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا,  قسم
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عربية واللغة اإلصليليزية, و احلل بينهما بوجود اإلختالفات اللغوية بُت اللغة ال ادلقابلة

 ٕٖبُت اللغتُت.يف توجيو الّصعبات ادلوجدة بسبب اإلختالفات 

يف اللغة العربية و ادلبٍت للمجهول  التّقابلي عن  التّحليلنيٍت فوسفاوايت, "  .ٖ

Passive Voice ."يف ىذه يف اللغة اإلصليليزية وعمليتو يف تدريس اللغة العربية

يف اللغة ادلبٍت للمجهول   ادلقابلةركز الباحث عن البحث القواعد و الّرسالة العلمية 

 ٖٖ.يف اللغة اإلصليليزية وعمليتو يف تدريس اللغة العربية Passive Voice العربية و

التّقابلي عن اجلملة اإلمسية يف اللغة العربية واللغة  التّحليلزلّمد بورىان الّدين, " .ٗ

يف ىذه الّرسالة العلمية ركز الباحث اإلندونيسية وعمليتو يف تدريس اللغة العربية". 

بُت اجلملة اإلمسية يف  الّتشاهباتبناء اجلملة. بالبحث عن اإلختالفات و عن حبث 

 اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية.

الّرسالة العلمية اليّت ابقة ذلا تركيز البحث ادلختلفة على العلمية السّ الّرساالت    

عمل الباحث قد فذا البحث يف البحوث الّسابقة ذلاإلختالفات  سيبحث الباحث. أّما
                                                 

التّحليل التّقابلي عن الفعل ادلبٍت للمعلوم والفعل ادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية واللغة اإلصليليزية ىري كيسوانطا, ٕٖ
الّرسالة العلمية, قسم تعليم اللغة العربية, كلية الًّتبية والّتعليم جبامعة سونان كايل جاغا اإلسالمية احلكومية  وطريقة تدريسها,

 ٕ٘ٔٓجوكجاكرتا, 

33
يف اللغة اإلصليليزية Passive Voiceالتّحليل التّقابلي عن الفعل ادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية و نيٍت فوسفاوايت,   

الّرسالة العلمية, قسم تعليم اللغة العربية, كلية الًّتبية والّتعليم جبامعة اإلسالمية احلكومية فورواكرتا,  س اللغة العربية,وعمليتو يف تدري
ٕٓٔٚ 
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الّتقابلي عن اللغة العربية واللغة اإلصليليزية الذي ركز على كلمة الفعل وأيضا طريقة  الّتحليل

ة واللغة اإلصليليزية الذي ركز على الفعل ادلبٍت للمعلوم والفعل ادلبٍت تدريسها, اللغة العربي

 Passiveو ادلبٍت للمجهول  للمجهول, مّث اللغة العربية واللغة اإلصليليزية الذي ركز على 

Voice  وعملية تدريسو يف تدريس اللغة العربية. وأّما يف ىذه الّرسالة العلمية يقصد

يف ادلبٍت للمجهول و  kalimat pasifالذي ركز على الّتقابلي  الّتحليلالباحث عن حبث 

 وإعداد تدريسها.بينهما  ادلقابلةاللغة العربية و 



 انيالباب الث  

 اإلطار الن ظري

 قابليحليل الت  الت   . أ

 قابليحليل التّ تعريف التّ  .ٔ

 ووجأكثر حلصر أو أبٌن أنظمة لغتٌن  لمقابلةعملي ل جراءإقابلي ىو التّ الّتحليل 

ظامٌن موضع من النّ  ختالف بينهما. ويعتمد بذالك علي حتليل لكلّ وجو اإلأشابو و التّ 

رابيت  وضع ٜٛ٘ٔويف سنة  ٔ.التارخيي ادلنهج الوصفيساس  من أ ىيقوم عل ادلقابلة

إلستخدام الّتحليل الّتقابلي يف إكتساب اللغة الثّانية كا لّطريقة للمساعدة أساسا   الدوا

الّتحليل الّتقابلي ىي الطّريقة الّّت تستخدم للبحث  ٕحّل على الّصعبات يف تعليم اللغة.

 عن اإلختالفات بٌن اللغة األوىل واللغة الثّانية.

كمناقشة أو وصف. ادلقصود بادلناقشة ىو بوجو عام يفهم تعريف الّتحليل الّتقابلي  

ة األساسية. عملية أو طريقة ادلناقشة الّت هتدف إىل معرفة شيء ما وتسمح بإجياد ادلشكل

                                                 
1
Umi hijriyah, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, (Lampung: Fakta 

Press, 2014) Cet. Ke- 1 h. 9. 
2
https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_kontrastif (diakses desember 2017)  
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، واختتمت أخًنًا بنتائج التحليل الذي مت مث مت تقشًن ادلشكلة، وانتقادىا، ومراجعتها

 إجراؤه.

فة والدراسة نفسها. حتلل دلوضوع ألجزاء سلتلكما شرح مولينو أّن الّتحليل ىو 

( واللغة Bٔبٌن اللغة األوىل ) اللختالفاتىو طريقة تستخدم إلجياد  الّتحليل الّتقابلي

عوبات تعلم اللغة الثانية يف فهم مادة اللغة صّ ال( والّت غالبًا ما تصنع Bٕادلستهدفة )

 انية الّت يدرسها.الثّ 

فس الذي ، أي علم النّ لوكيةالسّ  فهمألخطاء اللغة ادلتأثرة بال قابليحليل التّ التّ 

تحليل ، جيادل ىذا ال. على وجو التحديدئاتلوك يتأثر بالعادات واألخطايفرتض أن السّ 

اللغة األجنبية أو اللغة الثانية  ليب. مبعىن أن مستخدمأن سبب اخلطأ يف اللغة ىو النقل السّ 

 .سلتلفةعلى اللغة األوىل واللغة الثانية، ولكن القواعد يستخدمون القواعد الّت تنطبق 

، ديكن القضاء على ىذه األخطاء اللغوية عن طريق وفقا ذلنري جونتور تاريغان

، والتعزيز )العقاب وادلكافأة(. اللغة الثانية من خالل ادلمارسة، والتكرار غرس عادات

يكل اللغة ى قابلييعين اء عمل حيتوي على أربع خطوات عمل، ىو إجر  قابليحليل التّ التّ 

، بصعوبات التعلم واألخطاء اللغوية، وخيتار ادلواد التعليمية، ويتنبأ األوىل واللغة الثانية

 حيحة لتقدمي ادلواد من أجل تبسيط وترشيد اللغة الثانية.صّ وحيدد الطريقة ال
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 وبوجود الّتحليل الّتقابلي يرجى الباحث يستطيع الّتالميذ أن يفهم اللغة الثّانية أو

. ويف احلقيقة ٕٓيف أوسط قرن  سهولة. قد عرف الّناس الّتحليل الّتقابلي  اللغة األجنبية

وأيضا الّتحليل  بكفاءة وفعالية.الّتحليل الّتقابلي  ىي احدى الّطريقة لتعليم اللغة األجنبية 

اللغوية بٌن  ادلقابلة. ويف الّتحليل الّتقابلي ىناك بلي ىي تدريس عن عناصر اللغةالّتقا

 د اهلل البشًن:اللغتٌن مثل األصوات والقواعد. وىذا كما شرح أمحد ابن عب

شابو التّ  ووجأكثر حلصر أو أبٌن أنظمة لغتٌن  لمقابلةعملي ل جراءو إقابلي ىالتّ 

 ادلقابلةظامٌن موضع من النّ  بينهما. ويعتمد بذالك علي حتليل لكلّ  اتختالفوجو اإلأو 

  ٖ.التارخيي ساس  من ادلنهج الوصفي الأيقوم علي 

الّتحليل الّتقابلي ىي الطّريقة للوصف الّصعبات والّسهوالت يف تدريس  االدو ووفقا

اللغوية يف  العناصر والقواعد دلقابلةاللغة الثّانية واللغة األجنبية. الّتحليل الّتقابلي ليس فقط 

والوصف عن اخللفيات الّثقافية من اللغتٌن  لمقابلةأيضا ل اللغة األوىل واللغة الثّانية, ولكنّ 

وأّما عند منصور  ٗ.واللغة الثّانية لتعليم اللغة األجنبيةج حبثو استخداما تنائحىت تكون 

بٌن اللغتٌن أو األكثر للبحث عن الّتشاهبات  ادلقابلةالّتحليل الّتقابلي ىو ففاتيدا, 
                                                 

3
Umi hijriyah, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, (Lampung: Fakta 

Press, 2014) Cet. Ke- 1 h. 9. 
4
 ٓٔ, ص. راجعنفس ادل 
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الّصرف الذي فعل يف الوقت ادلناسب  واإلختالفات اللغة, يف العلم األصوات أو الّنحو أو

٘أو يف نفس الزمان.
 

، جنبية سهلةاأل أوثانية التعلم اللغة سيدد عناصر يف لغة ادليقول الدو إن " 

شكال والعناصر األخرى صعبة للغاية. دييل الطالب إىل حتويل أشكال اللغة ومعاين األ

، ة الثانية أو األجنبية والثقافيةاألم أو مصدرىا وثقافتها إىل اللغ ةوتوزيعها ومعناىا من لغ

، أو على حنو لغة األجنبية والتصرف يف ثقافتهاسواء بشكل منتج عند زلاولة التحدث بال

متقبل عند زلاولة فهم اللغة والثقافة األجنبية وفهمها كما يستخدمها ادلتحدثون 

 "صليون.األ

لفكرة مع الدو عندما قال إن "ادلادة األكثر فاعلية يف لقد كانت فرايز على نفس ا

تها بدقة قابل، والّت تتم موصف علمي للغة الّت متت دراستها ادلواد التعليمية تعتمد على

نشاط لغوي  قابليجيادل جيمس بأن التحليل التّ  بالوصف ادلتوازي للغة الطالب." بينما

 .لمقابلةعلى افرتاض أن اللغات قابلة ل، بناء متباين تٌننتاج تصنيف اللغيهدف إىل إ

االختالفات يف ب يسبب  عوبة يف تعلم اللغةأن الصّ  قابليحليل التّ تفرتض نظرية التّ 

، حياول جنبية مستفادة. لذلكاأللغة الثانية أو اللغة الللمتعلم مع  نظام اللغة األوىل

                                                 
5
Mansoer Pateda, Linguistic: Sebuah Pengantar ( Bandung: Angkasa, 1990), h 48. 
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علم موضوع الدراسات . االّتشاهبات وإختالفاهت عروفةدللغتٌن ال بٌن قابلي قابليحليل التّ التّ 

، بٌن اللهدات ، مبا يف ذلك اللغات القياسية مبا يف ىو االرتباط بٌن اللغات تقابليةال اللغة

 وتيةم الصّ اظ(. النّ ٔذلك: 

 م ادلورفولوجيةا(. النظٕ       

 ظام العباراتنّ ال(. ٖ       

 نظام اجلملة ال(. ٗ       

 ىادلعىن ادلعدم ظامنّ ال(. ٘       

علم لذلك
ُ
حليل أن . ديكن ذلذا التّ قابليحليل التّ التّ  ويعرففهم ي، جيب على ادل

يف شرح شكلٌن لنمط اجلملة من لغتٌن سلتلفتٌن ويف نفس الوقت اللغة  ادلعلميساعد 

 مقابلةىو نشاط  قابليحليل التّ أن التّ  تاريغانتصحيح أخطاء الطالب. كما يوضح 

 لتحديد االختالفات بٌن اللغتٌن. Bٕو  Bٔاذلياكل 

أن  كريدا الكساناأيًضا اللغويات ادلتناقضة. كشف   قابلييسمى التحليل التّ 

بٌن  اتواالختالف اتشاهبىو طريقة التزامن يف حتليل اللغة إلظهار التّ  قابليالتحليل الت

، مثل تدريس اللغة العمليةديكن تطبيقها يف ادلشاكل اللغات أو اللهدات إلجياد مبادئ 

يف الدراسات اللغوية ىو فرع من اللغويات الّت تتمثل مهمتها  ّتقابليالتحليل الوالرتمجة. 
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بٌن  اتواالختالف اتلغتٌن متزامنتٌن بطريقة ديكن من خالذلا رؤية أوجو التشاهب مقابلةيف 

 اللغتٌن.

. اتأو االختالف اتشاهبعلى أوجو الت اجيادنفسها، من ادلمكن  ادلقابلةيف عملية 

، مها اجلوانب اللغوية واللغوية النفسية. يتعامل مع جانبٌن مهمٌن قابليالتيتعامل التحليل 

. يف ىذه احلالة، ىناك شيئٌن مهمٌن، مها: ما تٌنت اللغقابالع مشكلة ادلاجلانب اللغوي م

فيما  قابليادلتّ م اللغة النفسي والتحليل بينهما. جوانب عل قابل، وكيف تتوقابلديكن م

 ٙ، وكيفية تقدمي ادلواد التعليمية.التعلم، وكيفية ترتيب ادلواد التعليمية يتعلق بصعوبة

 قابليحليل التّ ساسية التّ األ فرتاضاتاإل .ٕ

، جنبيةاأللغة الثانية أو اللغة التعلم التعليم و التوسيع جناح ل لإلجابة على اجلهود

 ٚاالفرتاضات األساسية.بعض التحليل التقابلي يكون لدى أتباع 

جنبية األلتحليل أخطاء الطالب يف تعلم لغة  قابليحليل التّ أ. ديكن استخدام التّ 

ختالف يف كل من اللغتٌن األوىل والثانية ستعطي الطالب ثانية. نقاط اإلاللغة الأو 

                                                 
6
Khikmatun Khasanah, Analisis Kontrastif Struktur Kalimat Dalam Bahasa Arab dan Bahasa 

Inggris, Skripsi: STAIN Purwokerto, 2013, h. 52-53. 
7
 نفس ادلراجع 
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ستدعل من السهل  التشاهباتية. وبالعكس، فإن النقاط صعوبات يف تعلم اللغة الثانال

 ثانية.اللغة العلى الطالب تعلم 

يف إعداد  مسامهة شاملة ومتسقة وكأداة حتكمالتحليل التقابلي ب. ديكن أن تقدم 

كل   بٌن االختالفات يف ادلقابلةكفاءة. من خالل الاللغة الثانية ب تدريسادلواد التعليمية و 

عوبة لكل وفًقا دلستوى الصّ ، ديكن ترتيب ادلواد اتمستوى من مستويات حتليل اللغ

 مستوى.

يف طرح عملية التداخل من اللغة األوىل إىل  الّتحليل الّتقابليج. ديكن أن تسهم 

 اللغة الثانية.

اصة ، وخابقة، يتم جتميع كتب اللغات األجنبيةعلى االفرتاضات السّ  استناداو 

متأثرة للغاية باللغة األوىل. تكون عملية اللغة الثانية ل خرى،األلغات الالكتب العربية إىل 

 لو جانبان، مها اجلوانب اللغوية والنفسية. قابليدل اللغويون بأن التحليل التجيا

 قابليحليل التّ أىداف التّ  .ٖ

اكتشاف االختالفات بٌن اللغة األوىل  خاصة يف،  التقابلي دراسات نتائج التحليل

ستوى عن ادلتصف النتائج عادة ثانية. اللغة الواللغة الثانية لتحديد رلال احملتوى لتعلم 

 اللغة يسهل على اخلبًن التعليم حىت يتعرض هبا متعلم اللغة الثانية، هولة الّتعوبة والسّ الصّ 
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ن يكون الغرض من مناقشة تشكيل منطقة احملتوى وعملية تعلم اللغة الثانية. ديكن أ

 ثانية.اللغة المفيًدا يف صياغة رلاالت احملتوى وعملية تعلم  قابليالتحليل الت

ريس اللغة الثانية يرتبط مع تد قابليأن الغرض من التحليل الت تاربغانيوضح 

 ٛ:كما يليوعملية التعلم،  

أ. إلعداد مواد تدريس اللغة الثانية ، والّت تتم صياغتها على أساس نقاط سلتلفة 

 وقواعد اللغة الثانية الّت سيتعلمها ادلتعلمون.اللغة األوىل  قواعد بٌن

تقوم على علم النفس اللغوي والسلوكي الّت  ثانيةاللغة ال التعليم ب. إلعداد

 البنيوي.

لغة الثانية تكامل بٌن اللغة األوىل للطالب مع الادللغة الج. إلعداد فصل تعلم 

 .الّت سيدرسوللطالب 

 قدمي مواد تدريس اللغة الثانية.د. إلعداد اإلجراءات التعليمية أو ت

 لتحليل التقابليلساسية األ ادلبادئ .ٗ

امناط األ مقابلةحقق قبل ، أي التّ قابليحليل التّ ن يف التّ ئاد، ىناك مبوفقا ذلاليداي

عمل من طريقة الة قابلنستطيع أن ن الحنن ، . يف ادلبدأ األولكافةعينة وليس اللغة  ادل
                                                 

8
http://siregarsonang.blogspot.co.id/2014/07/makalah-analisis-kontrastif-bidang.html(diakses 

januari 2018). 
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يف  ادلقابلةإذا أردنا استخدام اللغة األم كمواد  .اللغاتعمل كل الاللغات قبل أن نفحص 

علينا أن البد ، ولكن فحسب األم اللغة كفي أن نتحدثنبية. حنن ال جناأللغة التعلم 

 ٜها.قابلنتقن اللغة الّت سن

. قابلة كافةالعربية  اللغة اإلندونيسية و اللغة بٌن  ادلقابلةيف ادلبدأ الثاين، ال ديكننا 

سلبية يف اللغة الّت الملة اجلوجودة يف كل ادلكثر األأو أامناط أو  واحد ىي عنصر لمقابلةل

تتم مناقشتو  مقابلةٌن ألن كل امنوذج قابلستخالص من ىذين ادلاالتها. وال ديكننا قابلتتم م

 بشكل منفصل.

 قابليحليل التّ . خصائص التّ ٘

اجلوانب اللغوية والنفسية". ، مها لو جانبان قابليأن "التحليل التّ  وناللغوي يقىل

، ىناك ذا احلاللغتٌن. هببٌن ال دلقابلةبإعطاء اللغة  قابليط اجلانب اللغوي للتحليل التيرتب

للتحليل  اجلانب النفسيأّما بينهما. و  قابليف ت، وكوتقابل، مها: ما ديكن مشيئان مهمان

التعليمية ، وكيفية تقدمي ادلواد ، وكيفية ترتيب ادلواد عوبة التعلمصّ بيشمل ف، تقابليال

 التعليمية.

 
                                                 

9
Djuria Suprato, “Analisis Kontrastif Kalimat Pasif Bahasa Indonesia Dengan Bahasa 

Inggris”. Jurnal Humaniora, Vol.3 (1 April 2012), h. 293 
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  ني للمجهول في اللغة الإلندونيسيةمبال . ب

 ف ادلبين للمدهول يف اللغة اإلندونيسية تعري .ٔ

اجلملة ىي الوحدة الّت تعرب عن مفهوم األفكار  ،ندونيسياإلاألكرب وفقا لقاموس 

اللغات الّت تكون مستقلة نسبيا، موعة من اجملكلمة أو الأيضا إىل  تسمّ  ةملاجلوادلشاعر. 

لديها امنط التدويد النهائي، ويتكون من فقرة يف اللغة االندونيسية. اجلملة ىي أصغر 

ن غاتاري اوفق ٓٔسليم.العن العقل  يعتربي وحدة اللغة، يف شكل شفهية أو كتابية، الذ

الذي يتكون من  النهائي ىي وحدة اللغة الّت يتم نسبيا بذاهتا لديو امنط التدويداجلملة 

اجلملة ىي وحدة  أنّ  اخلالصة الباحث أخذديكن أن ي الّسابقةالبنود. واستنادا إىل فهم 

عن العقل  تعترب، ديكن أن تقف وحدىا، و ةوكتاب شفويةلغة تتكون من بنود يف أشكال ال

 .ليمسّ ال

سوف  ه اجلملةىذو . لبيةسّ الملة اجل ىي، واحد منها هي ادلتنوعةف ةأنواع اجلمل 

. أمثلتها وحىت هاوأنواع هاوخصائص هامن تعريف ّرسالة العلميةيف ىذه ال يبحث الباث

                                                 
10

Sri hapsari,  Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah,  (Jakarta: PT RAJA 

GRAFINDO PERSADA, 2014), h. 53. 
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ىي اجلملة الّت خيضع اجلملة الّسلبية . فعلقبل ال اجلملة الّت فاعلوىي اجلملة الّسلبية 

 ادلثال: ٔٔ.di أو   ter اإلبدائيةبـ تبدأ عادة اجلملة الّسلبية إىل فعل أو نشاط.  موضوعها
- Buku itu terlempar ke sungai   

- Lemari besar itu terangkat oleh ayah  

- Kertas bekas itu dibuang oleh petugas kebersihan  

- Maling itu dikejar oleh masyarakat 

- Pelajar itu diberi penghargaan oleh pemerintah 

- Peraturan baru itu telah diresmikan oleh kepala sekolah 

اجلملة لبية، أو سّ الفعال األتقوم بتأليف  ةملاجلىي اجلملة الّسلبية  يقول رامالن أنّ 

 مولينوا  أنّ  ذالك معو . ةلبيسّ الل افعاألعبارة عن  عبارة لفظية يكون عنصرىا الّت تتكون من

يف نشط من  ذلدف الذي يف شكلكاليب  سّ ال ىو ادلوضوع يف شكل ةاجلملة السلبي يشرح

 :كما يلياجلملة الّسلبية  مثلة على واأل. ادلفعولشكل 

- Rina ditegur guru saat ribut di kelas  

- Lomba itu dimenangkan oleh tim basket dari sekolah negeri 24 

- Coklat itu dimakan dengan lahap oleh Dina 

- Ruangan itu dirapihkan Ibu tadi pagi 

- Dompet itu ditemukan oleh Andi di tempat sampah 

- Sepeda Anjas tertabrak kereta tadi siang 

 

 

                                                 
11

https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Kalimat_Pasif (diakses Januari 2018). 
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 للمدهول يف اللغة اإلندونيسية ادلبين خصائص .ٕ

 هي كما يلي:ف للمدهول يف اللغة اإلندونيسية ادلبينصائص أّما خ

a. Subjeknya sebagai penderita atau dikenai perbuatan. 

b. Predikatnya berimbuhan di-, ter-, atau ter-kan. 

c. Predikatnya berupa predikat persona (kata ganti orang, disusul oleh kata 

kerja yang kehilangan awalan). 

d. Objek pada اجلملة الّسلبية adalah subjek pada kalimat aktif. 

e. Biasanya terdapat kata oleh atau dengan di dalamnya. Meski begitu dua 

kata tersebut  dapat dihilangkan dan makna kalimatnya tidaka akan 

berubah. 

 للمدهول يف اللغة اإلندونيسية ادلبينأنواع  .ٖ

 إىل قسمٌن: للمدهول يف اللغة اإلندونيسية ادلبينسم ينق

تاج إىل وجود ادلفعول. أّّما امنوذح ىذه حتالّت ىو اجلملة دلبين للمدهول ادلتعدي, ا . أ

 :وعلى سبيل ادلثال. .O-P-S atau O-P-S-K هوفاجلملة 

Jambu dilempar Tono. (O=Jambu, P=dilempar, S=Tono) 

Ikan mas dimasak Bu Susi. (O=ikan mas, P=dimasak, S=bu susi) 

Novel dibaca Andi di kamar. (O=novel, P=dibaca, S=andi, K=dikamar). 

Genting rumah diperbaiki ayah agar tidak bocor saat hujan. (O=genting rumah, 

P=diperbaiki, S=ayah, K=agar tidak bocor saat hujan). 
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أّّما امنوذح  ، ىو اجلملة الّت ال حتتاج اىل وجود ادلفعول. وادلبين للمدهول الالزم . ب

 :وعلى سبيل ادلثال. ..S-P atau S-P-K هوفىذه اجلملة 

Mobil sedang dicuci. (S=mobil, P=sedang dicuci) 

Andi terjatuh. (S=andi, P=terjatuh) 

Buku itu dibeli di toko buku. (S=buku itu, P=dibeli, K=di toko buku) 

Topi itu terlempar ke sungai. (S=topi itu, P=terlempar, K=ke sungai) 

 

 في اللغة العربيةالمبني للمجهول   . ج

 يف اللغة العربية ادلبين للمدهول تعريف .ٔ

ينقسم الفعل باعتبار فاعلو إىل معلوم ورلهول. فالفعل ادلعلوم ىوما ذكر فاعلو يف 

اْلَمْدُهْوِل َماَلَْ يُْذَكُر فَاِعُلُو ِِف اْلَكاَلِم َبْل َكاَن زَلُْذوًفا ِلَغْرِض ِمْن  ادلبين الِفْعلُ الكالم. و 

 12.َد َحْذِفو اْلَمْفُعْوِل بِوِ ْااَلْغرَاِض َويـَنـُْوُب َعْن اْلَفاِعِل بـَعْ 

                                                 
12

Musytafa Al-Ghulayaini, Jami’ud durus Al-‘Arobiyah, Beirut. H. 50 



37 
 

ما حذف فاعلو لسبب من األسباب, وأسند ىذا الفعل للمفعول أو الظرف, أو 

اجملهول ىو الفعل الذي ال يذكر فاعلو يف الرتكيب وجعل  الفعل ٖٔادلصدر, أو اجلار واجملرور.

 ٗٔادلفعول بو نائب لو.

للمعلوم. مفعول بو يف الفعل ادلبين فعل مغًن من الفعل ادلبين  الفعل ادلبين اجملهول ىو 

للمعلوم حيل زلل الفاعل يف الفعل ادلبين اجملهول. تغًن الفاعل يف بناء اجملهول نعرف ب " 

سم مرفوع يقع بعد فعل إ" نائب الفاعل ىو  نائب الفاعل" كما قال فؤاد نعمة يف كتابو أنّ 

 .مثل : ُكِتَب الّدرَس, ُنِصَر الَقْوَم الصَّاِلحَ   ٘ٔمبين للمدهول وحيل زلل الفاعل بعد حذفو.

سواء كان باجلملة الّسلبية اآلخر, وىي أساس اجلملة تتكّون من العمل. فشكلو وأّما 

ادلبين يف صنع  ٙٔأساس اجلملة يف البداية ىي ادلفعول يسّم بنائب الفاعل ينقلب ادلفعول.

قّلب شكل الفعل إىل اجملهول ونظرا إىل جنس أساس الكلمة ادلناسب. مثل: للمدهول 

 . ُسرَِق اْلَمالُ 

                                                 
13

Abdul Lathif Bin Muhammad AL-Khatib, Ensiklopedi Lengkap Kuasai Shorof-Tashrif, 

(Grogol: AHSAN Media, 2016) cet. Ke-1, h. 19. 
14

A. Shohih Khoironi, Audhlohu Al- Manahij Fii Mu’jam Qaw’id Al-Lughoh Al-Arobiyah, 

(Jatibening: WCM Press, 2008), Vol. 1, h. 116. 
 ٖٚ) بًنوت: دار الثقافة اإلسالمية(, ص. ص قواعد اللغة العربية,ملخّ فؤاد نعمة, 15

 
16

Ahmad hakim Mughni, Metode Praktis Menguasai Tata Bahasa Inggris dan 

Arab,(Yogyakarta:Kutub,2008) cet. Ke- 1, h. 69 
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فاعلو علي مّث حذف لغرض من األغراض, وأّما مفعولو ادلاُل  َسَرَق علٌي  اْلَمالأصلو 

ينقلب مقام الفاعل مّث قّلب الفاعل ادلبين للمفعول ليختلف بٌن الفاعل األصل ونائب ف

 الفاعل.

 يف اللغة العربية  بين للمدهولادلالّشرائط  .ٕ

 و واجبتثنية أو مجع ادلؤنث الّساَل ففعل إّما مؤّنث من لو كان نائب الفاعل . أ

 خّتأبت رِ ضُ مثل :  .ثمن عالمة ادلؤنّ 

 ثنية أو اجلمع إاّل مجع ادلؤنث الّساَل ففعلو ال جيوزالتّ  من لو كان نائب الفاعل  . ب

 .والد ِف البيتاُدخل األمفرد. مثل: من عالمة التثنية أو اجلمع بل كان 

 يف اللغة العربية بين للمدهولادل لاشكأ .ٖ

 الّثالثى : ضّم أولو وكسر ماقبل آخره. الفعل ادلاضى . أ

 فُِتَح    مثل : 

 ُرِسلَ   

 ُكِنسَ   

 الفعل ادلضارع الّثالثى : ضّم أولو وفتح ماقبل آخره.  . ب

 يـُْفَتحُ   مثل : 
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 يـُْرَسلُ   

 ُيْكَنسُ   

 .خراآلضّم أولو وكسر ماقبل . ٔالفعل ادلاضى غًن الّثالثى :   . ج

 فـُْعِللَ   مثل : 

 ُدْحرِجَ   

 غًنمها. ادلتحركة ت األحرفضمّ . ٕ :        

 اُفْـُتِعلَ   مثل : 

 اُْكُتِسبَ   

 احلركة الساكنة. . وبقيتٖ :        

 اُْستـُْفِعلَ   مثل : 

 اُْستـُْغِفرَ   

 . ضّم أولو وفتح ما قبل اآلخر.ٔالفعل ادلضارع غًن الّثالثى :  . د

 يـُْفَللُ   مثل : 

 يَُدْحرَجُ   
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 . وبقيت احلركة غًنمها.ٕ:          

 ُيْستْفَعلُ   مثل : 

 ُيْستَـْغَفرُ   

 الثى المزيدث  ال الثى المجردث  ال

 ادلضارع ادلاضى ادلضارع ادلاضى

 اجملهول  ادلعلوم اجملهول  ادلعلوم اجملهول  ادلعلوم اجملهول  ادلعلوم

 فـََعلَ 

 فـََعلَ 

 فـََعلَ 

 َفِعلَ 

 فـَُعلَ 

 َفِعلَ 

 ُفِعلَ 

 ُفِعلَ 

 ُفِعلَ 

 ُفِعلَ 

 ُفِعلَ 

 ُفِعلَ 

 يـَْفُعلُ 

 يـَْفِعلُ 

 يـَْفَعلُ 

 يـَْفَعلُ 

 يـَْفُعلُ 

 يـَْفِعلُ 

 يـُْفَعلُ 

 يـُْفَعلُ 

 يـُْفَعلُ 

 يـُْفَعلُ 

 يـُْفَعلُ 

 يـُْفَعلُ 

 لَ عَّ فَـ 

 لَ اعَ فَ 

 لَ عَ فْـ اَ 

 لَ عَّ فَ تَـ 

 لَ اعَ فَ تَـ 

 لَ عَ فَ نْـ اِ 

 لَ عَ تَـ فْـ اِ 

 لَّ عَ فْـ اِ 

 لَ ع  فُـ 

 لَ عَ وْ فَـ 

 لَ عِ فْ اُ 

 لَ ع  فَ تُـ 

 لَ عِ وْ فَ تُـ 

 لَ عِ فُ نْـ اُ 

 لَ عِ تُ فْـ اُ 

 لَّ عِ فْ اُ 

 لُ ع  فَ يُـ 

 لُ اعِ فَ يُـ 

 لُ عِ فْ يُـ 

 لُ عَّ فَ تَـ يَـ 

 لُ اعَ فَ تَـ يَـ 

 لُ عِ فَ نْـ يَـ 

 لُ عِ تَ فْ يَـ 

 ل  عَ يـَفْ 

 لُ عَّ فَ يُـ 

 لُ اعَ فَ يُـ 

 لُ عَ فْ يُـ 

 لُ عَّ فَ تَـ يُـ 

 لُ اعَ فَ تَـ يُـ 

 لُ عَ فَ نْـ يُـ 

 لُ عَ تَـ فْ يُـ 

 ل  عَ فْ يُـ 
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 لَ عَ فْ تَـ سْ اِ 

 لَ عَ وْ عَ فْـ اِ 

 لَ عِ فْ تُـ سْ اُ 

 لَ عِ وْ عُ فْـ اُ 

 لُ عِ فْ تَـ سْ يَ 

  لُ عِ وْ عَ فْ يَـ 

 لُ عَ فْ تَـ سْ يُ 

 لُ عَ وْ عَ فْ يُـ 

 يـَُفْعَللُ  يـَُفْعِللُ  فـُْعِللَ  فـَْعَللَ 

 لَ لَ عْ فَ تَـ 

 لَ لَ نْـ عَ فْـ اِ 

 لَّ لَ عَ فْـ اِ 

 لَ لِ عْ فُ تُـ 

 لَ لِ نْ عُ فْـ اُ 

 لَّ لِ عُ فْـ اُ 

 لُ لَ عْ فَ تَـ يَـ 

 لَ لِ نْ عَ فْ يَـ 

 لَّ لِ عَ فْ يَـ 

 لُ لَ عْ فَ تَـ يُـ 

 لَ لَ نْـ عَ فْ يُـ 

 ل  لَ عَ فْ يُـ 

 

 إن كان ما قبل آخر الماضى ألفا قصيرا:

 اجملهول  ادلعلوم 

 َصامَ 

 اِنـَْقادَ 

 ِاْصطَادَ 

 ِصْيمَ 

 اِْنِقْيدَ 

 ِاْصِطْيدَ 
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 :الفعل أجوافاإن كان م

 ادلضارع اجملهول  ادلضارع ادلعلوم 

 يَِعْيدُ 

 َيِصْيدُ 

 يـَْعوَجُ 

 يـَْعَتوِرُ 

 يـَُعادُ 

 ُيَصادُ 

 يـُْعوَجُ 

 يـُْعتـََورُ 

 

 يف اللغة العربية  بين للمدهولادل أىداف .ٗ

 ف الفاعل بسبب من األسباب التالية:ذحي

 اإلنسان ضعيفا. ُخِلقَ للعلم بو, فال حاجة ذكره, ألنو معروف. حنو: و   .ٔ

 البيت. إذا َل تعرف من ىو السارق. ُسرِقَ للدهل بو, فال ديكنك تعيينو, حنو:  .ٕ
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الرّاكب غًن أنك َل  . حنو : رُِكَب احلصان, إذا عرفللّرغبة يف إخفائو اإلهبام .ٖ

 ترد إظهاره.

للخوف عليو. حنو : ضرب فالن. إذا عرفت الضارب غًن أنك خفت عليو,  .ٗ

 فلم تذكره.

صان. إذا غرفت السارق فلم تذكره, خوفا منو, للخوف منو. حنو: سرق احل .٘

 شرير مثال.

 لشرفة. حنو : عمل عمل ادلنكر. إذا عرف العامل فلم تذكره, حفظا لشرفة. .ٙ

وإما ألنو ال يتعلق بذكره فائدة. حنو : واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن التحية  .ٚ

 لكل من حييي.

 

 

 

 

 



 الث الباب الث  

 طريقة البحث

 ع البحثنو  . أ

ر ىام يف إعداد األعمال العلمية. طريقة البحث ىو طريقة البحث ىو عنص

رلموعة طريقة البحث ىو عبارة عن طريقة علمية لتناول البيانات هبدف وفوائدة معينة. 

وذلك باستخدام أدة أو  ،يةدقيقالبيانات المن اإلجراءات ادلستخدمة للبحث عن 

 أو استبيان والتوفيق وادلراقبة وادلقابالت. ،إختبار

 ىوو وعي يف البحث ادلكتيباستخدم الباحث البحث النّ العلمية يف ىذه الّرسالة 

تقارير من نتائج الو الحاات ادلكتب و المطبوعات من باستخدام البحث  عملية

و ال ألنّ  ،ادلكتيبالباحث ىو البحث  البحث الذي يقوم بوىذا و  1ابقة.البحوث السّ 

يذىب مباشرة إىل ادليدان من خالل ادلسوحات وادلالحاات للحصول على البيانات 

 ادلطلوبة.

مجع من البحوث ادلكتبية ىي من نتائح القراءة و البيانات اليت مت حصول و مث  

قد حبث  اليتاليت تتعّلق با دلاّدة  ىخر ط من الكتب والّرسالة العلمية األاإلستنبا

                                                 
1
M.Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), h. 11. 
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اللغة دلعرفة عن اإلختالفات بني حث. يف ىذه الربيطة يقصد الباحث الوصف واالبا

 يف ادلبين للمجهول. اللغة اإلندونيسيةو  العربية

 

 مصادر البيانات . ب

أي يف عملية  ،ةيباستخدام طريقة ادلكتب اجتماع البيانات يف ىذه الرسالة

مجيع أنواع ادلصادر الّسديد بادلشكلة البحث بأكماذلا من البداية إىل الّنهاية باستخدام 

اليت يتم دراستو الباحث. وأّما مصادر البيانات يف ىذا البحث ديكن تصنيفها إىل 

 قسمني:

 ادلصدر األساسية  .1

مباشرة من ىذا ي مصادر البيانات اليت مت احلصول عليها ى ادلصدر األساسية

 البحث. فهي:

) القاىرة: دار  ،روس اللغة العربيةجامع الدّ  ،(. شيخ مصطفي الغالييين1

 (.2009 ،السالم

 )بريوت: دار الثقافة اإلسالمية( ،ملخص قواعد اللغة العربية ،فؤاد نعمة(. 2

 (WCM Press، 8002) جايت بنيغ:  ،أوضح ادلناىج ،(. أمحد صاحب خريان3

4). Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif Karya Syaiful Mustofa 

(Malang:UIN-Maliki Press، 2011) 
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5). Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia karya Abdul Chaer )Jakarta: 

PT RINEKA CIPTA, 2006). 

 

 لثانويةادلصدر ا  .2

 مصادر ىي .(secondary sources)والثاين استخدم الباحث البيانات الثانوية 

صلتها بالرتكيز على الدراسة.   البيانات يف شكل أعمال للمفكرين اآلخرين يف حدود

 فهي: ،كميلية األخرىابقة وكتب التّ دراسة السّ كال
1. Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia karya Abdul 

Mu’in,  (Jakarta:Pustaka P.T Al-husna baru، 2004) 

2. Pengajaran Analisis Kesalahan Bahasa karya Henry Guntur Tarigan 

(Bandung: angkasa, 2009) 

3. Bahasa Indonesia Karya Widjono Hs. 

4. Psikolinguistik Kajian Teoritik karya Abdul Chaer (Jakarta: PT. Rineka 

Cipt, 2009) 

5. Metode Penelitian  Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Karya Sugiyono 

(Bandung: ALFABETA). 

 

 

 طريقة جمع البيانات  . ج

صود قألّن ادل ،ثطريقة مجع البيانات ىي اخلطوة األكثر إسرتاتيجية يف البح

لن جيد  ،فبدون معرفة الطّريقة مجع البيانات 2األول يف البحث ىو جيد البيانات.

                                                 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung : Alfabeta, 

2014), cet. Ke-21, h. 224. 
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 ةالعلمي البيانات ادلستخدمة يف ىذا الرسالة الباحث البيانات كما قد ثبت. ليجد

يستخدم الباحث الطّريقة ادلكتبية فهي يستخدم ادلصادر ادلكتبية اليت تتعّلق بادلشكالت 

بني اللغة قصد الباحث ىي الّتحليل الّتقابلي ية. وأّما مشكالت األساسية اليت ياألساس

 .العربية واللغة اإلندونيسية يف ادلبين للمجهول

البينانات من مصدر األساسية وبكلمة األخرى ىذه الطّريقة يستخدم ليجمع 

قد عمل الباحث الّتحليل  ليقصر  ،ومن مصدر الثّانوية. يف ىذه  طريقة مجع البيانات

 .البيانات

 

 طريقة تحليل البيانات  .3

الطّريقة التالية  ،العلمي وبعد مجع البيانات اليت تتعّلق بادلوضوع ىذا البحث

يعين الّتحليل البيانات. أّما الّتحليل البيانات ىي الطّريقة للبحث و الرّتتيب مرتّبا 

 نية ونتائج اآلخر حّت االبيانات اليت قد وجد الباحث من نتائج ادلقابلة والكتابة ادليد

اإلختيار البيانات اليت تناسب  3إىل اآلخرين. شرحاضوعو مو سهلة ليفهم ومتكن 

  4.بالفرقتيةبالّتشاهبات أو اإلختالفات فيو يسّم 

 الّتحليل البيانات يستخدم الباحث الطّريقة كما يلي: يف ىذا
                                                 

  ادلراجع.,نفس  3
4
Sugiyono,  Statistika Untuk Penelitian,  (Bandung : CV Alfabeta, 2009), h. 87.  
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 الّتحليل الوصف  . أ

عمليتو ويف  5حيلل تلك البيانات.وصف ىو الطّريقة جلمع البيانات و الّتحليل ال

 ستقرائي.االتفكري الستنتاجي و االتفكري اليبحث تلك البيانات باإلستخدام 

عن ادلبين للمجهول اليّت يشرح  ،وىذه الطّريقة تستخدم للّشرح وحيلل البيانات

 يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية.

 الّتحليل الّتقابلي . ب

يوّجو الّطالب يف تعليم اإلختالفات اليت أوجو  تخدم الّتحليل الّتقابلي ليجدتس

اللغة حت جيد الطّريقة ادلناسبة. الّتحليل الّتقابلي ىي إحدى الطّريقة العملية  قواعد

 6للبحث عن الّتشاهبات واإلختالفات اليّت جتد يف اللغتني أو األكثر.

قواعد اللغة  دلقابلةالباحث ىو الّنشاط اليت جيّرب  الّتحليل الّتقابلي كما يقصد

 ،ختالفات بينهما اليت جتد من الّتحليل الّتقابلياألوىل وقواعد اللغة الثّانية ليجد اإل

 7اإلختالفات أو الّصعبات يف تعليم اللغة. تنبؤ كاألساس يفتستطيع لتستخدم  

 .فعاالالّتحليل الّتقابلي يف األساس ىي إحدى الطّريقة لتعليم اللغة 

                                                 
5
Winarno Surakhmad,  Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, (Bandung : 

Tarsito,1980), h. 134. 
6
Sutrisno Hadi, Metode Reserch II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbiatan Fak. Psikologi 

UGM, 1993, h.24. 
7
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa (Bandung: 

Angkasa.1990), h. 4. 
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قواعد اللغة  لمقابلةالّتحليل الّتقابلي كا طريقة العملية ىي الّنشاط اليت جيّرب ل 

 األوىل والثّانية دلعرفة اإلختالفات بني اللغتني. 

الّتحليل الّتقابلي. أّما الطّريقة البحث  يصّور أيضا طريقة الّتحليل الّتقابلي

بني اللغتني. ىذا يدّل أّن الّتحليل الّتقابلي تتعّلق بالقوية  قواعد ادلقابلةاألوىل تتعّلق ب

مع علم اللغة. وأّما الطّريقة الثّانية والثّالثة والرّابعة كّلها تتعّلق بالّصعبات الّتعليمية 

واألخطأ اللغوية واإلختيار ومجع البيانات وكيفية عملية البيانات التعليمية اللغة الثّانية. 

لّتحليل الّتقابلي تتعّلق بالقوية مع علم الّنفس. أساس العملية يف ىذا يصّور أّن ا

الّتحليل الّتقابلي نوعان ىو الّنارية اللغوية والّننارية الّنفسية. الطّريقات التحليل 

 الّتحليل الّتقابلي.  اليت قد شرح من ىذا األساسني يصّور واضحا عنالّتقابلي 

لي يف الّسابقة تستطيع أن تشرح الطّريقات إستنادا إىل تعريف الّتحليل الّتقاب

 العملية يف الطّريقة الّتحليل التقابلي كما يلي: 

اليت  ،لغة األّم الّتالميذ باللغة الثّانيةالقواعد  مقابلةىي  ،الطّريقة األوىل .1

سيعرف بعض اإلختالفات بني قواعد  ادلقابلةسيدّرس الّطالب. من تلك 

 8اللغة األّم واللغة الثّانية.

                                                 
لفعل ادلبين يف اللغة اإلندونيسية وا (Kalimat Pasif)يف ىذه الّطريقة األوىل يقارن الباحث عن اجلملة الّسلبية   8

 اللغة العربية للجهول يف
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 ،إستنادا إىل اإلختالفات بني قواعد اللغة األّم واللغة الثّانية ،الطّريقة الثّانية .2

يستطيع ادلدّرس أن يعرف الّصعبات الّتعليمية واألخطاء اللغوية اليت متكن 

 9يفعل الطّالب يف تعليم اللغة الثّانية.

ىي الّصعبة الّتعليمية وألخطاء اللغوية اليت قد عرفت ليجعل  ،الطّريقة الثّالثة .3

 10األساس يف اإلختيار البيانات ومجع البيانات مثّ خيتار ادلادة التعليمية.

يقة يشرح البيانات. الّطالب الذين تتعّلق بالقوية بالّطر  ،الطّريقة الرّابعة .4

العادة البد أن وىذه . أّمولغة ن اللغة الثّانية لو العادة اخلاّصة يف يدرسو 

للغة الثّانية. ويشّكل العادة يف اللغة الثّانية اتكون التدخل  الينتهي لكي 

يفعل بشرح ادلواد اليت قد رتب بالطّريقة األوىل والثّانية والثّالثة بالطّريقات 

 ّتقية.والّتكرار والّتمرينات وال التمثيليعين   ةاخلاصّ 

وهبذه الطّريقة يرجى الّطالب لو العادة بللغة العربية القوية ويستطيعون أن 

ىناك بعض الطّريقات اليت  أيلياس العادة يف اللغة األّم. وأّما عندحيّلوا 

 11بني اللغتني وىي: لمقابلةوجب  ل

                                                 
   الفعل ادلبين للمجهول عن ىي الّصعبة ليفهمىنا الّصعبات لدي الّطالب  9

10
  ويف ىذا البحث الثّالث سيعرف الباحث بعض الّصعبات يف تدريس الفعل ادلبين للمجهول   

11
 http://alhakimiyyah.blogspot.com/2012/06/teori-tentang-kontrastif.html (diakses 

Januari 2018). 
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. ويف ىذه يقابلسىي الوصف عن اللغات اليت  ،الوصفية مرحلة . أ

ادلبين  دونيسية واللغة العربية يف تركيزالباحث بني اللغة اإلن قابلالطّريقة 

 للمجهول.

. ويف ىذه يقابلاإلختيارة، ىي اختيار العناصر اخلاصة اليت س مرحلة . ب

بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يف  ادلقابلةالطريقة ركز الباحث يف 

 .ادلبين للمجهول

إلختالفات والّتشاهبات بني اللغة ىي الطّريقة يعرف ا ،الّتحليلية مرحلة . ج

الباحث. وبعد خيتار الباحث يف الطّريقة القبلة وصف  يقابلاليت س

الباحث اإلختالفات والّتشاهبات يف اللغة اإلندونيسية واللغة العربية يف 

 .تركيز ادلبين للمجهول

ىي يعرف االحوال اليت تسبب اإلختالفات يف تدريس ، مرحلة التنبؤ . د

اللغة. وبعد أن ينتهى مجيع الطّريقة مّث يصف الباحث األسباب اليت 

الفعل ادلبين عن يسبب اإلختالفات يف تدريس اللغة العربية وخاّصة 

 .للمجهول
  



 الباب الّرابع   

 الّتحليل البيانات

 اإلسالمية  ةوصف تدريس اللغة العربية في المدرسة الثّانوي . أ

 تعريف تدريس اللغة العربية  .ٔ

 ٔالّتدريس ىو اإلتصال بُت الطالب وادلدرس وادلصادر الدراسة يف بيئة الّدراسية.  

رلموعة من النشاطات ىو  التدريس ٕالّتدريس ىو عملية دلساعدة الطالب بدراسة جيدة.

درسُت ,ادلشًتكة بُت الطالب
ُ

وادلعلومات حول ادلادة  ,واليت تعتمد على تبادل األفكار ,وادل

درس من ادلصدر الوحيد للمعلومات إىل موجو ,الدراسية
ُ

ومشارٍك للطالب  ,فيتحول دور ادل

والبحث حىت يتمكن الطالب من  ,واحلوار ,والذي يعتمد على النقاش ,يف موضوع الدرس

  .فهم ادلادة الدراسية بوضوح

ولكن حىت اآلن  ,اللغات الكالسيكية يف ىذا العصراللغة العربية ىي احدى   

حيرسو بوصيلة القرآن الكرًن. استمرارا لتعلم األمة يف احناء العامل واهلل سبحانو وتعاىل 

 درسة الّّانوية.ادلدرسة ادلتوسطة و ادلاإلبتدائية و درسة ادلتدريس اللغة العربية بدأ منذ 

                                                 
1
Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20  

2
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran, diakses pada 29 maret 2018. 
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تدريس اللغة العربية يف ادلدرسة الّّانوية ىو أنشطة العلمية يف تطور الكفاءة اللغة   

العربية الطالب إّما معرفة كتابية أو اللسانية عن اللغة العربية. لزيادة ادلعرفة الطالب عن 

 من القرآن والّسنة باستخدام اللغة العربية. اللغة العربية وفهم اإلسالم الذي يصدر 

ىناك ثالث اإلصطالح الذي يتعلق بُت اآلخرين الذي يف تدريس اللغة العربية   

وجب على الطالب دلعرفة والفهم جيد. وىذا اإلصطالح ىو مدخل التدريس وطريقة 

 الّتدريس وأساليب الّتدريس.

تستند إليها طريقة التدريس مّل يقصد بو ادلنطلقات اليت مدخل الّتدريس ىو   

 .وشخصية ادلتعلمُت ,والنظرة إىل الطبيعة اإلنسانية ,تصورىا دلفهوم اللغة وفلسفة تعليمها

األسلوب الذي يستخدُمو ادلعّلم يف الوصول إىل األىداف اليت  طريقة الّتدريس ىو  

جراءات اليت يقوم وتشمل رلموعة من األنشطة واإل ,يريد أن حيّققها من ادلوقف التعليميّ 

هبا ادلعّلُم يف الصف بالتعاون مع الطلبة لتوضيح مفهوم أو حقيقة أو التوصل إىل استنتاج 

 . متعّلق دبضمون الدرس

ويعد أسلوب  ,من مكّونات ادلنهج التعليمي األساسّيةىو أساليب التدريس   

ويعترب ادلعّلم ىو األساس يف العملّية  ,التدريس مهزة وصل بُت مكّونات ادلنهج والطالب
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ويعرف أسلوب التدريس بأنو عبارة عن الكيفية اليت يستخدمها ادلعّلم يف عرض  ,التعليمّية

 وكل معّلم يتمّيز عن ادلعّلم اآلخر يف أسلوبو ,ادلاّدة الدراسّية يف الغرفة الصفية

 اإلسالمبةنوية اأىداف التدريس اللغة العربية يف ادلدرسة الّّ  .ٕ

يف تدريس اللغة العربية يف ادلدرسة الّّانوية تعلم الطالب عن ادلهارات اللغة العربية   

 .شفويالكي يقدر الطالب أن يتكلم ويفهم اللغة العربية إّما كتابيا أو 

 ,ادلهارات اللغوية ٗهي يقدر الطالب أن يتقن وديارس فأّما األىداف العامة اللغة العربية 

 كما يلي:

 هارة اإلستماعمأ(.   

 مهارة الكالمب(.   

 مهارة القرأةج(.   

 هارة الكتابةمد(.   

العناصر  ٖوجبانب ذالك اذلدف عن تدريس اللغة العربية يقدر الطالب أن يتقن   

 اللغة الذي يشمل:  األصوات وادلفردات والقواعد.
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 يف منهج تعليم اللغة العربية ادلبٍت للمجهول  .ٖ

ىو ادلادة من مواد اللغة العربية الذي تعلم الطالب يف ادلدرسة ادلبٍت للمجهول   

هو يقدر الطالب القراءة فادلبٍت للمجهول تدريس الّّانوية صف الّاىن عشر. أّما األىداف 

أو نائب ادلبٍت للمجهول والكالم والكتابة اإلنشاء الذي يتعلق بادلادة الذي يستخدم 

 الفاعل.

يف كتاب الطالب ىو من اإلسالمية يف ادلدرسة الّّانوية بٍت للمجهول ادلتدريس   

احلوار والقراءة والقواعد ادلوجودة يف ادلوضوع البحث بزيادة التدريبات اليت يسهل الطالب 

 يف فهم الفعل ادلبٍت للمجهول.

 الّتحليل وعرض البيانات . ب

 اإلندونيسيةادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية واللغة  بُتادلقابلة  .ٔ

قواعد اللغة األوىل وقواعد اللغة  لمقابلة الّتحليل الّتقابلي ىو الّنشاط اليت جيّرب ل

تستطيع  ,ليجد اإلختالفات بُت اللغتُت. اإلختالفات اليت ذبد من الّتحليل الّتقابلي ٖالّّانية

 ٗأو الّصعبات يف تعليم اللغة. اإلختالفات تعريفكاألساس يف   ستخدامإل

                                                 
  البحث اللغة الّّانية اليت سيقارن الباحث ىي اللغة العربية يف تركيز البحث الفعل ادلبٍت للمجهوليف ىذا  3

4
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa Bandung: Angkasa.1990, h. 

4. 
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وىذه الّنتيجة  األوىل   ,رابيت الدوو  جارليس فَتيسىذا الّتحليل تطّور على 

يقال أّن األخطائات اليت فعل يف تدريس اللغة الّّانية يسّبب بوجود اإلختالفات بُت اللغة 

يسبب بوجود الّتشاهبات بُت فوأّما الّسهولة يف تدريس اللغة الّّانية  ,األوىل واللغة الّّانية

  ٘األوىل واللغة الّّانية.اللغة 

ة اإلندونيسية يف ادلبٍت بُت اللغة العربية واللغللبحث عن اإلختالفات والّتشاهبات 

ريقة الّتحليل الّتقابلي. باستخدام ىذه الطّريقة فيجد يستخدم الباحث ط ,للمجهول

ادلبٍت  بُتحىت يسّهل يف الّتعليم والتعّلم. أّما اإلختالفات  ,الّتشاهبات واإلختالفات بينهما

 كما يلي: ف يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية للمجهول

 شكل الكلمة .ٔ

 أ. الّتحليل من ناحية الّتعريف

 التعريف ناحيةلمقابلة من ا

في اللغة العربية المبني للمجهول اإلندونيسية  في اللغة المبني للمجهول   

 Kalimat pasif adalah kalimat yangما مل يذكر فاعلو يف  ىو ادلبٍت للمجهول

subjeknya dikenai suatu perbuatan 

atau  aktivitas. Kalimat pasif biasanya 

                                                 
5
Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 247 



57 
 

ان سلذوفا لغرض من الكالم بل ك

 األغراض.

diawali oleh awalan ter- atau di-. 

كالمها يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية  ادلبٍت للمجهول  نظرا من ناحية الّتعريف بُت
هي كالمها يدّل على معٌت فذلا الّتشاهبات واإلختالفات. أّما الّتشاهبات بينهما 

هي يف ادلبٍت للمجهول خذف فاعلو لغرض من فالّسلبية. وأمّا اإلختالفات بينهما 
خيذف  ندونيسية فالإلااللغة يف  ولادلبٍت للمجه األغراض أو يسّم بنائب الفاعل, وأّما

 فاعلو بل قّلب.

 

 المثال في اللغة العربية واللغة اإلندونيسية

في اللغة اإلندونيسية المبني للمجهول في اللغة العربية المبني للمجهول   

Surat itu telah dikirim oleh Ahmad  

 

Surat itu sedang dikirim oleh Ahmad 

 

Lantai itu telah disapu oleh Hasan 

 

Lantai itu sedang disapu oleh Hasan 

 

Pintu itu telah dibuka oleh Mahmud 

  

Pintu itu sedang dibuka oleh Mahmud 

  الّرسالةُ  ُرِسَلتْ 

 الّرسالةُ  ْرَسلُ ت ُ 

 البالطُ  ُكِنسَ 

 البالطُ  ُيْكَنسُ 

 البابُ  فُِتحَ 

 البابُ  يُ ْفَتحُ 
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أّن ادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية ذلما األمّلة السابقة يشرح   

اإلختالف يف التعريف. أّما ادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية فيخذف الفاعل أو نائب 

 الفاعل، وأّما يف ادلبٍت للمجهول اللغة اإلندونيسية  يستخدم الفاعل يف اجلملة

 الّتحليل من ناحية أوقات وقوعو .ٕ

 أوقات وقوعوناحية المقابلة من 

في اللغة اإلندونيسية المبني للمجهول في اللغة العربية المبني للمجهول   

Kalimat pasif berdasarkan waktu 

terjadinya dibedakan menjadi 2 yaitu:  

 

 

1. Kata keja pasif yang terjadi 

pada masa lampau. 

 

 

 

 

2. Kata kerja pasif yang terjadi 

pada masa sekarang atau akan 

datang. 

ادلبٍت للمجهول من حيث وقوعو 

 ينقسم إىل قسمُت:

الفعل ادلاضى, ىو ما دّل  .ٔ

على حصول عمل يف زمان 

 ادلاضى.

الفعل ادلضارع,  ىو ما دّل  .ٕ

على حصول عمل يف زمان 

 التكلم أو ادلستقبل. 
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ادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية ستنادا إىل وقت وقوعو ىناك الّتشاهبات بُت ا

وادلبٍت للمجهول يف اللغة اإلندونيسية وىي  ينقسم إىل قسمُت, األول يف 

ىو ما دّل على حصول عمل يف زمان ادلاضى والّّاين وقت وقت ادلاضى 

  ادلضارع ىو ما دّل على حصول عمل يف زمان التكلم أو ادلستقبل. 

 

 

اإلندونيسية المثال في اللغة العربية واللغة  

في اللغة اإلندونيسية المبني للمجهول في اللغة العربية المبني للمجهول   

1. Kata kerja lampau: 

 

Surat itu telah dikirim oleh Ahmad  

 

Surat itu telah dikirim oleh Fatimah 

 

Lantai itu telah disapu oleh Hasan 

 

Lantai itu telah disapu oleh Aisyah 

 الماضى:الفعل  .1

  الّرسالةُ  تْ ُرِسلَ 

 الّرسالةُ  ُرِسَلتْ 

 البالطُ  ُكِنسَ 

 البالطُ  ِنسَ كُ 

2. Kata kerja sekarang : 

 
 الفعل المضارع: .2
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Surat itu sedang dikirim oleh Ahmad  

 

Surat itu sedang dikirim oleh Fatimah 

 

Lantai itu sedang disapu oleh Hasan 

 

Lantai itu sedang disapu oleh Aisyah 

  الّرسالةُ  يُ ْرَسلُ 

 الّرسالةُ  تُ ْرَسلُ 

 البالطُ  ُيْكَنسُ 

 البالطُ  ُيْكَنسُ 

 

األمّلة السابقة يشرح أن ادلبٍت للمجهول من ناحة أوقات وقوعو ينقسم اىل   

قسمُت يعٍت يف اللغة العربية بفعل ادلاضي وادلضارع ويف اللغة اإلندونيسية عادة بزيادة 

 .sedangو  telahالكلمة 

 من حيث عالقتو مع غَته يف اجلملة ج. التحليل 

 عالقتو مع غيره في الجملةالمقابلة من ناحية 

في اللغة اإلندونيسية المبني للمجهول في اللغة العربية المبني للمجهول   

Kata kerja pasif berdasarkan hubungan 

nya dengan unsur lain dalam kalimat 

dapat dibedakan menjadi: 

1. Kata kerja transitif,adalah kata 

kerja yang membutuhkan adanya 

objek dalam kalimat.  

ادلبٍت للمجهول من حيث عالقتو 

مع غَته يف اجلملة ينقسم إىل 

 قسمُت: 
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الفعل الالزم، ىو ما  .ٔ

يكتفي بفاعلو وال حيتاج 

 إىل مفعول بو.

الفعل ادلتعدي، ىو الذي  .ٕ

ال يكتفي بفاعلو وحيتاج 

إىل مفعول بو واحد أو 

 أكّر.

للغة يف ا ادلبٍت للمجهول حيث عالقتو مع غَته يف اجلملة بُت نظرا من

. أّما التشاهبات ىناك الّتشاهبات واإلختالفات بينهما العربية واللغة اإلندونيسية

يتكون ادلبٍت فحيتاج إىل وجود ادلفعول. وأّما اإلختالفات بينهما  يهف بينهما

ادلبٍت  من الفعل الالزم والفعل ادلتعدي, وأّما يف اللغة العربيةللمجهول 

الذي ال حيتاج إىل  يتكون من الفعل ادلتعديف للمجهول يف اللغة اإلندونيسية

 .وجود ادلفعول يف اجلملة وال يتكون من الفعل الالزم 
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في اللغة العربية واللغة اإلندونيسية  المثال  

في اللغة اإلندونيسية المبني للمجهول في اللغة العربية  المبني للمجهول   

Kata kerja transitif: 

 

Mobil itu dikendarai oleh Ahmad  

Dua mobil itu dikendarai oleh Ahmad 

Mobil-mobil itu dikendarai  Ahmad 

 

 

 فعل ادلتعّدي: 

 الّسيارةُ  تْ رُِكبَ 

 تانِ الّسيار  تْ رُِكبَ 

 اتُ الّسيار  تْ رُِكبَ 

 الّسيارةُ  َكبُ تُ ْر 

 تانِ الّسيار  َكبُ تُ ْر 

 اتُ الّسيار  َكبُ تُ ْر 

 فعل الالزم:

 ليلة مجيلة ُسِهَرتْ 

 ليلة مجيلة رُ هَ سْ يُ 
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األمّلة السابقة يشرح أّن يف اللغة العربية ادلبٍت للمجهول من ناحية عالقتو مع غَته يف  

وادلتعدي، وأّما يف اللغة اإلندونيسية ادلبٍت للمجهول يتكون اجلملة يتكون من الفعل الالزم 

  من الفعل ادلتعدي فحسب.

 حليل من حيث تغيَت الكلمة تّ د. ال 

 المقابلة من ناحية تغيير الكلمة

في اللغة العربية المبني للمجهول اإلندونيسية  في اللغة المبني للمجهول   

تغيَت ادلبٍت ادلعلوم إىل ادلبٍت للمجهول 

 بطريقتُت: 

الفعل ادلاضى: ضّم أوالو وكسر ما قبل 

 األخر.

ضّم أوالو وفتح ما قبل الفعل ادلضارع: 

 األخر.

Cara merubah kata kerja aktif 

menjadi kata kerja pasif adalah 

dengan cara mengubah imbuhan yang 

ada pada kata kerja, imbuhan men- 

atau ber- menjadi imbuhan di- atau 

ter-.  

يف اللغة العربية واللغة نظرا من حيث تغيَت يف الكلمة بُت ادلبٍت للمجهول 

هي يف تغييىر فالّتشاهبات واإلختالفات. أّما الّتشاهبات بينهما  ماكالمها ذل  اإلندونيسية
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الفعل ادلاضي اجملهول ضّم أوالو  بتغيَت حركة الفعل، شكل الفعل. يف اللغة العربية

وكسر ما قبل األخر ويف الفعل ادلضارع اجملهول بضّم أوالو وفتح ما قبل األخر. وأّما يف 

 .terأو  -diيكون  -berأو  -menالفعل, زيادة زيادة غيَت بتاللغة اإلندونيسية  

 

 المثال في اللغة العربية واللغة اإلندونيسية

في اللغة اإلندونيسية المبني للمجهول في اللغة العربية المبني للمجهول   

1. Kata kerja aktif  

 

Ali  mengambil buku  

 

Petani itu menanam jagung  

 للمعلومالفعل ادلبٍت  .ٔ

 َعِلُي الِكَتابَ  َأَخذَ 

رَّةَ  يَ ْزرَعُ   الَفالَُّح الذُّ

2. kata kerja pasif  

 

Buku itu diambil oleh Ali 

 

Jagung itu ditanam oleh petani  

 الفعل ادلبٍت للمجهول .ٕ

 الِكَتابُ  ُأِخذَ 

رَّةُ  يُ ْزرَعُ   االذُّ

للمجهول يف اللغة العربية األمّلة السابقة يشرح أّن من حيث تغيَت الكلمة ادلبٍت  

 بتغيَت حركة الفعل، وأّما يف اللغة اإلندونيسية بتغيَت زيادة الفعل.
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 . شكل اجلملة ٕ 

  أ. الّتحليل من حيث تركيب عناصر اجلملة 

 المقابلة من ناحية تركيب عناصر الجملة

في اللغة العربية المبني للمجهول اإلندونيسية  في اللغة المبني للمجهول   

 اجلملة ادلبنية للمجهول تنقسم إىل قسمُت:

تبدأ باإلسم مث الفعل أو تسم  .ٔ

 باجلملة اإلمسية

تبدأ بالفعل مث الفعل أو تسم  .ٕ

 باجلملة الفعلية

Kata kerja pasif berdasarkan susunan 

unsur kalimatnya sealu diawali 

dengan subjek kemudian diikuti 

dengan predikat ataupun unsur lainya 

dalam kalimat. 

يف اللغة العربية واللغة  ادلبٍت للمجهول نظرا من حيث عناصر تركيب اجلملة بُت

هي تبداء فا الّتشاهبات واإلختالفات. أّما الّتشاهبات بينهما مكالمها ذل  اإلندونيسية

يف اللغة العربية هي ادلبٍت للمجهول فوأّما اإلختالفات بينهما . باجلملة اإلمسية مّث الفعل

ال تبداء بالفعل مثّ ف ادلبٍت للمجهول يف اللغة اإلندونيسية تبداء بالفعل مّث اإلسم, وأّما

 .اإلسم 
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 المثال في اللغة العربية واللغة اإلندونيسية

 في اللغة العربية المبني للمجهول في اللغة اإلندونيسية المبني للمجهول

1. Kata kerja pasif 

 

Seorang muslim akan diberikan  

      Subjek 

perlindungan dari Allah. 

 

 

Seorang muslim akan diberikan  

      Subjek 

perlindungan dari Allah. 

 

 الفعل ادلبٍت للمجهول .ٔ

 يُ ْعَطى العناية من اهلل ادلسلم

 اإلسم

 ادلسلم العناية من اهلل يُ ْعَطى

 الفعل

 

يف اللغة العربية يستطيع باجلملة اإلمسية والفعلية يف أول  األمّلة السابقة يشرح أنّ  

 اجلملة وأّما يف اللغة اإلندونيسية فال يستطيع باجلملة الفعلية يف أول اجلملة.
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 الّتحليل من حيث بناء اجلملة   . ب

 المقابلة من ناحية بناء الجملة

في اللغة العربية المبني للمجهول اإلندونيسية  في اللغة المبني للمجهول   

يف تكوين اجلملة ادلبنية للمجهول يعٍت 

 بطريقة:

تغيَت الفعل ادلبٍت للمعلوم إىل ادلبٍت  .ٔ

 للمجهول 

 حذف الفعل وأنيب بنائب الفاعل .ٕ

Merangkai kalimat aktif menjadi 

pasif dengan cara: 

1. Merubah kata kerja aktif 

menjadi kata kerja pasif  

2. Menukar posisi objek pada 

pada kalimat  aktif menjadi 

subjek pada kalimat pasif 

3. Dengan menambahkan kata 

“oleh” pada kata yang semula 

merupakan subjek pada 

kalimat pasif 

واللغة اإلندونيسية  نظرا من حيث بناء اجلملة, يف ادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية 

هي يف تكوين ادلبٍت فا الّتشاهبات واإلختالفات. أّما الّتشاهبات بينهما مكالىا ذل

يعٍت بطريقة تغيَت شكل الفعل ادلعلوم إىل الفعل يف اللغة العربية واإلندونيسية للمجهول 

 تسمبٍت للمجهول يف اللغة العربية هي يف بناء ادلفاجملهول. وأّما اإلختالفات بينهما 

ذف الفاعل بل قّلب وزاد خي الفالفاعل. وأّما يف بناء يف اللغة اإلندونيسية بنائب 
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يف الكلمة اليت تكون الفاعل يف الفعل ادلٍت للمعلوم يف اللغة  ”oleh“بالكلمة 

 اإلندونيسية.

 

 المثال في اللغة العربية واللغة اإلندونيسية

 في اللغة العربية المبني للمجهول في اللغة اإلندونيسية المبني للمجهول

1. Kalimat aktif  

Ahmad memakan pisang  

     S           P             O 

 

 

 

2. Kalimat pasif  

Pisang  dimakan oleh Ahmad 

     S           P              K 

 الفعل ادلبٍت للمعلوم: .ٔ

 أْْحد   ادلوزَ  َأَكَل 

 فعل    فاعل    مفعول

 الفعل ادلبٍت للمجهول: .ٕ

 ادلوزُ     ُأِكلَ 

 فعل   نائب الفاعل

 

األمّلة السابقة يشرح أّن يف اللغة العربيىة ادلبٍت للمجهول خذف الفاعل أو نائب   

 قبل الفاعل. olehالفاعل، وأّما يف اللغة اإلندونيسية ال خيذف الفاعل وعادة يزيد بالكلمة 
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ادلبٍت  والتشاهبات بُتومن البيانات السابقة وجد الباحث بعض اإلختالفات   

للمجهول يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. ويستطيع الباحث أن يستنتج تلك البيانات  

 كما يلي:

 ناحية الّتعريفمن ناحية  .ٔ

يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية  ادلبٍت للمجهول  من ناحية الّتعريف بُتاستنادا   

هي كالمها يدّل على معٌت فا الّتشاهبات واإلختالفات. أّما الّتشاهبات بينهما مكالمها ذل

هي يف ادلبٍت للمجهول خذف فاعلو لغرض من فاإلختالفات بينهما  ا. وأمّ الّسلبية

خيذف  ندونيسية فالإلااللغة يف  ادلبٍت للمجهول األغراض أو يسّم بنائب الفاعل, وأّما

  .-ter و -diويستخدم زيادة الفعل  فاعلو بل قّلب

 من ناحية أوقات وقوعو .ٕ

وادلبٍت ادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية ستنادا إىل وقت وقوعو ىناك الّتشاهبات بُت ا  

ىو ما دّل ينقسم إىل قسمُت, األول يف وقت ادلاضى  لمجهول يف اللغة اإلندونيسية وىيل

على حصول عمل يف زمان ادلاضى والّّاين وقت ادلضارع ىو ما دّل على حصول عمل يف 

أّما يف اللغة العربية فبتغيَت حركة الفعل وأّما يف اللغة اإلندونيسية  زمان التكلم أو ادلستقبل. 

 . akanأو  telah فعادة بزيادة الكلمة
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 من ناحية عالقتو مع غَته يف اجلملة  .ٖ

يف اللغة العربية واللغة  ادلبٍت للمجهول حيث عالقتو مع غَته يف اجلملة بُت من نظرا  

حيتاج إىل  يهف . أّما التشاهبات بينهماىناك الّتشاهبات واإلختالفات بينهما اإلندونيسية

من الفعل  يف اللغة العربيةيتكون ادلبٍت للمجهول فوجود ادلفعول. وأّما اإلختالفات بينهما 

يتكون من الفعل ف ادلبٍت للمجهول يف اللغة اإلندونيسية فعل ادلتعدي, وأّماالالزم وال

 يتكون وال transitif“أويسّم باجلملة " الذي ال حيتاج إىل وجود ادلفعول يف اجلملة ادلتعدي

 . من الفعل الالزم

 من ناحية تغيَت الكلمة .ٗ

العربية واللغة يف اللغة نظرا من حيث تغيَت يف الكلمة بُت ادلبٍت للمجهول   

هي يف تغييىر فالّتشاهبات واإلختالفات. أّما الّتشاهبات بينهما  ماكالمها ذل  اإلندونيسية

بتغيَت  يف اللغة العربية وأّما اإلختالفات بينهما.يف تكوين ادلبٍت للمجهول شكل الفعل

ادلضارع  ضّم أوالو وكسر ما قبل األخر ويف الفعلبالفعل ادلاضي اجملهول يف  حركة الفعل،

الفعل, زيادة زيادة بتغيَت اجملهول بضّم أوالو وفتح ما قبل األخر. وأّما يف اللغة اإلندونيسية  

men-  أوber-  يكونdi-  أوter. 



71 
 

 من ناحية تركيب عناصر اجلملة  .٘

يف اللغة العربية واللغة  ادلبٍت للمجهول نظرا من حيث عناصر تركيب اجلملة بُت  

هي تبداء باجلملة فا الّتشاهبات واإلختالفات. أّما الّتشاهبات بينهما مكالمها ذل  اإلندونيسية

تبداء يف اللغة العربية هي ادلبٍت للمجهول فوأّما اإلختالفات بينهما . اإلمسية مّث الفعل

تبداء بالفعل مثّ يستطيع أن ال ف ادلبٍت للمجهول يف اللغة اإلندونيسية بالفعل مثّ اإلسم, وأّما

 .ابدا اإلسم

 من حيث بناء اجلملة .ٙ

واللغة اإلندونيسية  نظرا من حيث بناء اجلملة, يف ادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية و   

هي يف تكوين ادلبٍت للمجهول فا الّتشاهبات واإلختالفات. أّما الّتشاهبات بينهما مكالىا ذل

يعٍت بطريقة تغيَت شكل الفعل ادلعلوم إىل الفعل اجملهول. وأّما يف اللغة العربية واإلندونيسية 

 تسمخيذف الفاعل و بٍت للمجهول يف اللغة العربية هي يف بناء ادلفاإلختالفات بينهما 

ذف الفاعل بل قّلب وزاد بالكلمة خي الفالفاعل. وأّما يف بناء يف اللغة اإلندونيسية بنائب 

“oleh” اعل يف الفعل ادلٍت للمعلوم يف اللغة اإلندونيسيةيف الكلمة اليت تكون الف. 
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 جو الطالب االتي تو الّصعبات  تنبؤ . 2

نتائج التحليل   ”Psikolinguistik Kajian Teoritik“وفقا لعبد اخلَت يف كتابو   

يقول أّن الطالب اللغة الّّانية ينقلون اللغة األوىل اىل اللغة الّّانية يف تعبَت التقابلي 

ويسبب يف اكتساب وتدريس اللغة الّّانية يواجو الطالب الّصعوبات واألخطأت.  األفكار.

ال بأن يستخدم الطالب معرفة وخربة اللغة األوىل. ويف ىذا احلال يستخدم ىذا احل

الطالب كَّت من عناصر اللغة األوىل يف أنشطة اللغة الّّانية. ألنو ال توجد تلك العناصر يف 

وجبانب ذلك فرض على الطالب أن يستخدم تلك العناصر فيجد الطالب اللغة األوىل 

 الّصعوبات.

يف عملية التدريس اللغة العربية باخلصوص ادلشكالت اليت تعرف الطالب يف   

 ىي كما يلي: ادلبٍت للمجهول البحث 

ن شعبة اللغة إّن أصل اللغة العربية واإلندونيسية بينهما سلتالفان. فالعربية ىي م . أ

هي شعبة لغة ادلالوية. فام بن نوح عليو السالم. وأّما اإلندونيسية ربية من بٍت شالع

وىذه اإلختالف البد للكاتب من تعليمها يف النطق والًتاكيب والقواعد اللغوية 

 بصفة عامة.
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ومنها زبص  ,الكلمة أو الصرف ذلا اإلختالف كَّتة بينهماصياغة  وباإلضافة من  . ب

 ,يف اللغة العربية ىي وزن الّالثي ادلزيد إفعل وإستفعل وإفعوعل وإفعال وإفعول

وتلك األوزن الفعلية ال توجد يف اللغة اإلندونيسية لفظيا   ,ووزن الرباعي ادلزيد إفعلل

وكذلك باألفعال ادلعتلة مّل معتل العُت مث ادلضاعف يف اجملهول  ,كانت أو معنويا

 جنس الكلمة وكَّت ادلسند اليو أو الفاعل. ألن لو ثالثة

هي تعدد كلمة الفعل وليس فوأما اإلختالفات اليت زبص يف اللغة اإلندونيسية  . ج

 معها منأوقات مث ال يهتم على جنس الكلمة وعدد ادلسند إليو. 

وأّما يف اللغة  ,ىناك فعل ادلتعدي والفعل الالزمادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية  . د

 kalimat aktif semiإال يف مجلة معلومة متعدية شبهية ال يوجد ىذان فاإلندونيسة 

transitif . 
 هي كما يلي: فادلبٍت للمجهول وأّما تنبؤ ادلشكالت لإلندونييُت عند تعلم  . ه

وأّما  ,(. الًتمجة للفعل اجملهول من العربية إىل اإلندونيسية ألّن الرموز بينهما متفرقانٔ

الرموز الفعل اجملهول يف العربية فهي صياغة الفعل للمجهول الفعل مث اإلسم 

 ادلبٍت للمجهول يف اللغة اإلندونيسيةالرموز وأّما  ,بعده أو وقع الفعل قبل اإلسم
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الفعل واإلسم أو وقع  -diفهي ادلفعول بو وصياغة الفعل اجملهول باإلبدائية 

 الفعل قبل اإلسم. 

بُت اللغتُت ادلبٍت للمجهول كيفية التغيَت من الفعل ادلبٍت ادلعلوم إىل يف  ختالف اإل(. ٕ

 اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. 

(. وبوجود تغيَت الفعل من ناحية الّتصريف يف اللغة العربية. إذا البد من تفهيم ٖ

 أوزان الفعل.

 في توجيو الّصعوبات  . الحلّ 3

الطالب تستطيع  بعض الّصعوبات واألخطأتتكون  ,اللغة الّّانيةيف تعلم وتعليم   

أن ربل ادلدرس. وطريقة حلل الّصعوبات واألخطأت الطالب ىي متعددة حىت يستطيع 

ادلدرس أن خيتار واحد من الطرائق ادلناسبة. وواحد منها بسبب تأثَت العناصر اللغوية 

 طريقة التحليل التقابلي.ىي باستخدام ادلبٍت للمجهول خاصة يف تدريس 

يف كتاب "علم اللغة النفس والبحث النظري" النظر من التقابلي يقول ووفقا كلُت   

يستخدم جاح يف تدريس اللغة الّّانية أكّر تأثَت من حال اللغة الطالب من قبل. النّ  أنّ 

فإن قواعد اللغة ألوىل اليت مت يف إتقاهنا لو أكّر أوجو  ,اللغة الّانية ىو العملية النقلية
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لو كان قواعد  ,سوف يكون السهولة يف العملية النقلية. ووراء ذالكف ,الّتشابو باللغة الّّانية

 بينهما لو اإلختالفات فطبعا يكون الّصعوبات لدي الطالب يف إتقان اللغة الّّانية.

أكّر اإلختالفات بُت علم  إذا ا قال باناطيالنظري التحليل التقابلي كمووفقا   

فأكّر الّصعوبات اليت يواجو الطالب يف إتقان اللغة الّّانية.  ,اللغة الذي سيدرس الطالب

فبطريق التحليل التقابلي ديكن معرفة أوجو الّتشاهبات واإلختالفات بُت اللغة األوىل واللغة 

ختالفات بينهما ىذا سوف نستطيع أن حندد . مث دبعرفة أوجو الّتشاهبات وأوجو اإلالّّانية

 إسًتاتيجية التدريس ادلناسب لإلستخدام.

 تخطيط تدريس المبني للمجهول في المدرسة الثانوية اإلسالمية  . 4

يف التعلم بوجو عام، ىناك عدة عناصر اليت تشمل من أىداف التعلم ووسائل   

 اإلعالم واألساليب والتقييم. 

 اإلعدادمرحلة  . أ

 األساسية  ادلادة(. ٔ

ادلادة ادلبٍت للمجهول يدرس يف ادلدرسة الّانوية اإلسالمية يف الصف الّاين عشر،   

 بتعليم ادلبٍت للمجهول فهي: ادلادة األساسية ادلتعلقة  أّما
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القراءة واحلوار عن "من رجال اإلسالم عمر ابن اخلطاب وابن سينا" اليت ربتوي  . أ

 ل ونائب الفاعل.على قواعد الفعل ادلبٍت للمجهو 

 القواعد النحوية والقواعد الّصرفية عن ادلبٍت للمجهول   . ب

ج. التمرين على تكوين اجلمل باستخدام ادلفردات اجلديدة عن "من رجال اإلسالم 

 عمر ابن اخلطاب وابن سينا"

 المادة )الحوار(

 ِاْبُن ِسيْ َنا 

مكتبة ادلدرسة فجرى بينهم كتاب سَتة احلياة لبعض علماء اإلسالم يف  قرأ الّطالب)

 احلوار اآليت(

 سلمان : الّسالم عليكم يا حنيف, ىل قرأَت سَتة علماء اإلسالم؟

 حنيف: وعليكم الّسالم, نعم قرأُُتا.

 سلمان: عّمن قرأَت فيها ؟

 حنيف: قرأُت عن ابن سينا, وأنَت؟

 سلمان: أنا ايضا قرأُت عنو
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 حنيف: ماذا تعرف عن ابن سينا؟

 ه وعاش فيها بداية حياتو  ٖٓٚسلمان: أنّو ُوِلَد يف مدينة خباري سنة 

 حنيف: قيل إنّو حفظ القرآن

سلمان: أجل, قد حفظ ابن سينا القرآن ودرس علوم اللغة األدب وىو دون العاشرة                                                   

 من عمره

 راسة كتب اليونان؟حنيف: وقرأُت أيضا أنّو مال إىل د

 سلمان: نعم, وىو أيضا قد برع يف علم الطّب وىوال يزال صغَتا 

حنيف: وقد اشتغل ابن سينا يف الّرياضيات والفلك وعلم الطّبيعة والفلسفة وادلوسيقى 

وادلنطق وكانت لو مؤلفات يف ىذه العلوم وقد تُ ْرمِجَْت مؤلفتو إىل اللغة الالتينّية 

  هنضة أوربا احلديّةوكان ذلا أثر عظيم يف

سلمان: عرفُت أّن ابن سينا ألف كتابا يف الّطب امسو "القانون" وىويف الّّانية والعشرين من 

عمره وتُ ْرِجَم ىذا الكتاب إىل عشرات من اللغات األجنبية وقد أُِعْيَد طبعو سّت 

 عشرة مرة باللغة الالتينية يف القرأن اخلامس عشر من ادليالدية

 سينا أّول طبيب استعمل الّتخدير يف اجلراحةحنيف: وابن 
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سلمان: تنّقل ابن سينا بُت كَّت من البالد اإلسالمية وقد زاده ذالك خربة ومعرفة. كما 

احلياة الّسياسية وقد توىل منصب الوزارة مّرتُت ومل تكن حياتو الّسياسية  شارك يف

َد بالقتل   خالية من ادلتاعب فقد ُسِجَن وُىدِّ

ابن سينا إذا وجو مشكلة علمية ترّدد ادلسجد صّلى اهلل طالبا منو أن يسّهل  حنيف: كان

 .لو األمر

 القاعدة

 المبني للمجهول المبني للمعلوم الفعل

الفعل 

 ادلاضى

  ََوَلَدِت اأُلمُّ اِْبِن ِسْينا 

  ِأَلََّف اِْبِن ِسْيناَ ِكتَاَب الَقانُ ْون 

  ْوَن ِكَتاَب  القاَنُ ْونَ تَ ْرَجَم الَغرِبِي ُّ

  َُر اِْبِن ِسْينا  َسَجَن اأَلِمي ْ

  َُوِلَد اِْبِن ِسْينا 

  ِأُلَِّف ِكتَاَب الَقانُ ْون 

  َتُ ْرِجَم ِكَتاَب القاَنُ ْون 

  َُسِجَن اِْبِن ِسْينا 

الفعل 

 ادلضارع

  َتَِلَد األُمُّ اِْبِن ِسْينا 

  ِيُ َؤلُِّف اِْبِن ِسْيناَ ِكتَاَب الَقانُ ْون 

  ِْوَن ِكَتاَب القاَنُ ْونَ يُ تَ ْرِجُم الَغرِب  ي ُّ

  َيُ ْوَلُد اِْبِن ِسْينا 

  ِيُ َؤلَُّف ِكتَاَب الَقانُ ْون 

  َيُ تَ ْرِجُم ِكَتاَب القاَنُ ْون 
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  َُر اِْبِن ِسْينا  ُيْسَجُن اِْبِن ِسْيناَ   َيْسُجُن اأَلِمي ْ

 القاعدة
 الفعل ادلاضي ادلبٍت للمجهول ضّم أّولو وكسر ما قبل اآلخر 

  ادلبٍت للمجهول ضّم أّولو وفتح ما قبل اآلخرالفعل ادلضارع 

 

 الفعل المضارع المبني الفعل الماضي المبني

 للمجهول  للمعلوم للمجهول  للمعلوم

 ذََكرَ 

 َأَجابَ 

 َحَسبَ 

 ِاْشتَ َرطَ 

 ِاْسَتْحَسنَ 

 قَالَ 

 ذُِكرَ 

 ُأِجْيبَ 

 ُحِسْيبَ 

 اْشًُتِطَ 

 اُْسُتْحِسنَ 

 ِقْيلَ 

 يُْذُكرُ 

 ُيِشيْ رُ 

 حُيَاِسبُ 

 َيْشًَتِطُ 

 َيْسَتْحِسنُ 

 يَ ُقْولُ 

 يُْذَكرُ 

 ُيِشارُ 

 حُيَاَسبُ 

 ُيْشتَ َرطُ 

 ُيْسَتْحَسنُ 

 يُ َقالُ 
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يف تركيب ادلبٍت للمجهول اليوجد الفاعل ويوجد فيو نائب الفاعل الذي  البيان:

 اصلو مفعول بو يف ادلبٍت للمعلوم، وأّما الفاعل خيذف يف ادلبٍت للمجهول. كما يف ادلّال:

ُر اِْبن ِسْيناَ   َسَجَن اأَلِمي ْ

يف ادلبٍت للمعلوم يقوم كا فاعلو وأّما يف ادلبٍت للمجهول فيخذف  اأَلِميْ رُ كلمة 

يف ادلبٍت للمعلوم يقوم كامفعولو وأّما يف ادلبٍت للمجهول يكون نائب الفاعل، وكلمة ابُن 

 .ِسْيناُسِجَن اِْبِن الفاعل واعرابو مرفوع. فيكون يف ادلبٍت للمجهول: 

 التدريس طريقة(. ٕ

ادلدرس الطريقة احملدودة يف التعليم، ألن  تعليم ادلبٍت للمجهول جيب أن حيضريف   

طريقة التعليم ىي طريقة عرض الدرس جيدا ادلادي، لذالك فهو الدروس بسهولة لدي 

 الطلبة حبيث أن ادلواد تقبل بسهولة. 

تعليم ادلبٍت للمجهول ىي طريقة ل ناسبةالطريقة ادلويف ىذه احلالة وجد الباحث   

التحليل التقابلي. التحليل التقابلي ىو النشاط الذي يدرس اإلختالفات والتشاهبات بُت 

اللغتُت مع الغرض ديكن استخدامها كأساس للتنبؤ أو توقع الصعوبات اليت قد تواجهها 

بٍت للمجهول يف اللغة الطلبة يف التعلم. استخدام طريقة التحليل التقابلي يف تدريس ادل
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العربية واللغة اإلندونيسية سيعرف الصعوبات ادلكتسبة يف تدريس ادلبٍت للمجهول بسبب 

 فهي كما يلي:تقابلي وأّما خطوات التحليل ال اإلختالفات ادلوجودة يف كليهما.

الوصفية، ىي الوصف عن اللغات اليت سيقابل يعٍت بُت اللغة  مرحلة . أ

 اإلندونيسية واللغة العربية يف تركيز ادلبٍت للمجهول.

اإلختيارة، ىي اختيار العناصر اخلاصة اليت سيقابل يعٍت ادلقابلة بُت  مرحلة . ب

 اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يف ادلبٍت للمجهول.

الطّريقة يعرف اإلختالفات والّتشاهبات بُت اللغة اليت ، ىي الّتحليلية مرحلة . ج

سيقابل الباحث. وبعد خيتار الباحث يف الّطريقة القبلة وصف الباحث 

اإلختالفات والّتشاهبات يف اللغة اإلندونيسية واللغة العربية يف تركيز ادلبٍت 

 للمجهول.

يس اللغة. ىي يعرف االحوال اليت تسبب اإلختالفات يف تدر  ،التنبؤ مرحلة . د

وبعد أن ينتهى مجيع الطّريقة مّث يصف الباحث األسباب اليت يسبب 

 اإلختالفات يف تدريس اللغة العربية وخاّصة عن ادلبٍت للمجهول.
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 وسائل التدريس (. ٖ

ويف تدريس ادلبٍت من الوسيلة دبعٌت اآللة ادلساعدة لتسهيل العمل.  الوسائل مجع  

اإلعالم، ألن وسائل اإلعالم ىو األداة اليت تواجو الطلبة يف للمجهول حيتاج إىل وسائل 

 فهم ادلوضوع.

العربية لصف  الكتاب يف تدريس ادلبٍت للمجهول فهيوأّما الوسائل ادلستخدمة   

 .والّصورة القاموسو  والسبورة الّاين عشر يف ادلدرسة الّانوية اإلسالمية

 تنفيذ التدريس . ب

 (. ادلقدمةٔ

 العملية التدريس يف تدريس ادلواد التعليمية ىناك بعض خطوات كما يلي:قبل أن يبدأ 

 ينّظم ادلدرس التالميذ يف عملية التدريس بدعاء أ(.    

 يف ىذا اليومب(. حيرّك ادلدرس بادلفردات العربية مّل يسأل عن احوال التالميذ   

 ج(. يوّطد ادلدرس ادلاّدة التعليمية بادلادة ادلاضية  

 عن األىداف التدريسادلدرس  يبّلغد(.   
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 نشطة األساسية(. األٕ

 يقرأ التالميذ القراءة البسيطة عّما يتعلق بادلوضوع أ(.   

 يسمع التالميذ البيان من ادلدرس عن ادلبٍت للمجهولب(.   

 اىل ادلدرس عن ادلوضوع الدرس ادلوجودة فيو ادلبٍت للمجهوليسأل التالميذ ج(.   

 حيدد التالميذ ادلبٍت للمجهول يف اجلملة د(.   

 (. اإلختتامٖ

وبعد أن ينتهي ادلدرس يف عملية التدريس فمرحلة التالية يعٍت اإلختتام، وىو كما   

 يلي:

 أ(. يتبّصر ادلدرس والتالميذ عن عملية التدريس

 ب(. يقوم ادلدرس التقييم 

 ج(. يعرض ادلدرس عن خطة التدريس يف الللقاء اآليت.

 د(. يعطي ادلدرس السالم الىجميع الطلبة

  التقييمج. 

التقييم ىو عنصر التعليم الذي جيب أن تطويرىا يف التدريس.  التقييمواألخَت ىو   

 عملية التصميم التعليم أسلوب اللغة.



84 
 

ىو عملية منهجية ومتواصلة لتحديد نوعية من التعلم، واستنادا إىل  التقييم  

النشاط إلثبات ما  التقييمىو   التقييموىذا  ٙمن أجل ازباد قرار. اعتبارات ومعايَت زلددة

لتحديد مستوى التقدم  التقييمإذا كانت ىذه األنشطة كانت ناجحة أم ال. وأيضا يهدف 

 الطلبة يف ربقيق األىداف ادلرجوة. 

 التدريب على التركيباألمّلة :   

 (1الّتدريب األول )

 بفعل مبٍت للمجهول كما يف ادلّال اآليت!امالء مكان النقط يف اجلدوال 

 مّال : َضَرَب                ُضِربَ 

 الفعل ادلاضي

 َأَخذَ 

 َأَمرَ 

 َخَلقَ 

 َرَوي

........ 

........ 

........ 

........ 

 أََعدَ 

 أَقَامَ 

 أَلَّفَ 

بَ   َلقَّ

........ 

........ 

........ 

........ 

                                                 
6
Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2009). Hlm.5 



85 
 

 َعَرفَ 

 أَْرَسلَ 

 أنْ َزلَ 

........ 

........ 

........ 

 قَاَتلَ 

 ِاْسَتْحَسنَ 

 ِاْستْحَضرَ 

........ 

........ 

........ 

 

 (2التدريب الثّاني )

 حّول كّل مجلة من ادلعلوم إىل اجملهول!

 الجملة للمجهول الفاعل الجملة للمعلوم الفاعل 

 قَ َرأَ ادلسلم القرآن الكرًن .ٔ

 َشِرَب الّصيب لبنا .ٕ

 طََبَخْت األّم الّطعام .ٖ

 َسَأَل الطالب األستاذ عن الّدرس .ٗ

 َشاَىَد أيب التلفزيون  .٘

ٔ. ..................... 

ٕ. ..................... 

ٖ. ..................... 

ٗ. ..................... 

٘. ..................... 
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أوجو اإلختالفات بُت ادلبٍت للمجهول يف اللغة  من البيانات السابقة  ج الباحثا واستنت

 كما يلي:العربية واللغة اإلندونيسية  

ىو مامل يذكر فاعلو يف يف اللغة العربية ادلبٍت للمجهول  ،من ناحية التعريف .ٔ

يف  بنائب الفاعل، أّما يف اللغة اإلندونيسية فال خيذف الفاعلالكالم أو تسّم 

  .- diأو  -terالكالم وعادة تبدأ بالكلمة 

  oleh Ahmad dikirimSurat itu telah=  الّرسالةُ  ُرِسَلتْ  :ادلّال

يف اللغة العربية يستخدم فعل ادلاضى من ناحية أوقة وقوعو، ادلبٍت للمجهول  .ٕ

 .sedangو  telahبزيادة الكلمة فوفعل ادلضارع، أّما يف اللغة اإلندونيسية 

  oleh Hasan telah disapuLantai itu= البالطُ  ُكِنسَ ادلّال:  

  oleh Hasan disapu sedangLantai ituالبالُط =  ُيْكَنسُ        

يف اللغة العربية ينقسم إىل  ، ادلبٍت للمجهولعالقتو مع غَته يف اجلملةمن ناحية  .ٖ

جد يف فعل م، أّما يف اللغة اإلندونيسية فيقسمُت يعٍت فعل ادلتعدي وفعل الالز 

 ادلتعدي فحسب.

  oleh Ahmaddikendarai Mobil itu=  الّسيارةُ  رُِكَبتْ ادلّال: 

 ليلة مجيلة  ُسِهَرتْ  
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يف اللغة العربية بتغيَت حركة الفعل، أّما من ناحية تغيَت الكلمة، ادلبٍت للمجهول  .ٗ

 بتغيَت زيادة الفعل.فيف اللغة اإلندونيسية 

  oleh Ali diambilBuku itu=  كتابُ ال ُأِخذَ ادلّال: 

يف اللغة العربية يستطيع أن تبدأ من ناحية تركيب عناصر اجلملة، ادلبٍت للمجهول  .٘

ال يستطيع باجلملة الفعلية فبالفعل )اجلملة الفعلية(، أّما يف اللغة اإلندونيسية 

 ألنّو يستخدم اجلملة اإلمسية أبدا.

 seorang muslim akan diberikan= يعطى العناية من اهلل ادلسلمادلّال: 

perlindungan dari Allah 

 seorang muslim akan diberikan perlindungan=  ادلسلم العناية من اهلل ْعَطىي ُ 

dari Allah 

يف اللغة العربية خيذف الفاعل وتسّم من ناحية بناء اجلملة، ادلبٍت للمجهول  .ٙ

ال خيذف الفاعل وعادة يزيد بكلمة فبنائب الفاعل، أّما يف اللغة اإلندونيسية 

“oleh” .قبل الفاعل 

  pisang memakanAhmadأْحد ادلوَز =  َكلَ ادلّال: أَ 

ْوُز =  َأِكلَ 
َ

  oleh Ahmaddimakan Pisang ituادل
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وأّما زبطيط التدريس يف ادلادة ادلبٍت للمجهول باستخدام طريقة الّتحليل الّتقابلي    

واألسلوب ادلناسب كما حيتاج يساعد ادلدرس يف تعليم اللغة العربية باستخدام مدخل 

 الطالب يف تدريس اللغة العربية. وأّما خطوات التدريس التحليل التقابلي فهي:

الوصفية، ىي الوصف عن اللغات اليت سيقابل يعٍت بُت اللغة  مرحلة .ٔ

 اإلندونيسية واللغة العربية يف تركيز ادلبٍت للمجهول.

ليت سيقابل يعٍت ادلقابلة بُت اإلختيارة، ىي اختيار العناصر اخلاصة ا مرحلة .ٕ

 اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يف ادلبٍت للمجهول.

الّتحليلية، ىي الطّريقة يعرف اإلختالفات والّتشاهبات بُت اللغة اليت  مرحلة .ٖ

سيقابل الباحث. وبعد خيتار الباحث يف الّطريقة القبلة وصف الباحث 

يسية واللغة العربية يف تركيز ادلبٍت اإلختالفات والّتشاهبات يف اللغة اإلندون

 للمجهول.

ىي يعرف االحوال اليت تسبب اإلختالفات يف تدريس اللغة.  التنبؤ، مرحلة .ٗ

وبعد أن ينتهى مجيع الطّريقة مّث يصف الباحث األسباب اليت يسبب 

 اإلختالفات يف تدريس اللغة العربية وخاّصة عن ادلبٍت للمجهول.

 



 الباب الخامس  

 ات واإلختتامالخالصة واإلقتراح

 الخالصة . أ

الّتحليل أّن يستنبط الباحث يف ىذه الرسالة العلمية استنادا إىل مشكالت البحث 

وأّما  .بني اللغتني بالبحث أوجو الّتشاهبات واإلختالفات بينهما لمقابلةل تستخدمالّتقابلي 

عالقتو من ناحية ، من ناحية أوقات وقوعو ،من ناحية التعريفهي اإلختالفات بينهما ف

من ناحية تركيب عناصر اجلملة، و من ناحية  ، من ناحية تغيري الكلمة، مع غريه يف اجلملة

 بناء اجلملة.

وختطيط الّتدريس يف ماّدة املبين للمجهول باستخدام طريقة الّتحليل الّتقابلي  

الطّلبة يف  باحتياجسيساعد املدّرس يف تعليم اللغة العربية باملدخل واألسلوب املناسب 

 مرحلة الوصفية، مرحلةوأّما خطوات التدريس التحليل التقابلي فهي:  تعليم اللغة العربية.

 .التنبؤ ومرحلة الّتحليلية، مرحلة اإلختيارة،
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 واإلختتام اتاإلقتراح . ب

وبعد أن ينتهى الباحث يف ىذه الّرسالة العلمية فيقصد أن يعطى اإلقرتاح ملن   

 يدرس اللغة العربية كما يلي:

ملدرس اللغة األجنبية وخاصة مدرس اللغة العربية أّن يستخدم طريقة الّتحليل  .1

ىو واحد من البديل يف مساعدة تعليم اللغة العربية ليحل الّصعوبات اليت  الّتقابلي

 للغة الثّانية. يواجو الطالب يف تدريس اللغة العربية كا

يرجى للمدرس اللغة العربية أن يبحث اإلختالفات والّتشاهبات بني اللغتني اليت  .2

 ربية.سيدرس املدرس على الطالب ليكون أسهل يف تعليم وتعلم اللغة الع

اللغة العربية يستخدم الطريقة واملدخل واألسلوب الّتدريس املناسب يرجى ملدرس  .3

 باحتياج الطالب يف تدريس اللغة العربية.

هلل وال حول وال قوة إال باهلل بنعمتو وتوفيقو انتهى الباحث ىذه  اكر محدا وش  

الرسالة العلمية, ويسبب يف ىذه األخطأت عرف الباحث اليزال كثريا و الرسالة العلمية. 

يرجى الباحث عسى ىذه الرسالة العلمية تكون عرفة الباحث، ىذا احلال نقصان القدرة وامل

 نافعا للكاتب خاصة وللقارء عامة، وعسى اهلل يباركنا مجيعا آمني يا رّب العاملني.



 
 

 المراجع

ني, جامع الدروس اللغة العربية, جزء األول, املكتبة العشريية والتوزيع, بريوت مصطفى الغالي

9191 

 أمحد صاحب خريان, أوضح املناهج يف معجم قواعد اللغة العربية, اجلزء األول,

Jatibening: WCM Press, 2008 , Vol. 1 

 بريوت: دار الشرق العريب, الطبعة الثانيةىل اللغة العربية, إبدر الدين أبو صاحل, املدخل 

 فؤاد نعمة, ملخص قواعد اللغة العربية, بريوت: دار الثقافة اإلسالمية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik,  Jakarta: Rineka Cipta, 2009  

Abdul Lathif Bin Muhammad AL-Khatib, Ensiklopedi Lengkap Kuasai Shorof-

Tashrif,  Grogol: AHSAN Media, 2016  cet. Ke-1 

Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia  

Jakarta:Pustaka P.T Al-husna baru, 2004  

Abdurrochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajaranya  Bandar Lampung:2017 . 

Cet.Ke-1 

Acep Hermawan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab,  Bandung: PT REMAJA 

ROSDA KARYA, 2014 , Cet. Ke- 4 

Ahmad Bukhori Muslim, Desain Metode Pembelajaran Bahasa Arab di Ma’had Al-

Jami’ah IAIN Raden Intan Lampung, laporan hasil penelitian individu. 

-------
, Urgensi Bahasa Arab Dalam Memahami Ilmu Islam, dalam jurnal Al- bayan  

Bandar Lampung: Program Studi Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Ahmad hakim Mughni, Metode Praktis Menguasai Tata Bahasa Inggris dan Arab, 

Yogyakarta:Kutub,2008  cet. Ke- 1  

Danial hilmi, Cara Mudah Belajar Ilmu Shorof,   Malang:UIN-Maliki Pres`s, 2012  

Cet. Ke- 2 

Djuria Suprato, “Analisis Kontrastif Kalimat Pasif Bahasa Indonesia Dengan Bahasa 

Inggris”. Jurnal Humaniora, Vol.3  1 April 2012  

Hasan Alwi, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia,  Jakarta: Balai Pustaka, 2003  

Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Bahasa,  Bandung: angkasa, 

2009  

-------, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa  Bandung: Angkasa.1990.  

-------, Pengajaran Analisis Kontrastif,  Bandung : ANGKASA, 1992 , cet. Ke-1 



 
 

Hery Kiswanto, Analisis Kontrastif Kalimat Aktif-Pasif Bahasa Arab Dan Bahasa 

Inggris Serta Metode Pengajaranya, Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 

2015 

http://alhakimiyyah.blogspot.com/2012/06/teori-tentang-kontrastif.html  diakses 

Januari 2018 . 

http://siregarsonang.blogspot.co.id/2014/07/makalah-analisis-kontrastif-bidang.html 

diakses januari 2018 .  

https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Kalimat_Pasif  diakses Januari 2018 

. 

Khiktatun Khasanah, Analisis Kontrastif Struktur Kalimat Dalam Bahasa Arab dan 

Bahasa Inggris, Skripsi: STAIN Purwokerto, 2013 

M.Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,  Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002  

Mansoer Pateda, Linguistic: Sebuah Pengantar   Bandung: Angkasa, 1990  

Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,  Surabaya:Hilal Pustaka, 2010 , 

Cet. Ke- 2 

Mohammad Ilyas Iskandar, Analisis Kontrastif Kata Kerja Dalam Bahasa Arab dan 

Bahasa Inggris Serta Metode Pengajaranya, skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kali Jaga 

Yogyakarta, 2010  

Neni Puspowati, Analisis Kontrastif Kalimat Fi’il Majhul Dalam Bahasa Arab dan 

Passive Voice Dalam Bahasa Inggris Serta Implikasinya Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab, Skripsi, Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, 2017 

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta,1991. 

Robert Lado, Linguistik  Diberbagai Budaya  Jakarta:1979  



 
 

Sri Hapsari dkk, Bahasa Indonesia,  Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015 , cet. 

Ke-1  

-------,  Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah,  Jakarta: PT RAJA 

GRAFINDO PERSADA, 2014  

Sugiyono,  Statistika Untuk Penelitian,   Bandung : CV Alfabeta, 2009  

-------, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2014 , 

cet. Ke-21 

Sutrisno Hadi, Metode Reserch II,  Yogyakarta: Yayasan Penerbiatan Fak. Psikologi 

UGM, 1993 

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  Malang:UIN-

MALIKI PRESS, 2011  

Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  Yogyakarta:Pokja 

Akademik UIN SUKA, 2006  

Umi hijriah.”Paradigma Pembelajaran Bahasa Arab” dalam jurnal Al- bayan  Bandar 

Lampung: Program Studi Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  

-------, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia,  Lampung: Fakta 

Press, 2014  Cet. Ke- 1  

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 

Winarno Surakhmad,  Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik,  Bandung : 

Tarsito,1980  

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah : NURUL HUDA 

Matapelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester  : XII / I 

Materi Pokok  : )من رجال اإلسالم )البخاري وابن سينا وعمر ابن الخطاب 

Alokasi Waktu  :  2 x 45 Menit (Jam Pembelajaran) 

 

A. KOMPETENSI INTI, KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 

• KOMPETENSI INTI 

KI 1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

KI 2 :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta 

damai, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan. 

KI 3 :Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI 4 :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 



 

• KOMPETENSI DASAR 

1.1.Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

2.1.Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru dan teman. 

3.1. Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya, mengidentifikasi cara 

memberitahu  dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait 

topik اإلسالم )البخاري وابن سينا وعمر ابن الخطاب(من رجال    

4.1.Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan terkait 

topik من رجال اإلسالم )البخاري وابن سينا وعمر ابن الخطاب(        

4.2.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 

menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik: 

 من رجال اإلسالم )البخاري وابن سينا وعمر ابن الخطاب(

4.3. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 

terkait topik )من رجال اإلسالم )البخاري وابن سينا وعمر ابن الخطاب 

 

• INDIKATOR PEMBELAJARAN 

1. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan :  

 من رجال اإلسالم )البخاري وابن سينا وعمر ابن الخطاب(

2. Menerapkan percakapan terkait topik  

 من رجال اإلسالم )البخاري وابن سينا وعمر ابن الخطاب(

3. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik : 

 من رجال اإلسالم )البخاري وابن سينا وعمر ابن الخطاب(

4. Menyusun teks tulis yang terkait topik :  

 من رجال اإلسالم )البخاري وابن سينا وعمر ابن الخطاب(

 

 



 

 TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca 

dan menulis dengan bahasa Arab serta memahami kaidah bahasa Arab 

terkait mabni lil majhul yang berkaitan dengan topik  

 إلسالم )البخاري وابن سينا وعمر ابن الخطاب(من رجال ا

 

B. MATERI PEMBELAJARAN  

 

1. Istima’ 

2. Mufrodat baru seperti  

ياضياث  –هال إلى  –دوى  –سيرة  –حوالي  –راِو ج ُرواة  –إهام ج أئوت  –إلتقى يلتقي  –بلد ج بلداى   –الرِّ

 هؤلفاث  إلخ –علن الطبيعت 

3. Hiwar tentang  اإلسالم )البخاري وابن سينا وعمر ابن الخطاب(من رجال  dengan struktur 

kalimat yang mengandung bentuk kata fi’il mabni lil majhul dan naibul fail. 

4. Qowaidh nahwiyah dan sharfiyah tentang fi’il mabni lil majhul. 

 

 الحوار        

 ِاْبُن ِسيْ َنا 

احلياة لبعض علماء اإلسالم يف مكتبة ادلدرسة فجرى بينهم كتاب سرية  قرأ الّطالب)

 احلوار اآليت(

 سلمان : الّسالم عليكم يا حنيف, ىل قرأَت سرية علماء اإلسالم؟



 

ا.  حنيف: وعليكم الّسالم, نعم قرأُته

 سلمان: عّمن قرأَت فيها ؟

 حنيف: قرأته عن ابن سينا, وأنَت؟

 سلمان: أنا ايضا قرأته عنو

 تعرف عن ابن سينا؟ حنيف: ماذا

ِلَد يف مدينة خباري سنة   ه وعاش فيها بداية حياتو  7ٖٓسلمان: أنّو وه

 حنيف: قيل إنّو حفظ القرآن

سلمان: أجل, قد حفظ ابن سينا القرآن ودرس علوم اللغة األدب وىو دون العاشرة                                                   

 من عمره

 أيضا أنّو مال إىل دراسة كتب اليونان؟حنيف: وقرأته 

 سلمان: نعم, وىو أيضا قد برع يف علم الطّب وىوال يزال صغريا 

حنيف: وقد اشتغل ابن سينا يف الّرياضيات والفلك وعلم الطّبيعة والفلسفة وادلوسيقى 

وادلنطق وكانت لو مؤلفات يف ىذه العلوم وقد ت هْرِِجَْت مؤلفتو إىل اللغة الالتينّية 

 وكان ذلا أثر عظيم يف هنضة أوربا احلديثة



 

سلمان: عرفته أّن ابن سينا ألف كتابا يف الّطب امسو "القانون" وىويف الثّانية والعشرين من 

عمره وت هْرِجَم ىذا الكتاب إىل عشرات من اللغات األجنبية وقد أهِعْيَد طبعو سّت 

 يالديةعشرة مرة باللغة الالتينية يف القرأن اخلامس عشر من ادل

 حنيف: وابن سينا أّول طبيب استعمل الّتخدير يف اجلراحة

سلمان: تنّقل ابن سينا بني كثري من البالد اإلسالمية وقد زاده ذالك خربة ومعرفة. كما 

شارك فياحلياة الّسياسية وقد توىل منصب الوزارة مرّتني ومل تكن حياتو الّسياسية 

دَ  دِّ ِجَن وىه  بالقتل  خالية من ادلتاعب فقد سه

حنيف: كان ابن سينا إذا وجو مشكلة علمية ترّدد ادلسجد صّلى اهلل طالبا منو أن يسّهل 

 .لو األمر

 القاعدة

 المبني للمجهول المبني للمعلوم الفعل

الفعل 

 ادلاضى

  ََوَلَدِت األهمُّ اِْبِن ِسْينا 

  ِأَلََّف اِْبِن ِسْيناَ ِكتَاَب الَقان هْون 

  ْوَن ِكَتاَب القاَن هْونَ تَ ْرَجَم  الَغرِبِي ُّ

  َوهِلَد اِْبِن ِسْينا 

  ِأهلَِّف ِكتَاَب الَقان هْون 

  َت هْرِجَم ِكَتاَب القاَن هْون 



 

  َره اِْبِن ِسْينا ِجَن اِْبِن ِسْيناَ   َسَجَن اأَلِمي ْ  سه

الفعل 

 ادلضارع

  َتَِلَد األهمُّ اِْبِن ِسْينا 

  الَقان هْونِ ي هَؤلِّفه اِْبِن ِسْيناَ ِكتَاَب 

  َْوَن ِكَتاَب القاَن هْون  ي هتَ ْرِجمه الَغرِبِي ُّ

  َره اِْبِن ِسْينا نه اأَلِمي ْ  َيْسجه

  َي هْوَلده اِْبِن ِسْينا 

  ِي هَؤلَّفه ِكتَاَب الَقان هْون 

  َي هتَ ْرِجمه ِكَتاَب القاَن هْون 

  َيهْسَجنه اِْبِن ِسْينا 

 القاعدة
  ما قبل اآلخرالفعل ادلاضي ادلبين للمجهول ضّم أّولو وكسر 

 الفعل ادلضارع ادلبين للمجهول ضّم أّولو وفتح ما قبل اآلخر 

 

 الفعل المضارع المبني الفعل الماضي المبني

 للمجهول  للمعلوم للمجهول  للمعلوم

 ذََكرَ 

 َأَجابَ 

 َحَسبَ 

 ِاْشتَ َرطَ 

 ذهِكرَ 

 أهِجْيبَ 

ِسْيبَ   حه

 اْشُتهِطَ 

ره   يهْذكه

 يهِشيْ ره 

 ُيهَاِسبه 

 َيْشَُتِطه 

 يهْذَكره 

 يهِشاره 

 ُيهَاَسبه 

 يهْشتَ َرطه 



 

 ِاْسَتْحَسنَ 

 قَالَ 

 اهْستهْحِسنَ 

 ِقْيلَ 

 َيْسَتْحِسنه 

 يَ قهْوله 

 يهْسَتْحَسنه 

 ي هَقاله 

 
Keterangan: Di dalam mabni lil majhul  tidak ada fa’il  yang ada hanyalah 

naaibul fa’il yang asalnya maf’ul bih  dalam kalimat aktif, sedangkan yang asalnya 

fa’il  dalam mabnilil majhul  dihilangkan. Misalkan kata : 

ره اِْبن ِسْيناَ   َسَجَن اأَلِمي ْ

Kata  اأَلِميْ ره dalam mabni lil ma’lum jabatanya sebagai fa’il dan dalam mabni lil 

majhul dihilangkan, sedangkan kata اِْبن dalam mabni lil ma’lum jabatanya sebagai 

maf’ul bih dalam mabni lil majhul menjadi naaibul fa’il dan i’robnya harus rafa’, 

maka dalam bentuk mabni lil majhul kalimat diatas menjadi :  
ِجَن اِْبِن ِسْيناَ   سه

 

C.  MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran  : Discovery learning, Inquiri, Problem 

based learning, project based learning 

2. Metode Pembelajaran : Analisis Kontrastif (الّتحليل الّتقابلي)  
D. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Media Pembelajaran  : Lembar Kerja, Power Point, al-Qur’an 

Digital 

2. Alat Pembelajaran  : Laptop dan LCD 



 

 

E. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Guru, Duruus al Lughoh al ‘Arobiyah, Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013, Madrasah Aliyah, Kemenag RI 2014. 

2. Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, A.Warson 

Munawwir,PustakaProgressif,1997. 

 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan/Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 

berdoa dan menanyakan presensi hari itu. 

b. Guru memotivasi siswa dengan mengawali (mengkomunikasikan kosa 

kata berbahasa arab misal menanyakan kabar siswa hari ini)   

c. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti: ( 70 Menit ) 

Mengamati 

a. Peserta didik membaca wacana sederhana sesuai tema/topik berkaitan 

dengan tema. 

b.  Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang 

 ادلبين للمجهول ونائب الفاعل

c. Peserta didik mencari informasi umum dan rinci dari suatu wacana 

lisan/tulisan. 

d. Peserta didik membaca kaidah tentang  

 ادلبين للمجهول ونائب الفاعل

 

 



 

Menanya  

a. Peserta didik melakukan tanya jawab tentang 

 من رجال اإلسالم )البخاري وابن سينا وعمر ابن الخطاب

       yang di dalamnya terdapat  

 ادلبين للمجهول ونائب الفاعل

b. Peserta didik melakukan tanya jawab tentang tema/topik yang 

dipelajari sesuai lintas budaya Arab dan Indonesia.  

c. Peserta didik melakukan dialog (hiwar) sesuai konteks tentang 

keadaan/deskripsi sesuatu secara lisan. 

Mengeksplorasi 

a. Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan. 

b. Peserta didik mempraktikkan cara memberitahu dan menanyakan 

tentang fakta, perasaan dan sikap, meminta, menawarkan barang dan 

jasa dalam bahasa Arab. 

c. Peserta didik menentukan ادلبين للمجهول ونائب الفاعل  dalam kalimat. 

d. Peserta didik menentukan  fiil mabni ma’lum dan majhul  dalam 

kalimat yang dipertanyakan 

 

Mengasosiasi 

a. Peserta didik membedakan macam-macam fiil mabni ma’lum dan majhul 

wa naibul faal 

b. Peserta didik mencari informasi umum/tema/topik dari suatu wacana 

lisan/tulisan. 

c. Peserta didik mencari persamaan dan lawan kata dalam wacana. 

d. Peserta didik menemukan makna kata dalam teks 



 

Mengomunikasikan 

a. Peserta didik menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik. 

b. Peserta didik menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik secara lisan 

maupun tulisan. 

3.   Penutup: 

a. Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran.   

b. Mengadakan evaluasi 

c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

d. Salam 

 

G. PENILAIAN  

1. Pengetahuan 

a. Tes tulis 

 

 التدريب على التركيب

 (1األول )الّتدريب 

 امالء مكان النقط يف اجلدوال بفعل مبين للمجهول كما يف ادلثال اآليت!

ِربَ   مثال : َضَرَب                ضه

 الفعل ادلاضي

 َأَخذَ 

 َأَمرَ 

........ 

........ 

 أََعدَ 

 أَقَامَ 

........ 

........ 



 

 َخَلقَ 

 َرَوي

 َعَرفَ 

 أَْرَسلَ 

 أنْ َزلَ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

 أَلَّفَ 

بَ   َلقَّ

 قَاَتلَ 

 ِاْسَتْحَسنَ 

 ِاْستْحَضرَ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

 

 (2التدريب الثّاني )

 حّول كّل ِجلة من ادلعلوم إىل اجملهول!

 الجملة للمجهول الفاعل الجملة للمعلوم الفاعل 

 قَ َرأَ ادلسلم القرآن الكرمي .ٔ

 الّصيب لبناَشِرَب  .ٕ

 طََبَخْت األّم الّطعام .ٖ

 َسَأَل الطالب األستاذ عن الّدرس .ٗ

 َشاَىَد أيب التلفزيون  .٘

ٔ. ..................... 

ٕ. ..................... 

ٖ. ..................... 

ٗ. ..................... 

٘. ..................... 



 

 
2. Penilaian Proyek  

 Materi : qo’idah fiil mabni ma’lum wa majhul dan naibul fail 

Kelas      : XII (Dua Belas ). 

Jenis Tugas  :  

Mencari contoh kalimat dari ayat Alqur’an yang menggunakan qo’idah fiil 

mabni ma’lum wa majhul dan naibul fail 

Indikator : 

a. Mencari qo’idah fiil mabni ma’lum wa majhul dan naibul fail yang 

terdapat dalam Alqur’an 

3. Tugas Proyek 

a. Kerjakan secara kelompok, 3 orang perkelompok  

b. Mencari contoh qo’idah  qo’idah fiil mabni ma’lum wa majhul dan naibul fail 

yang terdapat dalam Alqur’an 

c. Dikumpulkan dalam bentuk makalah  

d. Buat laporan hasil proyek:, lengkapi dengan penjelasan sebab dikatakan 

qo’idah fiil mabni ma’lum wamajhul dan naibul fail  

e. Sudah selesai untuk dipresentasikan 1 minggu sejak tanggal penugasan. 
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