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 صملخ
 خطوات تدريسهافاإلندونيسية  Kata Kerja الدراسة التقابلية بين األفعال العربية و
 ريسكا لستاريالباحثة: 

اللةةالثاةيةالبتساباالختالفبينهما.أماقارةةب نرااب اللةةاوأل ىلملاعمليةىيالدراسةالتقابلية 
يفىذاالبحثالعلميةحثاالبتزرب.داليللالالنحويلالصايفالصويتلاجلاة ؛لتقابللقابلةاجلواة اللةويةاليت

يفالبحثاملهتمة.لخلفيةمنحيثزماةولبنيتولفاعلولمفعولو Kata Kerjaاوأفعالالعابيةلب نالتقابليةاعلى
(ما1):ىيحبثومشكلةل.بعضجواةبها يف Kata Kerjaاوأفعالالعابيةلب ناالختالفاملهتم ىوالبحثىذا

ماأمهيةالدراسةالتقابلية(2)؟منحيثزماةولبنيتولةوعفاعلولمفعولو Kata Kerjaالتقابليةب ناوأفعالالعابيةل
بي3)؟Kata Kerjaب ناوأفعالالعابيةل طايقةالتقابلية؟البتطبيق Kata Kerjaلفخطواتردريساوأفعالالعابية(

البحثباةتأىداف ،للوصفأمهيةالدراسةالتقابلية Kata Kerjaالتقابليةب ناوأفعالالعابيةللعاضىيىذا
.دريسهابتطبيقطايقةالتحليلالتقابليخطواترللوصف Kata Kerjaب ناوأفعالالعابيةل

( الكيفي املدخل الباحثة (Qualitative Approachاستخدمت املكتيبلبنوع (Library Research)البحث
البياةاتلمصادروأساسيةاالبياةاتبمصدرلاجملالتلاملقاالتالكت مثلمتنوعةجمموعةمنالبياةاتبأخذ
علىاملااجعطالعاإلمعاملنهجيليالتحللالوصففيعاالترتضمناليتالوثائقىيالبياةاتمجعطايقةل.الثاةوية

حتليلالوصفيلالتحليلطايقةستخدمتالباحثةلا.Kata Kerjaالتعليميةاليترتعلقباملقارةةب ناوأفعالالعابيةل
لرسمهاحتليللالبياةاتختفيضلالبياةاتلعاضالبياةاتميعةفسهااليترقومجبالباحثةأدلاتحبثوىيلاحملتوى
.االستنتاج
يفبعضاإلةدلةيسيةلديهمااختالفKata Kerjaاوأفعالالعابيولبأنميكناالستنتاجلبحثاةتائجمن
الفعلاملاضىلالفعلاملضارعلالفعلاوأماجواةبها. رنقسمإ ىثالثةأقساممنها باةتاوأفعالمنحيثزماةو

 بان علىkata kerjaبينما بنيتواوأف.frasa lampau, frasa sekarang, frasa akan datangيشتمل حيث من عال
علىصحيح فمعتللرشتمل .kata kerja من يتكون حيثبناءه .kata kerja turunanلkata kerja dasarمن

بانئالالفعلحبس ةوعفاعلوأيمذبالمؤةثليتعلقبالضما باعتبارعالقةبفاعلويشتملkata kerja.بينما
 kata kerja aktif, kata kerja pasif, kata kerja antiaktifعلى على.kata kerja antipasifل يشتمل حيثمفعولو من
ل الزم بان بينما إ ىkata kerjaمتعدى .kata kerja intransitif, kata kerja transitif, kata kerja dwitransitifينقسم
أماخطواتردريسالفعل. نللواضعاملادةالدراسيةمعلمدارس نللللرأثريإجايبلهلامهيةالدراسةالتقابليةألباةت

.يةباستخداماخلايطةالفكابتطبيقالتقابليةفتتكونمنأربعخطوات
 Kata Kerja، ،اوأفعالالدراسةالتقابليةح: المفاتيالكلمات 
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Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu 

memahaminya (Q.S. Yusuf: 2) 
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Dari Umar ra. “Pelajarilah bahasa Arab, karena dengan mempelajarinya akan 
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 إهداء

 

 إىل: ا البحث العلميهذ أهديت

يف  امن صب  احملبعب هندا هندريندا سيد والديو  أسناويت سيدة فروعة امل والديت .1

 .شجعتين بدةائهما و رضامهاو  تفربييت و

 ىف وؤادي. عبباحمل أريا حريكسعما ةزيزي أخي الصغري .2

 .  رادين إنتان اإلسالمي  احلكعمي  المبعنججامع .3

 



و  
 

 ةترجمة الباحث
 

.ميالدية5997سنةمنيناير51التاريخولدتالباحثةيفسريانجمدينةبنتانيف
إسمإخوتانمناألوىلوهيالبنت هند،أسناويتأمهاأما أبيها وتلقى.هندريندااواسم

بعدخروجمنمثفحومانبندرالمبونجاألوىلاإلبتدائيةمبدرسةاإلبتدائيةاحلكوميةعلومها
املدرسة ادراستهتاستمر،تلك اإلسالمية املتوسطة املدرسة بندرىف األوىل احلكومية

بندرالمبونجيفاحلكوميةاألوىلانويةاإلسالميةمبدرسةالثتدرسوم0228سنةالمبونج
.م0254ىفالسنةمتتالدراسةو،م0255السنة

 للسنة اتباعا و اهلل كلمات استمرإلعالء جامعةادراستهةالباحثتالنبوية إىل
ىفالعلومالعربيةوتلقيتالعلومالرتبويةو،مشهورةرادينإنتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج

العربيةتعليمقسم اللغة وم0254سنة ةالباحثتاشتغل. لقسمباألنشطة الطلبة يفإحتاد
الديوانالكاتبية.كHMJ PBAتعليماللغةالعربية
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 التقديركلمة الشكر و 
 

 

يف كتابة البحث العلمي شرطا ستطيع أن أجتهد محدا بفضل اهلل العظيم حىت ا
شروط النجاح من الدراسة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جامعة من 

بن ة والسالم على حبيب الرمحن حممد رادين إنتان االسالمية احلكومية المبونج. والصال
 عبد اهلل وعلى الو واصحابو والتابعني أمجعني. )أما بعد(

 فبهذه املناسبة املباركة أوّد أن أقدم  جزيل الشكر والتقدمي إىل سادات األفاضل:
األستاذ الدكتور احلاج حممد مكري، املاجستري كرئيس اجلامعة رادين إنتان اإلسالمية  .1

 احلكومية المبونج.
األنوار، املاجستري كعميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة األستاذ الدكتور احلاج خري  .2

 رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
الدكتور سفاري داود، املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  .3

 جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
يتري قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية عفيف أمر اهلل املاجستري كسكر  حممد .4

 والتعليم جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
 الدكتور ذواحلنان، املاجستري كاملشرف األول يف كتابة ىذا البحث العلمي. .5
 يف كتابة ىذا البحث العلمي.الدكتورة أمي ىجري، املاجسترية كاملشرفة الثانية  .6
احملبوب اللذان قد شّجعتين بدعائهما  أيب ىندا ىندريندا بوبة وأسناوات احملأمي  .7

 ورضامها إلمتام الدراسة منذ بداية حيايت إىل اليوم.
احملبوب   عهدي الذي قد علمين منذ الصغار يف املأستاذي الكرام أيب أمحد أسرار  .8

 خزينة األسرار.
دين إنتان اإلسالمية مجيع املدرسني واملوظفني لكلية الرتبية والتعليم جبامعة را .9

 احلكومية المبونج.



 ز

 

أشكرىم على التشجيع لكتابة زمالئي احملبوبون من طلبة قسم تعليم اللغة العربية  .11
 لمي خباصة صف األلف.لعالبحث ا

تايوه ريستيا و نبيل عبد  إليس ديان و أصدقائ احملبوب دندا فرماتا ساري و .11
 واإلخاء السكينة.حممودين ألشكرىم على مجيع املساعدة  الرمحن و

 الذين قد نّوروا حيايت بألوان اجلحاد والسرور.  KKNو PPL أصدقائي .12
أن  ل بعيد من الكمال ولذالك أرجو منإّن ىذا البحث العلمي ال يزا وأخريا

تفيد ىذا البحث العلمي مبصلحة حنو اجملتمع عاما وجلميع املعلّم واملتعلم للغة العربية 
 وعسى أن أقدر على إمتام النقصان فيو بيوم اخر باإلقرتاحات من القارئني.
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 الباب األول
 مقدمة

 

 توضيح الموضوع . أ

إىل حبث واسع فأرادت الباحثة أن توضح ادلصطلحات اليت توجد يف  تعمق قبل

ة بُت التقابلي ذلذا البحث العلمي فهو " الدراسةموضوع البحث بإلمجال. أما ادلوضوع 

 وات تدريسها. ومن بعض ادلصطلحات ىي:خطف  kata kerja و األفعال العربية

 ةالتقابلي الدراسة .1

ة. فادلراد منهما ىي و التقابلي ة تتكون من كلمتُت، مها الدراسةالتقابلي الدراسة

studying, learning, educationلغة  : الدراسة
ويف االصطالح ىي عبارة عن متابعة  1

 ٕموضوع معُت وقراءتو قراءة واضحة من خالل دراسة مصادر تبحث يف كافة تفاصيلو.

والتقابلية ىي األنشطة دلقارنة تراكب اللغة األوىل و اللغة ادلنشودة الكتساب االختالف 

                                                             
  .ٔٗ٘(، الطبعة السابعة، ص.ٜٜ٘ٔ)بَتوت: دار العلم ادلاليُت، انكليزي، -ادلورد قاموس عريبروحي البعلبكي، 1

     ٕٛٔٓمن يويل  ٔٔموضوع، الفرق بُت الدراسة والبحث، ادلقتبس يف 2
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فإذن الدراسة التقابلية ىي دراسة مصادر تبحث عن ادلقارنة بُت تراكب اللغة  ٖبينهما.

 األوىل و اللغة الثانية الكتساب االختالف بينهما.

 الفعل .2

 ٗيف زمن خاص.الفعل ىو الكلمة اليت تدل على وقوع شيء 

3. Kata Kerja 
يدل على   kata kerjaولو معٌت متنوعة منها :  verbaب  kata kerja معروف

 ,di, keأن يتحد بكلمة  kata kerjaال يستطيع  وعلى العكس tidakادلسند. وتقدم بالكلمة 

dari, lebih, agak.
5

   
 خطوات التدريس .4

ىي خطوات تدريس الفعل بتطبيق طريقة التحليل  تدريسالطوات مقصود خبأما 

 .kata kerjaالتقابلي بُت الفعل و 

 

 

                                                             
الطبعة ، (Angkasa ،1991: )ناندونج، Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa حندري غنتور تارغان، 3

  ٘وىل، ص.األا
 .ٛٔ)بَتوت: الثقافة اإلسالمية، دون السنة(، ص.، ماخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  4

5
Tim Redaksi Lima Adi Sekawan, EYD Plus, (Jakarta: Limas, 2007),  cetakan kesebelas, 

h.132.  
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 اختيار البحث أسباب  . ب

 أما األسباب اليت تدفع الباحثة باختيار موضوع  ىذا البحث ىي:

ىناك بعض ادلشكالت يف تدريس اللغة العربية خاصة للطالب يف بالدنا   .ٔ

علمي ىي مل اليف حبثها  Iin Munawarohومشكلة من مشكالتو كما ذكرهتا 

د األقصى يف مهارة الكتابة وترجيم الكلمة. احليكن ربصل كفاءة الطالب على 

وىذه احلالة تسبب بدون ادلقارنة بُت لغة األم و اللغة ادلنشودة خاصة يف فهم 

 القواعد.

ر مهم. لطلبة ادلدرسة ادلتوسطة فتعلمو أمالفعل ىو ادلادة من قواعد اللغة العربية   .ٕ

ويكون ىذا البحث مفيدا لطلبة قسم تعليم اللغة العربية دلعرفة الدراسة التقابلية 

 .kata kerjaبُت األفعال العربية و 

عطي الدراسة التقابلية ت على كل مدرس اللغة العربية الذي سيعلم مادة الفعل .ٖ

 .   kata kerjaل و افعادلعلومات اجلديدة أي التشابو واالختالفات بُت األ
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 تركيز البحث . ج

. ولقد حددت الباحثة kata kerjaو الباحثة على التقابلية بُت األفعال العربية  ترتكز

الذي  kata kerjaظر إىل زمانو بوزن الفعل الثالثي اجملرد و البحث على األفعال العربية بالن

 اءه من ناحية تكوين اجلملة خبرب زمٍت. يتغَت بن

  

 البحث اتخلفي . د

تو عشرون بالدا رمسية. اليت استخدماللغة العربية لغة من لغات كبَتة يف العامل  تكان

يف الزمة مادة دراسية للمجتمع ادلسلمُت وقد كانت  و ىي احتياجندونيسي حنو يف إ

للعربية لكل لغة خصائص أما ويف وجو عام  ٙ.اإلسالمية اجلامعات ادلعاىد و ادلدارس و

  ٚادلفردات. القواعد و اللغة ىي األصوات وخصائص منها تتكون من عناصر 

                                                             
  .٘ٔ(، ص.ٕٚٔٓ)المبونج : أورى أنغراح، ، ، اللغة العربية ومنهج تدريسهاعبد الرمحن6

7
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

28.  
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على ثالث مراحل وىي تدريس ادلفردات  اللغة العربية أسس تدريس مشل علماء اللغة

تدريس القواعد البد على ادلعلم لتقدمي ادلادة  مرحلة وتدريس القواعد وتدريس الداللة. ويف

 ٛ بتقدمي اجلمل ادلفيدة اليت ربتوي على اإلسم والفعل واحلرف.

على حنو فعال يف السياق تظهَت اجلمل. و  ة العربية ذلا النظريات ادلتنوعة علىإن اللغ

يعنيو عندما يكتب اجلملة.  العام وعلى ادلتكلم أو الكاتب أن يراعي أمرا مهما وىو ما الذي

على قرائتها وميكن تقسيم اجلمل إىل أربعة أنواع. وفقا دلا يأيت ؛ الغرض  لذى ما يًتتبوما ا

ربية و اجلملة أما من حيث غرضها تتكون من اجلملة اخل ٜكتمال.والًتكيب والشكل واال 

قسم اجلمل من حيث تركيبها إىل اجلملة نو النداء و األمر و النهي. وبينما كانت تاإلنشئية 

قسم اجلمل إىل اجلملة ن. أما من حيث شكلها تركبة و اجلملة ادلتداخلةالبسيطة و اجلملة ادل

قسم إىل اجلملة نبالنظر إىل اكتماذلا تواجلمل الدورية و اجلملة الفضفاضة و اجلملة اجململة. 

 التامة و الناقصة.

بسيطة. و اجلملة اجلملة ال الباحثة على عنصر من عناصر ترتكز ذا البحثويف ى 

وي خربا واحدا أو تدور حول حاديثة واحدة، مثل جنح الطالب. و تليت ربالبسيطة ىي ا
                                                             

8
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Mi’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), cetakan kedua, h.28. 
9
(، الطبقة األوىل ٕ٘ٓٓ)القاىرة: ادلكتبة النهضة ادلصرية،  تدريس اللغة العربية طرق ،الرمحن كميل عبد الرمحن زلمود عبد 

 ٖٕٓص.
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ويسميان ركٌت الكالم واحملكوم عليو يسمى مسند إليو.  تًتكب اجلملة البسيطة من مسند و

"مسند إليو" فالنجاح مسند و الطالب مسند إليو و إسم الفعل الناقص، و أمساء "إّن 

 س.وأجواهتا" و إسم "ال" النافية للجن

أن اجلملة ادلفيدة ىي كل ما تركب من كلمتُت أو أكثر و راء فؤاد نعمة  وبينما كان 

كانت اجلملة ىي اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية.   وتنقسم اجلملة قسمُت وأفاد معٌت تاما. 

حنن رلاىدون. أما اجلملة الفعلية  –لعلم نوٌر اليت تبدأ باسم أو بضمَت مثل : ا اإلمسية ىي

من ىذه النظرية نفهم و    ادرْس. –يكتب الطالب  -ىي اليت تبدأ بفعل مثل : حضر الرجل

كل  أّن اجلملة الفعلية ىي تبدأ بفعل ماض أو فعل مضارع أو فعل أمر. ويقصد بفعل ىو  

 كلمة تدل على حدوث شيء يف زمن خاص. وينقسم الفعل من حيث تصريفو و زمن

 ٓٔمضارع و أمر. وقوعو إىل ماض و

وقد ربّدث قواعد اللغة اإلندونيسية عن عناصر اللغة من ناحية صناعة ادلعجم و  

تكوين الصرفية و النحوية و الداللة. بينما كانت يف اإلندونيسية ربّدثت الصرفية عن 

 satuan bahasa terkecilىي Kamus Besar Bahasa Indonesiaعند   Kataبينما  ٔٔالكالم.

                                                             
 .ٖٖٔ)بَتوت: الثقافة اإلسالمية، دون السنة(، ص. ماخص قواعد اللغة العربية،فؤاد نعمة،  10

11
Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cetakan pertama, h.142. 
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yang dapat berdiri sendiri.   أن الكلمة أصغر فرع من اللغة اليت كما ذكره علماء اللغة

أما الكلمة يف  ٕٔأن الكلمة حروف مسلسل وقبض بفضائيُت. ىم قد عّرفواأفادت معٌت و 

  kata benda, kata kerja, kata ganti, kata sifat, kata sapaan, kataتنقسم إىل اإلندونيسية 

serapan, و kata imbuhan. 13 ندونيسية يسمى ب ل يف اإلعو الفverba/kata kerja يى 

 ٗٔإجراءات الصرفية و النحوية و اداللتها كافة يف اجلمل.الكلمة اليت عرفت ب

 ىدافو وو أ ,frasa verbal النظر إىل ب  kata kerjaعرف  ،ويف اجلانب النحوي 

 frasa و.  klausaن لغة الذي يتكون من كلمتُت ومل يكر الىو عنص  Frasa verbal.أنواعو

verbal  يتكون من verba و اخلرب. (pewatas)  أما الكلمات اليت هتدف خبرب ىي sedang, 

telah akan, ingin, boleh, dan suka.
من ناحية   kata kerjaواستنادا إىل تلك النظرية ف  15

يف  frasa verbalالنحوية ال ميكن أن يقف وحده ولكن حيتاج إىل التعديل حىت يكون 

 باعتبار زمانو:  kata kerjaبُت الفعل و  وىنا التعريض عن ادلقارنة اجلمل.

 

                                                             
  .ٕٙٔنفس ادلراجع، ص.  12

13
 Redaksi Lima Adi Sekawan, EYD Plus, (Jakarta: Limas, 2009), Cetakan ke sebelas, h.122. 

14
Anton Moeliono, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 

cetakan kedelapan, h.76.    
 .ٕٚٔنفس ادلراجع، ص. 15
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 .ٔ.ٔ اجلدول
 بالنظر إىل زمانو kata kerjaاألفعال و بُت  االختالف

العربية الجملة وصف  
الجملة 

 اإلندونيسية
 وصف

ىو فعل ماضى كتب 

يتكون من ثالية 

 حروف

 / الةخالد الرسكتب 

 الرسالة كتبخالد 

Dia sudah 

setuju  

Sudah/telah + V  

 

ىو فعل مضارع  ليأك

يدلعلى معٌت يف نفسو 

مقًتنا بزمان حيتمل 

احلال. ويبدأ حبروف 

ادلضارعةياء   

 / احأمحد التف يأكل

 التفاح يأكلأمحد 

Mereka sedang 

belajar di 

kamar 

sedang + V 

ىو فعل مضارع  أرجع

دل على معٌت يف 

 إىل  أرجعس

بعد " المبونج"

Pesawat itu 

akan 

mendarat
16

 

Akan + V 

                                                             
16

Anton Moeliono, h.127. 
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نفسو مقًتنا بزمان 

حيتمل االستقبال ألنو 

.سُت يبدأ حبرف  

 شهرين

 

 .1.2اجلدول 
 فاعلونوع بالنظر إىل  kata kerjaاالختالف بُت األفعال و 

 وصف الجملة العربية نوع الفاعل الجملة اإلندونيسية وصف

 kataصيغة 

kerja  ثابتة وال

تناسب بنوع 

 فاعلو

Saya mencintai يتغَت بناء  ت  َنَصرْ  متكلم

األفعال بالنظر 

 إىل نوع فاعلو    

Engkau mencintai تَ َنَصرْ  مخاطب 

Dia mencintai 

 َنَصرَ  غائب

 

 

ومن تلك البيانات تقوم الباحثة بتحليلها سوف يظهر االختالف بُت بنائية اللغة 

. للفعل معٌت مقيد بوضوح زمن   kata kerjaالعربية واالندونيسية من حيث حنوية الفعل و 
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 Kamus Besar Bahasa عندأما ال مقيد بوضوح زمن وقوعو.   kata kerjaكان   ابينموقوعو و 

Indonesia, kala (waktu)  ىو seluruh rangkaian saat kerika proses, perbuatan, atau 

keadaan berada atau berlangsungan.  وبينما راء عبد اخلَت أّنkala / )الوقت(tenses  ىو

يدل على زمن  kala علومات يف اجلمل اليت تدل زمن وقوع الفعل و احلادثة يف اخلرب. وادل

 مضارع و ماض و مستقبل.

ال يرتبط بزمن، ولكن لو صيغة خاصة لتقدمي يف االندونيسية   kata kerjaبالرغم   

ككلمة مساعدة لتشكيل معٌت جديدة  sedang, telah dan akanالوقت فهي زيادة التعديل 

ىناك فرق من بنائية اجلمل بُت تلك اللغتُت. اجلملة قسمُت  يف مكان مسند. خالف ذلك

سية تبدأ باسم فحسب مث العربية ومها تبدأ باسم و تبدأ بفعل. وبينما اجلملة يف االندوني يف

 لو. الفعل تابع

تلك  الفعل من من اجلدير بالتحليل التقابلي الكتساب االختالف بُت بنائية ولذالك 

 أّن التحليل التقابلي ىو العملية دري غنتور تارغانيف رأي ىن .بالنظر إىل زمان وقوعو اللغتُت

دلقارنة تراكب اللغة األوىل و اللغة ادلنشودة الكتساب االختالف بينهما. واالختالف بينهما 

تنّبؤ صعوبات ادلتعلم يف عملية تدريس اللغة الثانية كاللغة ل يستخدمو اليت حصل عليو
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اختالف بُت اللغة األوىل والثانية. كلما زاد اختالف بينهما بوكان سبب الصعوبة  ٚٔ.ادلطلوبة

  ٛٔزادت صعوبة الطالب يف تدريس اللغة الثانية.

 بناء على ذلك، قال تارغان أّن فوائد التحليل التقابلي ىي أساس لتنبؤ صعوبة 

من  اذلدفيف تدريس اللغة األجنبية. وىذا الرأي الذي وافق خباري مسلم عليو أّن  الطالب

و التنبؤ بالصعوبة اليت قد تواجو الدارسُت للغة األجنبية بعد التعرف على التحليل التقابلي ى

يف ىذا الصداد وفقا  ٜٔأوجو التشابو واالختالف بُت اللغة األم للدارسُت واللغة ادلنشودة.

يقوم لبحث العلمي عن التحليل التقابلي بُت االسم يف العربية واالندونيسية الذي لنتيجة ا

أما  ٕٓللغة األجنبية. بالصعوبة اليت قد تواجو ادلتعلمالتنبؤ زلمد برىان الدين أن تأثَتىا  بو

أن من فوائد التحليل التقابلي يف ٍت رأي روبرت الدو وقد ذكر يعرّب زلمود إمساعيل ص

أعداد ادلواد التعليمية فيقول يف ذلك "وأىم شيء يف إعداد ادلواد رلال تدريس ىو يف 

التعليمية ىو مقارنة اللغة والثقافة األصليتُت )للدارس( باللغة والثقافة األجنبية، وذلك من 

وقد أدت الدعوة إىل  أجل التعرف على العقبات اليت ال بد من تذليلها أثناء التدريس".

                                                             
17

Henry G. Tarigab, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1992), 

cetakan pertama, h.5.  
18

Umi Hijriyah, Analisis Kontrastif Pembelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, 

(Bandar Lampung: Fakta Press IAIN Raden Intan, 2014), h.13. 
19

 Ahmad Bukhari Muslim, Jurnal Al-Bayan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, h.1. 
20

Muhammad Burhanuddin, Analisis Kontrastif antara Kalimat Nominal dalam Bahasa Arab 

dan Bahasa Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab, Skripsi, 2016, h.14.
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التقابلي إلعداد ادلواد التعليمية وتدريس اللغات األجنبية إىل عدد ال يستهان ضرورة التحليل 

بو من الدراسات التقابلية بُت اللغة ادلختلفة، ولكننا جند أن فوائد التحليل التقابلي تظهر 

بوضوح يف رلال األصوات حيث يظهر األثر القوي للعادة، بينما يقول يف عناصر اللغة 

 ٕٔدراك والتفكَت دورا أكرب يف تلمها.األخرى حيث يلعب اإل

ومن الواضح من أىداف و فوائد التحليل التقابلي السابقة فأرادت الباحثة أن  

خاصة بالنظر إىل زمانو  من تلك اللغتُت kata kerja  تكشف االختالفات بُت الفعل و

البحث ألن وخطوات تدريسها يف مستوى ادلدرسة ادلتوسطة. أما الرغبة للباحثة يف اختيار 

بعد االسم اليت ال بد لدارسُت اللغة األجنبية  للكلمات االندونيسية متوسطة مستوىالفعل 

 من التحليل التقابلي اخلطوات ومن تلك النظريات جند أنّ من تعلمو خاصة اللغة العربية. 

مث ربليلها وضع اللغتُت األوىل والثانية للتحليل التقابلي مث التنبؤ باألخطاء وصعوبة الطلبة ىي 

 ٕٕمث تصميم ادلادة.

 مستوى يف تقدمي ادلادة عن الفعل من حيث زمانو يفوىناك خطوات التحليل التقابلي 

 :ادلدرسة ادلتوسطة، ومنها
                                                             

)الرياض: ادلملكة العربية ، إلعداد يف ادلواد التعليمية لتدريس اللغة األجنبية بعد األسس العامةا زلمود إمساعيل صيٍت،21
   (ٗٔٔ-ٖٔٔ(، ص.ٕٜٛٔالصعودية، 

22
Yogi Suryadharma, Al-Muqaranah Baina ‘Ilmi Al-Lughah Al-Taqabuli wa Tahlil Al-Akhtha, 

Jurnal Lisan Al-Dhad, h.29.   
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يف اللغة العربية واالندونيسية من حيث  kata kerjaادلقارنة بُت الفعل و   تعريض .ٔ

 زمانو.

األجزاء من اللغة األم اليت تثَت إىل اللغة ادلنشودة وىي االختالف من أجل تظهَت  .ٕ

 بينهما. kata kerjaتركيب أي تصريف الفعل و 

 .kata kerjaتدليل منهج ذبنب األخطاء يف نقل الفكرة عن الفعل و  .ٖ
 التدريبات ادلكثفة لعدة االختالف.يعطي  .ٗ

 

 مشكلة البحث . ه

السابقة فالكاتبة تأيت ببحثها على األسئلة واستنادا إىل خلفيات البحث 

 التالية:

 بالنظر إىل زمانو؟ kata kerjaو  العربية لافعبُت األ أمهية الدراسة التقابليةما  .ٔ

 ؟من حيث زمانو kata kerjaو  األفعال العربيةما التشابو واالختالف بُت  .ٕ

 ادلتوسطة؟التحليل التقابلي لدي طلبة ادلدرسة وكيف خطوات تدريس الفعل ب .ٖ

 أهداف البحث . و
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 هي كما يلي:فاألىداف من ىذا البحث أما 

بالنظر  kata kerjaو  األفعال العربيةبُت  الدراسة التقابليةوصف األمهية من  .ٔ

 .إىل زمانو

من حيث  kata kerjaو  األفعال العربيةوصف التشابو واالختالف بُت  .ٕ

 .زمانو

لدي طلبة ادلدرسة وصف اخلطوات لتدريس الفعل بالتحليل التقابلي  .ٖ

 ادلتوسطة.

 

 فوائد البحث . ز

وقد مت إجراء ىذا البحث و ستسهم اسهاما كثَتة وفوائد كبَتة نظرية كانت أم 

 تطبيقية وىي مما يلي:

 

 

 الفائدة النظرية .ٔ
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ادلقانة بُت ىذا البحث يكون مصدر من مصادر علمية الذي يعتمد عليو 

 ادلدرسة ادلتوسطة. وخطوات تدريسها لددي طلبة kata kerjaالفعل و 

 يةالفائدة التطبيق .ٕ

وىذا البحث يستفد منها الباحثة وإعطاء ادلعلومات والتوجيهات إىل أكثر 

 ادلعلمُت اللغة العربية خاصة يف تعليم الفعل على مستوى ادلتوسط.

 

 سابقةال الدراسات . ح

لغنت أو أكثر فقد قام هبا كثَت وأما البحوث دبوضوع الدراسة التقابلية بُت 

ندونيسية اليت تكون موضوع كموضوعية منها اللغة العربية واإلمن الباحثُت يف اللغات  

الدراسة ذلذا البحث. فقد قامت الدراسات السابقة بتحليل تقابلي بُت العربية واالندونيسية 

بتحليل تقابلي بُت سواء كان استخدمهما كلغة أم ولغة أجنبية. ومن البحوث اليت تتعلق 

 وخطوات تدريسها ىي:  kata kerja الفعل و

بعنوان  ٕٙٔٓالبحث العلمي الذي قام بو زلمد برىان الدين يف السنة  .ٔ

"التحليل التقابلي بُت اجلملة االمسية يف اللغة العربية واالندونيسية وتأثَت يف 

تعليم اللغة العربية". فيو يوضح برىان الدين ادلقارنة بُت عناصر اجلملة 
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رسُت يف عملية تدريس اللغة الصعوبة للدا االندونيسية و االمسية يف العربية و

 العربية.

بعنوان  ٕٕٔٓالبحث العلمي الذي قامت بو سيت فاطمة يف السنة  .ٕ

ادلقارنة للعربية والفرسية" كانت توضح  "التحليل التقابلي بُت تركيب اجلمل

 الفرسية وطريقة تدريسها. تركيب اجلملة البسيطة للعربية وبُت 

ربت عنوان  ٖٕٔٓحيم يف السنة البحث العلمي الذي قام بو مفتاح الر  .ٖ

"التحليل التقابلي بُت اللغة االندونيسية واللغة العربية بالنظر إىل زماهنا 

وعددىا وذاهتا". وقد وّضح ادلقارنة بُت ادلفردات للغة االندونيسية واللغة 

 العربية من حيث زماهنا وعددىا وذاهتا.

البحث.  ث من أجل تركيزة اختالف هبذا البحومن الواضح لكل الدراسة السابق

الفرسية مث  ومنها اجلملة االمسية يف العربية واالندونيسية مث تركيب اجلملة البسيطة للعربية و

تبحث  زمانو وعددىا وذاهتا. وبينما سوف العربية بالنظر إىل ادلفردات يف االندونيسية و

يف العربية واالندونيسية   kata kerjaبُت الفعل و  الدراسة التقابليةالباحثة يف ىذا البحث عن 

 من ناحية زمانو.
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 

 العربية األفعال . أ

 تعريف الفعل .1

.deed, act, action, doing, acting, performanceالفعل لغة 
1

والفعل  

ب و جيري و مثال كت ٕالحا ىو الكلمة اليت تدل على وقوع شيء يف زمن خاص.اصط

 معٌتامسْع. وبينما كان وافق أمحد صاحب خَتان على رأي فؤاد نعمة أن الفعل يدل على 

 سوف و سُت واليعرف بقد و والفعل  ٖأو حاال أو استقباال.مقًتن بزمان معُت ماضيا كان 

الساكنة ث وعالمة الفعل ادلاضى إذا سبقتو قد اليت تفيد التحقيق وتاء التأني. التاء الساكنة

لك تدل على أن الفاعل مؤنث. أما للفعل ادلضارع أن يدخل عليو حرف من حروف وذ

                                                             
   .ٖٓٛ(، الطبعة السابعة، ص.ٜٜ٘ٔ)بَتوت: دار العلم ادلاليُت، انكليزي، -ادلورد قاموس عريبروحي البعلبكي، 7

 .ٛٔ)بَتوت: الثقافة اإلسالمية، دون السنة(، ص.ماخص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة،  2
3
A. Shohib Khairani, Audloh Al-Manahij Fi Mu’jam Qowa’id Al-Lughah Al-‘Arabiyah, 

(Jakarta: WCM Press, 2008), h.77. 
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ادلستقبال يعٍت السُت و سوف. يفيد حرف السُت االستقبال للقريب وبينما كان حرف 

  ٗسوف يفيد االستقبال للبعيد.

عل ى و الفإذل ثالثة أقسام وىي الفعل ادلاض باعتبار زمن وقوعو ينقسم األفعال 

أما من حيث قواعد النحو فإن الفعل ينقسم قسمُت ومها مبٍت و  الفعل األمر. ادلضارع و

والفعل ادلبٍت ىو الذي ال يتغَت شكل آخره بتغَت وضعو يف الكالم. فالفعل َكَتَب و معرب. 

قلنا "كتَب زيد رسالة" أو  ىو فعل ماض، ال يتغَت شكل آخره أينما وقع يف الكالم. فإذا

 آخره دائما الفتح.فإن الفعل كتَب يظل زيد رسالة "  "ما كتبَ 

أما الفعل ادلعرب فهو الذي يتغَت شكل آخره بتغَت وضعو يف الكالم. فالفعل 

فيكون آخر  –"يكتُب" و ىو فعل مضارع يتغَت شكل آخره حبسب موقعو يف الكالم 

الضمة إذا قلنا "يكتُب زيد رسالة" ويكون آخره الفتحة إذا قلنا " لن يكتَب زيد رسالة" 

دلاضى و الفعل األمر فإذن الفعل اويكون آخره السكون إذا قلنا "دل يكتْب زيد رسالة". 

 فاألصل فيو أن يكون معربًا إال إذا اتصل بنونفعل ادلضارع يكونان دائما مبنيُت. أما ال

 ٘النسوة أو نون التوكيد ادلباشرة.

                                                             
4
 Moch. Anwar, Ilmu Nahwu dan Terjemahan Matan Al-Jurumiyah dan Imrithy, (Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 2014), cetakan ke-33, h.9. 
  .ٖٓٔادلراجع السابق، ص. ٘
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 من حيث زمانه تقسيم الفعل .2

ينقسم باعتبار زمن وقوعو إذل ثالثة أقسام و ىي فعل ماض و فعل كان الفعل  

ولكل فعل وزن الذي يعرف بو توضيح ذات الفعل و معناه. أما يقصد  ٙمضارع و فعل أمر.

األخرى من أجل عدد و حركة احلروف. كلمة ليو البوزن الفعل ىو الكلمة اليت رجعت إ

وذلك يسمى بوزن  ٚواحلروف األساسية اليت أمكنت من األوزان ىي الفاء و العُت و الالم.

ما ركب من ثالثة أحرف بدون زيادة. وباإلضافة إذل ذلك ىناك األوزان  الفعل للثالثي اجملرد

 حبرفُت أوحرف واحد أو  وف بزيادةمث  من ثالثة حر للفعل الثالثي ادلزيد و ىو ما ركب

و تسمى  بدون زيادة وبينما كانت األوزان اليت تتكون من أربعة أحرف  ٛبثالثة أحرف.

اليت تسمى بوزن الفعل  وذلا زيادة احلرف حبرف واحد أو حبرفُت بوزن الفعل الرباعي اجملرد.

ألوزان من ة موضوع البحث باستخدام االرباعي ادلزيد. و يف ىذا البحث قد وضعت الباحث

للحصول على البيانات األفعال من حيث زمانو أي األمثلة من الفعل الفعل الثالثي اجملرد 

ىناك األوزان اليت تتضمن األوزان من الفعل الثالثي  ادلاضى والفعل ادلضارع والفعل األمر.

 اجملرد ومنها:

                                                             
 نفس ادلكان 6

7
Akhmad Munawari, Mahir Menggunakan Kamus Arab, (Yogyakarta: Nurma Media Idea, 

2012), cetakan ketujuh, h.3.  
8
A. Shohib Khairani, h.133.  
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 .2.1الجدول 

 األوزان للفعل الثالثي المجرد

 رقم أوزان

اُفْ ُعْل  -يَ ْفُعُل  –فَ َعَل   ٔ.  

اِْفِعلْ  –يَ ْفِعُل  –فَ َعَل   ٕ.  

اِفْ َعلْ  –يَ ْفَعُل  –فَ َعَل   ٖ.  

اِفْ َعلْ  –يَ ْفَعُل  –َفِعَل   ٗ.  

اُفْ ُعلْ  –يَ ْفُعُل  –فَ ُعَل   ٘.  

9اِْفِعلْ  -يَ ْفِعُل  –َفِعَل   ٙ.  

 

ادلاضى صيغات الفعل  ست اجلدول السابق حصلت الباحثة على واستنادا إذل 

لفعل ادلعلوم. أما بالنظر إذل بنيتو كان الفعل وتتضمن معٌت ا وادلضارع واألمر للثالثي اجملرد.

ينقسم إذل سادل و معتل. ويقصد بالفعل السادل ىو ما ال يشمل على حرف من أحرف 

                                                             
9
Syaikh Muhammad Ma‟sum ibn „Ali, Al-Amtsilah Al-Tasrifiyyah, (Semarang: CV Pustaka 

Al-Alawiyah, 1992), h.8. 
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العلة و ىي األلف و الواو و الياء. وبينما كان الفعل ادلعتل ىو ما يشتمل على حرف من 

 العلة. ىناك تقسيم الفعل السادل و الفعل ادلعتل على النحو التارل:أحرف 

 .2.2الجدول 

 تقسيم الفعل باعتبار بنيته

 فعل سالم فعل معتل

 أقسام وصف أقسام وصف

مثال واو : إن كانت 

 فاء الفعل واو.

مثال يائى : إن كانت 

 فاء الفعل ياء.

تمل على حرف ما ال يش مثال

 من أحرف العلة

 صحيح

أجوف واوى : إن  

 كانت عُت الفعل واو.

أجوف يائى : إن  

 كانت عُت الفعل ياء.

إن كان عُت الفعل و المو  أجوف

 حرفا واحدا

 مضعف
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ناقص واوى : إن  

 كانت الم الفعل واو.

ناقص يائى : إن  

 كانت الم الفعل ياء.

مهموز فاء : إن كانت  ناقص

 فاء الفعل مهزة.

مهموز عُت : إن كانت 

مهزة. عُت الفعل  

مهموز الم : إن كانت 

 الم الفعل مهزة.

 مهموز

لفيف مفروق : إن  

كانت فاء الفعل و 

 المو حرف العلة.

لفيف مقرون : إن  

كانت عُت الفعل و 

 المو حرف العلة.

   لفيف
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الفعل باعتبار بنيتو يشتمل على قسمُت ومن شرح اجلدول السابق نعرف أن  

الباحثة يف الباب  هال سوف تبّينافاألمثلة من تلك األفع بسبب حرف العلة اليت ركبتهما.

  التارل. 

 

 أ(. فعل ماض 

pergi, berlaluو يعٍت  "مضى" فعل ماض إشتق من   
10

, to go, go away, 

leave, depart.
حدوث عمل يف الزمن  دل على والفعل ادلاضى يف االصتالح ىو  ما 11

الغابر و ادلاضى و فَ َعَل و بناء الفعل و بناء ما و "َكَتَب". ويسمى أيضًا : ادلاضى حن

ى ىو ما دل على معٌت نفسو مقًتن ضا عند شيخ مصطفى الغاليُت أّن ادلاأم ٕٔمضى.

وعالمتو أن يقبل تاء التأنيث مثل "َكتََبْت" أو تاء  الزمان ادلاضى كجاء و ِاجتهد و تعّلم.ب

وفعل ماضى قد  َٖٔكَتْبُت.  –َكتَْبُُتَّ   –َكتَْبُتْم   –َكتَْبُتما   –َكَتْبِت    -َكَتْبَت الضمَت مثل "

                                                             
10

A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), cetakan ke-14, h.1342.    
   .٘٘ٓٔروحي البعلبكي، ص. ٔٔ
   .ٕٕٖ(، ص. ٜٜٚٔ)بَتوت: دار الكتب العلمية، ادلعجم ادلفصل يف علم الصرف، راجي األمسر، ٕٔ
بدون تاريخ(، )بَتوت: ادلكتبة العصرية، جامع الدروس العربية موسوعة يف ثالثة أجزاء "اجلزء األول"، مصطفى الغاليُت، ٖٔ

   .ٖٖص.
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واألمثلة من الفعل ادلاضى بوزن   ٗٔحترك فتحة دائما على آخره. ويقصد هبا فتحة لفظية.

 الثالثي اجملرد على النحو التارل:

 .2.3الجدول 

 األمثلة للفعل الماضى في الجمل

 يدل على الزمان ادلاضى اهلل حمّمًدا َنَصرَ 

 يدل على اإلستقبال مىت تضمن ذلك َغَفرَ  اهلل لك

 إَذا ُزْرَتٍِت  أْكَرُمكَ 

 إنْ  ُزْرَتٍِت أْكَرْمك

يدل على اإلستقبال إذا وقع بعد إذا أو 

 إن الشرطيتُت

 

الزمن على  نقد يدال لو معنُتومن اجلدول السابق نعرف أن الفعل ادلاضى  

الصداد بأنو أطراز خاصة اليت تتعلق دبقام ادلاض وقد يدل على الزمن االستقبال. يف ىذا 

 اجلمل ومكانة كما ذكرتو الباحثة األمثلة من القرآن الكرمي كخزينة أكرب ادلفردات العربية.

 

 
                                                             

14
Moch Anwar, h.57    
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 ب(. فعل مضارع 

٘ٔالفعل ادلضارع يف اللغة يعٍت    
present, present tense, imperfect.  والفعل

 للحاضر وادلستقبل، حنو "يَ ْفرَحُ ن بزمان صاحل ادلضارع اصطالحا ىو ما دل على معٌت مقًت 

الطالُب بنَجاحِو" و يسمى أيضاً: احلاضر و ادلستقبل و فعل ادلستقبل و ادلضارع و فعل 

 ٙٔو بناء ما ىو كائن.احلال والفعل احلاضر و اآليت و يَ ْفَعُل و بناء الفعل و بناء ما يكون 

عند مصطفى الغاليُت أنو ما دل على معٌت يف نفسو مقًتن بالزمان حيتمل احلال واالستقبال 

 ٚٔمثل جييئ و جيتهد و يتعّلم.

أما عند أمحد منوري و سوكمتو أن تعريف الفعل ادلضارع متزامن بتعريف عند  

ال كيقوم. راجي األمسر أنو ما دل على مععٌت يف نفسو مقًتنا بزمان حيتمل احلال واالستقب

لن و  و سوف ويتان. ويعينو لالستقبال : السُت ويعينو للحال : الم االبتداء وال وما الناف

(، َوَلَسْوَف يُ ْعِطْيَك رَبَُّك فَ تَ ْرَضى )سورة َٕٗٔهاُء )سورة البقرة: أن و إن، حنو َسيَ ُقوُل السُّف

أنيت" وتسمى ىذه . والبد للفعل ادلضارع أن يكون مبدوءا حبرف من حروف "(٘الضحى: 

كأنا أَقْ رَأُ، والنون لو مع غَته أو للمعظم  احلروف بأحرف ادلضارعة. فاذلمزة للمتكلم واحده

                                                             
   .ٙ٘ٓٔروحي البعلباكي، ص.٘ٔ
    .ٕٖٙراجي األمسر، ص.ٙٔ
  نفس ادلكانٚٔ
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ب ادلذكر ومجع الغائبة كُمَحّمٌد يَ ْقرَُأ والنسوة يَ ْقرَْأَن، والتاء نفسو كنحن نَ ْقرَأُ، والياء للغائ

فَاِطمتَاِن  وأْنِت تَ ْقرَِئُْتَ وفَاِطَمُة تَ ْقرَُأ و الغائبة ومثناىا َكأْنَت تَ ْقرَأُ  ومفردللمخاطب مطلقا 

 ٛٔ(.ٖوعالمتو أن يصح وقوعو بعد "دل" حنو: دلَْ يَِلْد ودلَْ يُ ْوَلْد )سورة اإلخالص: تَ ْقَرءَاِن. 

 وتَأيت الباحثة باألمثلة من الفعل ادلضارع على اجلدول اآليت:

 .2.4الجدول 

 أمثلة الفعل المضارع في الجمل

 يدل على احلال  يَ َناُم زَْيدٌ  

ُم َخالد اللَُّغَة العربِيةَ يُ َعل    يدل على احلال 

 يدل على احلال إِّن  لََيْحزُُنٍِت أْن َتْذَىُبوا بِوِ 

 يدل على احلال ال حيُِبُّ اهلل اجَلْهَر بِالسُّوِء من القولِ 

 يدل على احلال َوَما َتدري نَ ْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا

يدل على اإلستقبال إذا اقًتن بأداة تدل  َسَيتَ َزوَُّج زَْيدٌ 

 على ذلك

                                                             
(، ٕٓٔٓموالنا ملك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق،  أمحد مزكى، اذلدى يف علم الصرف، )ماالنق: مطبعة جامعةٛٔ

  .ٕٕص.
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يدل على اإلستقبال إذا اقًتن بأداة تدل  َسْوَف حَيُجُّ حمّمدٌ 

 على ذلك

 يدل على اإلستقبال َلْن يَ ْنُصَر زَْيٌد حمّمًدا

 يدل على اإلستقبال دَلْ حَيَْفْظ زَْيٌد القرآنَ 

 

نعرف أن للفعل ادلضارع معنيُت أي زمن حال و زمن ومن األمثلة السابقة  

إذا يبدأ الفعل ادلضارع حرف السُت و سوف فمعناه لالستقبال وإذا يبدأ حبرف  مستقبل.

 الالم فمعناه للنافية.

 

 فعل أمرج(.  

.memerintah, menguasai يَْأُمُر" يعٍت  –أمر من أََمَر إشتق  
واألمر يف  19

مثل : االصطالح ىو ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل ادلخاطب بغَت الم األمر، 

 الفعل األمر ىو الذي يدل على أمر مطلوب حتقيقو يف ادلستقبل  ٕٓ.مْ جيء، واجتهْد، وتعلَّ 

                                                             
19

A.W. Munawwir, h. 38  
  . مسطفى الغاليُت، نفس ادلكانٕٓ
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يقع، بغَت الم األمر حنو اْطُلِب العلَم". ويسمى أيضًا : األمر، وفعل اإلنشاء، وبناء ما دل 

ذف حرف ادلضارعة من أولو، حنو: واألمر بالصيغة. ويشتق فعل أمر من الفعل ادلضارع حب

حرف ادلضارعة ساكنا زيدت مهزة يف  كان احلرف الذي يلي< َعل ْم(، وإذا  عّلم < يُ َعل ُم )

 ٕٔأولو، حنو اُْكُتْب و ِاْعَلْم.

يتصل بو شيء أو  يبٍت فعل أمر مبنيا على السكون إذا كان صحيح اآلخر ودل 

ويبٍت على الفتح إذا اتصلت بنون التوكيد،  اشكرن.-، مثل اْشكرإذا اتصلت بو نون النسوة

مثل اشكرنَّ. ومبنيا على حذف النون إذا اتصلت بو ألف اإلثنُت أو واو اجلماعة أو ياء 

 اشكري. ومبنيا على حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر-اشكروا-اشكراادلخاطبة مثل 

 اْرِم.-مثل ارضِ 

يالحظ أن فعل أمر يبٍت على حرف العلة إذا كان معتل اآلخر. أما إذا كان  

الفعل صحيح اآلخر ومعتال قبل اآلخر )مثل كان و ساء و أطاع و استفاد اخل..( فإنو يبٍت 

وحيذف حرف العلة )الواقع قبل اآلخر يف األمر على السكون. فنقول كْن و سْر و استفْد. 

 مر يف اجلمل كاآليت:أما األمثلة من الفعل األ ٕٕمنعا اللتقاء الساكنُت. الفعل(

                                                             
   .ٕٖٗراجي األمسر، ص.ٕٔ
  .ٖ٘ٔفؤاد نعمة، ص.ٕٕ
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 .2.5الجدول 

 األمثلة من الفعل األممر في الجمل

 مبٍت على السكون ْد َواَل َتْكَسْل هَ ِاجْ 

 اُْكتَُبا الدَّْرسَ 

َناِظرِ 
َ
 أُْنظُُروا إذل ادل

 مبٍت على حذف النون

 ِاْعطِ 

 ُقْل قَ ْوالً َخي ْرًا 

 مبٍت على حرف العلة 

 ٖٕمبٍت على الفتح ِاْشَكَرنَّ 

تفيد الفعل األمر زمن مستقبل ألنو أن قد اكتشفنا واستنادا إذل اجلدول السابق  

 كلم إذل ادلخاطب لعمل شيء.تيدل عل مطلوب ادل

و من شرح اجلمل الفعلية السابقة، فتأيت الباحثة بتحليل على عناصر اجلملة  

 األفعال خربا فحسب:وكان تلك 

 

 
                                                             

23
 A. Shohib Khoironi, h.95. 
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 .2.6الجدول 

 الجمل الفعلية وشرحها

 أقسام الفعل جملة فعلية فعل فاعل

اهلل حمّمًدا َنَصرَ  َنَصرَ  اهلل  

 فعل ماضى
 َغَفَر اهلل َلك َغَفرَ  اهلل

طب تقديره أنتاخم  ُزْرتَ  
 إَذا ُزْرَتٍِت  أْكَرُمكَ 

 إنْ  ُزْرَتٍِت أْكَرْمك

زَْيدٌ يَ َناُم  يَ َنامُ  زَْيدٌ   

 فعل مضارع

مُ يُ َعل   َخالد ُم َخالد اللَُّغَة يُ َعل   

 العربِيةَ 

إِّن  لََيْحزُُنٍِت أْن  حَيُْزنُ  غائب تقديره ىو

 َتْذَىُبوا بِوِ 

ال حيُِبُّ اهلل اجَلْهَر  حيُِبُّ  اهلل

 بِالسُّوِء من القولِ 
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َوَما َتدري نَ ْفٌس  َتْدري نَفسٌ 

 َماَذا َتْكِسُب َغًدا

 َسَيتَ َزوَُّج زَْيدٌ  يَ تَ َزوَّجُ  زَْيدٌ 

 َسْوَف حَيُجُّ حمّمدٌ  حَيُجُّ  حمّمدٌ 

 َلْن يَ ْنُصَر زَْيٌد حمّمًدا يَ ْنُصر زَْيدٌ 

 دَلْ حَيَْفْظ زَْيٌد القرآنَ  حَيَْفظ زيدٌ 

طب تقديره أنتاخم  ْد َواَل َتْكَسْل ِاْجهَ  ِاْجَهدْ  

 فعل أمر

طب تقديره أنتمااخم  

تقديره أنتمطب اخم  

 اُْكتُبَا

 أُْنظُُروا

 اُْكتَُبا الدَّْرسَ 

َناِظرِ 
َ
 أُْنظُُروا إذل ادل

طب تقديره أنتاخم  
 ِاْعطِ 

 ُقلْ 

 ِاْعطِ 

 ُقْل قَ ْوالً َخي ْرًا 

طب تقديره أنُتّ اخم  ِاْشَكَرنَّ  ِاْشَكَرنَّ  
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 أغراض الفعل باعتبار زمانه .3

 دل األفعال على معٌت الزمن لفاعلها.كما ذكرتو السابقة أن بالنظر إذل بنيتو قد 

أما  ال.استقبوقوع شيء كان ماضيا أو حاال أو ا يف السياق العام أن تشرح األفعال زمنو 

وظيفة الزمنية للفعل ادلاضى ىي الداللة على حدوث الفعل يف الزمن ادلاضى وىذا ىو 

ادلعنوية. اللفظية و ادلستقبل من خالل بعض القرائن  األصل، قد يدل على الزمن احلاضر و

ادلستقبل، وبينما كان الفعل األمر ىو الداللة على  الزمن احلاضر و ويدل الفعل ادلضارع على

 غالبا. طلب الفعل يف ادلستقبل القريب أو البعيد

 

 في االندونيسية  Kata Kerja  . ب

  Kata Kerja . تعريف1

من عناصر اللغة الذي يدل على احلاّسة والفكرة ىو الكلمة ر كان عنص  

(kata).ٕٗ  تتكون الكلمة من بعض األحرف ادلصففة اليت تتضمن ادلعٌت، مثلkamu, 

kalian, meja, kursi.  كس إذا بالعkuma, kailan, ajem, sikur  فليست الكلمة ألن ليس ذلا

                                                             
24

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline, edisi kelima  
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 ٕ٘.غر الذي يقوم وحده ولو معٌت واحداألصمعٌت. فإذن أما تقصد بالكلمة ىي إحتاد اللغة 

وحدة اللغة أهنا  (ortografi)إذل ادلعٌت ونظام الكتابة علماء اللغة قد الكامة بالنظر رأى  وبينما

فسحتان. أما رأى عادل اللغة جومسكي أن ذلا تعريف وىي صف األحرف الذي تأّبطو ال

واستنادا  ٕٙالصفة وغَتىا. و االسم وحتليل عناصرىا أهنا طلعت الفعل  الكلمة بالنظر إذل

 إذل النظريات السابقة فتقصد بالكلمة ىي وحدة اللغة األصغر وذلا معٌت معُت.

و ضمَت و مضاف  kata kerjaالطبقات ومنها إسم و تشتمل الكلمة على بعض   

ولو معٌت متنوعة منها  verbaب  kata kerjaو نداء و حرف عطف. قد يسمى  مضاف إلية

 :kata kerja   يدل على ادلسند. وتقدم بالكلمةtidak ال يستطيع  وعلى العكسkata kerja 

.di, ke, dari, lebih, agakأن يتحد بكلمة 
27

 أن kata kerjaف أما عند عبد اخلَت يذكر تعري 

 pergi. حنو معُّت  وقوعلة أو الذي يدل على آ ,....denganالكلمات اليت اتبعتها عبارة 

dengan adik, pulang dengan hati-hati  وقد ذكره يف كتابوTata Bahasa Praktis Bahasa 

Indonesia و بالنظر إذل بنيتو ينقسم إذل قسمُت مها أنkata kerja dasar و kata kerja 

                                                             
25

Redaksi Lima Adi Sekawan,  EYD Plus, (Jakarta: Limas, 2007), Cetakan ke-11,  h.121  
26

Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Cetakan pertama h.163  
  .ٕٖٔنفس ادلكان، ص. ٕٚ
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berimbuhan.
28
 kata kerja dasar  ىو الكلمة اليت دل تتبعها زيادة أو الحقة(imbuhan),   مثل

pergi, pulang, tulis, tanya  وtendang  .وبينما كان kata kerja berimbuhan  ىو الكلمة

 اليت إشتقت من أسم أو صفة أم نوع من أنواع الكلمة.

 

 في االندونيسية  kata kerjaأنواع  .2

 kata و  kata kerja dasarينقسم إذل قسمُت و مها  kata kerjaباعتبار إذل بنيتو 

kerja turunan .kata kerja dasar   ج إذل كلمة أخرى حنو ال حيتاbangun, hidup, naik 

د على ادلستوى الرمسية للغة حيتاج إذل زيادة و يعتم kata kerja turunanوبينما كان   وغَتىا.

وغَتىا. ويف  membeli, bersepeda, memperbesarعتمد على وظيفة النحوية، مثل أو ي

 frasa)عبارة  وىذه العملية تعرف دبعاينة يف مجلة. إضافة و تكوين اجلمل يتعلق بعبارة و

verbal) .أما    ووظائفها وأنواعهاfrasa verbal   الذي يتعلق خبرب زماِّن ىوFrasa verbal 

endosentrik  ويشتمل علىkata kerja  اخلرب وpewatas (modifier),  ومنها ،sudah, akan, 

harus, boleh, suka, ingin   وmau.  

                                                             
28

Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 

h.100  
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 kataعند عبد اخلَت أن كل لغة متغَت و متعكس من حيث صيغة الكلمة وعلى 

kerja   يسمى بkonyungasi . وkonyungasi  يتعلق بالزمن والطريقة(modus)  واالسم

األنثناء   kata kerjaاجلنسية. ويالقيو ادلقدار و الشخصية  و (diatesis)الذي يتعلق بالفعل 

(fleksi)  ادلقدار  الشخصية و وواألنثناء ىو تغَت صيغة الكلمة اليت تناسب بفروق الزمن

 وغَتىا. أما أمثلة األنثناء ىي كما يلي:

 .2.7الجدول 

  kata kerjaتقسيم الزمن ب

 زمن جملة

Aku telah mencintai Perfekta 

Aku mencintai Presen 

Aku akan mencintai Futura 

Aku (dulu sedang) mencintai Imperfekta 

Aku (sebelumnya sudah) mencintai Anterior 

Aku akan (berada dalam keadaan) mencintai Futura Anterior 

    

يف اللغات  kata kerjaواستنادا إذل األمثلة السابقة نعرف أن تغَت الزمن ب  

 kata kerjaبليس ذلا تغَت الزمن ادلختلفة قد حوفظ صيغتو كامال، ولكن ىناك اللغة اليت 



26 
 

وخربىا.  frasaوبينما كان تغَت الزمن يف اإلندونيسية تتعلق بوظيفة   ٜٕحنو إجنلزية وإيتالية.

Frasa kerja مسندا ويشتمل على أربعة أنواع و ىي:يكون 

ٔ .Frasa kerja  دبعٌت النافية 

 tidak mendengarمثل : 

 

ٕ  .Frasa kerja دبعٌت اإلستعجال 

 segera datangمثل : 

 

ٖ .Frasa kerja دبعٌت إنتهاء العمل 

 sudah makan, sudah mengetikمثل : 

 

ٗ .Frasa kerja دبعٌت موسط العمل 

 sedang mandiمثل : 

 

                                                             
29

 Abdul Chaer, Linguistik Umum, h.170-171 
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 خربه كما يف ادلثال: kata kerjaيزاد والتارل  

ٔ. Dia sudah setuju 

2 .Ibu telah pergi ke pasar 

3 .Mereka sedang menggarap soal bahasa Indonesia 
 akan“و   ”tidak akan“ىناك خرب مؤول يدل على النافية أي  وباإلضافة إذل ذلك  

tidak” :كما يف ادلثال 

ٔ. Pak Menteri tidak akan datang 

2 .Pak Menteri akan tidak datang 
الذي يدل على بيان الزمن لو وظيفة كثَتة ومنها كما  kata kerjaيف   Frasaأما   

 يلي:  

 على ادلسند Frasa kerja (frasa verba)و kata kerja يدل  .1

 Kaca jendela itu pecahمثل: 

 بيان الزمن للعمل Frasa kerja (frasa verba)و kata kerja يدل  .2

 Ibu sudah pergi berbelanja   مثل:

 

يف اإلندونيسية وظيفة كثَتة. عند ما  kata kerja السابقة لومن وضوح النظريات 

واستنادا إذل  فيعطي بيان للعمل. خاصة يف زمانو. Frasa kerjaخربه وكون  kata kerjaيزاد 
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اجلمل السابقة فنعرف أن اللغة اإلندونيسية ىي اللغة اليت ال توجد فيها معٌت الزمن 

ماليوية و ليست ذلا معٌت الزمن يف قواعدىا كما يف  للفعل.عند حود أن اإلندونيسية

 لغوية أي زيادة احلرف. سنسكرتا ومع ذلك تدل اإلندونيسية العمل يف الزمن بألة

فإذن بالرغم ال توجد الزمنية يف األفعال اإلندونيسية ولكن ذلا صيغة خاصة يف تعبَت 

إذا نريد أن نعرّب العمل يف  ربية لغة.زيادة الكلمة اخليف اجلملة بزيادة احلرف أم بمعٌت الزمن 

 ter atau أم بزيادة الحقةا وغَتى sudah, telah, tadi, semalamادلاض نستخدم الكلمات 

di/ di-kan…   مثلSemalam Ahmad menulis makalah  أوmakalah ditulis oleh 

Ahmad.  نستخدم الكلمات أما عندما نريد أن نعرّب العمل يف ادلضارعsedang  أوmulai .

 Ahmad berlari mengitari lapangan. مثل beو   ,me/me-kan, terأم بزيادة الحقة 

lapangan, Ahmad tertidur di kelas وRaysa sedang mendengarkan musik  والتارل .

 ingin. والكلمة kita akan pulang.مثل  akanالكلمة اخلربية نستخدم الزمن ادلستقبل بزيادة 

 .aku ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2الذي يدل على ادلستقبل مثل 
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 ةالتقابلي الدراسة . ج

 ةالتقابلي تعريف الدراسة .1

أي الكلمة اليت إشتقت  (contrastive)زية يلغة أصلو من إجنل(kontrastif)  التقابل

والتقابلي يف االصطالح ىو األنشطة ختالف أو خمالفة. ولو معٌت ا (to contrast) من الفعل

دلقارنة تراكب اللغة األوذل و اللغة ادلنشودة الكتساب االختالف بينهما. وّضح تارغان 

نظام صويت وقواعد توضيحا أن التحليل التقابلي ىو مقارنة نظام لغوي من اللغتُت حنو 

تعلم يف عملية تدريس واالختالف بينهما اليت حصل عليو انتبق على تنّبؤ صعوبات ادلاللغة. 

فرع من فروع علم اللغة وىو رأى فسياك أن التحليل التقابلي  ٖٓاللغة الثانية كاللغة ادلطلوبة.

واذلدف منها اكتشاف دراسة تقابلية بُت اللغتُت أو أكثر أو أجزاء من قواعد اللغة. 

رسُت اللغة دااالختالف والتشابو بينهما. وبعبارة أخرى يسبب االختالف بينهما الصعوبة ل

التحليل سبب السهولة. فمن النظريات السابقة نعرف أن األجنبية. وبينما كان التشابو ي

 التقابلي طريقة التدريس للغة األجنبية لتنبؤ صعوبة الدارسُت.

                                                             
30 Henry G. Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1992), 

cetakan pertama, h.5. 
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أو علم   (Contrastive Method) ادلنهج التقابليعند حممود سليمان ياقوت أن 

 من أصل واحد،يقوم على ادلقابلة بُت لغتُت أو ذلجتُت ليستا وىو علم الذي  اللغة التقابلي

مع إختيار إحدى الظواىر الصوتية، أو الصرفية، أو النحوية أو الداللة للبحث والدرس 

 يفأسلوب االستفهام " والفرنسية" ووالتحليل ، ومن أمثلة تلك الرسائل "الضمائر يف العربية 

على ىذا  يوافق عبده راجحيو   ٖٔاحلركة بُت العربية واألدلانية".العربية واالجنليزية و "أفعال 

ال يقارن لغة بلغة ، وإمنا يقارن مستوى دبستوى، أو نظاما  الرأي وقال أن التحليل التقابلي

بنظام ، أو فصيلة بفصيلة ، فالتقابل الصويت مهم جدا يف تعليم اللغة ، و كذلك التقابل 

. من حيث  أوجو  التشابو  وأوجو  االختالف  بُت  اللغة الصريف ، والنحوي ، وادلعجمي 

األم واللغة  ادلنشودة ،وتتعامل  مع  أوجو  االختالف  على  أهنا  مؤشرات  لتوعية  

الصعوبات  اليت  يواجهها  ادلتعلم  للغة  الثانية  من إجراء  تداخل  اللغة األم. و التحليل 

لتشابو" و " االختالف" بُت اللغة األوذل للمتعلم و التقابلي إذن خيتص بالبحث يف أوجو " ا

  ٕٖ.اللغة األجنبية اليت يتعلمها

 

                                                             
  .ٕٜٕص. (،ٕٕٓٓ)كويت: دار ادلعرفة اجلامعية،  ،منهج البحث اللغويحممود سليمان ياقوت، ٖٔ
من سفتمرب  ٜٕقتبس يف يوم اجلمعة، . ادلٔص.، الدراسة التقابلية "اخلصائص النحوية يف العربية واإلندونيسيةفريدة، ٕٖ

ٕٓٔٚ   
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 تحليل التقابليخطوات ال .2

ات فًتاضوتعتمد على اال لو انتقادات أن أتى رل و فسياك بالتحليل التقابلي

 التالية:

مصاصة لغة دخول الدارسُت يف تدريس اللغة األجنبية  (. أن الدافع األول لصعوبة وأخطاءٔ

 األم.

 ختالف بُت اللغة ادلطلوبة ولغة األم.ا البعض من الصعوبة للدارسُت(. ٕ

 تكون صعوبة الطلبة خطَتة يف عملية تدريسها. لغتُتكلما كثرت االختالف بُت (. ٖ

لغتُت حمتاج لدارسُت اللغة األجنبية. وتكون ىذه احلالة مصادر بُت (. نتيجة ادلقارنة ٗ

 يف عملية تدريس اللغة ادلنشودة. األخطاء  عوبة وأساسية لتنبؤ الص

وخفض األجزاء لغتُت ا الصحيح عن طريق ادلقارنة بُت (. ادلواد الدراسية ديكن تعيينه٘

  ٖٖادلتشاهبة وسوف يدرس الدارسُت االختالف بينهما اليت تعتمد على التحليل التقابلي.

 

                                                             
33

Henry Guntur Tarigan, h.6   
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التقابلية كأدوات عاجلة يف تنبؤ وكان علماء اللغة قد استخدموا الدراسة   

تدريس  مؤثرة يف وتكون ىذه احلالة متطلبات تربويية كطريقة ٖٗالصعوبة لطلبة اللغة األجنبية.

 اللغة ادلطلوبة. وجاء التحليل التقابلي باالجابة عن طريق اخلطوات التالية:

 (. ادلقارنة بُت لغة األم واللغة ادلنشودة.ٔ

 يف التكلم متكن دوافعها باختالف بينهما.(. تنبؤ الصعوبة واألخطاء ٕ

 تصنيف ادلواد الدراسية. ٖ

 حبث الطريقة يف تعريض ادلواد الدراسية ادلصنفة.(. ٗ

وجو لغوي واخلطوة الثانية تتعلق بكما ذكرت السابق نعرف أن اخلطوة األوذل   

تتعلق بوجو لغوي و علم النفس واخلطوة الرابعة تتعلق  تتعلق بعلم النفس. أما اخلطوة الثالثة

 م النفس.وجهان أي وجو لغوي و علعلم النفس. وباالضافة إذل ذلك فالدراسة التقابلية ذلا ب

وات اإلجرائية و يعطي حّل طيف السياق العام قد جاء التحليل التقابلي باخل  

 اللغة ومنها:بصعوبة الدارسُت بل لو االفًتاضات من ناحية علم 

 نظري و دقيق للغاية حىت يصبح التفاىم وتطبيقو صعبا.(. يعترب التحليل التقابلي ٔ

 غَت مالئم.تعترب النظرية التقليدية (. ٕ
                                                             

34
Iskandarwassid dan Dadang Suhendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya,2008), h.82   
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(. وللغة مستويات يف البناء، أما كثَت من مستويات اللغة الذي قارهنا احمللل ىي ادلستوى ٖ

 ادلستوى الدالرل.مث قليل من ادلستوى النحوي وقلما من الصويت 

 (. دل تكمل ادلواد الدراسية وتتكون من القطعات فحسب.ٗ

 (. ليس تدخل لغة األم إذل اللغة األجنبية دافعا أوال لألخطاء يف تدريس اللغة.٘

 (. ليست الصعوبة واألخطاء ديكن تنبؤىا دائما.ٙ

 صعوبة الدارسُت دائما.(. دل يثر االختالف ٚ

 ٖ٘التقابلي بالعوامل غَت الًتكييب.(. وال يهتم التحليل ٛ

 

 الدراسة التقابلية في تدريس اللغةتأثير  .3

التدريس وظهر تأثَتىا على تأثَت كثَت يف عملية  بالرغم للدراسة التقابلية انتقادات ذلا  

 ادلستوى التارل:

 . تصنيف ادلواد الدراسية للغة األجنبية كللغة ادلنشودة.ٔ

 نظرية علم اللغة ادلستخدمة.نحوية الًتبوية اليت تعتمد على . تصنيف الٕ

 . نظام الفصل احتادا وتستخدم اللغة األوذل كمساعدة يف تدريس اللغة االجنبية.ٖ

                                                             
35 Henry G. Tarigan, h.34. 
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 تعريض ادلواد الدراسية مباشرة:. ٗ

 بُت لغة األم واللغة األجنبية.أ(. دل التشابو واالختالف   

 ن تأثَتىا باألخطاء يف اللغة األجنبية.ب(. دل حّبات لغة األم اليت ديك  

 ج(. حّث اخلطوات لتفوق تدخل اللغة األوذل إذل اللغة الثانية.  

 ٖٙد(. يعطي التدريبات ادلكثفة على احلبات ادلختلفة.  

                                                             
   .ٕٗنفس ادلراجع، ص. 26
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 

 نوع البحث . أ

 kataبٌن األفعال و  ةالتقابلي الدراسة الذي قدمتو الباحثة وىو طبقا للموضوع 

kerja ، تتسخدم الباحثة يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي(Qualitative Approach)  . وىو

بالطريقة ال ميكن احلصول عليو طريقة البحث للحصول على النتائج أو الكشف عما 

اإلحصائية أو ادلنهج الكمي، حيث تبدأ الباحثة من البيانات وتستخدم النظرية العلمية 

نوع البحث ذلذه البحث أما    1للتوضيح وتنتهي إىل نظرية جديدة تؤيد ما قبلها أو تبطلها.

عتمد على الدراسة ادلكتبية مع إطالع على الذي ي (Library Research)ىو البحث ادلكتيب 

من الكت  و ادلعلومات يع و لحليل و ترتي  البيانات بدقة مجادلراجع التعليمية وتعتمد على 

ألنو قد لحدث عن  2وىذا البحث ىو البحث اللغوي اجملالت و الوثائق و الصحيفات.

وخطوات  دونيسية بالنظر إىل زمانو يف العربية واالن kata kerja بٌن األفعل و ةالتقابلي الدراسة

 تدريسها.
                                                             

1
Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), h.236.  
2
Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Malang:Hilal Pustaka, 

2010), cetakan kedua, h.47.  
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 مصادر البيانات  . ب

وقد استخدامت الباحثة بعض ادلراجع يف ىذه الدراسة ادلكتبية للحصول على 

 ت اليت تتعلق هبذا البحث ومنها:البيانا

 األساسية تالبيانا .1

ىي البيانات اليت مت احلصول عليها من الكت  و الوثائق  البيانات األساسية  

 يف ىذا البحث ىي: البيانات األساسيةوىناك . وادلقاالت اليت تتعلق هبذه الدراسة

)بًنوت : دار ، جامع الدروس اللغة العربيةشيخ مصطفى الغاليٌن،  (1

 (2222الكت  العلمية، سنة 

دار الثقافة االسالمية بًنوت: )، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  (2

 (1998االسالمية، سنة 

، إعداد ادلواد التعليمة لتدريس اللغة األجنبية بعض زلمود إمساعيل صيين (3

 (1982)رياض: ادلملكة العربية الصعودية، سنة ، األسس العامة

 Sinar Baruباندونج: ، علم النحو منت اجلروميةزلمد أنوار،  (4

Algesindo ، 1995سنة 
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، ، أوضح ادلناىج يف معجم قواعد اللغة العربيةصاح  خًنانأمحد  (5

 ( 2228سنة  WCM Press)جاكرتا:

، )ماالنج: جامعة مالك االسالمية  ، اذلدى يف علم الصرفأمحد مزكي (6

 (0202 سنة، Pressاحلكومية ماالنج 

 ، )جاكرتا:Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia، أنتون موليونو (7

Balai Pustaka ، 1997سنة) 
 Rineka: جاكرتا، )Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesiaعبد اخلًن،  (8

Cipta, 1998) 
9) Lima Adi Sekawan, EYD Plus, ، :جاكرتا(Limas ،2227) 
 (Rineka Cipta  ,1994: جاكرتا، ) Linguistik Umumعبد اخلًن،  (12
 

 ويةالبيانات الثان (2

ات خطة البحث اليت توفر البيانات ادلوافقة على البيانوية ىي ناالبيانات الث

 ىي كما يلي:يف ىذا البحث وية األساسية. أما االبيانات الثان
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، ، طرق تدريس اللغة العربية العربيةعبد الرمحن كميل عبد الرمحن زلمود (1

 (2225)القاىرة: ادلكتبة النهضة ادلصرية، سنة 

)كويت: دار ادلعرفة ، ، منهج البحث اللغويزلمود سليمان ياقوت (2

 (2222اجلامعية، سنة 

)بًنوت: دار الكت  ، ادلعجم ادلفصل يف علم الصرف، راجي األمسر (3

 (1997العلمية، سنة 

للغة العربية ، العربية للعامل سلسلة يف تعليم احسن بن زلمد الشمران (4

)رياض: ورارة التعليم العايل  للناطقية بلغات أخرى، الكتاب األول

 (2212ادلملكة الصعودية، سنة 

، Al-Maurid A Modern Arabic-English Dictionaryروحي بعلباكي،  (5

 (1995دار العلم ادلاليٌن، سنة بًنوت: 

العربية بٌن يديك كتاب الطال  عبد الرمحن بن ابراىيم وأصدقائو،  (6

 (2227العربية الصعودية، سنة )رياض: ادلملكة الثاين، 

، CV Pustaka Alawiyah)مسارانج:  ،، األمثلة التصريفيةمعصوم علي (7

 (1992سنة 
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 Ensiklopedia Lengkap Kuasaiبن زلمد اخلطي ،  عبد اللطيف (8

Sharaf-Tasrif ، :سولو(Ahsan Media 2216، سنة) 

جامعة رادين  أمحد خباري مسلم، مقالة البيان لقسم تعليم اللغة العربية (9

 2215إنتان االسالمية احلكومية المبونج سنة 

 يف Kalimat Verbal و الفعلية يف اللغة العربيةاجلملة فريد معروف،  (12

 2212البحث العلمي سنة ، اللغة االندونيسية

دراسة تقابلية "اخلصائص النحوية يف العربية واالندوبيسية، فريدة رمحان،  (11

 2216البحث العلمي سنة 

، Tata Bahasa Arab Sistematis، و أمحد منوري إميان الدين سوكمتو (12

 2227سنة ،  Nurma Media Idea)يكيكرتا: 

 دروس اللغة العرببية لطلبة الصف السابع،، زين ادلتقٌن واخرون (13

  (2214االندونيسية، سنة )جاكرتا: وزارة الدينية 
14) Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, Tahun 2011) 
15) Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung: 

Angkasa, Tahun 1992) 
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16) Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, Tahun 2014) 
17) Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, Tahun 2012) 
18) Umi Hijriyah, Analisis Kontrastif Pembelajaran Bahasa Arab dan Bahasa 

Indonesia, (Bandar Lampung: Fakta Press UIN Raden Intan, Tahun 2014) 
19) Abdurrochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar 

Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, Tahun 2017) 
20) Iskandarwassid dan Dadang Suhendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2008) 

21) Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 

Tahun 2011) 

 

 

 البحث واتأد . ج

أدوات البحث ىي األدوات اليت يستخدمها الباحثٌن يف عملية البحث ويف ىذا 

ميع البيانات و عرض البيانات و ىي نفسها أداة البحث اليت تقوم جبالبحث كانت الباحثة 

 لحليلها.ختفيضها و 
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 جمع البيانات ساليبأ . د

قراءة الكت  وادلواد  ىذا البحث العلمي من النوع ادلكتيب فاحتاجت الباحثة كثًنا من

 ىي الفعل يف العربية واالندونيسية. وادلقاالت ادلتعلقة مبوضوع البحث

ذلذه الدراسة طريقة وثيقية ىي الطريقة اليت تبحث عن  فإذن استخدامت الباحثة

أو الوثيقة ادلكتبية وما أشبو األمر ادلرّكز بشكل الكتابة أو النسخة أو األخبار أو اجملالت 

 بعض الكتابة استخدام العبارة الصارحة جائز عند قيد ادلعطيات الغريبة. ذلك. و يف

 

 طريقة تحليل البيانات . ه

لحليل البيانات ىي أحد أىم ادلراحل اليت مير  هبا البحث العلمي، حيث يتم فيها 

استعراض ولحليل البيانات وادلعلومات اليت مت مجعها سواء مت استخدام الطرق الكمية أو 

البيانات. وىي اليت قام  فيها باستعراض مجيع طرق لحليل حيث يقوم الباحثالنوعية 

جبمعها ولحليلها بشكل منفصل عن األخر حىت يسهل عليو عملية كتابة البحث  الباحث

ويف ىذه الدراسة تستخدم الباحثة ادلنهج الوصفي و لحليل احملتوى. وادلنهج   3العلمي.

ر. ويقوم بوصف دراسة رلموعة من الظواى ليل والوصفي ىو ادلنهج الذي يعتمد على لح
                                                             

3
M. Subhana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka setia, 2001), 

h.78.  
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ج للحصول على ويستقدم ىذا ادلنه   4وصفا دقيقا زلد ويقوم بتعبًن عنها.ىذه الظواىر 

 النتائج عن الفعل يف العربة واإلندونيسة.

أنو لحليل يستخدم من أجل معرفة ادلعىن واذلدف من تأثًن شيء ليل احملتوى فأما لح

التحليل الذي استخدامو الباحثٌن من أجل صناعة   5ويتعلق باالتصاالت.ما مثل الصحافة 

. ويعتمد لحليل دالالت مكررة وصحيحة من خالل ترميزىا وتفسًنىا على شكل مواد نّصية

ن وجود منهجية نّصية كادلستندات والرسومات اليت من ادلمكن لحويلها ماحملتوى على 

ت من التشابو واالختالف بٌن األفعال ناياتحليل البلبيانات نوعية. وباستخدام ىذه الطريقة 

 .kata kerjaو 

 تطبيق لحليل احملتوى أو لحليل ادلضمون على اخلطوات التالية: أما 

 اخلاص للبحث.لحديد ادلوضوع الرئيسي  (1

 وضع رلموعة من الفرضيات واآلراء اليت تساىم يف الربط بٌن فقرات ادلضمون. (2

احلصول على ادلراجع وادلصادر اليت اعتمد عليها مؤلف الباحث واليت تساعد يف فهم  (3

 طبيعة وكيفية صياغة النص.

                                                             
4
 Muhammad Burhanuddin, Analisis Kontrastif Antara Kalimat Nominal dalam Bahasa Arab 

dan Bahasa Indonesia, 2016, h.26. 
5
 Burhan Bungin, Metodologi Penselitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam 

Varian Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.231. 
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اختبار عينة من زلتويات البحث، وقد تتضمن فقرة من الفقرات أو قسم من أقسام  (4

 البحث.

 كتابة النتائج اليت مت الوصول ذلا بعد لحليل ادلضمون. (5

 ليل ادلضمون يف لحقيق النتائج اخلاصة بو.متابعة وتقييم مدى جناح لح (6

من kata kerja  تحليل زلتوى األفعال العربية و ىذه الطريقة ل ت الباحثةمواستخد

 هما.التشابو واالختالف بينأجل 
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 الباب الرابع
  عرض البيانات 

      

نتيجة املقارنة بٌن ث و الباحثة اكتشاف البح فسوف تعرضأما يف ىذا الباب  

 مزية باعتبار زمابو. كما ذكرت السابقة أن كل لغة متغًنة وهلا kata kerjaاألفعال العربية و

أما يف العربية تكوين الفعل يسمى الكلمة كما يف االندونيسية والعربية.  يف بناءخمتلفة 

وبينما كان بتصريف. وتتكون األفعال العربية على األقل من ثالثة أحرف وهلا معىن معٌن. 

مرفيم الذي يتكون من (morfologis) يسمى دبورفولغيس  kata kerjaتكوين يف االندونيسية 

على التعريض  kata kerjaوظهر وصف وضوح عن األفعال العربية و . frasa verbaو تكوين 

 التايل:

بالنظر إلى  KATA KERJAالتقابلية بين األفعال العربية و الدراسةأهمية  . أ

 زمانه

ملقارنة تراكب اللغة األوىل و اللغة الثانية عملي  إجراء ة ىيالتقابلي الدراسة

الدارسٌن يف تدريس اللغة الثانية   مشكالتالكتساب االختالف بينهما. أما أمهيتو لتنبؤ 

 يف تصنيف املواد الدراسية.كاللغة املنشودة. وباالضافة إىل ذلك يفيد 
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التحليل التقابلي  كما ذكر أمحد خباري مسلم حماضر من حماضرو اللغة العربية أن

ذلك ألن اللغات . واضع املنهجيهدف يف تدريس اللغة األجنبية أي للدارسٌن و املعلمٌن و 

زبتلف يف نظامها و تتشابو يف بعض جوانبها. فإذا تعرف املتعلم على أوجو التشابو بٌن لغة 

ذه األوجو يستطيع ها ما يتعلمو. وإذا تبٌن للمعلم ىاألم واللغة املطلوبة ميكن أن يقيس علي

ل املبدأ التعليمي الذي يدعو إىل االبتداء باألسهأن يبدأ هبا يف عمليتو التعليمية على أساس 

قبل السهل مث الصعب قبل األصعب. أما أوجو االختالف بينهما فإهنا ميكن تأجيلها إىل 

أما واضع منها. خاصة لتذليل الصعوبات املتوقعة ويف حينما يعيد هلا إخراءات متأخر  وقت

اح طرق وأساليب التدريس التعليم واقت فيستفيد من ىذا العلم يف إعداده حملتوى املنهج 

 .املناسبة

يقول سليمان ياقوت إن لبيان أوجو التشابو واالختالف فائدة عند تعلم االنسان 

البنية اللغوية من لغتو للغة ليست ىي لغة االم. ذلك ألن الدارس مييل إىل نقل عادات 

يف  إىل اللغة األجنبية. وىذا يكشف لنا مصدرا من أىم مصادر الصعوبة والسهولةاألصلية 
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ية، فتعلم األبنية املتشاهبة يصبح سهال ألهنا تنقل نقال أو قل تؤدي بنية اللغة األجنبتعلم 

 ٔوظائفها يف اللغة األجنبية.

ظهرت أمهية التحليل التقابلي يف عملية تدريس اللغة واستنادا إىل النظريات السابقة 

يعين أبرزت أوجو  kata kerjaاألجنبية خاصة العربية. أما أمهيتو بٌن االفعال العربية و 

بنية الكلمة وتصريفها يف اجلمل. والثاين يفيد يف واضع لتشابو واالختالف بينهما من حيث ا

 املواد الدراسية.

 

 Kata Kerja  بين األفعال العربية و التشابه   . ب

اليت تغيًن بنيتها يتعلق  (Infleksi) لغة إنفليكسييف السياق العام أن اللغة العربية 

ىي لغة أغلوتيناتيف اليت تكوين كلمتها يتحد بكلمة وبينما كانت االندونيسية  .بالقواعد

 ومع ذلك تلك اللغتان هلما تشابو ومنها: ٕأخرى.

 

 

                                                             
1 A. Bukhari Muslim, Jurnal Al-Bayan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, h.5. 

   .٘، حبث علمي، ص. يف اللغة االندونيسية Kalimat Verbal، اجلملة الفعلية يف اللغة العربية و فريد معروف2
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 قوع شيءعلى و  Kata Kerjaدل األفعال العربية و  .1

كما ذكر فؤاد نعمة أن الفعل ىو الكلمة اليت تدل على وقوع شيء يف زمن 

يدل على العملية و العمل. وباالضافة إىل ذلك قد وضح  kata kerjaوبينما كان  ٖخاص.

العملية و األحوال غًن الصفة أو أنتون موليونو أنو حيتوي على معىن أساس للعمل و 

 يف املثال:  كماٗالكيفية.
1. Andi makan roti. 

2. Adik pergi ke sekolah. 

3. Ani menulis surat. 

 يدل على املشتكة على النحو التايل: kata kerjaخالف ذلك 
 1. pergi   (dengan adik) 

 2. pulang  (dengan gembira) 

 3. berjalan(dengan hati-hati) 

 4. menulis  (dengan spidol)
5
 

                                                             
 .ٛٔ)بًنوت: الثقافة اإلسالمية، دون السنة(، ص.، ، ماخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة 3

4
Anton Moeliono, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 

cetakan ke-delapan, h.76.  
5
Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), cetakan 

pertama, h.100.  
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الذي  kata kerjaوبينما كان  kata kerja dasar األمثلة السابقة ىي األمثلة من 

لو معىن أحوال ليست  kata kerja turunanحقة سوف تغًن معناه ويسمى ب التصرف بال

 معىن عمل كما يف املثال:
1. Para pengungsi berdatangan. 

2. Mereka kejatuhan pohon.
6
 

الذي  kata kerja dasarلذي حيتوي على معىن العمل و ا kata kerjaفإذن شرط من 

 . ke-anو  ber-anاألمثلة السابقة بزيادة الحقة ك  ن يف أولو وأخرهالحقتا تتقدمو

يف وبينما كان الفعل يف اللغة العربية يشتمل على معىن العمل الذي يتبع األوزان 

ل، أفعل، إفتعل، إنفعل، إفعّل. وىذا القواعد الصرفية ومنها فعل، فاعل، فّعل، تفاعل، تفعّ 

أوزان  العمل. أما لألفعال العربيةيعين فإذا تصرف الفعل حبسب األوزان السابقة فمعناه 

أن تركيز البحث يف ىذا البحث . كما ذكرت الباحثة السابقة متنوعة ولكل وزن معىن خاص

. وفيما يلي توضيح لتطبيق kata kerjaبوزن "فعل" و ىو املقارنة بٌن الفعل الثالثي اجملرد 

 األوزان "فعل" أي فعل سامل وفعل معتل:

 

 
                                                             

6
 Op.Cit., h. 81. 
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 .ٔ.ٗاجلدول 

 من الفعل املاض الثالثي اجملرداألمثلة 

سالم ثالثي مجردماض فعل    

 وزن أمثلة وصف

Diam (صحيح) 

 

Memanjang ( عفامض ) 

 

Mengambil (مهموز فاء) 

 

Bertanya (مهموز عٌن) 

 

Tumbuh (مهموز الم) 

 َسَكتَ 

 َمد  

 َأَخذَ 

 َسَألَ 

7َنَشأَ   

 فَ َعلَ 

Memuji  (صحيح)  َد  َفِعلَ  محَِ

Baik (watak, perangai) 

 (صحيح)

8َحُسنَ   فَ ُعلَ  

                                                             
7
A. Shohib Khairani, h.130.  

8
Syaikh Muhammad Ma’sum Ibn Ali, Al-Amtsilah Al-Tashrifiyyah, (Semarang: CV Pustaka 

Alawiyah, 1992), h.6.  
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 .ٕ.ٗاجلدول 

 األمثلة من الفعل املاض الثالثي اجملرد املعتل

ثالثي مجرد معتل ماض فعل   

 أنواع الفعل المعتل أمثلة معنى

Berjanji  

 

Mudah 

 َوَعدَ 

 َيَسرَ 

 مثال واوى

 مثال ياءى

Berkata 

 

Menjual  

 قَالَ 

 بَاعَ 

 أجوف واوى

 أجوف ياءى

Berperang 

 

Mengalir 

 َغزَا

ىَسرَ   

 ناقص واوى

 ناقص ياءى

Menjaga 

 

Membakar 

 َوَقيَ 

9َشَوى  

 لفيف مفروق

 لفيف مقرون

 

                                                             
9
Ibid., h.2.  
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. وبصورة ثي رجرد أنواع كثًنة تتعلق ببنيتوبناء على ىذه املالحظة فإن لكل فعل ثال 

األصلية بدون املاضى ألهنا تتكون من األحرف على املعىن  عامة أن الكلمات السابقة تدل

 زيادة احلرف املضارعة أم حبذف األحرف:

 .ٖ.ٗاجلدول 

 من الفعل املضارع الثالثي اجملرد السامل  األمثلة

سالم ثالثي مجرد مضارع فعل   

 وزن الفعل المضارع أمثلة وصف

Diam (فعل صحيح) 

Memanjang (مضاغف) 

Mengambil (مهموز فاء) 

Bertanya (مهموز عٌن) 

Tumbuh (مهموز الم) 

تُ كُ سْ يَ   

 مَيُد  

 يَْأُخذُ 

 َيْسَألُ 

10يَ ْنَشأُ   

 يَ ْفُعلُ 

 

 

 يَ ْفَعلُ 

Menghitung  ُيَ ْفِعلُ  حَيِْسب 

Baik (watak, perangai)  ُيَ ْفُعلُ  حَيُْسن 

 
                                                             

10
Syaikh Muhammad Ma’shum Ibn Ali, h.6. 
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 .ٗ.ٗاجلدول 

 األمثلة الفعل املضارع الثالثي اجملرد املعتل

ثالثي مجرد معتل مضارع فعل   

المعتل أنواع الفعل أمثلة معنى  

Berjanji  

 

Mudah 

 يَِعدُ 

رُ ْيسِ ي َ   

 مثال واوى

 مثال ياءى

Berkata 

 

Menjual  

 يَ ُقْولُ 

 يَِبْيعُ 

 أجوف واوى

 أجوف ياءى

Berperang 

 

Mengalir 

 يَ ْغُزوْ 

 َيْسرِيْ 

 ناقص واوى

 ناقص ياءى

Menjaga 

 

Membakar 

 يَِقيْ 

11َيْشِوي  

 لفيف مفروق

 لفيف مقرون

                                                             
11

Ibid., h.2.  
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املالحظة فنعرف أن للفعل املضارع الثالثي اجملرد أنواع كثًنة واعتمادا على ىذه 

ألهنا تشتمل على  احلاضر احلال أو حبسب بنيتو. وبصورة عامة لكل كلمة تدل على الزمن

 . األحرف األصلية و احلروف املضارعة

 .٘.ٗاجلدول 

 األمثلة من الفعل األمر الثالثي اجملرد السامل

سالم ثالثي مجردأمر فعل    

 وزن الفعل األمر أمثلة وصف

Diamlah (فعل صحيح) 

Panjangkanlah (مضاعف) 

Ambillah (مهموز فاء) 

Tanyalah (مهموز عٌن) 

Tumbuhlah (مهموز الم) 

 اُْسُكتْ 

 ُمد  

 ُخذْ 

 ِاْسَئلْ 

12اِْنَشأْ   

 اُفْ ُعلْ 

Hitunglah  ْيَ ْفِعلُ  ِاْحِسب 

Baiklah (watak, perangai)  ْ13اُْحُسن  يَ ْفُعلُ  

                                                             
12

A. Shohib Khairani, h.130.  
13

Syaikh Muhammad Ma’sum Ibn Ali, Al-Amtsilah Al-Tashrifiyyah, (Semarang: CV Pustaka 

Alawiyah, 1992), h.6.  
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 .ٙ.ٗاجلدول 

 األمثلة من الفعل األمر الثالثي اجملرد املعتل

ثالثي مجرد معتل أمر فعل   

 أنواع الفعل المعتل أمثلة معنى

Berjanjilah  

 

Mudahkanlah 

 ِعدْ 

رْ سِ يْ اِ   

 مثال واوى

 مثال ياءى

Berkatalah 

 

Juallah  

 ُقلْ 

 ِبعْ 

 أجوف واوى

 أجوف ياءى

Berperanglah 

 

Mengalirlah 

 اُْغزُ 

 ِاْسرِ 

 ناقص واوى

 ناقص ياءى

Jagalah 

 

Bakarlah 

 قِ 

14ِاْشوِ   

 لفيف مفروق

 لفيف مقرون

 

                                                             
  .ٕنفس املراجع، ص.14
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جلدول يعرف للفعل األمر الثالثي أنواع كثًنة باعتبار بنيتو. وبوجو اا واستنادا إىل ىذ 

إىل  مرعلى طلب حدث الفعل من اآل ألنو ما دلعام األمثلة السابقة تدل على املستقبل 

  املأمور.

 

 على المسند Kata Kerjaدل األفعال العربية و  .2

 ٘ٔ. ويسميان ركىن الكالم.بالنظر إىل تركيبو تتكب اجلملة من مسند و مسند إليو

تفعيل  سند كإجابة عناملاملبتدأ فاعل الذي ذكره  يقول رمالن أن ٙٔدببتدأ وخرب. أما معروف

 العمل. وفيما يلي أمثلة األفعال كاملسند يف اجلمل:

 اهلل حمّمًداأَْرَسَل  . أ

 زيٌدالُقْرآنَ َسيَ ْقرَأُ  . ب

 َٚٔعاِئَشُة يف ُحْجَرِِتَا نَاَمتْ  . ج

                                                             
(، الطبقة األوىل ٕ٘ٓٓ)القاىرة: املكتبة النهضة املصرية،  تدريس اللغة العربية طرق الرمحن كميل عبد الرمحن حممود، عبد65

   .ٕٕٙص.
16

Umi Hijriyah, Analisis Kontrastif Pembelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, 

(Bandar Lampung: Fakta Press IAIN Raden Intan, 2014), h.13.  
17

A. Shohib Khairani, h.78. 
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تدالن على  أَْرَسَل و نَاَمتْ من األفعل كمسند. أما الكلمة اجلمل السابقة تتكون 

األحوال ألهنما فعل ماض. وبينما كانت الكلمة يَ ْقرَُأ يدل على العملية و ىي فعل مضارع 

  .ما دل على وقوع الفعل يف احلال أو املستقبلالذي 

بالرغم  مسندا kata kerjaوسع، أما يهدف مثل ما يف االندونيسية تعريف املسند أ 

 ميكن أىدافو أخرى كما يف املثال:
1. Pencuri itu lari. 

2. Mereka sedang belajar di kamar. 

3. Bom itu seharusnya tidak meledak. 

4. Orang Asing itu tidak akan suka masakan Indonesia. 

املعىن  يد املضموم من تلك الكلمة و حيتويوالكلمات املسطر السابقة مسندا أي ق

على  meledakعلى األفعال، و تدل الكلمة  belajarو  lariاألساسي. تدل الكلمة 

وفيما يلي توضيح التشابة بٌن االفعال  ٛٔعلى األحوال. keadaanالعملية، وتدل الكلمة 

 كمسند:    kata kerjaالعربية و 

 

 

                                                             
18

Anton Moeliono, h.77.  
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 .ٚ.ٗاجلدول 

 كمسند   kata kerjaبٌن األفعا العربية و التشابة 

 وصف اجلملة االندونيسية وصف اجلملة العربية

الَقْهَوَة يف  َيْشَرب   َاِب 

 ُغْرَفِة اجلُُلْوسِ 

 ىيَيْشَرب  الكلمة 

فعل مضارع الذي 

يدل على املسند عن 

    الفاعل أي أب

Ayahku sedang 

minum kopi di 

ruang tamu 

  minumالكلمة 

يدل على املسند عن 

كلمة الفاعل أي  
Ayahku    

19اجلَرِْيَدةَ  قْ َرأ  اَ  أنَا  تدل أقْ َرأ  الكلمة  

على املسند عن 

تفعيل الفاعل أي  

 كلمة أنا

Saya sedang 

membaca koran 

 membacaالكلمة 

سند املتدل على 

لفاعل أي كلمة ل
Saya 

األوالَُد إىَل  َيْذَهب  

املْدَرَسِة يف الس اعِة 

فعل  َيْذَهب  الكلمة 

مضارع الذي يدل 

Anak-anak pergi 

ke sekolah pukul 

enam pagi 

تدل  pergiالكلمة  

املسند من  على

                                                             
19

Zaenal Muttaqin, Momon Mujiburrohman, Faruq Baharudin, Durus Al-Lughah Al-Arabiyah 

Buku Siswa MTs Kelas VII Kurikulum 2013, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014),  h.121. 
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20الس ادسِة صباًحا من  سندامل على 

الفعل الذي يقوم بو 

الفاعل أي كلمة 

  األوالَدُ 

الفعل الذي يقوم بو 

 الفاعل أي كلمة 

سواء كان مسندا  kata kerjaىذه املالحظة بأن األفعال العربية و لى واستنادا ع

 الذي يدل على الفعل أو األنشطة للفاعل يف اجلمل.

 

 صرفيا Kata Kerjaتصّرف األفعال العربية و  .3

معنامها. أما عند علماء علم  kata kerjaكما ذكرِتا السابقة بأن تغًن األفعال و 

عٌن و الفاء و ال الصرف ىناك رمز أساسي الذي استخدمو يف توزين الكلمة أي حرف

فإذن تغًن لكل فعل من حيث بنيتو بزيادة األحرف أو حبذفها. وفيما يلي اجلدول  ٕٔالم.ال

 من حيث زمانو:لتغًن الفعل 

 
                                                             

، )اململكة العربية للعامل سلسلة يف تعليم اللغة العربية للناطقٌن باللغة األخرى )الكتاب األول(بن حممد الشمران، حسن 20
 .ٜٙ(، ص.ٕٓٔٓالسعودية: وزارة التعليم العاىل، 

21
Abdu Al-Lathif bin Muhammad Al-Khatib, Ensiklopedia Lengkap Kuasai Sharaf-Tashrif, 

(Solo: Ahsan Media, 2016), h.xxx.  
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 .ٛ.ٗاجلدول 

 من حيث زمانوتغًن الفعل 

 تصرف األفعال بالنظر إلى زمانه صرفيا

 أنواع الفعل من حيث بنيته فعل ماض فعل مضارع فعل أمر

 صحيح َخرَجَ  ََيْرُجُ  اُْخرُجْ 

 مضعف فَ ر   يَِفر   ِفر  

22ُكلْ   مهموز فاء َأَكلَ  يَْأُكلُ  

23ِاْسَألْ   مهموز عٌن َسَألَ  َيْسَألُ  

 مهموز الم قَ رَأَ  يَ ْقرَأُ  اِقْ َرأْ 

24ِعدْ   مثال واوى َوَعدَ  يَِعْيدُ  

 مثال ياءى َيَسرَ  يَ ْيِسرُ  اِْيِسرْ 

 أجوف واوى قَالَ  يَ ُقْولُ  ُقلْ 

                                                             
 .ٛٚٔنفس املراجع، ص.ٕٕ

23
Ma’sum Ali, Al-Amtsilah Al-Tashrifiyah, (Semarang: CV Pustaka Al-Alawiyah, 1992), h. 

17. 
 .ٜٕنفس املراجع، ص.24ٕٗ
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 أجوف ياءى بَاعَ  يَِبْيعُ  ِبعْ 

 ناقص واوى  َغزَا يَ ْغُزوْ  اُْغزُ 

 نَاقص ياءى َسَرى َيْسرِيِ  ِاْسرِ 

 لفيف مفروق َوَقى يَِقي قِ 

 لفيف مقرون َشَوى َيْشِويْ  ِاْشوِ 

 

صار  و اجلدول السابق ىو جدول األمثلة من تصرف بناء الفعل املاض الثالثي اجملرد 

أي حرف األلف والياء والتاء والنون. ويتغًن الفعل األحرف املضارعة الفعل املضارع بزيادة 

 املضارع وصار الفعل األمر بعالمة اجلزم ىي آخره ساكنا.

يف االندونيسية يتصرف صرفيا ولو معىن جديد. وكانت عملية  kata kerjaوبينما كان  

. kata kerja turunanبزيادة الحقة يف أولو أو وسطو أو يف اخره ويسمى ب  kata kerjaبناء 

 :kata kerjaاألمثلة من تصرف وفيما يلي 
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 .ٜ.ٗاجلدول 

 صرفيا kata kerja turunanتصرف  

 وصف أمثلة kata kerja turunanنوع  رقم

1. Afiks wajib Mendarat, melebar, 

mengering, 

bersepeda, bertelur, 

berlayar 

Verba turunan afiks 

wajib  ىي صيغةkata 

kerja turunan  اليت تزيدىا

 ,-me الحقة يف أولو أي

men-, و  ber-. 

2. Afiks bebas Membaca, membeli, 

mengambil, dan 

bekerja 

Verba turunan afiks 

bebas  ىي صيغةkata 

kerja turunan  اليت تزيدىا

 ,-mem أي الحقة يف أولو

meng-, و be-. 

3.  Prefiks و Sufiks Berdatangan, 

kejatuhan, 

berhalangan, 

Verba turunan prefiks   و 

sufiks   ىي صيغةkata 
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kecurian, 

peringatkan, 

berjatuhan, 

didatangi,dihabiskan, 

terselesaikan 

kerja turunan  اليت تزيدىا

 أي واخره الحقة يف أولو

ber-an, ke-an, per-

kan,di-i, di-kan, ter-

kan. 

4.  Majemuk  Melipatgandakan, 

menaikturunkan, 

menganaktirikan, 

memerahpadamkan 

Verba turunan majemuk 

 kata kerjaىي صيغة 

turunan  اليت تزيدىا

  أيواخره  الحقة يف أولو 
me-kan. 

 

  kata kerja turunanىي صيغة واعتمادا على ىذه املالحظة بأن تصرف يف  

االندونيسية صرفيا. وىذا التصرف الذي تسببو بزيادة الحقة ويصبح معىن جديدا حبسب 

خاصة أي األمساء والصفات  صيغة kata kerja وراء ذلك ىناك لاملستوى الرمسي للغة حنويا. 

 وىذه احلالة اليت تسببها زيادة الحقة كاآليت: kata kerja.صيغة  اميكنها تغيًن وصارت
Darat (nomina)  => mendarat (verba) 

Layar (nomina)  => berlayar (verba) 
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Kuning (adjektiva)  => menguning (verba)
25

 

 

 من حيث زمانه kata kerjaالعربية و األفعال  الفرق بين . ج

 kata kerjaالعربية و األفعال على ربليل التشابو واالختالفات بٌن  لت الباحثة حص

 وفيما يلي توضيح االختالفات بينهما: من حيث زمانو.

 نحويا kata kerjaتفرق األفعال العربية و  .1

ذكره فؤاد نعمة بأن الفعل يدل على وقوء شيء يف زمن معٌن. وىذا يعين يضم كما 

معىن زمين. كما يف  kata kerjaوبينما من ناحية تعريفو ليس يف  الفعل معىن زمين حنويا.

 املثال:

 .ٓٔ.ٗاجلدول 

 حنويا kata kerjaالعربية و األفعال بٌن  فرق 

الجملة  وصف الجملة العربية

 االندونيسية

 وصف

الد ْعوُة  َبدأت   فعل   ىي َبدأتِ  Dakwah Islam di 

Jazirah Arab telah 

kata kerja  يف تلك

                                                             
 .ٕٛنفس املراجع ص.25
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اإلسالميُة يف اجلزيْ رَِة 

العربي ِة يف الَقْرِن 

 ٕٙالسابِع املالَدي

ماض وتوضيح 

األحوال للفاعل 

الد ْعوُة أي كلمة  "

 " اإلسالميةُ 

muncul pada abad 

ke-7 M  

اجلملة ىو كلمة 

muncul أما كلمة .

telah  خرب الذي

لزيادة استخدمو 

معىن زمين أي الزمن 

 املاضي.

 يَِبيُع املالَِبسَ ابرَاىيُم 

 ٕٚيف الُسوقِ 

فعل   ىي يَِبيعُ 

مضارع الذي يدل 

احلال أو على 

املستقبل وعالمتو 

زيادة حرف 

أي املضارعة 

Ibrahim sedang 

membeli baju di 

pasar 

kata kerja  يف تلك

اجلملة ىو كلمة 

membeli  لتدليل

. أما  معىن احلال

خرب  sedangكلمة 

 .kata kerjaقبل 

                                                             
(، ٕٚٓٓعبد الرمحن بن ابراىيم الفوزان وأخرون، العربية بٌن يديك كتاب الطالب الثاين، )رياض: اململكة الصعودية، 26

  .ٜٜٕالطبقة الثالثة، ص.
27

Darsono dan Ibrahim, Fasih Berbahasa Arab untuk Siswa Madrasah Tsanawiyah Kelas 2, 

(Solo: Tiga Serangkai, 2002), h. 79.  
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 حرف الياء.

 أُرِْيُد أْن أقْ رَأَ الُقرآنَ 

َسْوَف َيْذَىُب علٌي 

 ٕٛإىل مّكةَ 

 

ىو فعل  أقْ َرأَ 

مستقبل مضارع 

ألنو يبدأ حبرف 

أن لزيادة معىن 

زمن املستقبل. 

وراء ذلك إذا 

وقعت حرف أن 

بعد الفعل فيدل 

على معىن 

 ٜٕاليقٌن.

وتبدأ كلمة 

رف حبَيْذَىُب 

Pemerintah akan 

menertibkan 

pengurusan 

sertifikat tanah
30

 

يف  kata kerjaوكان 

ىي   ىذه اجلملة

. menertibkanكلمة 

خرب  akanوكلمة 

فذلك الفعالن 

 frasaيكونان 

endosentrik 

atributif 

                                                             
 ٜٛنفس املراجع، ص.ٕٛ

29
 A. Shohib Khairani, h.85. 

30
 Anton M. Moeliono, h. 129. 
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ف. والفعل سو 

املضارع الذي 

لسٌن ايبدأه حبرف 

أو سوف فتدل 

 على املستقبل.

ىو فعل  أتَ َزو جَ  فاِطمةَ َلْن أتَ َزو َج 

الذي يدل  مضارع

على احلال ويبدأ 

حبرف لن ىي 

النفي حرف يفيد 

  ٖٔستقبال.واال

Pak Menteri 

tidak akan 

datang 

Atau 

Pak Menteri akan 

tidak datang
32

 

أما الفعل يف ىاتان 

اجلملتان ىي 

datang ولكنو .

 frasa verbaيصبح 

بسبب زيادة خرب 

tidak akan  و 

akan tidak  ويفيد

 .datangالنفي للفعل 

 
                                                             

31
A.Shohib Khairani, h.85  

32
Anton Moeliono, h.131. 
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واستنادا إىل ىذه املالحظة بأن تصرف األفعال صرفيا وتدل على معىن زمين. وبينما   

 frasaليس فيو معىن زمين ولكنو استخدمو خبرب لزيادة معىن زمين ويكون  kata kerjaكان 

verba .ا األفعال و أمkata kerja املساوة يف تدليل النفي أي بزيادة حرف الطبقة  لديهما

 يف االندونيسية. akan tidak و  ,tidak, tidak akanالنفي يف العربية و كلمة 

 

 فاعله نوع من حيث kata kerjaو استخدام الفعل فرق  .2

ألنو يتعلق . نوعو ينقسم إىل مذكر ومؤنثباعتبار قواعده كان الفعل بالنظر إىل و 

نوع فاعلو. وفيما يلي توضيح  علىيوافق بالضمائر. وعلى وجو عام استخدام كل فعل 

 عالمة الضمائر لألفعل:

 .ٔٔ.ٗاجلدول 

 نوع وعدد فاعلومناسبة باستخدام الفعل 

وصف  ضمير فعل ماض فعل مضارع فعل أمر  

ٔغائب  ىو فعل يَ ْفعل -  

ٕغائب  مُهَا فعال يْفعالنِ  -  

ٖغائب  ىمْ  فعلوا يْفعلون -  
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ٔغائبة  ىيَ  فعلتْ  َتفعلُ  -  

ٕغائبة  مهَا فعلَتا َتفعالنِ  -  

ٖغائبة  ىن   فعْلنَ  يْفعلنَ  -  

ٔخماطب  أنتَ  فعْلتَ  تْفعلُ  اُفْ ُعلْ   

ٕخماطب أنتَما فعْلُتَما َتفعالنِ  اُفْ ُعالَ   

ٖخماطب  أنتمْ  فعلتمْ  تفعلون اُفْ ُعُلوا  

ٔخماطبة  أنتِ  فعْلتِ  َتفعلٌنَ  اُفْ ُعِلي  

ٕخماطبة  أنتَما فعْلُتَما َتفعالنِ  اُفْ ُعالَ   

ٖخماطبة  أنت   َفعْلُت   تفعلنَ  اُفْ ُعْلنَ   

 متكلم أنَا َفعْلتُ  أفعل -

33نفعل - 34فعْلَنا  ٖ-ٕمتكلم  حننُ    

 

نوع وعدد فاعلو أما للمفرد أو يوافق الفعل على ىذه املالحظة بأن واعتمادا إىل  

ا زيادة حرف الياء للغائب يف أول الفعل املثىن أو اجلمع. كلهم صورة عامة على الفعل كم

 للغائبة يف أخر الفعل املاض. و زيادة حرف التاء التأنيث املضارع
                                                             

33
A. Shohib Khairani, h.83. 

34
Ibid., h.70. 
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ليس لو تغيًن واليناسب بنوع وعدد فاعلو.   يف االندونيسية kata kerjaوبينما كان  

 كما يف املثال:

 .ٕٔ.ٗاجلدول 

 يف االندونيسية kata kerjaل  الثابتةالصيغة 

الفاعل نوع  الجملة 

 Saya mencintai متكلم

 Engkau mencintai خماطب

 Dia mencintai غائب

 Kami (kita) mencintai متكلم

 Kamu (sekalian) mencintai خماطب

Mereka mencintai غائب
35

 

 

 

 
                                                             

35
Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), cetakan pertama, h.171. 
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 فرق تكوين الفعل األمر في العربية واالندونيسية .3

ربية قد دل الفعل األمر على طلب حدث الفعل من اآلمر إىل املأمور، كان يف الع

ران مها صيغة األمر والضمًن املستتًن. واألمر ُكْت. وتتكون ىذه الكلمة من عنصمثل اُسْ 

 .بالصيغة وىذا ييختص بالفاعل املخاطب من الفعل املبين املعلوم

ويبين   ٖٙاألمر والنهي لتفعيل شيء أم ال.بينما كان األمر يف الندونيسية يدل على 

وفيما يلي توضيح  ٖٚتعجب )!(.ويؤخره بعالمة  lah– ة إضافةو زياد kata kerjaاألمر ب 

 الفرق بٌن األمر العربية واالندونيسية:

 .ٖٔ.ٗاجلدول 

 واالندونيسية صيغة األمر العربيةفرق  

 عالمة االمر االندونيسية األمر العربية عالمة

 بالسكون رجزوم

 

 Buanglah semua ا ْسك تْ 

pikiran negatifmu!
38

 

 kata kerja 
بزيادة الحقة 

lah-  ويؤخره
 !Kuncilah pintu ituقْبَل أْن  َفكِّرْ 

                                                             
36

Sri Hapsari Wijayanti dkk, Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.67.  
35

 Www.kelasindonesia.com، 26.45يف الساعة  ٕٛٔٓمن مايو  ٖٔيف يوم األحد   املقتبس  

    كاننفس امل35
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بعالمة تعجب  ٜٖتَ َتَكل مَ 

)!( 

 

 Kata Kerjaو  األفعال العربيةاستنتاج المقارنة بين  . د

قو بانظر إىل زمانو وتطبي Kata Kerjaو  العربيةاألفعال وفيما يلي توضيح املقارنة بٌن 

 يف اجلمل العربية واالندونيسة:

 .ٗٔ.ٗاجلدول 

 Kata Kerjaنتيجة املقارنة بٌن األفعال العربية و 
 رقم االختالف التشابه

وقوع على  kata kerja يدل الفعل و

 شيء وعملو

يدل األفعال العربية معىن الزمن واضحا 

ولذلك ينقسم إىل الفعل املاضى والفعل 

 kataاملضارع والفعل األمر. بينما كان 

kerja  ليس فيو توضيح معىن الزمن لوقوع

1. 

                                                             
39

A. Shohib Khairani, h.95.  
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 شيء.

على املسند  kata kerja يدل الفعل و

 يف اجلملة

تناسب صيغة الفعل بنوع فاعلو أي 

وبعدد فاعلو أي مفرد أم  مذكر أم مؤنث

ثابتا.  kata kerjaمجع. بينما كان صيغة 

 ومل تناسب بنوع فاعلو أم بعدده.

2. 

من ناحية  kata kerja الفعل و تصرف

  صرفية

كان بناء الفعل األمر الحيتاج إىل زيادة 

 kataالكلمة أو الالحقة. بينما كان 

kerja إضافة  زيدهالذي ت–lah  يف بناء

 األمر ويؤخر بعالمة تعجب )!(.

3. 

 

 خطوات تدريس الفعل بتطبيق طريقة التحليل التقابلي . ه

فتستعرض الباحثة خطوات تدريس الفعل ىذا البحث معلق بتحليلي تقابلي أما 

 ةدملدرسة املتوسطة. ألن األفعال مالدى طلبة ا باعتبار زمانو بتطبيق طريقة التحليل التقابلي
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لديهم اليت عّلمو املعلم وكان مادة أساسية يف الكتب التعليمية للغة العربية يف مشهورة 

 .االندونيسي

التحليل التقابلي من أربع تتكون خطوات أن يقول ىندري غونتور تارغان   

 خطوات ىي كما يلي:

 املقارنة بٌن لغة األم واللغة املنشودة.تعريض (. ٔ

ألوىل واللغة الثانية أي من ناحية تركيبية أم صوتية أم وانب بٌن اللغة ااجلتعريض فرق (. ٕ

 .صرفية

حث طريقة لتحليل تدخل عناصر املصاصة اللغة األوىل إىل اللغة الثانية وحث طرق  .(ٖ

 لتجنب األخطاء يف تفسًن اجلملة.

 ٓٗ.يعطي التدريبات املكثفة ألوجاه خمتلفة بينهما(. ٗ

بالنظر إىل زمانو اليت طبقتها الباحثة بطريقة التحليل ومعلق دبادة دراسية أي األفعال   

تركيب اللغة. املعلم الذي سيعلم من مواد ، فاستنتجت الباحثة أن األفعال مادة التقابلي

اللغة بإعطاء األمثلة ويستخدم املفردات مقارنة تركيب اللغة البد لو من اىتمام أساس 

                                                             
40

Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remedi Bahasa, (Bandung: Offset Angkasa, 1990), h. 3-

4  
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خطوات تدريس الفعل بتطبيق طريقة حثة وفيما يلي استعرضت البا ٔٗ.املشهورة للدارسٌن

 :التحليل التقابلي

يف اللغة العربية واالندونيسية من حيث  kata kerjaاملقارنة بٌن الفعل و   تعريض .ٔ

 زمانو كاآليت:

 رقم ضمير فعل مضارع إشارة ترجمة

Dia lk 1 sedang bekerja ....ُىوَ  يَ ْفُعلُ  ي ٔ 

Dia pr 1 sedang bekerja ....ِىيَ  تَ ْفُعلُ  ت ٕ 

Kamu lk 1 sedang bekerja ....أَنْ تَ  تَ ْفُعلُ  ت ٖ 

Kamu pr 1 sedang bekerja أْنتِ  تَ ْفُعِلٌْنَ  ت...ين ٗ 

Saya sedang bekerja ....أنَا أفْ ُعلُ  أ ٘ 

Kami sedang bekerja
42

 ٙ حَنْنُ  نَ ْفُعلُ  ن.... 

 

تظهًن األجزاء من اللغة األم اليت تثًن إىل اللغة املنشودة وىي االختالف من أجل  .ٕ

 .بينهما كما يف توضيح اجلدول السابق kata kerjaتركيب أي تصريف الفعل و 
                                                             

41
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2011), 

cetakan ke-empat, h.29.   
42

Zaenal Muttaqin dkk, Durus Al-Lughah Al-‘Arobiyah Bahasa Arab untuk Kelas VII, 

(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014),  h. 120.  
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 املعلم كل تغيًن الفعل وتوضيح الصيغات من الصرف. يتجم .ٖ

 .kata kerjaتدليل منهج ذبنب األخطاء يف نقل الفكرة عن الفعل و  .ٗ
اليت  kata kerjaوتوضيح أوجاه الفعل و  التدريبات املكثفة لعدة االختالفيعطي  .٘

 تضم االختالفات.
فهم للدارسٌن مؤثرا. ألن ىذه وبالطريقة السابقة كانت املواد الدراسية ميكنها ال

 مادةلالطريقة هلا متطلبات تربويية ومتطلبات لغوية للمعلم الذي سيعلم تركيب اللغة خاصة ل

 األفعال العربية. عن
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 الباب الخامس
 اختتام

  

 الخالصة .أ

على تعتمد البحثاليت وحصول النظرياتالسابقة إىل البحثواستنادا مشكلة

هاكمايلي:اليتمتتمجع،فتلخصالباحثةحتليلالبياناتو

للدارسأمهية .1 تأثًنإجايّبيفعمليةتدريساللغةاألجنبية.أما الدراسةالتقابليةذلا

تعرفوعلىأوجوالتشابوبٌنلغةاألمواللغةادلطلوبةميكنأنيقيسعليهاما فإذا

يتعلمو.وإذاتبٌنللمعلمىذهاألوجويستطيعأنيبدأهبايفعمليتوالتعليميةعلى

الذييدعوإىلاالبتداءباألسهلقبلالسهلمثالصعبقبلأساسادلبدأالتعليمي

ويف وقتمتأخر إىل تأجيلها ميكن فإهنا االختالفبينهما أوجو أما األصعب.

واضعادلنهج أما منها. لتذليلالصعوباتادلتوقعة إخراءاتخاصة يعيدذلا حينما

واقت التعليم حملتوى إعداده يف العلم ىذا من وأساليبالتدريساحطرفيستفيد ق

 ادلناسبة.
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 kata kerjaادلقارنةبٌنالفعلو .2

.فإنالفعلدلعلىمعىنزمينبينماعلىوقوعشيءkata kerjaويدلالفعل .أ

ليسفيومعىنزمينللفعلولكنويستخدماخلربلزيادةتوضيحkata kerjaكان

 زمنالفعل.

علىمبتدأوخربأومسندومسندإليو،وقديدلالفعلاجلملةالعربيةتشتمل .ب

ولذلك علىادلسند. ويوضحادلسندعلىkata kerjaويدلالفعليفاجلملة

 عملفاعلو.

صرفيا.أماتصرفالفعلبزيادةاحلرفوبينماكانkata kerjaتصرفالفعلو .ج

 بزيادةالحقةيفأولوأووسطوأوأخره.kata kerjaتصرفبناء

.ويناسبالفعلبنوعوعددفاعلولديهمااختالفاتkata kerjaكانالفعلو .د

مثبتواليتبعبنوعأوعددفاعلوأيمذكراأمkata kerjaوعلىالعكسصيغة

مؤنثاومفرداأممجعا.وباالضافةإىلذلككاناألمريفالعربيةالحيتاجإىلزيادة

االندونيس يف األمر كان بينما الكلمة الحقة زيادة إىل حيتاج ويؤخرlah–ية

 بعالمةتعجب)!(.
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 .ه بتطبيق خطواتتدريسالفعل ادلدرسةأما لدىطلبة التقابلي التحليل طريقة

تعريض ىي  ادلتوسطة و الفعل بٌن العربيةkata kerjaادلقارنة اللغة يف

واالندونيسيةمنحيثزمانو.واخلطوةالثانيةتظهًناألجزاءمناللغةاألماليت

وىياالختالفمنأجلتركيبأيتصريفالفعلو ادلنشودة تثًنإىلاللغة

kata kerja وتوضيح الفعل تغيًن كل ادلعلم يتجم الثالثة فاخلطوة بينهما.

نهججتنباألخطاءيفنقلالفكرةعنالفعلوالصيغاتمنالصرف.تدليلم

kata kerja  . يعطي أوجاهوالرابعة االختالفوتوضيح لعدة التدريباتادلكثفة

اليتتضماالختالفات.kata kerjaالفعلو

 

 االقتراحات . ب

 الباحثة فتعطي البحث حصول على اليتواعتمادا البحث وتوجيهات توصيات

اللغةاألجنبيةخاصةالعربية:ميكنمستفيدلعمليةتدريس

احل .أ وتكونىذه األجنبية، تدريساللغة أنتعرفأمهية طريقةينبغيادلعلم الة

 الكتسابمعرفةالعاملخاصةالعربيةالذياستخدمهاالبالديفادلنتدىالعادلي.
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قبلبدايةتعليماللغةاألجنبيةالبدلكلمعلممنمقارنةلغةاألمواللغةادلنشودة .ب

 لزيادةمعرفتو.

ومن .ج السهل إىل األسهل من ادلنظمة الدراسية ادلواد يعطي أن ادلعلم ينبغي

 الصعبإىلاألصعب.

 ينبغيادلعلمأنيستخدمطريقةالتدريسحبسبادلادةالدراسيةادلطلوبة. .د



 االختتام . ج

البحث محداوشكراهللالذيقدأعطىالباحثةالقدرةواذلدىوالسهولةإلمتامىذا

 ولذلكالعلمي. البحثالعلمي حمتوياتىذا من النقصان مجيع على واعتفتالباحثة

ىذا يفيد أن عسى رجاتالباحثة القارئٌن. احتاجتعلىاالقتاحاتواالنتقاداتمن

والقارئٌن.وواضعمواددراسيتهاالبحثالعلميجلميعمعلمياللغةالعربيةومتعلميها
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