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 ملخص
في  اسم التفضيلفي اللغة االندونيسية و  KATA SIFAT TINGKAT PERBANDINGAN عنالتحليل التقابلي 

 االلغة العربية وطريقة تدريسه
 رحمن زوريا ألفي

يف اللغة  (Kata Sifat Tingkat Perbandingan) الصفة مستول اؼبقارنةاسم ز على شكلة الححوية ال ي رركٌ اؼببحث هذا البحث ي
هي األخطاء  البحث اذؽب ركوف خلفيةال ي  اؼبشكلة  (B2).جحبيةاأللغة اليف اللغة العربية كاسم التفضيل ك  (B1) اإلندكنيسية كلغة األـ

. لغتٌنالتحليل التقابلي بٌن ب الفرؽ ا. ديكن معرفة هذلغتٌنبٌن  الفرؽاللغوية، كهي األخطاء يف فهم القواعد الححوية الحاصبة عن 
 مشكلة قدمت الباحثةمن حيث التعريف، كالتصحيف، كيفية التشكيل. بحاء على ذالك، يعين هما على أساس ثبلثة أمور؛ سيتم ربليل

اسم يف اللغة االندكنيسية ك  (Kata Sifat Tingkat Perbandingan) الصفة مستول اؼبقارنةاسم " كيف كاف  التحليل التقابلي بٌن  البحث:
 ؟"اسم التفضيل اللغة العربية؟ ككيف كانت طريقة ردريسالتفضيل يف 

 (Kata Sifat Tingkat Perbandingan)الصفة مستول اؼبقارنة  اسم هتدؼ هذا البحث إىل ربديد أكجه التشابه كاالختبلؼ بٌن
)حبث  يةاؼبكتب الدراسةمن البحث  حوعي كنوعال اؼبدخلم اسم التفضيل. رستخدـ هذا البحث يرعل اسم التفضيل كاختيار طريقة مع

وصفية من حيث العرض الطريقة الاؼبكتبة( باستخداـ طريقة األدب أك الوثائق عبمع البيانات. أما معاعبة كربليل البيانات باستخداـ 
 .كالتحليل التقابلي من حيث التحليل

كاسم  (Kata Sifat Tingkat Perbandingan) الصفة مستول اؼبقارنة اسم التقابلي أكجه التشابه كاالختبلؼ بٌنأظهر التحليل 
الصفة مستول اؼبقارنة يف كل لغة هو جانب من جوانب الفرؽ، يف اللغة العربية،  اسم معىن من شكل ،من حيث التعريفالتفضيل. 

دكنيسية ؽبا أشكاؿ ـبتلفة كمعانيها لكل رصحيف. جانب نالتصحيفات، ك يف اللغة اإلالتفضيل إال يتبع كزنا كاحدا عبميع  اسم شكل
ف تاهذاف اعبمل  daripada harta lebih utamaIlmu -من اؼباؿ  فضلأكبلمها يعمبلف للمقارنة كدبعين اؼبقارنة. اؼبثاؿ: العلم اؼبساكاة  

م روحيد اسم التفضييل يف مل يت من حيث التصنيف،فبا يعين أنه من اؼبهم إظهار معىن اؼبقارنة.  فضلأيقارناف اؼبعرفة بالعلم كلفظ 
كيفية  من ناحيةرصحيفات مستول اؼبقارنة كمستول الفائقة. أما  اؼبساكاة يف امؽب التصحيف يف اإلندكنيسية يحقسم إىل الثبلثة.العدد ك 

. يتم ررريب اعبملة اؼبقارنة يف فهي على حد سواء شكلت من الصفة أك الحعت، كاختبلفات يف شكل بحية اعبملة اؼبقارنة ،التشكيل
أما طريقة  مبلءمة من حيث الحوع كالعدد. ٌٌن أما اسم التفضيل رعالعدد، فريق بٌن شكل الكلمة حسب الحوع ك اإلندكنيسية دكف الت

 طريقة االنتقائية، كطريقةكال طريقة القواعد كالرتصبة، يلتطبيقها يف اؼبدارس اؼبوافقة دبرجع الحظرية كهسم التفضيل كخيار ال ميالتعل
 ربليل األخطاء. لعب اللغة؛

العربيػة بحػاء علػى يف اللغػة اإلندكنيسػية كاسػم التفضػيل يف  Kata Sifat Tingkat Perbandingan بػٌن التحليػل التقػابليكبػذالك، 
يم اسػم التفضػيل كخطػوات العػرض الطريقػة اؼبسػتخدمة يف رعلػ. ك اكالتصحيف، ككيفية رشكيله التحليل من حيث التعريف،ثبلثة أمور؛ 

 ربليل األخطاء. لعب اللغة؛ طريقة االنتقائية، كطريقةكال القواعد كالرتصبة،طريقة هي 
 .التفضيل اسم، Kata Sifat Tingkat Perbandingan ،لتقابلياالتحليل : الكلمات المفاتيح
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“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, 

perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” 

 1﴾ِِ: ٌرـك﴿ال

  

                                                             
1 Pustaka Al Fatih,  al-Qur‟an dan Terjemahannya (Mushaf Khadijah), (Jakarta: PT. Rilis 

Grafika, 2009), h. 406. 



 

 
 

 إهداء
 

 إىل: العلمية أهديت هذه الرسالة

مائة، ألفا، أك مائة . روفيق الرضبن ك حسن اػباسبة، أيب ك أمي كالديىن ابوبٌن .ُ

 شكرا على رصديقكم علٌي. ألف الشكر ال ي لن أجزم ؿببتهما إيٌام.

حة رضبن، ك أخي ؿبمد ضبن، نيل الزهر رضبن، درٌة الحاز مزايا نور عفيفة ر أخوايت  .ِ

 د الرضبن.ام عبنع

 ، شكرا جزيبل على الدعاء كالدعم اؼبستمر.مك أهل بين إمكاف كبين ابن سعود .ّ

 كافة معلمي يف قسم رعليم اللغة العربية ك جامع ي. .ْ

  



 

 
 

 ترجمة الباحثة
 

 َّألفي زكريا رضبن كلدت ىف رحجونج كارنج، بحدر المبونج، ىف التاريخ اسم الباحثة 
 روفيق الرضبن كسيدة حسن اػباسبة.من سيد  أخواتبحت األكىل من طبسة . ُٓٗٗيونيو 

كاستمرت إىل  ُٖٗٗفاسًن غحتونج سحة  يعلYWKA بدأت رربيتها من ركضة األطفاؿ 
ىف قرية سحاف كولوف، كاىل فوسونج، باليتار لسحتٌن. مث استمرت إىل اؼبدرسة  "اغبساففببع "معهد 

دار "مث استمرت رربيتها إىل معهد . ََُِ-ََِٕىف السحة  بحدر المبونج "ِاألزهار "االبتدائية 
 حىتفونوركغو لست سحوات مع استمرار رربيتها ؼبدرسة الثانوية كالعالية ىف مؤسسة كاحدة،  "اؽبدم
ىف معهد دار اؽبدل ماياؾ، مع انتهاء كخرجيها من مدرسة الديحية مفتاح اؽبدل  َُِّالسحة 

 فونوركغو.ف، اراطان
مث استمرت دراستها إىل اعبامعة ىف المبونج كهي جامعة رادين انتاف االسبلمية اغبكومية 

كىف أثحاء ؿباضرهتا ىف  حىت اآلف. َُِّسم رعليم اللغة العربية كلية الرتبية كالتعليم، من سحة ىف ق
 ُِٕاربعوف يوما مع أصحاب من أنواع الكليات بفرقة  KKN (2016) مليةقد انتهت عاعبامعة 

بحدر  ّ يف مدرسة األزهر الثانويةك  (PPL)يف قرية ظبرب أغونج، أمرباكا، فرقبسوك. كعملية التدريس 
 .َُِٔنوفمرب  َّحىت  َُِٔأكتوبر  ٓالمبونج دبدة شهرين، محذ 

اؼبوجودة  UKMبعض اؼبحظمة أصبحت سًن الرتبية اؼبؤلفة يف ااضرة ذات مغزل دبشاركة 
ليصبح  ةاؼبؤلف تاغبلقات الدراسية الشيقة. يف بداية عاـ ااضرة، سجل يف اعبامعة كاشرتكت بعض

على  تقد حصل ةاؼبؤلف تكانها.  مح ةاؼبؤلف ت، كلكن يف نفس العاـ استقال UKM Blitzعضوا يف
 UKM Blitz االذم عقدهت Beautiful of Kulta 2013 وضوعدبيف مسابقة التصوير  ةالثاني الفائزة
، لقسم اللغةكعضو يف اؼبحظمة   أخرممرة  ةاؼبؤلف سجلت مث. َُِّلعاـ  التعرؼ ؿباضرةحٌن 
يف الفصل الدراسي الرابع لقسم اللغة العربية   (HMJ)إىل ة محها كدخلتؼبؤلفخرجت ، كأخًننا

لفصل كصلت اؼبؤلفة إىل ا شارؾ بحشاط يف األنشطة كاألحداث كاعبمعيات التحظيمية للقسم حىترك 
قسم ها عقدشعرية مررٌن كجزء من األنشطة ال ي ال دبسابقة تكفاز  ةاؼبؤلفاشرتكت السابع. كقد 
 .َُِٔك  َُِٓ السحة يفاللغة العربية 



 

 
 

 كلمة شكر وتقدير
 

 علي صبيع رضبته ك عٌز ك جلٌ  ا ىلإضبدت الباحثة اغبمد  رب العاؼبٌن، 
ا عليه  ىصلؿبٌمد  هو سٌيدناأشرؼ األنبياء  السبلـ علي . الصبلة كمعونته نعمه ك

ك آله ك أصحابه ك —من الظلمات إىل الحور االسبلمية الذم قد ضبل الحاس—كسلم
 .أٌما بعد أٌمتهالتابعٌن ك صبيع 

أستطيع م جهة، ح ي الدعم من أ صبيع اؼبساعدة ك كنعمته  برضبة ا رعايل ك
 Kata Sifat Tingkatالتحليل التقابلي عن :ضوعالرسالة العلمية باؼبو  على أف أسبٌم

Perbandingan ةقيطر  اللغة العربية و اسم التفضيل و ةفي اللغة االندونيسي 
 .الرتبية خصوصا للغة العربية على اعطاء االسهاـ يفقادر به  يرجي. اتدريسه

أدركت الباحثة أف يف هذه الرسالة العلمية لن يتم إال فيها اؼبساعدة من غًنها. 
 :الك شكرت الباحثة جزيل الشكر إىللذ

الدكتور اغباٌج ؿبٌمد موكرم، اؼباجستًن كرئيس اعبامعة رادين إنتاف اإلسبلمية  .ُ
 اغبكومية المبونج.

خًن األنوار، اؼباجستًن كعميد كلية الرتبية ك التعليم جبامعة رادين  الدكتور اغباجٌ  .ِ
 نتاف اإلسبلمية اغبكومية المبونج.إ

 كرئيس ك ، اؼباجستًنمر اعفيف أ ٌمدؿب ك اؼباجستًن ،الدكتور سفرم داكد .ّ
 سكررًن قسم رعليم اللغة العربية.

 على روزيع أكقاهتا ك كمشرفة األكىل  اؼباجستًنةة رمضاين سجاال، الدكتورة اغباجٌ  .ْ
اؿ استكماؿ هذه الدعـو طو  االرشادات ك أفكارها العطاء التوجيهات ك

 .الرسالة العلمية



 

 
 

هذه الرسالة  يف كتابة ونتور جاهايا كيسوما، اؼباجستًن كمشرؼ الثاىنغالدكتور  .ٓ
 العلمية.

نتاف إجبامعة رادين لكلية الرتبية ك التعليم  ك اعضاء اؼبوٌظفٌن صبيع ااضرين .ٔ
 .اإلسبلمية اغبكومية المبونج

 ، ك خصوصا لفصل الداؿطبلب قسم رعليم اللغة العربيةابوبوف من زمبلئي  .ٕ
 لصلة اؼبصاحبة بٌن يديحا ىف ااضرة.

حسن لطفيا راين. شكرا جزيبل على  صدقائي رزقى أكليا رضبة، رين رنديتا، كأ .ٖ
 .ن عليٌ شدة دعومك

، ألٌن، فانا، سوسي، "زًن قبر ر يباك "فرقة ك خاصة  PPLك  KKN صدقائيأ .ٗ
، كرضبة على ضحاككم أياـ السداع، كسركركم فيها األخبار اغبديثة اؼبفيدة  علـو

 كعدـ الرتاجع كالتداعم بعضكم ببعض.
صبيع اؼبستغلٌن كاؼبساعدين ىف اسباـ هذه الرسالة العلمية كمل أستطع ذكرهم  .َُ

 بواحد.كاحدا 
على أف ركوف هذه الرسالة العلمية نافعة  باحثة، رجت الميع التواضعجبأخًنا 

 .را جزيبل كجزاكم ا خًنا كثًناكشكرت إىل صبيع اؼبساعدين شك كمفيدة.
 

  َُِٕأكتوبر  ُٖر المبونج، ابحد
      لباحثةا

 
 

    ألفي زوريا رحمن
ََُُُُُِِّ    
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ

. كهي لبلنساف الذم قد اربد به.  البشريةاللغة هي كجود اليفصل به حياة 

ال  .واحدة من اؼبمتلكات البشرية، رظهر اللغة دائما يف صبيع جوانب كأنشطة البشرك

للتعبًن  ،اليوميةاستثحاء إذا كانت اللغة هي كاحدة من أهم األدكات للتواصل يف اغبياة 

كمع ذلك، ال يزاؿ بلد اآلخر. البلد لديه لغة ـبتلفة عن ال. عن اآلراء أك ربادؿ األفكار

الوطين، مت رأسيس اللغة اإلندكنيسية كلغة للوحدة الوطحية، ككذلك  ؾباؿ يف .هحاؾ لغة

يف اجملاؿ الدكيل، اإلقبليزية كالعربية هي أمثلة على لغات ـبتلفة يف العامل ال ي كافقت 

 .توحيد العاملللغة عليها األمم اؼبتحدة لتكوف لغة التواصل الدكيل أك 

ديكن أف خيتلف ألف اللغة رعريفها من كجهات الحظر اؼبختلفة. كلكن رعريف اللغة 

 عحد ِديكن أف يكمل فهم كل محهما للغة كيظهر اؼبعىن الواسع للغة. االختبلفات خلف

الغبلييين، إف اللغة هي الكلمات ال ي رستخدمها ؾبموعة من الحاس للتعبًن عن  مصطفي

                                                             
2
 Soenjono Dardjowidjojo, Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia, 

Edisi kedua, Cet.ke-6, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 16. 



 

 
 

اللغة كحظاـ رمز يستخدمه الحاس  أف لغة اإلندكنيسيةلقاموس عاـ كقد حدد  ّهم.أغراض

لتوليد األفكار كاؼبشاعر. اللغة هي الصوت الذم رستخدمه كل دكلة للتعبًن عن 

 ْ.همأغراض

تعلم كثًن من ال ه، ديكحةاللغ عنرقاف . بكثًن اإلفةاللغة هي أيضا جسر اؼبعر 

ألف اللغة العربية هي لغة  .كاحدة من اللغات ال ي جيب دراستها هي اللغة العربية .العلـو

 :ِ اآلية يوسف سورة هذا كما كرد يف القرآف الكرًن يف .القرآف

                     

“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Qur‟an berbahasa Arab, 

agar kamu mengerti”.  (QS. Yusuf: 2)
5
 

منت هذه اللغة بسرعة بعد أف جاء  .اللغة العربية هي عائلة من اللغات السامية

اللغة العربية لسببٌن على  يتم دراسة .القرآف هياإلسبلـ كأصبحت لغة الكتاب اؼبقدس، 
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 Mushthafa al-Ghulayaini, Jaami‟ud Duruusil „Arabiyyah Jilid I, (Semarang: CV. Asy 

Syifa‟, 1992), h. 7. 
4
 Abdul Mu‟in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab & Bahasa Indonesia (Telaah terhadap 

Fonetik dan Marfologi), (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2004), h. 1. 
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 Pustaka Al Fatih, al-Qur‟an dan T erjemahannya (Mushaf Khadijah), (Jakarta: PT. Rilis 

Grafika, 2009), h. 235. 



 

 
 

لذلك يتم رعلمها إذا رغب يف التواصل مع مستخدـ  ،أكالن ألهنا لغة االرصاؿ ،األقل

 ٔ.عبادهتم السباـأرباعها أف يدرسوها على األقل  رلـزهنا لغة ديحية إلثانيان،  .اللغة

الرسالة، كجعل  حاملا كتابه كجعل رسوله  أنزؿعحدما : "يف كتابه قاؿ ابن ريمية

اعبيل اؼببكر من هذا الدين التواصل مع العربية، ال روجد كسيلة أخرل لفهم كمعرفة 

 ٕ".رعاليم اإلسبلـ إال يف العربية، لذلك، فهم اللغة العربية جزء من الدين

فهم دين ا كإقامة هذا الدين.  لاؼبسلمٌن  يسهلإف عادة التواصل باللغة العربية س

 :ّ اآلية سورة الزخركؼ ا سبحانه كرعاىل يف كما قاؿ

                   

“Sesungguhnya Kami menjadikan al-Qur‟an dalam bahasa Arab agar kamu 

mengerti”. (QS. Az-Zukhruf: 3)
8
 

تسهيل رعلم . لرعلم اللغة العربية يصعبوف يفمن األطراؼ  كثًنيف الواقع، ال يزاؿ  

بٌن اللغتٌن )اإلندكنيسية كلغة أـ كاللغة  نقطة ارصاؿالبحث عن  يلزمهاللغة العربية، 

رعلم اللغة العربية كلغة  ككذلك العوامل ال ي أدت إىل الفشل يف(. العربية كلغة مستهدفة

                                                             
6
 Ibid., h. vii. 

7
 Amalia Hasanah, Cara Pintar Belajar Tarkiibun Lughatil Arabiyah (Tata Bahasa 
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صبعت يف  ال ي مثل الظواهر اللغوية ال ي زبتلف عن اللغة االندكنيسية كلغة أـ ،أجحبية

 .علم اللغة نفسها

Linguistik كلمة ". "علم اللغة دبعينLinguistik من اللغة البلريحية  خذرأlingua 

يف  ٗ.اللغة هي موضوع الدراسة اللغوية إمنا. لغوم عيني Linguis ،(اللغةمعحاه )

linguistik ،مورفولوجيا، مية، كهي الصوريات )علم األصوات(ثبلثة مكونات هر  ربحث 

 اثحٌن محهااؼبكونات الثبلثة، رعرؼ  رلكمن ك و( ححعلم ال) sintaksis (، كصرؼ)علم ال

َُ.اللغة القواعد ليس من إما مكونة األكيل، أك الححوية"اللغة "القواعد ب
 

 :إىل ثبلثة أجزاء، كهي linguistikقسم باؼبر حي

 (الصوت )الصوريات .1

 الصرؼ ك الححو قواعد اللغة  ال ي رشمل .2

 لة(معاين )دال .3

ؾبردنا اللغة ال ي كانت يف األصل صورنا . اؼبكونات الثبلثة مرتابطة مع بعضها البعض

 لتجميع ةمعيح كعبلقة كهي ؾبموعة من األنظمة ال ي ؽبا نظاـ ،يشًن إىل كجود رموز معيحة

 .كجود معاف معيحة
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 Abdul Chaer, Psikolinguistik (Kajian Teoretik), (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 3-4. 

10
 Abdul Mu‟in, Op.Cit., h. 2. 



 

 
 

( م الصرؼعليف اللغة العربية ) morfologiخاصة  ،يف رعلم اللغة العربيةالصعوبة 

ليس من  ،اللغتٌن. لذلك هارٌنهي ألهنا لغة أجحبية، كمل يتم العثور على ظاهرة لغوية من 

كقاؿ ركبرت الدك: "إف علم الصرؼ. اؼبستغرب إذا أصبح مشكلة يف كيفية رعليم 

ستصبح  إماة األكىل سوؼ رسرع من عملية التعلم، الظاهرة اللغوية ال ي رتطابق مع اللغ

 ُُ".امانعأك  احاجز الظواهر اؼبختلفة 

سهولة هحاؾ أيضا صعوبات. انب ال، جباللغة الثانية للشعب االندكنيسي يف دراسة

 الكتابة كنظاـ ،قواعدالك  ،صويتالحيدث ذلك ألف اللغة العربية هي لغة أجحبية ؽبا نظاـ 

 .نفسها

 ميزةأكجه التشابه.  اللغة الثانيةك  اللغة األكيلبٌن  فکاإذا يظهر سهولة  كؼس

كاحدة للشعب اإلندكنيسي ألف اللغة االندكنيسية رأخذ الكثًن من العربية كلغة كطحية. 

 إما، كغًنها. ,musyawarah, khusus, nikmat, manfaat, faham, tamatمثل الكلمات: 

اللغة  أحرؼ العربية ال ي ليس ؽبا رشابه يف قليل منالفرؽ يف نظاـ الصوت. ليست 

/ ص / ، / ض / ، / ط / ، / ظ / ، / ع / ، / غ /. صعوبة  ، ، مثل: / ح /االكيل

 ملةررريب الكلمات يف اعبملة. يسمى الرتريب باللغة العربية اعب ي)الححو( ه القواعديف 
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ما للغة إ. عددمن الكلمات كال، كجيب أيضا االنتباه إىل نوع فعلية( كأ اظبية )سواء

للجمل الحشطة ك الرتريب دكف سبييز نوع  predikatك subjek كيبعركفة برت ماإلندكنيسية 

 .الكلمة ك العدد

ملة من اعبال ي ربدث يف اغبياة اليومية. سيتم رشكيل  ةاؼبثاؿ يف ررريب اعبمل

فيه.  غباؿ، كاsubjek, predikat, objekالكلمات ال ي رشكل كحدة كظيفة  بعضررريب 

معىن لحقل اؼبعلومات ال ي يريد  االكلمة هي أصغر عحصر مهم ألنه يف كل كلمة ؽب

ُِ.اؼبتحدث إىل ؿباكره
 

مثل دراسة كيفية رشكل الكلمات  ة،لكلمعن اهحاؾ دراسة  يف اإلندكنيسية

 عنبحث ، هحاؾ اؽبرمي الذم ير إليها من كجهة الوحدات الححويةكاشتقاقها. عحدما يحظ

 ةالكلم عن دراسة إما. وار، كالكلمات، كالعبارات، كالبحود، كاعبمل، كاغبالصرفية

 .ُّاؼبورفولوجيب
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 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Morfologi, Edisi Revisi, (Bandung: Angkasa, 

2009), h. 22. 



 

 
 

ال ي رتحدث عن خصوصيات كعموميات  ةاللغويالعلـو مورفولوجيا هو جزء من 

ُْ.شكل الكلمة ككظيفة رأثًن رغيًنات شكل الكلمة على اجملموعة كمعىن الكلمة
 

، فإنه من حيث اؼببدأ يتحدث عن لكلماتا )رشكيل( عحدما نتحدث عن اؽبرمي

العحاصر اؼبباشرة ال ي رشكل الكلمة. رحقسم الكلمة باللغة اإلندكنيسية إىل فئات كلمات 

 ,verba, adjektiva, nomina, pronominal, numeralia, adverbiaرتكوف من:

interogativa, demontrativa, artikula, preposisi, konjungsi, fatis,   و 
15

interjeksi  يف

 Tata„يف كتاب  مذكورقارنة. اؼبمستول  صفةال يه ةريد الكاربر، ما بحثال اهذ

Bahasa Baku Bahasa Indonesia‟  قارنةاؼبمستول  صفةالأف (kata sifat tingkat 

perbandingan)  هي كاحدة من اػبصائص الرئيسية للصفات ال ي ديكن أف يكوف ؽبا

على أف الصفة رتميز بكوهنا قادرة  قررال ي  عحد كجيونو هس. كما ُٔمستول اؼبقارنة.

، فإف هحرم جونتور راريغاف عحدأما  paling.17  وlebih, sangat, agak ة على مرافقة كلم
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يف ال ي ديكن صحعها /استخدامها  ة"، كهي كل كلمالةاغبكلمة الصفة رسمى "

ُٖة.ؼبقارنا
 

يف دراسة التشكل من  مدخوؿمستول اؼبقارنة الصفة أف  أف يعرؼ، ديكن كهكذا

 .قارنة شيء إىل آخرم قادر عليستخداـ الا من ناحيةركوين الصفات ال ي 

هذا هو اؼبقصود ف، اؼبقارنة ة ال ي قادرة عليصفالعلى  تومفيها حي اعبملة اؼبقارنة

،  ‟Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia„يف كتاب ُٗ.ةصفة مستول اؼبقارنالمن 

 ‟sama‟، „lebih„ كجود الشيءكلمة ديكن أف ربدد ما   يه ةرعريف الصفة مستول اؼبقارن

„kurang‟ أك„paling‟ ربليل  ةصفة مستول اؼبقارنالهذه سيحلل  َِآخر. بشيء هقارنلو ي

 .و اسم التفضيلمع مستول اؼبقارنة يف اللغة العربية، كه التقابلي

يف اللغة العربية هو العلم الذم حبسب اللغة يعين رغيًن شيء ما من  مورفولوجياأما 

 ُِإىل مثاؿ ـبتلف.األكؿ )الرئيسي(  أصل رغيًن منيف االصطبلحي هو أصله، ك 

الفعل من عدد اغبركؼ اؼبقسمة إىل  نظرها ديكن (علم الصرؼمورفولوجيا اللغة العربية )

االثحٌن،  هارٌن أربعة أحرؼ أصلية(. من) كالفعل الرباعيأصلية(  أحرؼ)ثبلثة  الثبلثي
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مع إضافة حرؼ كاحد أك كمزيد )( ةضافاإلمن  اخاليؾبرد )سيتم رقسيمها مرة أخرل، 

 .(حرفٌن أك ثبلثة أحرؼ

حالة الكلمات العربية كالتغيًنات يحاقش شكل/ الذم هو علم خاص علم الصرؼ

، لذلك ف الكلمات العربية من ثبلثة أحرؼعاـ، رتكو الال ي إما رحقص أك رزيد. بشكل 

-الوزف ؼ/ها مع اؼبقاييسيتبع مثرؼ أف أصل الكلمة هو ثبلثة أحرؼ الصيقرر علماء 

ِِؿ.-ع
 

 :يف اللغة العربية هو مورفولوجياحبث نطاؽ 

 )قادر اعرابه( اسم اؼبتمكن .ُ

 فعل اؼبتصرؼ )قادر رصريفه( .ِ

ل، محفصلة عن سلسلة اعبمل. نفسها. كبعبارة أخر  حالة يفجيب أف يكوف كبلمها 

يقدر  بحث عن أظباء مبحية، أفعاؿ جامد )ال، فإف مورفولوجيا اللغة العربية ال ركلذلك

 ِّ.رؼحكاألرصريفه(، 
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 Fuad Ni‟mah, Mulakhkhas Qowa‟id al-Lughah al-Arabiyah Juz 2, (Damaskus: Dar al-
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 Mushthafa al-Ghulayaini, Jaami‟ud Duruusil „Arabiyyah Jilid I, (Semarang: CV. Asy 

Syifa‟, 1992), h. 207. 



 

 
 

Kata  العربية الذم يعرؼ بأنه ؾبموعة من عدة يف  الكلمةيسمي ب االندكنيسيةيف

الكلمة يف  ِْ، أك أصغر كحدة من الكبلـ الذم له معىن.ال ي ؽبا معىن اؽبجائية حركؼ

 ركوفالثبلثة ال ي  رلك من ِٓ، كحرؼ.لع، فاللغة العربية ؽبا ثبلثة أنواع، كهي إسم

، من هحاكفعل اؼبتصرؼ.  اسم اؼبتمكنهو موضوع دراسة يف مورفولوجيا اللغة العربية 

من الذم يحظر  السم هو اسما جانب رقسيممن كاحد انبه. جب سم مطابقااال ديكن سبييز

ال يشمل دراسة مورفولوجيا  داماسم اعبقيل يف البداية أف مشتق. ك و جامد ، كهصيغته

هو اسم التفضيل.  إىل شبانية أنواع، كاحد محها هو يحقسم مشتقإما اسم باللغة العربية. 

 paling.26أك   lebihمعىن الذم يظهر اسم

اسم التفضيل اسم مصوغ على كزف "افعل" للداللة : هي اسم التفضيلأما رعريف 

.على اف شيئٌن اشرتكا يف صفة كزاد أحدمها على اآلخر فيها
27 

 ال ي الفعل صفة مأخوذة من وهاسم التضيل  الغبلييين أف صطفيذكر الشيخ م

، لكن أحدمها يتجاكز اآلخر يف رلك ة كاحدةصفربٌن أف هحاؾ شيئٌن متحالفٌن يف 

 ِٖ.ةصفال
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ة كاحدة، صفأف هحاؾ نشاط ؼبقارنة بٌن شيئٌن يف اسم التضيل  كقد أكضح رعريف

اإلندكنيسية. هذا هو كاحد فهـو الصفة ؼبستول اؼبقارنة يف اللغة دب سواءأف هذا  ،فبا يعين

 .ؼبقارنة األشياء ةكلمال، كبلمها دبثابة همامن أكجه التشابه بيح

لبعض األشخاص الذين مل يفهموا بوضوح الفرؽ بٌن صفات اؼبستول اؼبقارف 

رستخدـ للتعبًن عن  ةهي كلم ة، فإف الصفالفهم ناحةمن  هيكالصفات نفسها، ك 

جزء من  يمستول اؼبقارنة هالصفة  إما ِٗطبيعة أك حالة الشخص أك الشيء أك اغبيواف.

على أف رحسب إىل شخص ما، أك  رعمل فقط ، إذا كانت الصفة كلكن، الصفة نفسها

 ر.آخ بشيء كجود الشيء هي ال ي رقارفؼبقارنة امستول الصفة ، فإف ، أك حيوافكائن

 مثاؿ:

 ماهرطالب  -

 .ةكالصف  اهركاؼباؼبوصوفة  ةككلم  الطالباعبملة مثاؿ على صفة. هذه 

 طالب مهرأ- 
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 209. 



 

 
 

" هي مهراؼبقارنة. كلمة "أ مستول الصفة اعبملة هي مثاؿ على استخداـهذه 

أك  paling ذات معىن -ter  إضافةبألنه يتكوف  ةالفائقمستول اؼبقارنة  الصفة

 ةصفاؼبوصوفة بال ةككلم  الطالببٌن الطبلب اآلخرين. الطبلب مهر أأنه ظهر ر

 .ةستول اؼبقارنم

 :اسم التفضيلك  َّمستول اؼبقارنة الصفةاسم مثاؿ  ذا هوه

 يف اللغة االندكنيسية مستول اؼبقارنة الصفةاسم مثاؿ  .ُجدكؿ 
 مستول اؼبقارنة الصفةاسم 

 ةكااسمستول اؼب
1. Tuti secantik ibunya 

2. Tini sama lemah lembutnya dengan 

kakaknya 

 قارنةمستول اؼب
1. Ini lebih mahal daripada itu 

2. Restoran ini kurang bersih daripada 

restoran itu 

 فائقةال مستول
1. Dia yang paling pandai di kelas 

2. Aisyah adalah gadis tercantik di 

desanya 

 

رتشكل كفقنا  مستول اؼبقارنة الصفةاسم ، ديكن مبلحظة أف السابق من اؼبثاؿ

للمعادلة ال ي مت ربديدها لكل مستول اؼبقارنة. كقد ذكر ذلك أيضا يف ـبتلف اآلداب 
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عن إجراءات  كيفاإلندكنيسية. ف اللغة يف مستول اؼبقارنة الصفةاسم عن  بحثال ي ر

يلي مثاؿ  يف اللغة العربية. كفيما مستول اؼبقارنة الصفةاسم أك اسم التفضيل  رشكيل

 ُّاسم التفضيل. على

 يف اللغة العربية مستول اؼبقارنة الصفةاسم مثاؿ  .ِجدكؿ 
 اسم التضيل

Masjid lebih besar dari musholla  ٍسًجدي أىٍكبػىري  ًمنى اٍلميصىلَّى
ى
 اؼب

Fandi lebih tinggi dari Dani فاندم أىٍطوىؿي  ًمٍن داين 

Hamid adalah murid tertinggi  ًضبيد أىٍطوىؿي  التَّبلىًمٍيذ 

 

 اسم التفضيل قارنة باللغة اإلندكنيسية، شكلاؼبالصفة مستول  مثاؿ من ـبتلفة

من كل مثاؿ على  paling . قارنةاؼب لتعبًن عن شكلل إما lebihة اؼبقارن سواء للتعبًن عن

 كمية،( ُثة أنواع اؼبستويات، هي )ثبل اؽبقارنة اؼبالصفة مستول ، فإف مستول اؼبقارنة

 lebih ةقارناؼبفقط أف يكوف له مستول  إما اسم التفضيل، ( فائقّ( مقارف، ك )ِ)

يبحثه الفائقة(. إذف، هذه كاحدة من االختبلفات العديدة ال ي س)  palingة( كقارن)اؼب
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اسم  مستول اؼبقارنة ك ة، من صبيع األمثلة على الصفلكنللغتٌن. ك  قابليالتحليل التب

، سواء يف اؼبقارنةمستول ة الصفلتشكيل اؼبحظمة  لتشكيلا قواعديبدك  التفضيل

 )اسم التفضيل(. كالعربيةأاإلندكنيسية 

هي كاحدة من العديد من أشكاؿ كلمة يف  قارنة اؼبالصفة مستول اؼبقارنة أك صبلة 

يف الطبلب من كثًن كثًن من األحياف رستخدـ كربدث يوميا. يف عملية رعلم اللغة،  

 البحث عن اسم التفضيلاألحياف خيطئ يف أشكاؿ مورفولوجية ـبتلفة، دبا يف ذلك 

هبا  يقـوال ي  اؼبخطئةاألمثلة  من حدااإلندكنيسية.ك يف اللغة قارنة اؼبالصفة مستول ك 

كلمة حطق السيمثل ك ةندكنيسياللغة االيف  رشكيل صبلة اؼبقارنة الطبلب للغة العربية يف

“Ali lebih tahu daripada Ahmad”  كلكن "ضبدأعلم من أ يعل"يف اللغة العربية هي ،

أكثر  يعل"أف يقوؿ أنه  من كزنه اسم التفضيل للطبلب الذين ال يفهموف كيف رشكيل

باللغة  ”lebih tahu“ كلمةكمرادؼ    "ميعل"أكثر  فيما يتعلق كلمة "ضبدأم من يعل

اإلندكنيسية. من هذه األمثلة ربٌن أف اللغتٌن العربية كاالندكنيسية طرقا ـبتلفة للتعبًن عن 



 

 
 

مستول  ةالصفلدراسة كرقييم  ةهتمم باحثةكلذلك، فإف ال ِّمستول اؼبقارنة. ةالصف

 .التحليل التقابليطريقة باستخداـ  اسم التفضيلك اؼبقارنة 

( هو دراسة محهجية ألزكاج اللغات Contrastive Analysis) التقابليالتحليل 

 ّّ.للتعرؼ على الفركؽ كالتشاهبات بٌن االثحٌن

 اللغة األكيل حياكؿ مقارنة بحية ةطنشأهو نشاط أك  التقابليكبالتايل، فإف التحليل 

لتحديد االختبلفات بٌن اللغتٌن. يف كقت الحق، ديكن أف ركوف  اللغة الثانية مع بحية

( مفيدة  التقابليالتحليل ) Anakon مت اغبصوؿ عليها كإنتاجها عن طريق االختبلفات ال ي

ة ال ي يواجهها الطبلب يف ويرعلم اللغة أك اللغيف كقاعدة للتحبؤ بالصعوبات أك القيود 

 ّْ.اؼبدارس أك متعلمي اللغة

منط  بحثاللغة األكىل هو اإلندكنيسية ب يف هذه الدراسة، فإف اؼبقصود من بحية

عن قارف مع بحية اللغة الثانية، كهي اللغة العربية الذم يرشكيل الصفة مستول اؼبقارنة 

 .اسم التفضيل
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هو هنج لتدريس اللغة ككطريقة لتحليل ا البحث يف هذ قابليالغرض من التحليل الت

رظهر  ح ي، االندكنيسية كالعربيةلغة مستول اؼبقارنة  ةالبيانات يف اؼبقارنة بٌن الصف

، حيث ديكن لبلختبلفات التحبؤ كليهمالحتائج يف شكل التشابه كاالختبلؼ من  ا

 اسم التفضيل. رعلميف سهل سي تشاهبارهكماسم التفضيل  بالصعوبات أك القيود يف رعلم

اؽبدؼ سيكوف أسهل. أما ؽبذه اؼبادة  طابقةطريقة التعلم اؼبحاسبة كاؼب ذبد، ذالكب

 .هو التغلب على مشاكل رعلم اللغة الثانية قابليالتالرئيسي للتحليل 

 :، كهيأربع، قابليالتعلى أساس التحليل  ثانيةاللغة الفيما يلي خطوات ردريس 

 اؼبستفادة اللغة الثانية ب معاللطل اللغة األكيل مقارنة .ُ

 لطبلبلخطاء األصعوبات ك الالتحبؤ بالعحاصر اللغوية ال ي رسبب  .ِ

رسبب ردريس اللغة للعحاصر اللغوية ال ي يف اص اػبهتماـ اال اعطاء .ّ

 لطبلبلخطاء األصعوبات ك ال

، حيات محاسبة كمكثفة )مثل التكرار، سبارين التدريبرقدًن مواد رعليمية بتق .ْ

 الرتكيز( للطبلب حىت يتمكن الطبلب من التغلب على عادات اللغة األـ أك

 ّٓاللغة األكيل.
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ديكن أف يسهل  اللغة الثانية ك اللغة األكيل  ، فإف التشابه بٌنيف رعلم اللغة األجحبية

 مع اؼبقارنة مستول ةيف الصف كذالكفهم اللغة األجحبية ال ي يتم دراستها. ك على الطبلب 

الصفات ال ي رستخدـ ؼبقارنة  مهاكبل  يف االسس :كهيأيضا أكجه التشابه،  اسم التفضيل

شيء يف اعبملة، كبلمها دبثابة صبل رظهر اؼبقارنة، ككبلمها له رصحيف مستويات اؼبقارنة 

 .، بيحهما ليس دائما على الحقيض. لذلكالفائقةك 

، هحاؾ جانب مهم هو اختيار كخاصة اللغات األجحبية ،يف عملية اكتساب اللغة

تطبيق هو ب، ك أف يتغلب على مشكلة رعلم اللغة يرجولم التعلم. من التعلم مع اؼبع ةقيطر 

، فمن ن رسليم اؼبادة بالطريقة الصحيحةطريقة التعلم الصحيحة. إذا مل يتمكن اؼبعلم م

 .اتمل أال رصل عملية التعلم إىل اؽبدؼ اؼبحشود

التدريس هو التصميم الذم حيدد اررباط الحظريات  طريقةقاؿ أضبد فؤاد أفحدم إف 

، مع إجراءات مأخوذة من يمكالتعل مالتعلاألنشطة ال ي يعتقد أهنا )يف اؼبحهج( مع اؼبادية ك 

الطريقة هي ؾبموعة من الطرؽ اؼبحظمة ال ي يستخدمها اؼبعلم  ّٔأساليب كرصاميم معيحة.

هداؼ ال ي جيب أف حيققها الطبلب. فقنا لؤلاو ميف عملية التعلم للحصوؿ على الحتائج 

اللغة  فهم القواعد لزمه، كخاصة العربية، ياألجحبية ةة الصحيحة لتعلم اللغلتصميم الطريق
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عن اسم  اللغة الثانية ك اللغة األكيل ، مث معرفة االختبلفات كالتشاهبات بٌنأكالن  األكيل

 .من أجل معرفة الصعوبات أك األخطاء يف اللغة التفضيل

يف مقارنة  هامادكرنا  له قابليأف التحليل الت باحثةال، يفهم اؼبشاكل اؼبذكورةمن 

نتائج أما .  (B2)ةالعربييف  اسم التفضيل مع (B1) مستول اؼبقارف يف اإلندكنيسية ةصفال

يف اؼبادة ، كخاصة ة رعلم اللغة العربية كلغة أجحبيسهولة يف ليكوفلطبلب لاؼبقارنة مفيدة 

إىل ذلك، سيؤدم هذا إىل  أضفصل على أقصى نتائج التعلم. ح ي حي، اسم التفضيل

لف فقط عن شكل اغبركؼ أك إزالة التحامل بأف لغة كاحدة مع لغة أخرل زبت

عرفة دب فلذالك، كلكحها زبتلف أيضنا عن نظاـ الصوت كالقواعد كالكتابة، الكلمات

 .بائل كالدكؿسوؼ رزيد من التسامح يف العبلقة بٌن الق ة بٌن اللغةمقارن

 Kata Sifatنقابلي ع"التحليل التب باحثةالبحاءن على الوصف أعبله، يفحص 

Tingkat Perbandingan اردريسه ةقيطر  العربية كاسم التفضيل  ك دكنيسيةيف اللغة اإلن". 

 

 البحث مشكلة .ب

 :هي الرئيسية ؽبذا البحث ةشكلفم، ورةاؼبذك البحثاستحادان إىل خلفية 



 

 
 

 اللغة يف اؼبقارنة مستول ةالصفاسم بٌن  قابليالتحليل الت كيف كاف .ُ

 العربية؟اللغة ك  االندكنيسية

 ؟ ككيف كانت طريقة ردريس اسم التفضيل .ِ

 

 أهداف البحث . ج

يف اللغة  ةستول اؼبقارنم ةصفال عنلحصوؿ على معلومات ليهدؼ هذا البحث 

، هتدؼ اؼبصاغة ةفقنا للمشكلاو ماإلندكنيسية ال ي رتحاقض مع اللغة العربية. بالتفصيل، 

 :ؿ البحثهذه 

 اللغة  يف ةستول اؼبقارنم ةصفالالتعرؼ على أكجه التشابه كاالختبلؼ بٌن  .ُ

 .اإلندكنيسية كالعربية

)اسم التفضيل(  ستول اؼبقارنة يف اللغة العربيةمالصفة  ردريسمعرفة طريقة  .ِ

اإلندكنيسية للغة  ستول اؼبقارنةمالصفة  من التشاهبات اؼبوجودة يففعاليا 

 .كالعربية

 

 



 

 
 

 فوائد البحث . د

 :فوائد هذا البحث هي كما يلي

 االستخدام النظري .1

 معلومات كنظرة ًنرقد ىا البحث يرج علنتائج هذمن ناحية الحظرية، 

حوؿ  ةاؼبعرفة كالحظري خزيحةبٌن اللغتٌن كإثراء  ةستول اؼبقارنم ةصفال عنعامة 

، كال ي ال ي رتحاقض مع اللغة العربيةيف اللغة اإلندكنيسية  ةستول اؼبقارنم ةصفال

 .عامل التعليمل العلمي اػبطاب سوؼ ركوف مفيدة يف كقت الحق لزيادة

 االستخدام العملي .٠

 :ؿأف ركوف مفيدة ا البحث هذ يرجيمن ناحية العملية، 

، للغة العربية، كخاصة دراسية إلضافتها إىل معرفة اللغةأف ركوف مادة  .أ 

قارنة للغة مستوم اؼبالصفة جع إضايف للقراء الذين يرغبوف يف فهم اككمر 

 .اإلندكنيسية كالعربية

، كخاصة ؼبدرسي اللغة العربية، على إجياد يةمساعدة اؼبمارسٌن الرتب .ب 

الصحيحة. بعبارة أخرل، يعترب هذا البحث مهمنا دريس كاختيار طريقة الت



 

 
 

 ةصفاليف  خاصة، عد اللغةوؿ للتغلب على ردريس قواللمسامهة كاغبل

 ك اسم التفضيل.  ةستول اؼبقارنم

العلمية يتعلق بالدراسة الححوية  بصًنهتايف رطوير  باحثةلل كمظهر أكادديي .ج 

 .ردريسهاإلندكنيسية كالعربية ك  اللغة يف ةستول اؼبقارنم ةصفلل

 

 دراسات السابقة . ه

اؾ دراسة ركن هح ، مل باحثةالمن األدبيات البحثية اؼبختلفة ال ي استكشفها 

اإلندكنيسية كالعربية اللغة يف  ةستول اؼبقارنم ةصفالبٌن  قابليؿبددة ربحث التحليل الت

الدراسات ال ي ررربط بشكل غًن مباشر أك مشاهبة  بعض، هحاؾ لكن. ك كطريقة ردريسه

 :كهيؽبذا البحث، 

يف اإلندكنيسية  ةالصف بٌن التقابليايا األكلياء، "ربليل ؼب الرسالة العلميةأكال،  .ُ

"، كهتدؼ هذه  اؼبدرسة العاليةيف  ردريسهخطة ك للغة العربية يف ا الحعتك 

يف اإلندكنيسية  ةالدراسة إىل ربديد أكجه التشابه كاالختبلؼ بٌن الصف



 

 
 

كذكر  ّٕ.اؼبدرسة العاليةلطالب يف ل الحعتكالعربية ككذلك زبطيط خطة رعلم 

صفة" البسبب رشابه عبارة " باحثةلاكما رشبه بالبحث   الرسالة العلميةهذه 

مها شيئاف  ةستول اؼبقارنم ةصفكال ةيف العحواف، كلكن يف الواقع، الصف

ـبتلفاف. إذا كانت الصفة هي كلمة رستخدـ للتعبًن عن طبيعة أك حالة 

 الرئيسية اؼبيزة يه ةستول اؼبقارنم ةصفال أماالحاس كاألشياء، أك اغبيوانات، 

 ذاههل  لتعبًنللصفة، ال ي رشكلت من صفة يستخدـ نفسها للمقارنة أك 

 .خرباؼبقارنة مع اآل  ‟paling„أك ‟sama‟، „lebih‟، „kurang„الوجود يكوف 

، "اعبمل اؼبقارنة بالعربية كاإلقبليزية طرة العٌن الرضبةف الرسالة العلمية، ثانيان  .ِ

 الرسالة العلمية عن("، ربحث هذه قابليكطريقة التدريس )محظور التحليل الت

اعبمل اؼبقارنة بٌن اللغتٌن العربية كاإلقبليزية للعثور على أكجه التشابه 

تعليم اعبمل اؼبقارنة باللغتٌن العربية لطريقة محاسبة  اعطاءكاالختبلؼ، ك 

ّٖ.كاإلقبليزية
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 بعحواف طرة العٌن الرضبةفمستوحى من البحث الذم أجراه  باحثةال كانت .ّ

"اعبمل اؼبقارنة بالعربية كاإلقبليزية كطريقة التدريس )محظور التحليل 

 أنواع باحثةال تبحث، سا البحثلدراسة، يف هذتلك . كخبلفا ل("قابليالت

الصف مستول اؼبقارنة باللغتٌن اإلندكنيسية اسم كقواعد ركوين  اؼبستويات

 باحثةالقدـ رمث ، قابليالتد االختبلفات كالتشابه من التحليل ذبكالعربية ك 

 ردريس اسم التفضيل. ةقيمن طر البديلة  بعض

  



 

 
 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 في اللغة االندونيسيةالصفة مستوي المقارنة اسم  .أ 

 الصفة مستوي المقارنةاسم  تعريف .1

يف اللغة، ألف يف كل كلمة له معىن كله  ذك أمهية أصغر عحصر الكلمة هي

دكر يف ركوين اعبملة ال ي يتحدث هبا اؼبتحدث لحقل اؼبعلومات ال ي ديكن أف 

 ّٗ.يفهمها ااكر

أك حالة الشخص أك  الصفة، الكلمة اؼبستخدمة للتعبًن يةيف اإلندكنيس

الكلمة  اسم التفضيل هو ،كبالتايل َْ.صفةباسم ال ريسمى أك اغبيواف مداعب

 .كآخر كجود بٌن رقارفال ي  الصفةاؼبستخدمة للتعبًن 

ال ي رشًن إىل "قيمة" اثحٌن أك أكثر من  ةالصفاسم التفضيل هو اسم 

ب أف رتبع مقارنة جي. بعضب بعضها تهاها / مقارنربقيقال ي يتم  الكائحات

 ُْ.، ال ديكن استخداـ كائن كاحدن قبل اثحٌن أك أكثر من الكائحاتالحشاط م
                                                             

39 Nurul Huda, Mudah Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 7. 
40 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 209.  



 

 
 

 . صفاتالال ي رستخدـ يوميا ركاد ركوف دائما ربتوم على  ةاعبمل

ؼبقارنة نفسها هي كاحدة من اػبصائص الرئيسية لصفة أك صفة ا ستولؼب اعبملة

هل هذا  على أعلنأف فئة الكلمة ديكن أف يكوف ؽبا مستول من اؼبقارنة ال ي 

 وجود" باؼبقارنة مع اؼبpaling، أك ""sama" ،"lebih" ،"kurang"اؼبوجود 

هو صفة كارد يف صبلة مستول اؼبقارنة الذم العحصر الرئيسي  لذالك ِْر.خاآل

عحصر اعبملة . قارنةاؼب الوجودغرض بياف  تكييفب ختلفةاؼب تشكيلال مع أمناط

 .ؼبستول اؼبقارنة غًن الصفة هو شيئٌن أك أكثر يتم مقارنتهما

ال ي كضعت  استخداـ منطبهو  الصفة مستوم اؼبقارنةاسم أما لتشكيل 

 .الصفة مستوم اؼبقارنةاسم  تصحيفمطابقا ب

 مستوي المقارنةالصفة اسم تصنيف  .٠

الرتريبات الححوية اؽبامة اؼبستخدمة للتعبًن عن اؼبقارنات يف  بعضهحاؾ 

ٌن أك أكثر ديكن أف نستحتج أف مستول شكل يف مقارنة بٌن .اإلندكنيسية

 يسمىكمتساكيا . اعبودة أك الشدة ديكن أف يكوف مساكينا أك غًن متساكو 
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كمستول  ةاثحٌن: مستول اؼبقارن يحقسم إىل غًن متساكو ؛  عادلةاؼبستول دب

 .شكل خاصب يعرب كبويا الصفة مستوم اؼبقارنةمنط اسم  رشكيل ّْ.ةالفائق

 عادلةالم مستوى .أ 

هو مستوم الذم أعلن أف األمرين اؼبقارنتٌن متساكم.  عادلةمستوم اؼب

فيما يلي صيغة  ْْ.يف هذا اؼبستوم له طريقتٌن لتشكيل اسم التفضيل

 :تهمع أمثلعادلة م اؼبمستو  شكيلتل

 عادلة. صيغة رشكيل مستوم اؼبُجدكؿ 

 ةأمثل صيغة

1) Se + adjektiva ... a) Secantik; Tuti secantik ibunya. 

b) Seberani; Toni tidak seberani adiknya. 

c) Setajam; Pisau ini tidak setajam pisau 

itu. 

d) Secerdas; Rina secerdas kembarannya, 

Rani. 

2) Sama + adjektiva 

+ –nya + dengan 

... 

a) Komputer ini sama mahalnya dengan 

komputer itu. 

b) Tika sama lemah lembutnya dengan 

kakaknya. 

c) Toto sama keras kepalanya dengan  
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ayahnya. 

d) Sampul buku ini tidak sama bagusnya 

dengan sampul buku itu. 

 

 هي أف رضاؼ ةعادلاؼبمقارنة  لتشكيل أف طريقة يعرؼ( ُ) صيغةيف ال

se- يف اعبملةألمثلة السابقةمثل ا. الحعتأك  اتيف بداية الصف ،Tuti 

secantik ibunya هي كلمة  اسم التفضيل، ال ي رظهرsecantikكلمة ن، م 

يف بداية الكلمة للتعبًن عن  -seلصق  أيضيفمث  ،ةصبيل cantik / ةالصف

ستول مليعين معىن اعبملة أف رويت كأمه ؽبما " سواءاؼبقارنة ال ي رعين "

 .ة متساكيةاعبمال

اؼبساكاة مستول  اسم التفضيل ، طريقة أخرل لتشكيل(ِالصيغة الثانية )

خلف الصفة متبوعة  nya- ك أماـ الصفة sama هي إضافة الكلمة

  .....sama mahalnya dengan..... .:مثل  dengan.بالكلمة

( هي شكل أكثر إنتاجية ألنه ديكن ِالثانية )، الصيغة من الصيغتٌن

ال ديكن استخداـ  -seشكل يف . إما استخدامها يف أم شكل من الصفات

 .ْٓال ي رؤدم إىل معاف جديدة مشتقة من مزيج من الكلماتة للصف
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 :اؼبثاؿ

(1) Dia setinggi hati preman yang kutemui di pasar kemarin. 

(2) Tini secantik jelita  ibunya. 

(3) Keadaan negara itu sekacau balau tahun lalu. 

من اؼبرادفات مثل  أشابة هي ال ي إىل الصفة اليلزمه االضافة -se لصيغةا

 أصلها tinggi hati  مثل هذا يسبب بأشابة الكلمةك  ْٔاؼبذكورة.األمثلة 

معىن ىف  يضع شكل اؼبقارنة لذالك، sombong كلمة اجملازية من كلمة

 شكل الكلة ،لذلك. ، كليس على الشكل اػبارجيالكلمة اغبقيقية

setinggi hati  غًن مقبوؿ، إما شكل الكلةsesombong .ْٕمقبوؿ 

 يسبقها يلـز أف)مع أك بدكف الحهايات( ال تضادةأشكاؿ الصفات اؼب

 ْٖ. -seلصق 

 :اؼبثاؿ
(1) Rapat hari ini semenjemukan rapat kemarin. 

(2) Naik bus malam seberbahaya sepeda motor. 

(3) Lurah desa itu tidak seterkenal pendahulunya. 
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، أك كاضحنا معركفنا هقارني الذم ياؼبرجعأك السياؽ حص يف الإذا كاف 

 .ْٗفيمكن رطبيق العبارة االظبية اؼبعحية

 :اؼبثاؿ
(1) Becak sama saja sempitnya. (dibandingkan dengan bemo) 

(2) Mie goreng sama saja membosankan. (dibandingkan 

dengan mie rebus) 

(3) Menggambar dengan pensil pun sama saja baiknya. 

(dibandingkan dengan menggambar dengan cat air) 

 مستوي المقارنة .ب 

ف أحد أغراض اؼبقارنة أكثر حيث يكو  الذم مستول اؼبقارنة هو مستول

هو "أكثر" أك  ٌنيستخدـ لئلشارة إىل أف أحد األمرين مقارنت َٓل.أك أق

 عحها بالصيغة عربياؼبقارنات اؼبقارنة يف اإلندكنيسية  ."أقل" من اآلخرين

 ُٓ:التالية
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 . صيغة رشكيل مستوم اؼبقارنةِجدكؿ 

ةأمثل صيغة  

     

      
 + adjektiva + daripada ... 

a) Tas ini lebih mahal 

daripada tas itu. 

b) Barang Jepang lebih baik 

daripada barang Taiwan. 

c) Restoran ini kurang bersih 

daripada restoran itu. 

d) Dia kurang manusiawi 

daripada direktur 

sebelumnya. 

 

 ةستخدـ إذا كانت الصفي kurang ةباستخداـ الكلم ةمستول اؼبقارن
ضد ، فإنه ال يوجد لديه ilmiah ك manusiawi ةمثل الصفضد. ليس ؽبا 

يتم  kurang ilmiahأك   kurang manusiawiحبيث يكوف الشكل ة.كلمال
، ففي انت الصفة ربتوم على كلمة معاكسةكلكن إذا ك. استخدامها

، سيقوؿ الحاس، عموما .kurang من lebih شكل ، سبيل إىل استخداـرنةاؼبقا
Saya minta batu yang lebih besar daripada ini ، ليسSaya minta batu 

yang kurang kecil daripada ini.52 
 ـ.ك )ب( أكثر استخدا غًن العاـفيما يلي أمثلة أخرل لػ )أ( 

1) a. Harga di Pasar Baru kurang mahal daripada di Ratu Plaza. 

b. Harga di Pasar Baru lebih murah daripada di Ratu Plaza. 
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2) a. Saya minta bola yang kurang berat daripada ini. 

b. Saya minta bola yang lebih ringan daripada ini. 

عن عمد لفركؽ رستخدـ  kurangشكل  استخداـعادة ، كمع ذلك

 :التالية كجملة .دقيقة

(3) a. Tuti kurang cantik dibandingkan dengan kakaknya. 

b. Tuti lebih jelek daripada kakaknya. 

 

(4) a. Saya minta air yang kurang panas. 

b. Saya minta air yang lebih dingin. 

 

ذا كانت اعبملة ا .سيكوف ـبتلفا (b3)ك  (a3)عىن الضمين يف اعبمل م
 قارفلو ي، لكن .على أف أخت رويت صبيلة، كرويت صبيلة أيضا ربٌناألكىل 
رورى ليس  أختيف اعبملة الثانية أف ة. اعبماليف رويت  زبسر، اهتمع أخ

 ةعبمليف اؿ اباؼبثكذالك ك  ّٓقبح من أختها.، كأف رويت أة، فهو قبيحةصبيل
(a4)  ك(b4). 

. kurangشكل اؼبقارنة ال ي رستخدـ  ستوماإلندكنيسية، ؼب اللغة يف

اللغة يف ك  .daripadaمن  بدالن ما رستخدـ  dibandingkan dengan العبارة
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 daripada: Dia lebih sopanبدالن من dari  اؼبعيارية، يستخدمها الحاسغًن 

dari adiknya
ْٓ 

 فائقةستوى الم .ج 

اؼبوضوع  بعضعلى أنه من  ربٌنمستول الفائقة هو اؼبستول الذم 

 له هذا اؼبستول ٓٓخر.اآلدبوضوع  احدم اؼبوضعيتجاكز اؼبقارنة، 

 ٔٓ.أماـ الصفة ذات الصلة palingأك  -ter استخداـبعحها  رعترباللغوية ال ي 

 :الفائقة ستوم اؼبقارنةا يلي مثاؿ ؼبم

 مستوم اؼبقارنة الفائقة. صيغة رشكيل ّجدكؿ 
 مثاؿ صيغة

1) Paling + adjektiva a) Pandai; Dania yang paling pandai di 

kelas. 

b) Rajin; Dari tiga bersaudara itu Tonilah 

yang paling rajin. 

c) Tinggi; Dalam keluarganya Denis 

yang paling tinggi. 

d) Ter- + adjektiva a) Kaya; Haji Ahmad yang terkaya di 

desa ini. 
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b) Mahal; Harga termahal di toko ini 

lima ratus ribu rupiah, Pak. 

c) Besar; Danau Toba adalah danau 

terbesar di Indonesia. 

 

أكثر  paling، شكل الفائقةمستول  ةالصف شكيلمن كبل الطريقتٌن لت
ديكن دؾبها مع أم   palingشكل قبل الصفة ألف  -terإنتاجية من إضافة 

أما مشتقة أك أفعاؿ صفة،  ةديكن استخداـ مع صف  palingشكل  .صفة
 ٕٓ.ال ديكن أف ركوف كذلك -ter شكل
 :اؼبثاؿ

(1) Dia yang paling keras kepala. (Bukan terkeras kepala) 

(2) Dia adalah siswa yang paling besar kepala. (Bukan terbesar 

kepala) 

(3) Jalan keluar ini yang paling berbahaya. (Bukan 

terberbahaya) 

، dari، antara ،di antaraال ي رتحوؿ  ةالفائقة عبار  ةديكن ارباع الصف

dari antara  اؼبثاؿ نة.مع االسم اؼبقار:ٖٓ 
(1) Toni yang paling rajin di antara semua mahasiswa 

(2) Kamar ini yang termahal dari antara yang pernah saya sewa 
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 ()اسم التفضيل في اللغة العربية ةمستوى المقارنالصفة اسم  .ب 

 اسم التفضيل تعريف .1

شكل  .اسم التفضيل ؼبقارنة يف اللغة العربية هواالصفة مستول اسم 

”lebih“للتعبًن عن معىن كلمة مشكلة رستخدـ يل هو  ضالتف يف معحاها 

 ٗٓ.اؼبقارنة ةيعمل على جعل اعبمليل ضشكل التفاألصلي. 

 أف على يدؿ فبا الفعل من مأخوذة صفة هي نفسها اسم التفضيل أما

 َٔ.اآلخر يتجاكز ةكاحد صفة كلكن كاحدة، صفة يف متحالفٌن شيئٌن هحاؾ

 :التالية اعبملة مثل

ًعٍيدو   خىًلٍيله  اىٍعلىمي  ًمٍن سى
Khalil lebih alim daripada Sa‟id. 

 ًمنى اٍلقىلىمً  أىٍطوىؿي  ٍسطىرىةي اؼبً 
Penggaris itu lebih panjang daripada pena.

61
 

الذم يتم رشكيله  اسم هواسم التفضيل  ذكر يف كتاب، أف كقد

من  إمامع آخر.  حالة( بٌن شيء كاحد أك keadaan lebihلتوضيح اؼبقارنة )
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فيسمي ذالك باسم ، ”...benda ini lebih...daripada“اػبًن أك السيئ. إذا قلت 

 ِٔالتفضيل.

صفة مستول اؼبقارنة الأىٍطوىؿي هو  أٍعلىمي ك لفظ، فإف السابقةاؼبثاؿ  كما

نوعاف  فيها أىٍعلىمي ك أىٍطوىؿي  لفظ، ألنه يف اسم التفضيل يف اللغة العربية يسمى

. راآلخ مع االسملتبالغ  صفةال، حيث رتشكل صفةمن اإلسم اؼبتحالفٌن يف 

قبل  lebihكلة   يف هذه اعبملة يتم التعبًن عن مستول اؼبقارنة بإضافة

أف فتكوف معىن اعبملة من اؼبثاؿ اؼبذكورة  lebih panjangك  lebih alimالصفة؛

 .مع اعبمل األخرل ككذالكأعلم.  هو ، لكن خليلهو العامل ف سعيدأنقوؿ 

هي أف  اؼبراد هباـبتلفة. صفة بٌن اثحٌن من  عادة كاف اسم التفضيل ما

 :خر. اؼبثاؿاآل من االثحٌن له صفة أكثر منأحد 

 Kemarau itu lebih panas daripada = الصٍَّيفي اىحىرُّ ًمنى الشِّتىاءً  -

musim hujan. 

  Madu itu lebih manis daripada = العىسىلي اىٍحلي ًمنى اػبٍىلِّ  -

cuka. 
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رتجاكز بركدة  فصل اعباؼهو أف حرارة  هبا يف اؼبثاؿ األكؿ اؼبقصود

اؼبثاؿ الثاين هو مستول حبلكة العسل ال ي رتجاكز  قصودماألمطار. ك  فصل

 ّٔ.مستول اغبامض يف اػبل

 يلوزن اسم التفض .2

 هل التفضيلاسم  أخرل، كبعبارة. كاحدة كزف يتبع اسم التفضيل رشكيل

 :اؼبثاؿ ْٔ.للمؤنث ىٍعلى فػي ك  لمذكرل اىفٍػعىلى  وكه فقط، كاحد كزف

 lebih bagus : أَْحَسنُ   ُحْسنَى   bagus : َحَسن  

 lebih besar : أَْكبَرُ   ُكْبَرى   besar : َكبِْير  

 lebih kecil : أَْصَغرُ  ُصْغَرى    kecil : َصِغْير  

 lebih indah : أَْجَملُ   ُجْملَى   indah : َجِمْيل  

 lebih pandai : أَْمهَرُ   ُمْهَرى  pandai : َماِهر  

 lebih mudah : أَْسهَلُ   ُسْهلَى  mudah : َسْهل  

، شىر  هي كلماتاللثبلث  يػٍره حذؼ  الكـز على، شكيلها، حىب  يف ر، خى

 :ؿاثاؼب ٓٔأهنا ؿبددة يف بعض األحياف. كلو، مزةؽبا

يػٍري  الحَّاًس مىٍن يػىحٍػفىعي الحَّاسى   خى
Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada 

sesama manusia. 
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، اىشىرُّ اسم التفضيل  الثبلثة هي رلك االلفاظ . مشتقة من اىٍخيػىري ، اىحىبُّ

يػٍره ك شىر   كثًن يف لفظاؽبمزة  حذؼ  رعيٌن عكسه حىب  قليبلن.  إما لفظ، خى

يػٍره ك  لفظاؽبمزة يف  سب قليبلن ك  شىر  خى  ٔٔكثًن من رعيٌن اؽبمزة. لفظ حىب  ربي

 شروط تشكيل اسم التفضيل .3

 Cara Pintar Belajar Tarkiibun Lughatil Arabiyah (Tata„يف كتاب

Bahasa Arab)' كهيشركط اسم التفضيلهحاؾ ،: 

 مكونة الكلمة ركوف أف جيب . أ

 ةالكلم معىن مقارنة ديكن . ب

 مثالية الكلمة ركوف أف جيب . ج

 سلبية ليست الحشطة كلمةك . د

 ٕٔ(اىفٍػعىلي ) كزنه هو أفعل . ق

بشأف شركط   ‟Alfiyah Syarah Ibnu „Aqil„يف كتابيا رفصيلمت شرحه 

 ٖٔ:على الححو التايلاسم التفضيل  لتشكيل
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 ثبلثة أحرؼ هاأصل فعل الذم  من (ُ
ثبلثة الثبلثي ) باسم التفضيل فعل يتمسالذم  االسم جيب أف يكوف
 .أحرؼ( ال أكثر

 فعل اؼبتصرؼمن  (ِ
، نًٍعمى إ فعل اؼبتصرؼ. إال مناسم التفضيل  رشكيل ، بًٍئسى ال  ذا، لىٍيسى

 كن أف جيعله اسم التفضيل.دي
 اؼبفضلة شكل هيقبل من فعل الذم (ّ

 مثاؿ. فيها مبالغ يتلقى ال ي الكلمة من رتكوف أف جيباسم التفضيل 
أف جيعلها اسم التفضيل الف كثًن ما اليقبله  ديكن ال الذم لفظ على

 كاحد هو اؼبوت ألف وت،اه اؼبعحم الذم ماتشكل اؼبفضلة كهو لفظ 
لفظ  رفسر إذا ،كلكن. آخر كاحد يتجاكز أف للمرء ديكن ال حبيث فقط
ت ما يفسر عحد هو كما ،(اجملازم) حقيقي غًن معىن أهنا على مات
 ٗٔ.لفظه أف يكوف اسم التفضيل فجعل ‟bodoh„ أك ‟lemah„ دبعين
 :اؼبثاؿ
فه   قػىٍلبنا ًمٍن فيبلىفو  اىٍموىتي فيبلى

Fulan lebih lemah hatinya daripada Fulan yang lain. 
 من فعل الحاقصال جيوز  (ْ
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اسم التفضيل هو من فعل التاـ. كاف كأخواهتا اليسطيع أف جيعله اسم 
 التفضيل.

 من فعل اؼبحفيال جيوز  (ٓ
 (.سليب) فعل اؼبحفي إجيايب( كليس منفعل اؼبثبت ) من

 فعل الذم كصفه بوزف أفعل من جيوز ال (ٔ
رى  مثل  اللفظ هذا) عىًور ك( اللوف معىن يدؿ على اللفظ هذا) سىًودى /  ضبًى
 شكل الذم فعل من اسم التفضيل رشكيل(. العيب معىن على يدؿ
 :اؼبثاؿ ته على كزف أفعل، فسيكوف اسم التفضيل الشاذ.صف
 ًمٍن حىلىًك اٍلغيرىابً  اىٍسوىدي هيوى 

Ia lebih hitam daripada hitamnya burung gagak. 
 جيوز من فعل اؼببين اؼبفعوؿال  (ٕ

( كلمة نشطةاسم التفضيل من   ليست كلمة سلبية.  )فعل اؼببين معلـو
 .ضيًربى  مثل لفظ

أما طريقة رشكيل اسم التفضيل ، هكشركط كزف اسم التفضيلبعد معرفة 

 َٕ:هي

 .خراآل شركط استوفت كال ي أحرؼ ثبلثةفعله  ال ي ةالصف من مأخوذ .أ 

ًبيػٍره : اؼبثاؿ. للمذكر كزف أفعل بعهيت مث .ب   أىٍكبػىري  ← كى
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ًبيػٍره : ؼبثاؿا. فػيٍعلىىكللمؤنث على كزف   كيبػٍرىل  ← كى

 ،التفضيل شكل على جراؤهاإل الشركطب رفي ال كجدت صبلة إذا

 عن للتعبًن كوسيلة اؼبشاهبة ةالكلم من غًنها أك اىشىدُّ  لفظ فاستخدـ

 شكل يف يأيت ،فضيلهر يتم إما السم الذم. اىٍكثػىرى  لفظ مثل ُٕ،التفضيل

 ِٕ:اؼبثاؿ. كالتمييز اؼبقركء بحصب اؼبصدر

 اىٍكىف كىٍحبلن كى  اىبٍػلىغي عىٍورناكى  اىٍكثػىري سىوىادناكى  اىشىدُّ ادًٍيىانىاهيوى 
Ia sangat percaya, lebih banyak hitamnya, lebih sangat cacat 

sebelah matanya, dan lebih sempurna bercelak matanya. 

 ًمٍن زىٍيدو  اىشىدُّ اٍسًتٍخرىاجناهيوى 
Dia lebih keras permintaan keluarnya daripada Zaid. 

 أنواع حالة اسم التفضيل .4

رلك األحواؿ عن ه لن يتم فصل باسم التفضيل. أربعة أشياء رتعلق

 :ّٕاألربعة، كهي
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 2٣اليتبعه ال واليضاف ( اسم التفضيل في حالة المجرد ) . أ

 . اؼبثاؿ من انواع حالة اسم التفضيلُ.ْجدكؿ 
 البياف اؼبثاؿ اسم التفضيل رقم

 مفرد مذكر خالد افضل من سعيد افضل .1
 مفرد مؤنث فاطمة اكرب من سعاد اكرب .2
  مذكرمثين  هذاف اعلم من هذا اعلم .3
 مثين مؤنث هاراف انفع من هارٌن انفع .4
 صبع مذكر اجملاهدكف اكـر من القاعدين اكـر .5
 صبع مؤنث العاؼبات احسن من اعباهبلت احسن .6

 

 ؾبركره مع اسم التفضيل رقديره باؼبضاؼ إليه من اؼبضاؼ.حرؼ من ك 

، فإنه يصحف ذلك كقع ، إذااسم التفضيل سبقه ال ديكن ؾبركرهمن ك  لذلك،

 :ٕٓالتايل كاؼبثا اسم التفضيل الشاذ على أنه

  = Khalid daripada Bakar itu lebih utama خىاًلده ًمٍن بىٍكرو اىٍفضىلي 

  = Daripada Bakar, Khalid itu lebih utamaًمٍن بىٍكرو خىاًلده اىٍفضىلي 

 

                                                             
74 Aunur Rafiq bin Ghufron, Op.Cit., h. 30. 
75 Mushthafa al-Ghulayaini, Op.Cit., h. 393. 



 

 
 

 اسم التفضيل مع أل . ب

مذكر( كعدد  أكمؤنث  (كنوع ،من ، ال يحبغي أف يتبعهأؿ اسم التفضيل مع

مع أؿ  اسم التفضيل إذا كافباسم اؼبوصوؼ. موافقا )مفرد، رثحية، صبع( 

... yang paling :الشاذ. كمعحاه فإنه يصحف على أنه التقي دبن
76



 . اؼبثاؿ من أنواع حالة اسم التفضيلِ.ْجدكؿ 
 البياف اؼبثاؿ اسم التفضيل رقم

 مفرد مذكر هو االفضل االفضل .1
الفضليهي  الفضلى .2  مفرد مؤنث 
 مثين مذكر مها االفضبلف االفضبلف .3
 مثين مؤنث اؼبسلمتاف مها الفضلياف الفضلياف .4
 صبع مذكر هم االفضلوف االفضلوف .5
 صبع مؤنث هن الفضليات الفضليات .6

 

يضاف إلي النكرة اسم التفضيل . ج

كالجيوز  جيب أف يكوف مفردا مذكرا يضاؼ إيل الحكرةالذم اسم التفضيل 

se- ...(pengulangan) nya  :. معحاهعه مناربا
77 
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 . اؼبثاؿ من أنواع حالة اسم التفضيلّ.ْ جدكؿ

 البياف اؼبثاؿ اسم التفضيل رقم

 افضل .1
 خادل افضل قائد

Khalid adalah seutama-

utamanya panglima 

 مفرد مذكر

 اكرم .2
 فاطمة اكرم امرأ ة

Fatimah adalah semulia-

mulianya wanita 

 مفرد مؤنث

 احسن .3
 هذان احسن رجلني

Dua orang ini sebaik-baiknya 

dua orang laki-laki 

 مثين مذكر

 اعمل .4

 هااتن اعمل امرأ تني

Dua orang wanita itu adalah 

sepandai-pandainya dua orang 

wanita 

 مثين مؤنث

 اخفم .5
 اجملاهدون اخفم رجال

Para pejuang itu adalah 

segagah-gagahnya laki-laki 

 صبع مذكر

 خري .6
 املتعلامت خري نساء

Para guru itu adalah sebaik-

baiknya wanita 

 صبع مؤنث

 

 األمثلةلفظ علي كزف أفعل يف  السابقة. يف األمثلة اسم التفضيل الحظ

اعبمع،  مفرد مذكر، ليس اؼبؤنث، كليس رلتقي دائمنا مع شكل السابقة

 ٖٕمهما كاف االسم قبله مؤنثا ك صبعا.
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 يضيف إلي اسم المعرفة اسم التفضيل . د

غًن  يضيف إيل اسم اؼبعرفة الجيوز أف يلتقي دبًنٍ الذم  اسم التفضيل
و، ه غبريف هذه اغبالة، اؼبقصود باحر. ه عددك  نوعمسموح له دبقابلة مػػن ك 

 :جيوز
 ة، أكالحكر مفرد مذكر كما حٌن يضيف إىل اسم دائما  -
 اؼبثين، اعبمع، اؼبذكر، ،اؼبفرد ، سواء يف شكلرعديل باسم اؼبوجود قبله -

 ٕٗكاؼبؤنث كما عحد اسم التفضيل يتبعه اؿ.
 :اؼبثاؿ

 :دائمنامفرد مذكر  كهواسم التفضيل  -

               

“Dan sungguh, engkau (Muhammad) akan mendapati mereka 

(orang-orang Yahudi), manusia yang paling tamak akan 

kehidupan...” (QS. al-Baqarah : 96)
80

 

 تصنيف اسم التفضيل .5

أنه يف العربية  الباحثةفرتض ر، السابقة حالة اسم التفضيل أنواعمن 

مستول اؼبقارنة اإلجيابية أكالكمية ليس له صيغة قياسية، كما هو مستول 

رسمح فقط  اسم التفضيل اؼبقارنة يف اإلندكنيسية. هذه األنواع األربعة من
                                                             

79 Mushthafa al-Ghulayaini, Op.Cit., h. 396. 
80
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رفضيل ، يف اغبقيقةفائقة على مستول اؼبقارنة باللغة العربية. القارنة ك اؼببإجراء 

اللغة العربية، ليقوؿ شيئا فباثبل يف عموما  .كلوياتاأل ربديد أك زيادةبوجود ال

 ُٖ.هو استخداـ ؾى أك كىمىا

مل  -كما يتضح من التفسًن السابق   -مستول اؼبقارنة يف اللغة العربية 

مقارنة  دديتم ذكره بوضوح يف أم ظركؼ حيدد مستول اؼبقارنة اؼبقارنة كما حي

 :فستعرؼ على األمور التالية ،، إذا سبت مبلحظتها كفهمها أكثرلكنفائقة. ك ال

، فيجب أف جيتمع كاليضيفمصحوبنا بػ اؿ  اسم التفضيل إذا مل يكن -
 من. هذا يدؿ على أف هحاؾ شيئٌن يتم مقارنتهما بسبب كجود حرؼ

 .مستول اؼبقارنة يف اللغة العربية شكل يف هذا السياؽ. كهذا هو من
 أكاسم الحكرة  يضيف إىلمصحوبنا بالػ ك / أك  اسم التفضيل إذا كاف -

أف يشًن  نٍ عدـ كجود حرؼ مً ب. ًمنٍ  ، فإنه ال ديكن أف يتبعهاسم اؼبعرفة
، ، كليس فقط شيئٌن. كبعبارة أخرل األشياء لكثًنهحاؾ مقارنة مطلقة 

/ أكلوية. هذا هو شكل مزيداال يوجد سول عحصر كاحد يصبح شيئنا 
 ِٖ.اؼبقارنة الفائقة يف اللغة العربية مستوممن 
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التحليل التقابلي . ج

 تعريف التحليل التقابلي .1

، سيطر َُٔٗحة من هناية اغبرب العاؼبية الثانية حىت محتصف الس

مت رطوير ك  (B2). على عامل رعليم اللغة الثانية (Anakon) قابليالتحليل الت

 يكلي، كتطبيق اللغوم اؽبَُٔٗك  َُٓٗ السحة كسبارس يف قابليالتحليل الت

 .يف ردريس اللغة

contrastiveمن كلمة  رأيت kontrastif، كلمة من الحاحية االصولية
كهي  83

ـبتلفة أك متحاقضة. أما  معحاه to contrasيعين  من الفعل رؤخذال ي كلمة اغبالة 

، هحاؾ بعض التعريفات عن التحليل التقابلي من بعض رعريفه ىف االصطبلحي

 Pengajaran Analisis يف كتابه Henry Guntur Tariganمثل  الشخصيات،

Kontrastif Bahasa حياكؿ مقارنة  ةطنشأهو نشاط أك  يقوؿ أف التحليل التبايين

 ْٖلتحديد االختبلفات بٌن اللغتٌن. اللغة الثانيةمع بحية  اللغة األكىلبحية 

                                                             
83 John M. Echols, Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 1990), h. 144. 
84 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung: Angkasa, 

2009), h. 5. 



 

 
 

يقارف بٌن لغتٌن أك  هي قابليأف التحليل الت يعٌرؼ Mansoer Patedaأما

أكثر للعثور على أكجه التشابه كاالختبلؼ يف اللغة، سواء على مستول علم 

الصوت أك التشكل أك الرتكيب اللغوم الذم يتم إجراؤه يف فرتة معيحة أك 

 ٨5.معاصريه

أضبد عبد ا البشًن يف ؾبلة  عحد قابليالتحليل الت رعريفكما يقتبس 

التحليل التقابلي هو إجراء عملي للمقارنة بٌن أنظمة  :رم مسلماأضبد البخ

لغتٌن أك أكثر غبصر أكجه التشابه ك أكجه االختبلؼ بيحهما، ك يعتمد ذلك 

على ربليل لكل من الحظامٌن موضع اؼبقارنة على أساس من اؼبحهج الوصفي ال 

 ٖٔالتارخيي.

 ي هوقابلأف التحليل الت لباحثةستحتج ار ،اؼبذكورة تعريفمن بعض ال

للعثور على الفركؽ كالتشاهبات بٌن اللغتٌن  يةاللغة األكىل كاللغة الثان يقارف بٌن

من حيث الصوريات، التشكل، الرتكيب اللغوم، أك القواعد، كاؼبعاين ال ي 

 ٕٖاللغة الثانية.  هتدؼ إىل التحبؤ صعوبة كرقليل األخطاء عحد رعلم
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عن  أصلها يسببأف صعوبات رعلم اللغة  قابليرفرتض نظرية التحليل الت

االختبلفات يف نظاـ اللغة األكىل مع اللغات األجحبية أك اللغة اؼبستهدفة ال ي 

، حياكؿ التحليل التبايين مقارنة اللغتٌن ؼبعرفة أكجه لذلك ٖٖسبت دراستها.

 .حهمابيالتشابه كاالختبلؼ 

للغة على كجود التحليل التبايين كتطبيق لغوم هيكلي يف ردريس ا
 :االفرتاضات التالية

 رحتج الصعوبات الرئيسية يف رعلم لغة جديدة عن التداخل من اللغة األكىل .أ 
 قابليلصعوبات عن طريق التحليل التديكن التحبؤ هبذه ا .ب 
 ٖٗ.لتقليل رأثًنات التداخلقابلي تاستخداـ التحليل الديكن اؼبواد التعليمية  .ج 

، أم ال ي رتأثر بالفهم السلوكي هو ربليل ألخطاء اللغة تقابليالالتحليل 

فهم علم الحفس الذم يفرتض أف السلوؾ يتأثر بالعادات كاألخطاء. على كجه 

ذبة عن التحويبلت التحديد، جيادؿ هذا التحليل أف األخطاء اللغوية نا

لغة ال القواعد ال ي رحطبق علىيستخدـ  جحبيةاأللغة ال، مستخدـ السلبية. دبعىن

، ديكن هحرم جونتور راريغافعحد  َٗالقواعد ـبتلفة.إمنا ، اللغة الثانية إىل األكيل
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اؼبمارسة، ب اللغة الثانية القضاء على األخطاء اللغوية عن طريق غرس عادات

 ية(.كالتكرار، كالتعزيز )العقوبة كاؽبد

 أك سيتعلمه. حيدث الحقل السليب عحدما خيتلف السلوؾ الذم مت رعلمه

اللغة األكيل  نظاـ استويلعحدما هي حيدث الحقل السليب يف رعليم اللغة  أما

 اليتشاهباف اللغويٌن نظاـ هارٌن الحظامي إما، الثانية اللغة نظاـاستخدـ إىل 

اكتساب اللغة الثانية( ) PB2 بعض. يسمى الحقل السليب يفببعضهما 

ألف هذا  قابليالتحليل الت حبثالتداخل أك الحقل السليب يف  يظهر ُٗالتداخل.ب

 .ثانيةاللغة اليف رعلم  اؼبتعلمة كالحفسي ةالتحليل يتعلق باللغوي

اللغة  إىل اللغة األكيل التداخل يسببنتائج االرصاؿ غًن البلئقة للغة 

كالتداخل هو مصدر صعوبة يف رعلم اللغات كأسباب األخطاء اللغوية.  الثانية

. التداخل هو االكبراؼ تتسببس PB2 التداخل الذم حيدث عحدما عملية

االختبلؼ يف نظاـ اللغة الثانية. ك اللغة األكيل بٌن لغتٌن،  االختبلؼ من عقيبة

 .صعوبات يف التعلم كمصدر كاحد ألخطاء اللغةتٌن يسبب الاللغ
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الحقل اإلجيابية إذا  ، ربدث هعكسك ديكن أف يكوف الحقل سلبينا أك إجيابينا. 

 .متماثبلن  اللغتٌننظاـ كاف 

ف وصالك  االعطاء، كمها قابلي، هحاؾ مبدأاف يف التحليل التهاليدامعحد 

اللغات قبل  بعض طريقة العمل، ال ديكن مقارنة قبل اؼبقارنة. يف اؼببدأ األكؿ

 األـ كمواد للمقارنة يف ةرغب يف استخداـ لغلو كصف كيفية عمل كل لغة. 

اللغة األـ ب فقط يكفي أف رتحدث، فبل رعلم لغة أجحبية أك لغة مستهدفة

 .اؼبقارنة ستهدفةاؼبكلكن أيضنا إلرقاف اللغة ال ي ستكوف لغة 

. كافةليزية  ، ال ديكحك اؼبقارنة بٌن اإلندكنيسية كاالقبيف اؼببدأ الثاين

عحاصر أك أمناط موجودة يف كل لغة  بعض، ما ديكن مقارنته هو كاحد أك كلكن

تحتاجات من هارٌن اؼبقاربتٌن ألف كل منط . مث استخلص االسنهقار سي الذم

 ِٗة.محفصل يبحثهقارنة اؼب

جيب قابلي افرتاض أف التحليل الت Pranowo ، كما نقلت عنLeeاقرتح 

 :، كهيالقياـ به بسبب طبسة أشياء
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 ثانية هو التداخل من لغة األـاللغة الالسبب الرئيسي للصعوبة يف رعلم  (ُ
 بسبب االختبلفات يف نظامي اللغةربدث صعوبات رعلم اللغة الثانية  (ِ
 تهزادت صعوبفبٌن اللغتٌن،  ختبلؼكلما زاد اال (ّ
للتحبؤ بصعوبات التعلم كاألخطاء اللغوية  ؿبتاجة قارنة بٌن اللغتٌناؼبنتائج  (ْ

 ال ي ربدث يف رعلم اللغة الثانية
 منبٌن نظامي اللغة  اؼبوجودةجيب أف يتطابق التدريس مع االختبلفات  (ٓ

 ّٗ.االختبلفاتنتائج ربليل 
كجهة هي  هذا البحثيف  التحليل التقابليالشرح، فإف كظيفة  هذا من

يف اسم التفضيل  اإلندكنيسية كاللغة يف  ةمستول اؼبقارنة الصف نظر ليقارف

 .العربية، حبيث ديكن معرفة االختبلفات كالتشابه بيحهما

 خطوات التحليل التقابلي .٠

 يرجي به قادر علىردريس اللغة، يف كمقاربة   قابلياستخداـ التحليل الت

أف يتحبأ باألخطاء اللغوية كصعوبات رعلم الطبلب كديكن التغلب على 

ال رزاؿ ذات صلة ا الرجاء رعترب هذ. للغة الثانية مشكبلت التعليم اؼبختلفة

 .قابليخبطوات التحليل الت
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 :إلياس قاؿ، كما مراحل يف اؼبقارنة بٌن لغتٌن بعضهحاؾ 

 تقارهناسمرحلة الوصف كهي رصف اللغات ال ي  .أ 
 يقارهناعحاصر معيحة ل اختيار هي مرحلة االختيار .ب 
 سستقارهنا ال ي ةمرحلة التحليل ربديد االختبلفات كالتشابه بٌن اللغ .ج 
 ْٗ.صعوبات يف رعلم اللغةالاألشياء ال ي ستسبب  يتحبأ تحبؤ هيمرحلة ال .د 

، كهذا مذكور إجراء عمل حيتوم على أربع خطوات هو قابليالتحليل الت

اللغة  يقارف بٌن كهي Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa يف كتاب

، اؼبوادرركيب ، صعوبات التعلم كاألخطاء يف اللغة، كيقدر اللغة الثانيةك األكيل 

 التحليل التقابلي يرجي عليتحفيذ خطوات العمل ب ٓٗكخيتار طريقة العرض.

 .لغة أجحبية ستكوف أكثر فعالية ككفاءةثانية أك اللغة الردريس 

يز العادات ، هحاؾ أربع طرؽ رعترب محاسبة لتعز اػبطوات اؼبذكورة هذه من

 التعزيز، كهي )أ(التقليد، )ب(التكرار، )ج(التدريب، )د(يف استخداـ لغة ثانية
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قوية حىت اللغوية  عادات لديهم يرجي الطبلب(. هبذه الطريقة، يبةكالعق ؽبدية)ا

 ٔٗ.ـاألة تغلب على عادات لغي

 لتدريس اللغة قابليآثار التحليل الت .٤

ليس مفهومنا  قابليالتأف مفهـو التحليل  قابلييدرؾ أرباع التحليل الت

، هضعفك  جبانب نقصانه، كلكن. حقصافدكف ال كمايللتدريس اللغة بشكل  

اللغة الثانية.  يف ردريسمن األدكار أخذ كثًن يف  قابليالتيساهم التحليل 

 :ؿاثدريس اللغة الثانية اؼبعلى ر هرداعيار يبلحظ هذا من

اللغة ك اللغة األكيل  رطوير اؼبواد التعليمية. يعتمد هذا على نتائج اؼبقارنة بٌن .أ 
 الثانية

 إعداد القواعد البيداغوجية كتطبيق نظرية اللغوية اؼبعتمدة .ب 
 إىلبشكل محهجي على مستول التشابه  اؼبختارة باشرةاؼب عرض اؼبواد .ج 

 ٩2:ةالصعبة إىل االختبلؼ أك مستول السهل
 اللغة الثانيةك اللغة األكيل  إظهار أكجه التشابه كاالختبلؼ بٌن (ُ

 إىل اللغة الثانيةال ي ديكن أف رتداخل اللغة األكيل  إظهار الحقاط (ِ
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 .ردريب نقاط ـبتلفة بشكل مكثف (ّ

، لتدريس اللغة الثانية قابليالتحليل التآثار  أف الباحثة ت، فهمبذالكك 

، هي يف شكل رحبؤ لصعوبات التعلم كاألخطاء بحثال االلغة العربية يف هذ هي

االختبلفات  من ناحية اللغة الثانيةها الطبلب يف رعلم قعاللغوية ال ي سي

اإلندكنيسية كاللغة  اللغة يفة مستوم اؼبقارنة الصفاسم كالتشاهبات اؼبعركفة بٌن 

 رعترب محاسبة للتدريس اؼبواد ةقيطر  بعضلعربية كيحتهي يف العرض كاختيار ا

 اؼبتعلقة.

 

 طريقة التدريس . د

ليحقق  فرداػبطة ال ي يرظبها ال :يعلي السماف يف كتابه هؿبمود  عحدالطريقة 

كديكن رفسًن  98يف اقصر كقت. ك بأقل جهد هدفا معيحا من عمل من االعماؿهبا 

 ٗٗ.على مقاربة ؿبددةالطريقة على أهنا خطة شاملة لعرض اللغة بشكل محتظم 
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رطبيق الحظريات اؼبوجودة  عن، الطريقة هي خطوات عامة  Acep Hermawanعحد

 ََُ.معيحة مقاربةيف 

 بيةأحد عحاصر الرت  يه لطريقة، حىت أف ابيةربط الطريقة أيضنا دبجاؿ الرت رر 

 الذممهارات معيحة  عنيف هذه اغبالة، جيب إجراء اختيارات  لك. لذاانفسه

 .، كاختيار اؼبواد اؼبحاسبة، كخطوات التحفيذسهادر سي

يف كتاب  يذكر، أفكار الطبلبإىل كاؼبعرفة  العلمحقل ب اؼبعلم التعلم هو عملية

، التعلم  Acep Hermawanعحد KBBI يف َُُ.العربية" ةس اللوغيالتوجيه يف ردر "

، العملية معحاه،  ”an“كالحهاية ”pe“ دايةالبب كيضيف ”ajar“ األساسية ةكلممن  هي 

، أف لذلك َُِتعلم.، حبيث يرغب الطبلب يف العليم، طرؽ التدريس أك التفعليةال

تدريس، كلكن أيضنا جهود لتوليد االهتماـ كالتحفيز الأنشطة التعلم أكثر من ؾبرد 

 .كالتحسٌن يف أنشطة الطبلب
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يرربط اررباطنا  ةشاملالربنامج المستول زبطيط  يه دريسالت طريقةأما رعريف 

 َُّاؼبقاربة.، كال يتعارض مع كليس متحاقضان  ،كثيقنا خبطوات رسليم اؼبوضوع إجرائيان 

كسلسلة من اػبطط اؼبعدة   دريسطريقة التعأف  الباحثةرعرؼ ، الشرح هذا من

عرض اؼبادة، جيب  يف لكلتطبيقها يف خطوات رسليم اؼبواد التعليمية للطبلب. لذا

 .على اؼبعلم استخداـ الطريقة الصحيحة لتحقيق أهداؼ التعلم اغبقيقية

يف رعليم اللغة هحاؾ جانباف يؤثراف على الطبلب يف اكتساب اللغة الثانية، 

الححوية علي كهي اعبوانب اللغوية كاعبوانب غًن اللغوية. كرشمل اعبوانب اللغوية 

رؤثر  َُْاعبوانب الحفسية للطبلب. رشمل ما اعبوانب غًن اللغويةأكاأللفاظ كاؼبعىن. 

. ، كعوامل الطبلب على عملية التعلم، كاػبربةدادعوامل االهتماـ، كاؼبوهبة، كاالستع

 رؤثر اللغة األـ أك اللغة األكىلب اؼبختلفةالعوامل الححوية كانت ،  إىل ذلك أضف

مع  اللغة الثانية اؼبعلم مهمان يف عملية التعلم دكر ،. لذلكهاعلى عملية التعلم في

 .الفعالة طريقةدقة يف اختيار ال
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، تحوعة يف رعلم اللغة األجحبيةاؼب ةقيطر ال بعضأكد ؿبمد علي اػبويل أف هحاؾ 

العربية ال ي جيب معرفتها اللغة التعلم  طريقةمن بٌن أهم  َُٓاللغة العربية. هادبا في

 :هي

 طريقة القواعد كالرتصبة .ُ
 طريقة اؼبباشرة .ِ
 طريقة السمعية الشفوية .ّ
 طريقة القراءة .ْ
 َُٔ.طريقة االنتقائية .ٓ

القوة كالضعف، لذا رظهر عبارة ال روجد  ؽبالكل طريقة من الطرؽ اؼبذكورة 

يف هذا  َُٕطريقة كاحدة رعترب أكثر مثالية لتطبيقها يف عملية رعلم اللغة العربية.

اسم أك اؼبقارنة الصفة مستول اسم ، سيستخدـ رعلم تقابليالبحث التحليلي ال

كخيار  األخطاء ربليل رصد ةقي، كطر ائيةطريقة االنتقالرتصبةطريقة القواعد ك التضيل 

كيستحد هذا على شرح تويات الكتاب اؼبدرسة باللغة العربية يف تعلم. الطريقة 

قادرة على  ةقيقد ركوف هذه الطر  ربتوم عن اسم التفضيل. اؼبدرسة الثانوية كال ي
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رفرتض  .قابليمع التحليل الت يف اػبط ألهنا اسم التفضيل ربقيق فهم الطبلب ؼبادة

رتكامل بشكل أساسي   (B2)اللغة الثانية طريقة الرتصبة الححوية أف اللغة اؼبستهدفة

، مث ررربط بقواعد كمعاين ا يف الحصوص كاعبملهبلحظكحظاـ من القواعد ال ي سي

 ةكسيستحد هذا إىل أكجه التشابه كاالختبلؼ بٌن اللغتٌن )اللغ َُٖ. (B1)اللغة األكىل

، ال رقتصر اؼبقارنة على الكلمات، كلكحها رتضمن كلكناألجحبية(.  ةاألصلية كاللغ

أيضنا القواعد الححوية أك اللغوية بٌن اللغتٌن. من هذه اؼبقارنات، هحاؾ اختبلفات يف 

 َُٗ.الدركس كالتدريبات رركيزاالختبلفات هي رلك اللغتٌن، ك 

 يارفصيلطريقة االنتقائية سيبحثه  كة الرتصبك  القواعد طريقةهي ذلك كبعد 

 :على الححو التايل

 ةالرتصبك  القواعد طريقة (أ 

على خلفية صعود أكركبا يف القرف  ةالرتصبك  القواعد طريقةبرزت هذه ال

عالية لدراسة الحصوص الكبلسيكية.  التعليمية ال ةاػبامس عشر ألهنا ذات قيم

يف  ”Grammar Translation Method“كانت هذه الطريقة شائعة يف اؼبصطلح 
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القرف التاسع عشر، عحدما مت رطبيق هذه الطريقة على نطاؽ كاسع يف القارة 

أكضح أف هذه الطريقة شائعة كؿبققة يف عملية رعلم اللغة ، ذلك بعداألكركبية. 

، حىت هناية دبا يف ذلك إندكنيسيا ،بلداف العربية كاإلسبلمية األخرلالعربية يف ال

 .عشرالقرف التاسع 

رسمى "الطريقة  ةالرتصبك  القواعد طريقةيقوؿ بعض اػبرباء أف هذه ال

/ التقليدية". ألف هذه الطريقة رركز على دراسة الحصوص اللغوية  كبلسكيةال

كاؼبعلومات حوؿ اللغة ال ي رشًن إىل التفسًنات الححوية كاؼبفردات كرعرض 

 .فبارسة كظائف اللغة يف صيغة اغبوار كمشاكل اغبياة

 :ةالرتصبك  القواعد طريقةالبخطوات عملية التعلم  هي فيما يلي

شرح رعريف الحقطة الححوية، مث عرض ب درسبدأ اؼبعلم عرض موضوع ال (ُ)
الطريقة ب ةستخدمم الحصوص الكتاب كافبعض األمثلة اؼبلموسة.  

 .االستحتاجية
الطبلب  يطلب، أك تهاالطبلب حبفظ قوائم اؼبفردات كررصب ميطالب اؼبعل (ِ)

 .بإثبات حفظ اؼبفردات ال ي مت ردريسها من قبل
لقراءة، مث روجيههم لفهم ؿبتول افتح نصوص بيطلب اؼبعلم من الطبلب  (ّ)

طلب اؼبعلم من الطبلب ملة. مث يجب ةكلمة، أك صبلب ةكلم  تهارتصببالقراءة 



 

 
 

نتائج الرتصبة  أصلح اؼبعلم، مث كلمة أك صبلة يرتصبهامث  ،قراءة الحص
من جانب ( الححو كالصرؼ) ، كشرح بعض القطاعات الححويةةاؼبخطئ

 ححومالربليل  علىمن الطبلب  اؼبعلم ، يطلبكقت آخرصباؿ اللغة. يف 
 َُُ)اعراب(.

 :القواعد كالرتصبة هيبعض نقاط القوة كالضعف يف طريقة أما 

 قوةال
 .رتصبةالك  ،كالكتابة ،القراءة مبلحظة مهارة علىقوة  ؽبا هذه الطريقة (ُ)
 .رستخدـ هذه الطريقة اللغة األـ للطبلب (ِ)
عربية اللغة التعلم الكوسيلة   ،هذه الطريقة هتتم بالقواعد الححوية بشكل عاـ (ّ)

 .صحيحةالدقيقة ك ال
 .هذه الطريقة لتحليل قواعد اللغة اؼبستهدفة اؼبعلم كالطبلب ستخدـي (ْ)
 ضعفال
أشياء حيوية  ة، حيث رعترب هذه اؼبهار ة الكبلـرتجاهل هذه الطريقة مهار  (ُ)

 .ال يحبغي االستهانة هبا
ستخدـ هذه الطريقة اللغة األـ كلغة للتدريس يف عملية التعلم، حبيث ال ي (ِ)

 .ستهدفةلغة اؼباليتم كصوؿ 
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 هي دراسة اللغة إمنا، يف عملية التعلم ستهدفةاؼبلغة لهتتم هذه الطريقة با (ّ)
 ُُُ.هارةاؼب

 النتقائيةطريق ا (ب 

ألجحبية لتبسيط عملية رعلم ا ةللغ ٌندرساؼبإبداع ك النتقائيةطريق اظهر 

رحشأ هذه  ُُِ.تحوعةالطريقة اؼبنشاء إل ؽبم هذه الطريقةكأعطى األجحبية.  ةاللغ

، خاصة اؼبوجودة يف األخرل ةقيالفكرة اؼبختلطة ألهنا خليط من عحاصر الطر 

 .طريقة القواعد كالرتصبةك الطريقة اؼبباشرة 

ال روجد طريقة مثالية ألف كل (ُأنه ) الطريقةه من ناحية أخرل، يفرتض هذ
جيب أف (ّعلى ربسيط التعلم؛ ) وةلكل طريقة الق(ِضعف؛ )القوة ك ال امحها ؽب

تحسٌن؛ الباعتبارها رفضا للطريقة القددية، كلكن كليس يحظر إىل طريقة جديدة 
روجد طريقة محاسبة عبميع األغراض، كصبيع اؼبعلمٌن، كصبيع الطبلب، ال (ْ)

؛ التعلم هو رلبية احتياجات الطبلبأهم شيء يف (ٓ؛ )يع برامج التعلمكصب
اؼبحاسبة الحتياجات  طريقةاختيار الىف كل معلم سلطة كحرية ل(ٔ)

 ُُّ.الطبلب
 :على الححو التايل النتقائيةاػبطوات يف عرض التعٌلم باستخداـ الطريقة اأما 
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 .قدمةاؼب (ُ)
مرارا كركرارا. مت عرض هذه قصًنة ركوف الوار اغبروفًن اؼبواد يف شكل  (ِ)

 .أك درامية أك صور ،أك إدياءات ،اؼبادة شفويان أكالن حبركات
 .ح ي يتماغبوارات  رقليد، مث اغبوارات إىل استماع روجيه الطبلب (ّ)
 .الداتبميوجه الطبلب لتطبيق هذه اغبوارات مع أصدقائهم  (ْ)
يرربط قراءة الالطبلب نص  أعطى اؼبعلم، رطبيق اغبوارات أف يتم بعد (ٓ)

للقراءة جيدة  ةقيموضوعه باغبوارات السابقة. مث يعطي اؼبعلم أمثلة على طر 
 .كصحيحة كيتبعها الطبلب بشكل متكرر

 ،أك اغبركات باالشارة،ا هيفسر  علم، فإف اؼبإذا كانت هحاؾ مفردات صعبة (ٔ)
قـو أك غًن ذلك. إذا كاف من غًن اؼبمكن مع كل ذلك ، ي ،أك الصور

 .لغة الطبلب برتصبته إىلعلم اؼب
حسب  بحثه، مث يض الرتاكيب اؽبامة يف نص القراءةبع ميقدـ اؼبعل (ٕ)

 .اغباجة
 .، مث يحاقش ؿبتوياهتاالقراءة مطالعةالطبلب   طلب اؼبعلم (ٖ)
، التقييم الحهائي يف شكل أسئلة حوؿ ؿبتويات كاف ؿبتاجا، إذا  االختتاـ (ٗ)

، ةمحفردنا أك يف ؾبموعالقراءة ال ي سبت محاقشتها. ديكن أف يكوف التحفيذ 
، اؼبثاؿفقنا للوضع كالشركط. إذا مل يكن ذلك فبكحنا بسبب الوقت، او م

 ُُْ.ها يف اؼبحزؿعملديكن للمعلم رقدديه يف شكل مهاـ جيب 
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مع جوانب القوة كالضعف. ألف هذه  طريقة القواعد كالرتصبةكرحشأ هذه 

يف ربقيق عملية التعلم اؼبليئة  الطريقة رتطلب الحزاهة األخبلقية كالفكرية للمعلم

إذا كانت هذه الطريقة مدعومة  هيباالبتكار اؼبحهجي. لذلك من بٌن قوهتا 

، فإف التعلم طريقةبالكفاءة اؼبهحية للمعلم يف إجراء التخصيب كاالبتكار يف 

جانب القوة يف هذه الطريقة سيكوف أكثر حدة ليتحقق بشكل احرتايف. 

حالة يف رطوير  احرتافية اؼبعلممن  مدعومةالطريقة هذه  يكنكبالعكس، إذا مل 

 ُُٓ.، فإف هذه الطريقة اؼبختلطة ستظهر بشكل متزايد هناية القاعدةالتعلم
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 الثالث بابال

 البحث طريقة

 

 ذهرستخدـ هألم شيئ لغرض بافقنا موا ـبتلف الفهم وفكيرعريف الطريقة 

" هي طريقة نظامية رعمل على Kamus Besar Bahasa Indonesiaالطريقة يف ". الطريقة

هي إجراء أك طريقة الطريقة  ُُٔ.جل ربقيق األهداؼ اددةألرسهيل رحفيذ نشاط 

ُُٕ.خطوات محهجية اؽبال ي ، ؼبعرفة شيء ما
 

، طريقة البحث لكلذا .طريقة البحث هي أهم عحصر يف ذبميع العمل العلمي

عبارة عن ؾبموعة من اإلجراءات ال ي ربتوم على خطوات محتظمة رستخدـ للعثور هي 

ُُٖ.على بيانات دقيقة
 

يف هذه . ، مها البحث الكمي كالبحث الحوعيرحقسم طريقة البحث إىل قسمٌن

 ذمال البحثالبحث الحوعي هي  يةطرق. البحث الحوعي الباحثة تاستخدم ،البحث

                                                             
116 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 
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بواسطة الوصف من خبلؿ موضوع البحث بشكل كلي ك  قعما يعن فهم ظاهرة بغرض ل

 ُُٗ.، يف سياؽ طبيعي خاص كباستخداـ طرؽ طبيعية متحوعةعلى شكل كلمات كلغة

َُِ.كيركز على صبع البيانات غًن الرقمية الذم يؤكلهالبحث الحوعي هو نوع من البحث 
 

البحث الحوعي هو البحث عن األحباث الوصفية كدييل إىل استخداـ التحليل. 

رستخدـ هذه الدراسة أساسنا نظرينا لتوجيه رركيز البحث كفقنا للحقائق اؼبوجودة يف هذا 

على إعداد  إىل ذلك، فإف األساس الحظرم مفيد أيضنا يف رقدًن نظرة عامة ضفأاجملاؿ. 

 حيتوم البحث الحوعي على اػبصائص التالية: ُُِاألحباث ككمادة ؼبحاقشة نتائج البحث.

 أداة البحث هي الباحثة بحفسه .ُ

 من األرقاـ( ةالبحث الحوعي يؤكد اؼبعىن )الكلم .ِ

 هذا البحث أكثر اهتماما بالعمليات من الحتائج .ّ

 ُِِئيا.إجراء ربليل البيانات استقرا .ْ
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ف البحث بأ يقوؿ  Susan Stainbackيف كتابه Ericksonنقل سوغيونو عن 

، فيها مباشرة لتسجيل ما هورشتغل أف  ةالحوعي يتم بشكل مكثف، كديكن للباحث

 ُِّ.تحليل ؼبختلف كثائق الحتائج اؼبتعلقة بعحواف البحثالكإجراء 

كذكر كرييانتونو أف البحث الحوعي يهدؼ إىل شرح الظواهر بعمق من صبع 

ة.  على عمق البيانات ال ي مت اغبصوؿ عليها الباحثا البحث رؤكد هذ .العميقةالبيانات 

كانت جودة هذا البحث الحوعي فكلما كانت البيانات أعمق كأكثر رفصيبلن، 

 ُِْ.حسنأ

 

 لبحثنوع ا . أ

، كهو  البحث يف اؼبكتبات(هو نوع البحث يف اؼبكتبات ) بحثهذا النوع 

من جهود للحصوؿ على صبيع اؼبعلومات اؼبكتوبة اؼبتعلقة  ةبذله الباحثركل ما 

 ُِٓ.كصبعها اؼببحوثةباؼبشكلة 
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 ةمستول اؼبقارن ةصفالاسم يريد هذا البحث أف جيد االختبلفات كالتشابه بٌن 

يف  اللغوية اإلندكنيسية كالعربية ليحلل كحيل مشاكل الصعوبة أك األخطاء اللغة يف

 .ال ي رواجهها

فرعية  كذبميعها يف مواضيع ك رريبها،كر ،هاصبمت  اصولةالبيانات  مث

حبيث  كتابةوضوعات مث ربليل البيانات كمراجعتها سواء من الحاحية الحصية أك الاؼب

 .الباحثةديكن استخدامها كفقنا الحتياجات 

 

 مصادر البيانات . ب

إىل قسمٌن، كمها مصادر البيانات  ا البحثرحقسم مصادر البيانات يف هذ

يعاًف ك  ،حيلليأخذ، كيررب، ك  ،هذا البحث جيمع .األكلية كمصادر البيانات الثانوية

األكلية،  لبياناتا ختلفة ذات الصلة بالبحث كمصداؼب األدبية البيانات من مصادر

كؾبموعة من البيانات ال ي ديكن أف ردعم مصادر البيانات الرئيسية ذات الصلة 

 .ةثانويالبيانات الدبوضوع الدراسات البحثية كمصدر 

 األكليةالبيانات  .ُ



 

 
 

ال ي لديها السلطة كاؼبسؤكلية  ةباشر اؼبعلومات اؼب البيانات األكلية هي مصدر

اسم ، ك ةمستول اؼبقارن ةصفالاسم  نعبمع البيانات يف شكل عمل اػبرباء ع

 :كهي، التفضيل أك شكل التفضيل

a. Jaami‟ud Duruusil „Arabiyyah Jilid I, karangan Syaikh Mushthafa 

al-Ghulayaini, Semarang: Asy Syifa‟, 1992. 

b. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, disusun oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1997. 

 البيانات الثانوية .ِ

من البيانات ال ي ستدعم البيانات  مصادر البيانات الثانوية هي ؾبموعة

من  ةصولبيانات االالبيانات الثانوية هي  ُِٔ.األكلية اؼبتعلقة دبوضوع البحث

كهي ، اؼبسؤكلية عن اؼبعلومات اؼبوجودةمصادر ال رتمتع مباشرة بالسلطة ك 

 .ها ذات صلة دبوضوع الدراسةحبثالكتب ال ي ركوف 

الكتب  ا البحث جيمع منالثانوية يف هذؾبموعة من مصادر البيانات  أما

 :كالكتابات ال ي ديكن أف ركمل كرعميق الدراسات التحليلية، مثل ةمو دعاؼب

a. Analisis Kontrastif Bahasa Arab & Bahasa Indonesia (Telaah 

terhadap Fonetik dan Marfologi), karangan Abdul Mu‟in, Jakarta: 

PT. Pustaka Al Husna Baru, 2004. 
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b. Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, karangan Henry Guntur 

Tarigan, Bandung: Angkasa, 2009. 

c. Mudah Belajar Bahasa Arab, karangan Nurul Huda, Jakarta: 

Amzah, 2012. 

d. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, karangan Acep Hermawan, 

Bandung: Remaja Rosdakarya. 

 

 طريقة جمع البيانات .ج 

لحوع البحث الذم فقنا او مديكن أف رتم طرؽ صبع البيانات بطرؽ ـبتلفة 

 libraryاؼبكتبة )طريقة  ا البحثتخدـ صبع البيانات يف هذ. يسةيستخدمه الباحث

research)كاألدب ،، كهي رقحيات صبع البيانات عن طريق إجراء دراسة الكتب، 

 .كالتقارير اؼبختلفة كالسجبلت اؼبتعلقة بالبحث

، كهو صبع البيانات وصفيال، فإف هذا الحوع من البحث التقدًن من ناحيةأما 

 .كشرحها بكلمات كاضحة كمفصلة ،كربليلها ،أك اؼبعلومات ال ي جيب صبعها

بحث يف هذه الاسم التفضيل ك  ةمستول اؼبقارنالصفة اسم بٌن لذلك، اؼبتحاقضة 

 ُِٕ.فرضيةال الحيتاج إىل
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 طريقة تحويل وتحليل البيانات .د 

ربليل البيانات هو عملية  .البحث يفربليل البيانات هو جزء مهم جدا 

عليها من ؾبموعات البيانات عن طريق  ةصولا البحث اؼبحهجي كذبميع البيانات

، رصحيف ما هو اكصفي ها، ككصف، ككصفها إىل كحداتذبميع البيانات يف فئات

آلخرين لسهلة الفهم كي ركوف ، مث جعل االستحتاجات  بحثسيما هو مهم ك 

 ُِٖه.كأنفس

كإعطاء  ،كرصحيف ،ربليل البيانات هو نشاط لتحظيم،  Mudjirahardjoعحد

 ُِٗ.عليها اعبواب، كرصحيفها على الرتكيز أك مشكلة ليتم ةرموز أك عبلم

 .سهولةالربسيط البيانات ال ي ديكن فهمها يف الحهاية ب ،األنشطة هذه من

هو القياـ بأنشطة  قابلي.التحليل الت الباحثةتخدـ سر، ةعو ماجمللتحليل البيانات 

 ، الذم يسمىاإلندكنيسية كالعربيةاللغة صفة مستول اؼبقارنة يف الاسم قارنة بٌن اؼب

 ةمقارنلذا فإف هذا التحليل هو َُّ .، لتحديد االختبلفات بٌن اللغتٌناسم التفضيل
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ديكن استخدامه كأساس للتحبؤ بالصعوبات أك القيود يف رعلم  تٌن الذملغل نظاـ

 ُُّ.اللغة

 :هي كما يلي تقابليخطوات التحليل الأما 

، افهذه اؼبرحلة هي لوصف اللغتٌن مقارنت الثانية.ك  األكيلكصف نظاـ اللغة  .ُ
اسم التفضيل يف  مع (B1) اإلندكنيسية اللغة يف ةمستول اؼبقارن ةصفالكمها بٌن 

 ُِّ.(B2) اللغة العربية
فهم العحاصر  ة األكيل كالثانية.ر ال ي ديكن مقارنتها بٌن اللغاختيار العحاص .ِ

اسم  اؼبقارنة ك مستولة الصفاللغوية بأكملها كربديد عحاصر معيحة من 
 ال ي ديكن مقارنتها التفضيل

، كال ي سيتم العثور اللغوم من العاـ إىل اػباصلحظاـ التباين دبعىن خرائط ا .ّ
 عليها يف أكجه التشابه كاالختبلؼ لكل عحصر متحاقض

 ُّّ.التحبؤ باألخطاء أك الصعوبات على اػبطوات الثبلث السابقة .ْ
أف يكوف رعلم اللغة الثانية أكثر فعالية ككفاءة  يرجي، تحفيذ هذه اػبطواتب

 .اؼبحاسبة ةقياستخداـ الطر ب
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 الباب الرابع

 البحث والتحليل نتيجة

 

 اللغة يف ةمستول اؼبقارن الصفةاسم بٌن  التقابليتحليل الهذا البحث هو حبث 

التحليل  .التفضيل يف اللغة العربية اؼبعركفة باسمكالصفة مستول اؼبقارنة اإلندكنيسية 

عرفة أكجه التشابه ؼبهو إجراء عملي للمقارنة بٌن بحائٌن أك أكثر من اللغات  التقابلي

اؽبيكلٌن يف اؼبقارنة على أساس اؼبحهج من تحليل الاستحادا إىل  .كاالختبلؼ بٌن االثحٌن

 .الوصفي، كليس التارخيية

 ةمستول اؼبقارن الصفةاسم بٌن أما االختبلفات اصولة من التحليل التقابلي 

ال ي  رعلم اللغة األجحبية كأساس للتحبؤ بالصعوبات أك القيود أثحاء عملية اسم التفضيلك 

 .اسم التفضيل ، خاصة يف رعلميواجهها الطبلب يف اؼبدرسة

جهها الطبلب األساس ؼبعرفة اؼبشكبلت ال ي يواب اصولةاالختبلفات  كما

، فإف التشابه بٌن اللغتٌن ديكن مقارنتهما يسهل رعلم اللغة عحد رعلم اللغة األجحبية

اللغة  االفرتاضات ال ي رفرتض أنه ديكن التحبؤ بتعليمفيما يلي بعض  (.Bِ) األجحبية

 :، كهياللغة الثانيةك  اللغة األكيل دبقارنة العحاصر اؼبختلفة بٌنالثانية 



 

 
 

اللغة األكيل  تدخل منالهو  اللغة الثانية ، فإف سبب الصعوبات يف التعلميف األساس .ُ

 .لطبلبل

 .اللغة الثانيةك  اللغة األكيل كلية يف الفرؽ بٌنالركمن الصعوبة  .ِ

اللغة  عملية رعلم صعبة ، زادتكاللغة الثانية اللغة األكيل كلما زادت الفركؽ بٌن .ّ

 الثانية.

القيود التحليل التقابلي هتدؼ إىل رقدير الصعوبات أك ل عليها من ربصؽ ال ي ك ر الف .ْ

 .محها الطبلب األجحبية ال ي يقـو اللغةيف عملية التعلم 

كاللغة  اللغة األكيل بٌن التحليل التقابليصحيحة من نتائج ربديد اؼبواد التعليمية ال .ٓ

م ، مث يتعلؿ عليها يتم رقليلها بحفس العحصر، أم من الحتائج ال ي مت اغبصو الثانية

 كاللغة الثانية. الطبلب فقط العحاصر اؼبختلفة بٌن اللغة األكيل

التقابلي، فة اغباجة اؼبلحة للتحليل من بعض االفرتاضات اؼبذكورة، ديكن معر 

، العربيةاللغة خاصة ، كهي معرفة مشكبلت رعلم اللغة األجحبية ال ي يواجهها اؼبعلم

، ، كإعداد اؼبوادلتدريس اللغة اؼبستهدفة يف اختيار الطريقة الصحيحة يساعد اؼبعلم

 كذبميع التمريحات.



 

 
 

، كهي ا البحث هحاؾ أربع خطواتيف هذ إف رطبيق طريقة التحليل التقابلي

عحاصر من كل محهما ديكن مقارنته، كرباين  ، كاختيار(Bِ) ك (Bُ) نظاـ اللغةربديد 

كاللغة  اصولة من اللغة األكيل، كروقع األخطاء أك الصعوبات من االختبلفات االثحٌن

 الثانية.

اسم قارنة بٌن اؼبعلى إجراء  الباحثةشجع رإف اػبركج من التفسًن اؼبذكور 

( بالتحليل التقابلي. اسم التفضيل) اإلندكنيسية كالعربية اللغة يف ةمستول اؼبقارنالصفة 

، كهي استحادنا إىل ثبلثة عحاصر اسم التفضيلالصفة مستول اؼبقارنة ك اسم سيتم ربليل 

 .ؼبقارنةالصفة مستول ااسم  تشكيلكيفية الك  ،التصحيف ناحية التعريف،من 

 

 واسم التفضيل المقارنةمستوى صفة اسم الالتحليل التقابلي عن  .أ 

التحليل من ناحية التعريف .1

ال ي  الصفةهي كلمة رستخدـ للتعبًن عن  اؼبقارنةمستول صفة اسم ال

صفة رستخدـ للتعبًن عن لا أما اسم التفضيل هو .كآخر كجودرقارف بٌن 

هذا . ل على جعل أك التعبًن عن اؼبقارفيف معحاها األصلي كيعم  ”lebih“معىن

، كال ي ناحية التعريفأكجه رشابه من  ااالثحٌن لديهميدؿ على أنه بٌن 



 

 
 

آخر مع قواعدها بوجود  د كاحدكجو رستخدـ بالتساكم للتعبًن عن اؼبقارنة بٌن 

 :اؼبثاؿ .اػباصة

 يف االندكنيسية اؼبقارنةمستول صفة اسم ال. ُ.ٓجدكؿ 

ةعادلمستوي الم فائقةمستوي ال مستوي المقارنة   

Sebaik, 

Sama baiknya dengan 

Lebih baik Terbaik, 

Paling baik 

Seluas, 

Sama luasnya dengan 

Lebih luas Terluas, 

Paling luas 

Semulia, 

Sama mulianya dengan 

Lebih mulia Termulia, 

Paling mulia 

Sepandai, 

Sama pandainya dengan 

Lebih pandai Terpandai, 

Paling pandai 

Seindah, 

Sama indahnya dengan 

Lebih indah Terindah, 

Paling indah 

 

عربية )اسم التفضيل(يف ال اؼبقارنةمستول صفة اسم ال. ِ.ٓجدكؿ 

مستوي المقارنة مستوي المعادلة مستوي الفائقة

 احسن احسن -

 اوسع اوسع -

 اكرم اكرم -

 اعمل اعمل -

 امجل امجل -

 ة.مستول اؼبقارن ةصفالاسم هو مثاؿ على جدكؿ  السابقاعبدكؿ 

من اإلندكنيسية ك  اللغة يف ةقارناؼبالصفة مستول اسم اعبدكؿ األكؿ أمثلة على 



 

 
 

الصفة اسم بٌن  التقابليتحليل المث سيتم إجراء . اسم التفضيلاألمثلة الثانية 

فيما يتعلق جبوانب اؼبساكاة كاالختبلؼ بٌن  اسم التفضيلك  ةقارناؼبمستول 

 .ناحية التعريفاالثحٌن من 

 كبلمها،  اسم التفضيلك  ةمستول اؼبقارن ةصفالاسم جانب اؼبساكاة بٌن 

 ةصفالاسم شكل  من معىن. أما آخركجود بوجود اؼبقارنة بٌن  معين يف سواء

ب الفرؽ بٌن االثحٌن من حيث يف كل لغة هو جانب من جوان ةمستول اؼبقارن

االندكنيسية ؽبا أشكاؿ  اللغة يف ةمستول اؼبقارن ةصفالاسم ، كهي تعريفال

 اكزنإال يتبع  تفضيلال يف اللغة العربية، شكلأما  .ـبتلفة كمعانيها لكل رصحيف

( يف صيغة اؼبفرد )مل رتشكل يف صبلة اسم التفضيلعبميع التصحيفات،  اكاحد

مستول يتكوف من  اسم التفضيل رصحيف أما، ”...lebih“يقتصر على معىن 

ال ديكن أف  صيغة اؼبفردةمع منوذج  اسم التفضيل، لذالككالفائقة،  ةاؼبقارن

  ”ter-/paling“معحاهأك  ة(مستول اؼبقارن) ”lebih“ معحاهيعرؼ ما إذا كانت 

 فعلأف متابعة كز كهي  ا سواء،صبيع أشكاؽبف )مستول اؼبقارنة الفائقة( أل

 للمذكر كفعلي للمؤنث.

 



 

 
 

 التحليل من ناحية التصنيف .٠

 اسم التفضيلك  ةمستول اؼبقارنة صفالاسم لتكوف قادرة على اؼبقارنة بٌن 

 ةمستول اؼبقارن ةالصفاسم لتصحيف  هو بياف، كفيما يلي من حيث رصحيفها

 :اإلندكنيسية كالعربية اللغة يف

 المقارنة مستوي الصفةاسم تصنيف  (أ 

 :اؼبقارنة يحقسم إيل ثبلثة مستوم الصفةاسم رصحيف 

 عادلةمستوى الم (ُ

 .متساكيةهو اف مستول اؼبقارنة ال ي رحص على أف شيئٌن مقارنت

 مستوى المقارنة (ِ

 .مستول اؼبقارنة هو أف أحد أغراض اؼبقارنة هو أكثر أك أقل

 الفائقة ستويم (ّ

يتم مقارنتها، اؼبختلفة ال ي  بعض اؼبواضيعمستول يوضح أنه من 

 .خرموضوعها دبوضوع آيتجاكز 

 



 

 
 

 تصنيف اسم التفضيل (ب 

التصحيف، كلكن ديكن ربديد ال حيدد مستول اؼبقارنة يف اللغة العربية 

ال ي رسمح فقط  اسم التفضيل استحادنا إىل حالة اسم التفضيلرصحيف 

 .فائقةالقارنة ك اؼب ستومبإجراء م

:ربع، ديكن معرفة ما يلياأل أنواع حاالت اسم التفضيلمن 

جيب أف جيتمع  متابعة اؿ كاليضيف )ؾبرد(،  غًن اسم التفضيل حالة (ُ

هذا يدؿ على أف هحاؾ شيئٌن يتم مقارنتهما ألف كجود اغبركؼ . من

هذا هو مستول اؼبقارنة  .سياؽيف هذاال  dari/daripadaاهمعحهو  من

 .يف اللغة العربية

، اسم اؼبعرفةأك  باسم الحكرة يضيفأك  المتابعة  اسم التفضيل إذا كاف (ِ

أف هحاؾ مقارنة بٌن  يشًن منحرؼ  . بعدـمنفبل ديكن أف يتبعه 

، ال يوجد سول عحصر كاحد يصبح شيئنا ارة أخرلكبعب .أشياء كثًنة

dilebihkan/diutamakan . هذا هو شكل من اؼبقارنة الفائقة يف اللغة

 .العربية



 

 
 

 كالعربيةاإلندكنيسية اللغة بة اؼبقارنمستول لصفة ااسم يف لتوضيح اؼبقارنة 

 :، الحظ اعبدكؿ التايلمن حيث التصحيفالتفضيل( اسم )

 كاسم التفضيل من ناحية التصحيف اؼبقارنةمستول صفة اسم ال .ٔجدكؿ 

 اسم التفضيل المقارنة صفة التصنيف رقم

 مستوم اؼبعادلة .1
Shofiyah secantik 

ibunya 

- 

 

Shofiyah sama 

cantiknya dengan 

kakaknya 

- 

 مستوم اؼبقارنة .2
Ilmu itu lebih utama 

daripada harta 
 العلم افضل من اؼباؿ

Ahmad lebih pandai 

daripada Ali 
 أضبد اعلم من علي

Foto ini lebih indah 

daripada foto itu 
 هذه الصورة اصبل من ذلك

 مستوم الفائقة .3
Rumah itu adalah 

rumah terluas di 

desa ini 

 البيت اكسع يف هذه القرية
 

Dialah yang paling 

utama 
 هو االفضل

 
Fatimah adalah 

semulia-mulianya 

wanita 

 فاطمة اكـر امرأة

، اسم التفضيل السابقةك  ةمستول اؼبقارنالصفة اسم رصحيف جدكؿ من 

 ةصفالاسم مساكاهتا هي اكاة كاالختبلؼ. من بٌن هحاؾ جوانب من اؼبس



 

 
 

رصحيف ؽبا  )اسم التفضيل(اإلندكنيسية كالعربية  اللغة يف ةمستول اؼبقارن

 ‟tingkat paling„ ك ةقارناؼبأك  ‟tingkat lebih„ لتعبًن اؼبتساكية مستول اؼبقارنة

بعد   ‟daripada„، هحاؾ دالةاإلندكنيسيةللغة  ةمستول اؼبقارن يف. ةفائقالأك 

ة عن التعبًن عن اللغة العربي، حيث يتم ةقارناؼبرعرض نشاط  (adjektiva)صفة 

 من الفائقة يف كلمستول أما يف  اسم التفضيل. طريق إضافة الدالة "من" بعد

ك "من" ال ي ربٌن أف هحاؾ  ‟daripada„الداالت  ذؼ، فإف كبلمها حياللغتٌن

 .فقط مت ذباكزه أك رفضيله اكاحد اظبااألشياء كأف  كثًنمقارنة بٌن  

اسم التفضيل اؼبقارنة على الصفة مستول اسم ، فإف الفرؽ بٌن ذلك بعد

من عدد التصحيفات بٌن  لو كاف .من حيث التصحيف هو عدد التصحيفات

االندكنيسية  اللغة يف مستول اؼبقارنة صفةالاسم  رصحيف—سواءاالثحٌن ليس 

، ديكن أف يكوف مستول أكثربوجودين أك عحد مقارنة . إىل ثبلثة مستويات

مستول قارنة ك مستول اؼبيسمى  ‟setara dan tidak setara„اعبودة كالشدة 

إىل قسمٌن؛ يحقسم من حيث الظركؼ اسم التفضيل رصحيف  إما فائقة.ال

أف هذا ليس مشكلة ألف  الباحثة رلر لكن—ةكمستول الفائق ةمستول اؼبقارن

كلمة مكونة رستخدـ للتعبًن عن معىن   وهيف االسس كاف اسم التفضيل 



 

 
 

“lebih”  كافياف لذلك  ةكمستول الفائق قارنةمستول اؼبف، معحاها األصلييف .

على ديكن التعبًن ، كتابمن  يذكر  اؼبعادلة يف اللغة العربية،شكل مستول  أما

 .فيه برغيا دبفقا او التثحية يف اعبملة االظبية أك اعبمع مشكل الصفة ب

 الفائقة.فيما يلي جدكؿ األمثلة اسم التفضيل مستوم اؼبقارنة ك مستوم 

 . أمثلة اسم التفضيل مستوم اؼبقارنة ك مستوم الفائقةٕجدكؿ 
 المعنى مستوي الفائقة المعنى مستوي المقارنة رقم

يػٍره ًمنى اىٍلًوقىايىةي  .ُ جً خى  Pencegahan lebih اٍلًعبلى
baik daripada 
pengobatan 

 Prasangka adalah اغبٍىًدٍيثً  أىٍكذىبي اىٍلظىنُّ 
ucapan yang 
paling dusta 

 Waktu itu lebih الذَّهىبً  أىشٍبىني ًمنى اىٍلوىٍقتي  .ِ
berharga daripada 
emas 

يػٍري   Sebaik-baik ilmu اٍلًعٍلًم مىا حىضىرىؾى  خى
adalah yang 
menyadarkanmu 

 Yang lebih hina اللًَّئٍيًم سىائًليهي  أىذىؿُّ ًمنى  .ّ
daripada orang hina 
yaitu yang 
mengejar kehinaan 

يػٍري   Sebaik-baik اٍلمىوىاًهًب اٍلعىٍقلي  خى
pemberian adalah 
akal yang cerdas 

 Dan yang lebih اٍلبىًخٍيًل نىائًليهي  أىقىلُّ ًمنى كى  .ْ
bakhil dari orang 
bakhil yaitu yang 
meminta-minta 

 Seburuk-buruk اٍلمىصىاًئًب اعبٍىٍهلي  شىرُّ كى 
musibah adalah 
kebodohan 

يػٍره ًمنٍ أىٍضعىفي اغٍبًيػٍلىًة  .ٓ  خى
ةً   أىقٍػوىل الشِّدَّ

Strategi yang paling 
lemah itu lebih baik 
daripada kekerasan 
yang menindas 

يػٍري  اأٍلىٍصحىاًب مىٍن  خى
 يىديلُّكى عىلىى اػبٍىًٍنً 

Sebaik-baik 
teman adalah yang 
menunjukkanmu 
pada kebaikan 

يػٍره ًمنى اىػبٍىٍرسي  .ٔ  Diam itu lebih baik اٍلكىًذبً  خى
daripada 

يػٍري  ـً مىا قىلَّ كى  خى  Sebaik-baikاٍلكىبلى
perkataan yaitu 



 

 
 

berbohong  َّدىؿ yang sedikit, tapi 
mengena 

يػٍره ًمنٍ أىدىبي اٍلمىٍرًء  .ٕ  خى
ًبهً   ذىهى

Adab seseorang 
lebih berharga 
daripada emas 
miliknya 

يػٍري  حػيهيٍم  خى الحَّاًس أٍحسى
 خيليقان 

Sebaik-baik 
manusia adalah 
yang paling baik 
akhlaknya 

اىػبٍىطىاءي مىعى ااٍلًٍسرتٍشىاًد  .ٖ
الصَّوىاًب مىعى  أىضٍبىدي ًمنى 
ادً  ٍسًتٍبدى  ااٍلً

Kesalahan yang 
tejadi setelah minta 
petunjuk lebih baik 
daripada kebenaran 
yang diiringi 
kesemena-menaan 

يػٍري  جىًلٍيسو يف الزَّمىاًف   خى
 ًكتىابه 

Sebaik-baik 
teman duduk di 
setiap waktu 
adalah buku 

 

 مستوي المقارنة صفةالاسم التحليل من ناحية تشكيل  .٤

ؼبقارنة يف اللغة االندكنيسية اؼبعرب عحها يف شكل امستول الصفة اسم 

كهي ، ثبلثةخاص مع منط مت صياغته على أساس رصحيفه الذم يحقسم إىل 

 .ةمستول الفائق، ك ةمستول اؼبقارن، عادلةمستول اؼب

:، كهياسم التفضيل طريقة لتشكيل أما

 لتشكيل لشركطثبلثة أحرؼ كقد استوفت اال ي فعلها صفة المأخوذ من  (أ 

 اسم التفضيل.

 .ؤنثلمل فعلىك لمذكرل فعلأ، كمها اسم التفضيل يتبعه كزف اؼبفردمث  (ب 



 

 
 

 :اؼبثاؿ

 رشكيل اسم التفضيل مثاؿ .ٖجدكؿ 

لصفة ا  ؼبعينا مؤنث اسم التفضيل مذكر اسم التفضيل 

 Lebih bagus حيٍسىنى  أىٍحسىني  Bagus حىسىنه 

ًبًٍن   Lebih besar كيبػٍرىل أىٍكبػىري  Besar  كى

 Lebih kecil صيٍغرىل أىٍصغىري  Kecil صىًغيػٍره 

من حيث   كاسم التفضيلاؼبقارنة مستول الصفةاسم  قبل شرح اؼبقارنة بٌن

 :اآلرية اعبدكؿ انظر، رشكيلهاكيفية 

 التشكيل كيفيةمستوم اؼبقارنة كاسم التفضيل من ناحية   صفةالاسم . ٗجدكؿ 

الصفة 
(Adjektiva) 

المقارنةمستوي  مستوي المعادلة  مستوي الفائقة 

Besar كبًن Sebesar - Lebih 

besar 
 Paling اكرب

besar 
 اكرب

Indah صبيل Seindah - Lebih 

indah 
 Paling اصبل

indah 
 اصبل

Baik حسن Sebaik - Lebih 

baik 
 Paling احسن

baik 
 احسن

Panjang طويل Sepanjang - Lebih 

panjang 
 Paling اطوؿ

panjang 
 اطوؿ

Mulia كرًن Semulia - Lebih 

mulia 
 Paling اكـر

mulia 
 اكـر



 

 
 

 ةصفالاسم ، هحاؾ أكجه رشابه كاختبلؼ بٌن من التفسًن اؼبذكور

. كاؼبعادلة األبرز بٌن التشكيل كيفيةمن حيث   كاسم التفضيلمستول اؼبقارنة 

اسم لتشكيل  ةقي. مث كبلمها حيتوم على صيغ أك ربديد طر ةاالثحٌن من الصف

اإلندكنيسية مع اللغة يف مستول اؼبقارنة  ةصفالاسم أما ، مستول اؼبقارنة ةصفال

يتم التعبًن كأما اسم التفضيل ،  ي سبت صياغتها على أساس رصحيفهااألمناط ال

 حالة اسم التفضيل.عحه يف الصيغة الرتكيبية على ظركؼ ـبتلفة من 

ربتاج فقط إىل رغيًن طبيعة الكلمة اسم التفضيل  يف األساس، لتشكيل

، يف هذه اغبالة رظهر جانبا من كلكن .فعلىأك  افعل إىل كزفاؼبطلوبة 

من كل  مستوم اؼبقارنة الصفةاسم اػببلفات بيحهما، كال ي هي صيغة اؼبفرد من 

يف اللغة االندكنيسية لديها شكل  مستوم اؼبقارنة الصفةاسم إذا كانت . لغة

اؼبقارنة، كمستوم  ، كمستولاؼبعادلةمستول  يرصحيف، كهـبتلف من كل 

ثبلثة من هذه التصحيفات ؽبا صيغة خاصة به كاستعماله إما يف صيغة الفائقة. 

 اؼبذكر كاحد فشكلت فقط بارباع كز أما اسم التفضيل  .ملةاعباؼبفرد أك بحاء 

يف  سواءال يزاؿ  ملةقبل أف يصبح اعبلذالك شكل اسم التفضيل ، اؼبؤنثك 

 ،لذالك، فائقةكالأاؼبقارنة  ستولم رصحيفه ل أما اسم التفضيلصبيع الظركؼ، 



 

 
 

 ةاؼبقارنحالته كمستوم ال ديكن أف يعرؼ صيغة اؼبفرد مع  كاف اسم التفضيل

 للمؤنث. فعلىك لمذكرل افعلوزف الفقط اربع  ألف صبيع شكله سواء، أكالفائقة

 رربي جيب أفاسم التفضيل إىل أف يكوف اعبملة  التشكيل كيفيةأما  

  اآلرية.وجودة يف اعبدكؿ اؼبتكوين الصيغة ما ك

 مستوم اؼبقارنة كاسم التفضيل صفةالاسم رشكيل  صيغة.َُجدكؿ 

 اسم التفضيل مستوي المقارنة صفةالاسم  رقم

 مستول اؼبعادلة .1
a. Se- + adjektiva. 

Ex: Shofiyah secantik 

ibunya. 

b. Sama + adjektiva +  

-nya + dengan. 

 Shofiyah sama :مثاؿ

cantiknya dengan 

kakaknya. 

- 

 مستول اؼبقارنة .2
     

       
 + adjektiva + 

daripada. 

 :مثاؿ

- Ilmu lebih utama 

daripada harta. 

- Penggaris lebih panjang 

daripada pena. 

يف اللغة العربية )اسم  مستول اؼبقارنة
 التفضيل(

متابعة اؿ  غًن اسم التفضيل حالة .أ 
 .كاليضيف )ؾبرد(

اسم التفضيل جيب أف يكوف مفردا  .ب 
 .مذكرا



 

 
 

 .ارباعه ًمٍن قبل مفٌضل عليه .ج 
 مثل :- العلم افضل من اؼباؿ

        - اؼبسطرة اطوؿ من القلم
 مستول الفائقة .3

a. Ter- + adjektiva. 

 Dia adalah wanita :مثاؿ

terpandai. 

b. Paling + adjektiva. 

 Dialah yang :مثاؿ

paling utama, 

فائقة يف اللغة العربية )اسم مستول ال
 التفضيل(

اسم التفضيل الذم يضاؼ إىل  .أ 
الحكًنة ك جيب أف يكوف مفردا مذكرا 

ك نوع ك  أك يضيف إىل اسم اؼبعرفة
 عدده حٌر.

 نوع ك ك أك اسم التفضيل مع اؿ .ب 
 عدده موافقا باسم اؼبوصوؼ.

 ال جيوز ارباعه ًمٍن. .ج 
 مثل : - هي اعلم امرأة
         - هو االفضل

فقط على  فعلىأك  أفعلكزف الذم يتبع اسم التفضيل  إف معىن شكل

الذم قارنة اؼب ستوميتكوف من ماسم التفضيل  رصحيف إما،  ,”...lebih“اؼبعىن

، ديكن لذلك ”-paling/ter“ال ي رعين  الفائقةمقارنة ك   ”lebih“عينرعطي م



 

 
 

اسم من أنواع  )اسم التفضيل( اللغة العربيةيف قارنة اؼبرعريف طريقة ركوين صبل 

 التفضيل.

الصياغات يستخدـ يف اللغة العربية  فائقةركوين اعبمل اؼبقارنة كال

يتبع كزف اسم التفضيل  التصريفاؼبعيارية على أساس ظركؼ ـبتلفة بعد عملية 

من حيث األنواع  مفضلهك اسم التفضيل العربية ربكم التوافق بٌن  كذالك اللغةك 

مستول  ةالصفاسم يف  أمامفرد، رثحية، أك صبع(. العدد )ك  )مذكر/مؤنث(

على أساس  ةيتم ررريب دكف سبييز شكل الكلماإلندكنيسية  ةاللغيف  اؼبقارنة

 الحوع كالعدد.

اسم أف جيعلها ديكن اإلندكنيسية كالعربية اللغة صبيع الصفات يف ليس 

ألنه يف اللغة العربية هحاؾ مصطلحات صفة مستوم اؼبقارنة أك اسم التفضيل ال

 ال رشمل صيغة كي إىل اسم التفضيلال ي جيب اعتبارها قبل رشكيلها  ةللصف

كن أف يكوف ، بعض الصفات ال دياإلندكنيسية اللغة كيفاسم التفضيل الشاذ 

، حبيث إذا كاف ددةاقواعد من قارنة مع منط معٌن ألنه قاعدة اؼبمستول 

 .شكلت خارج القواعد الححوية يطلق عليه شيء غًن عادم ةهحاؾ كلم

 



 

 
 

 الصفة مستوي المقارنة واسم التفضيلاسم بين  التشابه واالختالف .ب 

من  قابليتم كصفه باستخداـ التحليل التيهذا هو نتيجة البحث من ما 

 ةصفالاسم  بٌن التشكيل كيفيةكجوانب   ،كجوانب التصحيف تعريف،حيث ال

 اسم التفضيل.ك  ةمستول اؼبقارن

 الصفة مستوم اؼبقارنة كاسم التفضيلاسم بٌن التشابه . ُُجدكؿ 
 (B2) اسم التفضيل (B1) الصفة مستوي المقارنة التحليل التقابلي

 تعريفالناحية 
1)Kata yang digunakan 

untuk mengungkapkan 

sifat yang berfungsi 

memperbandingkan antara 

wujud yang satu dengan 

wujud lainnya. 

2)Setiap kata atau 

kalimatnya bermakna 

perbandingan antara satu 

wujud dengan wujud lain. 

1) Kata sifat bentukan untuk 

menyatakan makna 

“lebih” dan berfungsi 

untuk menyatakan kalimat 

perbandingan. 

2) Setiap kata atau 

kalimatnya bermakna 

perbandingan antara 

wujud satu dengan wujud 

lainnya. 

 تصحيفالناحية 
1) Terbagi menjadi tiga 

klasifikasi; tingkat ekuatif, 

komparatif, dan superlatif. 

2) Pada rumus tingkat 

komparatif terdapat fungsi 

„daripada‟ setelah 

adjektiva yang 

menunjukkan adanya 

perbandingan. 

3) Menghilangkan fungsi 

„daripada‟ pada kalimat 

perbandingan superlatif. 

1) Mempunyai klasifikasi 

tingkat komparatif dan 

tingkat superlatif. 

2) Isim tafdhil diikuti oleh 

 menunjukkan aktivitas ‟من„

perbandingan pada tingkat 

komparatif. 

3) Isim tafdhil tidak diikuti 

oleh „من‟ menunjukkan 

hanya ada satu isim yang 

dilebihkan dari beberapa 

hal yang diperbandingkan. 



 

 
 

كيفية ناحية  
 التشكيل

1) Terbentuk dari kata sifat 

atau adjektiva yang 

mengikuti rumus 

klasifikasinya. 

2) Terdapat rumus untuk 

membentuk kata sifat 

tingkat perbandingan yang 

dirumuskan berdasarkan 

klasifikasinya. 

1) Terbentuk dari kata 

sifat atau na‟at yang 

kemudian diikutkan pada 

wazan  َاَْفَعل atau فُْعلَى. 

2) Mempunyai tata cara 

membentuk isim tafdhil 

secara sintaksis yang 

dirumuskan berdasarkan 

macam-macam 

keadaannya. 

ة الصفاسم يف شكل معادالت بٌن قابلي بعد كصف نتائج التحليل الت

كبلمها لديه ف، )اسم التفضيل( االندكنيسية كالعربيةاللغة  اؼبقارنة يف مستوم

 .اسم التفضيلقارنة ك اؼبالصفة مستول اسم فيما يلي االختبلفات بٌن . اختبلفات

 الصفة مستوم اؼبقارنة كاسم التفضيلاسم بٌن  ختبلؼاال. ُِجدكؿ 
  الصفة مستوي المقارنة التحليل التقابلي

(B1) 

 (B2) اسم التفضيل

 تصحيفالناحية 
Kata sifat tingkat 

perbandingan mempunyai 

bentuk serta makna yang 

berbeda untuk setiap 

klasifikasinya. 

Bentuk isim tafdhil hanya 

mengikuti wazan tunggal 

untuk semua klasifikasi, 

sehingga isim tafdhil dalam 

bentuk tunggal baru sebatas 

arti “lebih” karena semua 

bentuknya sama. 

 تصحيفالناحية 
Klasifikasi kata sifat tingkat 

perbandingan terbagi 

menjadi tiga; tingkat 

ekuatif, komparatif, dan 

superlatif. 

Standarisasi jumlahnya 

tidak ada. Namun, dari 

macam-macam keadaan 

dapat diketahui jika isim 

tafdhil memiliki dua 

klasifikasi, yaitu tingkat 

komparatif dan superlatif 



 

 
 

كيفية ناحية  
 التشكيل

1) Bentuk tunggal (sebelum 

menjadi kalimat) kata 

sifat tingkat 

perbandingan punya 

bentuk berbeda-beda dari 

setiap klasifikasinya. 

2) Kata sifat tingkat 

perbandingan bahasa 

Indonesia disusun tanpa 

membedakan bentuk 

kata berdasarkan jenis 

dan jumlahnya. 

1) Isim tafdhil dibentuk 

hanya dengan satu 

wazan, sehingga bentuk 

isim tafdhil sebelum 

menjadi sebuah kalimat 

tetap sama dalam 

keadaan apapun. 

2) Pembentukan isim 

tafdhil berdasarkan 

keadaannya mengatur 

kesesuaian antara isim 

tafdhil dengan 

mufaddhalnya dalam hal 

„adad (mufrad, 

tatsniyah, atau jama‟) 

dan jenis 

(mudzakkar/muannats). 

اسم ك  ةمستول اؼبقارن ةصفالاسم ، ديكن أف نستحتج أف بحث السابقةمن ال

 ، كالتصحيف، كتعريفختبلفات، سواء من حيث الأكثر من اال التفضيل له التشابه

 .اإلندكنيسية كالعربية اللغة يف ةمستول اؼبقارنة الصفاسم  التشكيل كيفية

 

 تدريس اسم التفضيل طريقة . ج

 ة مستوملصفااسم ها حوؿ حبثاستحادان إىل نتائج البحث كالتحليل ال ي سبت 

، كهو قابليالتحليل الت)اسم التفضيل( ب اإلندكنيسية كالعربيةيف اللغة  اؼبقارنة

 .األجحبية يف اؼبدرسة ةالطبلب اللغشكبلت عحدما يتعلم األساس ؼبعرفة اؼب



 

 
 

كخيار ليتم رطبيقها عحدما ركوف  اسم التفضيل لتعلما ةقيطر ال بعضهحاؾ 

 :فقا للمراجع الحظرية، كهياو معملية التعلم يف اؼبدرسة 

 القواعد كالرتصبةطريقة  .ُ

هذه الطريقة هي الطريقة ال ي رركز على حفظ القواعد كاألمور اؼبتعلقة 

أف اللغة  القواعد كالرتصبةطريقة يفرتض  .األكىل، كهي اإلندكنيسيةدبعاين اللغة 

رتكامل كحظاـ من القواعد ال ي سيتم مبلحظتها يف الحصوص  (B2) اؼبستهدفة

يعتمد هذا على أكجه . (B1) كاعبمل ال ي رتعلق بقواعد كمعاين اللغة األكىل

من  Bِ). ك (Bُ دراستهاالتشابه كاالختبلؼ بٌن اللغة األـ كاللغة ال ي رتم 

 .رركيز الدركس كالتدريبات يه ال ياالختبلفات اؼبوجودة يف اللغتٌن، 

ككبلمها يتم رقدديها مع ة القواعد كالرتصبة قيهذه الطريقة هي مزيج من طر 

 :اػبطوات التالية

قدمة كرعريف اؼب، يبدأ اؼبعلم من رقدًن اؼبوضوع من خبلؿ شرح قدمةاؼب (أ 

ال ي جيب  اسم التفضيل ، كهي)الححوية( يف اللغة العربيةواعد الق بعض

 .حفظها



 

 
 

ب. كرعريفه كررصبته إىل لغة الطبل اسم التفضيليقـو اؼبعلم بإدخاؿ مفهـو  (ب 

مع قواعد اللغة  ةقارناؼبـز األمر إلجراء ف يلمث يقدـ اؼبعلم أمثلة ملموسة، إ

 .الطبلب فهمؼبساعدة  يةيومالللطبلب 

 :اؼبثاؿ شرح بعض القطاعات الححوية،بأمثلة حسب اغباجة  اؼبعلميشرح  (ج 

 من القلم،  اطوؿاؼبسطرة 
 من اؼباؿ،  افضل العلم
 ، االفضلهو 
 امرأة،  اعلمهي 

 امرأة اكـرفاطمة 
اسم أف كل كلمة يتم التأكيد عليها يف اؼبثاؿ هي عبارة عن  اؼبعلميشرح 

كما  .افعل كزفتبع يالذم ال حيتوم إال على شكل كاحد، كهو التفضيل 

، ككذلك ، كالظركؼ اؼبختلفةاسم التفضيلإجراءات رشكيل  اؼبعلمشرح 

ككل محها له قواعد  )مؤنث/مذكر( كالعدد )مفرد، رثحية، صبع(نواع األحوؿ 

ححوم المن الطبلب إجراء ربليل  اؼبعلميف أكقات أخرل، يطلب . ـبتلفة

 عرابه.حىت ا



 

 
 

من الطبلب  ، يطلب اؼبعلمالتفضيلاسم  مفهـو بعد أف يفهم الطبلب (د 

ررصبتها، الصعوبة يف  إذا كانت هحاؾ مفرداتة. حفظ قائمة اؼبفردات كالرتصب

 .اؼبفردات قبل الدخوؿ يف خطوة التطبيق اؼبعلميشرح 

لطبلب لفهم ، مث روجيه اكموضوع  ةالعربي اللغة يقـو اؼبعلم بتوفًن الحص (ق 

، ييطلب من بعد ذلك. ملةجبة صبلة بكلمة، ك كلم تهاررصبك ؿبتول القراءة 

 .الطبلب مطابقة القواعد ال ي مت حفظها مع نص القراءة

كما اسم التفضيل   أف يتمكن الطبلب من ربديد يرجي، يف هذه اغبالة

 .حفظوا

من اسم التفضيل من الطبلب أف حيفظوا اؼبعلم حهائي، يطلب الكحشاط  (ك 

اؼبحزلية يف فهم مث إعطاء الواجبات . جانب التصحيف ككيفية رشكيله

 .كررصبتها اسم التفضيل اؼبفردات

 االنتقائيةطريقة  .ِ

هذه الطريقة هو خليط من عحاصر عدة طرؽ، كخاصة الطريقة  تر ظه

خطوات رقدًن التعلم من هذه الطريقة هي  أما  القواعد كالرتصبة.اؼبباشرة كطريقة 

 :كما يلي



 

 
 

 .األخرل ةقيالطر ، كما هو عن اسم التفضيلقدمة اؼب (أ 

يوفر اؼبعلم اؼبواد يف شكل حوارات قصًنة مع موضوع األنشطة اليومية ال ي  (ب 

 اغبركات،شفويان مع عرض هذه اؼبادة اسم التفضيل ركرارا. يرتوافق مع اؼبادة 

 .الصور أكاالشارة، 

، كهي اؼبسودات ديكن رقدًن هذه اؼبادة مع كاحدة من ثبلث مسودات

 .كاؼبسودات االرصالية، اؼبتبلعبة، كاؼبسودات شبه التواصلية

 .اغبوارات بسبلسةرقليد ، مث وجيه الطبلب لتأديب اغبوارر (ج 

حح الطبلب قراءة نصوص ذات بيق اغبوار الذم مت رعلمه بسبلسةبعد رط (د  ، ديي

طي اؼبعلم مثاالن على طريقة جيدة أع، ذلك بعد .مواضيع رتعلق باغبوارات

 .كصحيحة للقراءة يتبعها الطبلب بشكل متكرر

، أك باالشارة أكالها يفسر  علماؼب، فإف كانت هحاؾ مفردات صعبةإذا   (ق 

 .، أك غًنها، أك الصورركاتاغب

اسم يقـو اؼبعلم بإدخاؿ هياكل مهمة يف قراءة الحصوص اؼبتعلقة دبواد  (ك 

دراسة القراءة كررصبة لمث يطلب اؼبعلم من الطبلب . هايحاقش، مث التفضيل

 .نص القراءة



 

 
 

اغباجة، التقييم الحهائي يف شكل أسئلة حوؿ ؿبتول ، إذا دعت االختتاـ (ز 

 .رركيب اسم التفضيل الذم ناقشت قبله القراءة كمواد

ؼبتعلقة لطريقة ايقة هو ؾبموعة متحوعة من ا، فإف عرض هذه الطر ذالككب

إىل ذلك، ريستخدـ  . أضفاؼبعدة دكات، كاأل، الوقتكقدرة اؼبعلم ،دبواد التعلم

، كـبتربات اللغة  LCDك VCD، ، مثل األفبلـالوسائل التعليمية اغبديثة أيضنا

 .اؼبعتمدة على الكمبيورر أك ـبتربات الوسائط اؼبتعددة

 ربليل األخطاءطريقة  .ّ

ال ي هي جزء من رقحيات  العب لغوية() رتضمن هذه الطريقة لعبة لغوية

ردريب الطبلب على اللعبة اللغوية هو أف من هذه  كالغرض .التعلم العربية

، األخطاء يف القراءة لتصحيحها ظةكمبلح االستماع إىل مواد القراءة ىفالرتكيز 

 يفهموف اؼبادة التعليمية ال ي يتم دراستها طبلبحيث سيجعل هذا الرتكيز ال

 ؼبادة اسم التفضيل.، كخاصةن بالسركر

 :خطوات العرض التقدديي كالتايل



 

 
 

فقرات بسيطة رتفق مع مستول قدرة الطبلب الحصوص أك القم بإعداد  (أ 

الكتب /دراسةديكن أخذ الحص من الكتب الاسم التفضيل )باؼبادة  ةاؼبرربط

 (.ة أك غًنها من اؼبواداؼبطالعاؼبدرسية أك كتب 

يف تابعة الحص مع صبيع الطبلب حىت يتمكن اعبميع من اؼبشاركة كاؼب كزع (ب 

 .مبلحظة الحص

ؼ أك اختبار مستول انتباه لبللتفا. اؼبعلم أك أحد الطبلب الحص ببطء يقرأ (ج 

لكلمات رعمد قراءة بشكل غًن صحيح، سواء من حيث بعض ا ،الطبلب

، كعدده )مفرد، مثين، أك صبع( ،ه )مذكر/مؤنث(، كأنواعركؼ، كاغبحركاره

 ./عكسقريبةة الأك مع الكلم

 :ثاؿاؼب (د 

 :هأقر يأجزاء من اعبمل يف الحص  -

 ك أىركب بالطٌائرًة ألهنا اىٍسرىعي ًمن القطاًر ... ...

 :يقرأ الطبلب الحص -

 ألهنا اىٍبطىأي ًمن القطاًر ... ... ك أىركب بالطٌائرةً 

 :مث يصححوهنا بقوؽبم الطبلب الذين جيدكف األخطاء -



 

 
 

 "آسف، لقد قلتى ابطأ، ككاف جيب اف رقوؿ اسرع"

أك صبيع ، يدرؾ الطبلب اغبريصوف ما يتعلق األمر بالقراءة اػباطئةعحد (ق 

 :، مث يقاطعوهنا كيصححوهنا بقوؽبمالطبلب أف القراءة خاطئة

 "آسف، أنت قلت .../ لقد قلت ..."

 "ك كاف جيب اف رقوؿ ..."

حيصل الطبلب الذين جيدكف الكثًن من األخطاء كيصعبوف رصحيحها على  (ك 

 .اؼبكافأة اؼبحاسبة من اؼبعلم

، ديكن أف رتم هذه الطبلب الفرصة للمشاركة بحشاطيع يتسىن عبم ،حوعالك (ز 

 .اللعبة يف أزكاج أك يف ؾبموعات

 .تقييمالتوضيحات أك التعليقات ك الاللعبة ب يحهي اؼبعلم (ح 

 ل ي ديكن أف ركوف خيارنا ؼبدرساالسم التفضيل  التعٌلم ةقيبعض طر  هذه

االنتباه إىل ب .ذباه الطبلباسم التفضيل  اللغة العربية عحدما يريدكف رعليم

ثاؿ عوامل اؼب اسم التفضيل. العحاصر ال ي رعتمد على قباح اللغة العربية، خاصة

 .اؼبعدةدكات اؼبعلم، ككذلك الوقت كاأل ةمهار ، ك الداخلية للطبلب

  



 

 
 

 الخامس الباب

 االختتام

 الخالصة .أ 

 اللغة لصفة مستول اؼبقارنة يفالسم  قابلياستحادا إىل دراسة التحليل الت

 :األشياء ال ي ديكن رلخيصها على الححو التايل بعضاإلندكنيسية كالعربية، هحاؾ 

بحاءن  ()اسم التفضيل يف اللغة اإلندكنيسية كالعربية لصفة مستول اؼبقارنةااسم  .ُ
كالتحليل من حيث التصحيف  التعريف، كهي التحليل من حيث ثبلثة أمورعلى 

بٌن  قابليالتالتحليل . قارنةاؼبالصفة مستول اسم رشكيل كالتحليل من حيث 
، على التشابه كاالختبلؼ اسم التفضيل فيهماك قارنة اؼبالصفة مستول اسم 

 :الححو التايل
كبلمها   اسم التفضيلقارنة ك اؼبالصفة مستول اسم ، التعريفمن حيث  (أ 

 .للتعبًن عن اؼبقارنات
مستول اؼبقارنة بٌن اإلندكنيسية  الصفةاسم  ، فإففيما يتعلق بالتصحيف (ب 

 .ؽبما رصحيف من اؼبقارنات اؼبقارنة كالفوقية اسم التفضيلك 
 الحعت. ، يتم رشكيل كل من الصفات أكتشكيلكيفية المن حيث   (ج 
 .اإلندكنيسية يحقسم إىل ثبلثةالصفة مستوم اؼبقارنة يف اسم رصحيف  (د 

اسم  مل يتم روحيد. ة، كمستول الفائقةمستول اؼبقارن، عادلةمستول اؼب



 

 
 

 الفائقة ، كلكن يسمح فقط ؼبستويات اؼبقارنة كمستوياتيف العدد التفضيل
 .على أساس ظركؼ ـبتلفة

اإلندكنيسية دكف التفريق بٌن  اللغة يف ةمستول اؼبقارن ةصفالاسم يتم ررريب  (ق 
يف حٌن أنه يف اللغة العربية رعيٌن . شكل الكلمة حسب الحوع كالعدد

 العدد. من حيث الحوع ك مفضله ك اسم التفضيل مبلءمة بٌن
، كهي الطريقة كخطوات العرض اسم التفضيللطريقة اؼبستخدمة يف رعلم ا .ِ

ال ي  ربليل األخطاء؛ لعب اللغة، كطريقة االنتقائية، كالطريقة القواعد كالرتصبة
مت كتابة  قابلي.قارنة كسبشيا مع التحليل التطرؽ ردريس القواعد من خبلؿ اؼب

 .ٖٖ-ِٖخطوات رقدًن هذه الطرؽ يف الصفحات 
 

 اتقتراحاال .ب 

 :هي كما يلي الباحثةبعض االقرتاحات من 

كجه ، يتوقع من القراء أف يكونوا قادرين على ربديد كفهم أمع هذا البحث .ُ
 .اسم التفضيل ك اؼبقارنة ة مستومالصفاسم التشابه كاالختبلؼ بٌن 

كأكجه التشابه بٌن االختبلفات اؼبعركفة  تقابليةخبلؿ البحوث التحليلية ال من .ِ
، من اؼبتوقع اسم التفضيلاإلندكنيسية  اللغة يف اؼبقارنةمستول  ةصفالاسم بٌن 

خاصة للمعلمٌن  .اسم التفضيل أف يعرؼ القراء كيفهموف جيدان طريقة رعلم
بعد معرفة أين  اسم التفضيل لتكوف قادرة على فهم طرؽ فعالة كفعالة لتعلم



 

 
 

لم باستخداـ الكثًن من ، جيب أف يتم التعيف رعلم اللغة األجحبية .الصعوبات
، كالتعزيز )التدريبات( حبيث يكوف الطبلب معتادكف على اؼبمارسات، التكرار

 اللغة األكيل كاللغة الثانية. الرتريبات الححوية بٌنالتمييز بٌن 
 

 االختتام . ج

 ةعلى الحجدة، الحعمة، كاؽبداي عٌز ك جلٌ ر ا ، نشكاغبمد  رب العاؼبٌن

قدرت الباحثة على اسباـ هذه الرسالة  جبميع هذه كلها ، ألفا لعباده مححال ي 

 العلمية.

، كهحاؾ ال رزاؿ بعيدة عن الكماؿ الرسالة العلميةأف هذه  لباحثةدرؾ ار

االقرتاحات  ذالك، لالرسالة العلميةالقصور كاألخطاء يف هذه  العديد من أكجه

 .العلمية تحسٌن هذه الرسالةل الباحثة ررجوال ي  اؼببحية كاالنتقادات

ا سبحانه كرعاىل  العلمية برضاءأف ركوف هذه الورقة  الباحثة تنأمل

، ػبطاب العلمي يف عامل التعليمف اكمن يقرأها كيضي لباحثةكستكوف مفيدة ل

، حبيث ديكن أف يكوف مرجعا إضافيا للقراء الذين يرغبوف يف العربية اللغة كخاصة

 . كا أعلم بالصواب.آمٌنة مستوم اؼبقارنة. الصفاسم ك  اسم التفضيل فهم
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