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 ملخص

اإلندونيسية واستراتيجية   Preposisi بية والعر التحليل التقابلي بين حروف الجر 
 تعليمها

 فعةتسيتي حبيبة مر 

يبحث ىذا البحث عن مشكلة القواعد النحوية واليت تركز على حروف اصتر يف اللغة 
 تأيت من التشابو و االختالف بُتيف اللغة اإلندونيسية. خلفية ىذا البحث  Preposisiالعربية و 

ان تسهل أو تصعب اظتتعلمُت. من خالل معرفة التشابو و اليت ديكن  Preposisiحروف اصتر و 
مشكلة  .اللغة العربية واإلندونيسية ديكن تصميم اسًتاتيجيات ػتددة لتسهيل متعلمياالختالف 

االختالف بُت حروف اصتّر يف اللغة العربية ( ما ىو التشابو و ٔالبحث يف ىذا البحث كما يلي: 
 ( وكيف كانت االسًتاتيجية التعليمية الفعالة ظتتعلمى اللغةٕيف اللغة اإلندونيسية،  preposisi و

االختالف بُت التشابو و  لوصفالعربية واإلندونيسية. وأما اعتدف اطتاص من ىذا البحث فهو 
يف اللغة اإلندونيسية والبحث عن االسًتاتيجية التعليمية  preposisiحروف اصتّر يف اللغة العربية و 

 .الفعالة ظتتعلمى اللغة العربية واإلندونيسية
يف رتع . (library research)كتي اظتبحث وع اليستخدم ىذا البحث اظتدخل النوعي بن

البيانات من خالل الوثائق من البيانات األساسية والبيانات الثانوية. وحتليل البيانات باستخدام 
 ختفيض البيانات، وعرض البيانات، ورسم اإلستنتاج.

وجود التشابو و (  ٔانطالقا من نتيجة البحث، جتد الباحثة بعض النتائج منها: 
من ناحية التقسيم، اظتعٍت، اصتملة واطتصائص.  اظتثال من  preposisiو   اإلختالف يف حروف اصتر

، إذا استخدم أحد بينهما واإلختالف.نفس اظتعٌت مع معٌت أصلي حروف اصتر  ماعت، اظتعٍتناحية 
فيمكن استخدام بعض األشكال يف  preposisiوأما  حروف اصتر فإنو يظهر العديد من اظتعاين.

و اإلسًتاتيجية اظتناسبة يف تعليم حروف اصتر ىي باستخدام اإلسًتاتيجية شرح ( ٕترتيب اصتملة 
 البيان.

  ، اإلسًتاتيجية التعليمية preposisiحروف اصتر و ، التحليل التقابلي الكلمات المفاتيح:



 



 



 

 شعار

                  



 

 إىداء

 اضتمد هلل رّب العاظتُت، بالشكر إىل اهلل تعاىل، قّدمت  ىذه الرسالة العلمية إىل:

. والدي أيب راحيو وأمي إيلية احملبوبان اللذان قدمان التوجيو والدافع يف كل ٔ

 حيايت.

أخي ىندري فروق، أخي أري سوسنطا، وأخي بودي  . وإىل رتيع أخواين احملبوب ٕ

 سوقٍت الذي أعطاين اظتساعدة مادية كانت أو روحانية. 

. وال أنسى أن أشكر شكرا جزيال إىل ػتّمد رحيان الدابينا الذي أعطى النشاطة ٖ

 للباحثة حىت قدرت على إدتام كتابة ىذه الرسالة العلمية.

أعطوين اضتماسة واظتساعدة حىت قدرت على إدتام  . إىل رتيع اظتشرفُت الذين قد ٗ

كتابة ىذه الرسالة العلمية. عسى اهلل أن يعطيهم عمرا طويال ورزقا بركة آمُت 

 يارب العاظتُت.

الذين اعطوين  ٕ٘ٔٓ. زمالئي احملبوبُت يف قسم تعليم اللغة العربية ظترحلة ٘

 مية.والدوافع والتشجيعات حىت قدرت إلدتام ىذه الرسالة العل



 

 ترجمة الباحثة

مايو  ٜٔفعة ولدهتا يف بايونج باتو، يف التاريخ تيت حبيبة مر ياسم الباحثة س

 وىي ابنة الرابعة من اظتتزوج سيد اضتاج راحيو وسيدة اضتاجة إيلية. ٜٜٚٔ

بدأت الباحثة الدراسة من روضة األطفال نور العلوم بايونج رجيو وأدتتها سنة 

دراستها يف اظتدرسة نور العلوم اإلبتدائية اإلسالمية بايونج . واستمرت الباحثة ٖٕٓٓ

. مث إلتحقت الباحثة دراستها يف معهد دار القلم جينتونج ٜٕٓٓرجيو وأدتتها سنة 

درست الباحثة جبامعة  ٕ٘ٔٓ. ويف السنة ٕ٘ٔٓجايانيت تاؾتَتانج وقد أدتتها سنة 

لًتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة رادين إينتان اإلسالمية اضتكومية المبونج يف كلية ا

 العربية.



 

 كلمة شكر وتقدير

زتدا هلل عز وجل على رتيع النعم الكثَتة اليت أعطاه للباحثة حىت تقدر على  

كتابة ىذه الرسالة العلمية بالرغم من أن فيها العيوب واألخطاء الكثَتة. والصالة 

الذي قد زتل الناس من الظلمات والسالم على الني الكرًن ػتمد صلى اهلل عليو وسلم 

التحليل التقابلي بين حروف الجر العربية و " إىل النور. ىذه الرسالة العلمية مبوضوع:

PREPOSISI "اإلندونيسية وإستراتيجية تعليمها 

وهبذا وعت الباحثة أن إدتام ىذه الرسالة العلمية ىو حقا عون و توفيق من اهلل. 

كل مشاركة  الباحثة جزيل الشكر إىل رتيع األطراف علىفبهذه اظتناسبة أن تقّدم 

 وتشجيع. وباطتصوص إىل سادات األفاضيل: 

كلية الًتبية والتعليم جبامعة ة، كعميدة   اظتاجستَت  ة نَتفا ديانا،الدكتور  ةاألستاذ. ٔ

 رادين إينتان اإلسالمية اضتكومية المبونج.

و ػتمد ربية، م تعليم اللغة العقس ةكرئيس ةظتاجستَت ة أمي ىجرية، االدكتور  . ٕ

مها اللذان قدماين العديد من التشجيعات طوال الدراسة عفيف أمراهلل كسيكريًت 

 حبامعة رادين إينتان اإلسالمية اضتكومية المبونج.



 

كمران أسعد و   . األستاذ الدكتور سلطان شهريل، اظتاجستَت كاظتشرف األولٖ

لوقت ورتيع شكرا جزيال على تقدًن ا، اظتاجستَت كاظتشرف الثاين إرشادي

 كتابة ىذه الرسالة العلمية.االرشادات والتوجهات إلدتام  

جبامعة االسالمية  اظتركزية الًتبية و التعليم ورئيس اظتكتبة كليةل اظتكتبةرئيس . ٗ

 اظتعلومات من خالل توفَت المبونج الذين ساعدوا الباحثاضتكومية رادين انتان 

 اجة.تعن اظتراجع احمل

مدة الدراسة بكلية الًتبية  اضرات اللذين أعطوين التوجيهاترتيع احملاضرين واحمل. ٘

 والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية اضتكومية المبونج.

. أصدقائي احملبوبُت ليلي حيات جيهان، و كيكي وحيوين، و فطري شاره، و ري ٙ

 إينيس و سيت نور عُت، و يسي فاترا.

،  وباطتصوص  ٕ٘ٔٓظترحلة  من طلبة قسم تعليم اللغة العربيةصدقائي صتميع أ. ٚ

اللذين أعطوين النشاطة واظتساعدة ،  PPL وKKN للفصل األلف وزمالئي يف 

 ا فواحدا.اليت ال ديكن ذكرىا واحدوالتشجيع والدعاء 



 

على  ةالباحث ترجوعت الباحثة أن حبثها ال يزال بعيد عن الكمال. ولذلك 

و نفس  اهلنفس احبثهنفع اإلقًتاحات وإلنتقدات من القارئُت، وعسى أن يتقدًن 

 . آمُت يا رب العاظتُت.رئُتاالق
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 مٜٕٔٓ
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 وبحثها نتيجة البحثرابع  : لا الباب

يف اللغة  Preposisiبُت حروف اصتر يف اللغة العربية و  اإلختالف أ.
 ٘٘ ...................................................... اإلندونيسية



 

 ٘ٚ ............................ ت اإلسًتاتيجية لتعليم حروف اصترخطوا. ب

  اختتامالباب الخامس  : 

 ٚٚ ......................................................... أ. خالصة 
 ٓٛ ........................................................ قًتاحاتاب. 
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 الباب األول

 مقدمة

 تأكيد الموضوع . أ

على الصورة الواضحة وتسهيل الباحثة يف فهم كاطتطوة األوىل للحصول 

ىذه الرسالة العلمية، فيحتاج إىل بيان معٌت اظتصطالحات اظتتعلقة مبوضوع ىذه 

" التحليل التقابلي بين حروف الجّر  أما اظتوضوع عتذا البحث فهو الرسالة العلمية.

ت منها واظتصطالحا ."ااإلندونيسية واستراتيجية تعليمه Preposisiالعربية و 

 وىي:

 . التحليل التقابلي1

 contrastive analysis, different analysis, differential)أو التحليل التقابلي 

linguistics)  ىو إجراء دراسة يقابل فيها الباحث بُت لغتُت أو أكثر من عائلة لغوية

إلتقاء  واحدة أو عائالت لغوية ؼتتلفة هبدف تيسر اظتشكالت العلمية اليت تنشأ عند

 1ىذه اللغات كالًترتة وتعليم اللغات األجنبية.

 . حروف الجر1

                                                             
1
 Hari Murti Kridalaksana, Kamus Linguistik Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia, 

2008), hlm. 15 



 

الكلمات اليت كانت بعدىا غترورا، ومن خصائصها حروف اصتر ىي 

2.ما بعدىا مكسورة
. 

3 .Preposisi 

من  األجزاءتعرب عنها بعد األشتاء لتكميل ىي الكلمات اليت  Preposisiو 

 3اصتمل لتحقيق اظتعٌت اظتقصود.

 . استراتيجية التعليم1

اسًتاتيجية التعليم ىي األنشطة جيب أن يقوم هبا اظتعلم والطالب لتحقيق 

 أىداف التعليم بفعالة.

 اسباب اختيار الموضوع . ب

أما األسباب يف اختيار ىذا اظتوضوع " التحليل التقابلي بُت حروف اصتّر يف 

 فهي كالتايل: يف اللغة اإلندونيسية واسًتاتيجية تعليمها " Preposisiة و اللغة العربي

فاألوىل، أردات الباحثة أن تعرف التشابو واالختالف بُت لغتُت اللغة العربية 

اظتناسبة للمتعلمُت واللغة اإلندونيسية. الثانية، أرادت الباحثة أن تعرف اإلسًتاتيجية 

 من لغتُت.

                                                             
2
 Muhammad Mujianto Al-Batawie, Menyelami Samudera Huruf, (Fahimna Publishing), 

2017, hlm. 27. 
3
Abdul Chaer , Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2000, 

hlm. 122. 



 

 خلفية البحث ج.

اللغة العربة  لغة القرآن وىي إحدى من أداة اإلتصال الدولية اليت كانت 

و أمر لذلك تعلم اللغة العربية ى. تدرسها الدول العربية أو من غَت العربيةتستخدمها و 

 4ُت.ضروري للجميع، وخاصة للمسلم

أعلى من  مواقفها  ويف حُت أن اللغة اإلندونيسية ىي اللغة الوطنية اليت كانت

باإلضافة إىل ذلك، توضح مواقف اللغة اإلندونيسية كاللغة الوطنية  5ة.ياللغة اظتنطق

من خالل استخدامها اإلندونيسية يف العالقات بُت الوكاالت ضتكومية ونشر 

 6اظتعلومات على اجملتمع.

لكلمة يف اللغة العربية ىي لفظ يدل على معان واحد، بينما الكلمة عند أن ا

اطترباء النحوية وىي األلفاظ اظتستخدمة لتدّل على معان مفرد.  الكلمة عتا ثالثة 

 7أنواع، وىي إسم، فعل، وحرف.

                                                             
4
 Imadudin Sukamta. Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab Sistematis, (Yogyakarta: 

Nurmala Media Idea, 2007),  hlm. v 
5
 Edi Suyanto, Membina, Memelihara, dan Menggunakan Bahasa Indonesia dengan Baik 

dan Benar, (Yogyakarta: Ardana Media, 2011), hlm. 31. 
6
Mulyati, Terampil Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), hlm. 17. 
7
 Moh. Zuhri, Tarjamah Jami‟ud Durusil „Arabiyyah Jilid I, (Semarang: CV. Asy Syifa, 

1991), hlm. 22 



 

نوع من الكلمة، على أساس النظرية فإن اضتروف ىي الكلمة ما   حروف اصتر

كانت عتا وظيفة ومعٌت ال يظهر إال إذا انتظم يف اصتملة. بكلمة أخرى أن اضتروف 

8 ىي الكلمة من غَت اسم وفعل.
  

وتعد حروف اصتر من اضتروف اظتعاين يعٍت يف اللغة العربية أهنا عاملة بوظيفتها 

يف إحداث اإلعراب أي التغَّت يف آخر غَته من الكلمات. حروف اصتر يف اللغة 

ما يستخدم أمام األشتاء لربطها بأجزاء الكلمات  وأهنا preposisi اإلندونيسية تشبو

  9.منو تفاصيل اظتعٌت األخرى حىت تتضح

حرفا من أنواع حروف اصتر،  ٕٓذكر الشيخ اظتصطفى الغاليُت أن ىناك 

 وىي:

منذ،  القسم، مذ، تاء والقسم، الباء، من، إىل، عن، علي، ىف، الكاف، الاّلم،

ٓٔكي، ميت، لعّل.  ،حىت، خال، عدا، حاشا رب،
  

ل حرف الباب مبعٌت اإللصاق، ن اضتروف السابقة معان متعددة، مثولكل م 

. وحرف )من( مبعٌت اإلبتداء، التبعيض، البيان، والعواضاالستعانة ، القسم 

 والتأكيد،  وأما حرف الالم مبعٌت اظتلك، االختصاص، شبو اظتلك، والتبيُت.
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 Tarjamah Jami‟ud Durusil  „Arabiyyah …., hlm. 240  



 

قواعدىا ومعناىا كما يف اللغة ا خصائص خاصة، خاصة يف كل اللغة عت

العربية واإلندونيسية. ولسهولة يف وصف اظتشكالت اليت يواجهها اظتتعلم ديكن 

إجراء اظتقارنة بُت اللغة األوىل واللغة الثانية. فيما يلي ىو اظتثال من معٌت حروف 

 اصتر اظتختلفة: 

 اللغة العربية اللغة اإلندونيسية
Ia mati  sebab kelaparan  اصتوعبماَت 

Bagian manakah di bumi ini yang 

telah mereka ciptakan? (QS. 35:40) 

        

Hai Kholid! Tolonglah Bakar  بكرلياخالد 

Harta milik zaid  زَيدٍ لاظتال 

 
 من األمثلة السابقة، توضح أن اللغة العربية واإلندونيسية لديهما معان ؼتتلفة

، وحرف  sebabغَت إىل معٌت مث ي denganيف سياق اصتملة كمثل حرف الباب  مبعٌت 

".  di لكن حرف "من" يف األمثلة اظتذكورة مبعٌت "  dariف مبعٌت "من" غالبا ما يعرّ 

فيما يتعلق هبذا  .tolongمث يغَت إىل معٌت  kepemilikanمبعٌت ومن مث حرف الالم 

يف اللغة اإلندونيسية من  preposisiبُت حروف اصتر و  البيان، نعرف أن ىناك الفرق



 

يف اللغة اإلندونيسية اليت ال ديكن أن تستخدم إال  preposisi كما أن  حيث اظتعٌت

 حروف اصتّر واحدة يف اللغة العربية متنّوعة .بإعطاء معٌت إجيايب. بينما كانت 

ىناك  لكنوليس الفرق بُت اللغتُت يقع يف معٌت حروف اصتر فحسب، 

 + Predikatاظتشكلة يف ترتيب اصتملة كما يف ترتيب اصتملة العربية باستخدام األمناط 

Subjek + Objek + Keterangan أما يف اللغة اإلندونيسية باستخدام األمناط التالية .

Subjek + Predikat + Objek + Keterangan. 

علم، فسيشعر اظتتعلم إذا مل يعرف اظتتعلم على معٌت حروف اصتر يف عملية الت

ىذه األمثلة اظتذكورة، بالصعوبة يف تررتة أو فهم معناىا عند تعلم اللغة العربية. من 

طرق ؼتتلفة للتعبَت عن اظتعٌت يف اصتملة،  إلندونيسية العربية وا دلت على أن اللغتُت

لم والفرق بُت أمناط اصتملة، واالختالفات اليت تسبب إىل صعوبات اظتتعلم الذي يتع

 تلك اللغة.

كان سبب الصعوبة باختالف بُت ىو  أساس التفكَت من التحليل التقابلي 

اللغة األوىل والثانية، كلما زاد اختالف بينهما زادت صعوبة الطالب يف تدريس اللغة 

الثانية. من خالل ىذا التحليل التقابلي ديكن أن نعرف مستوى التشابو واالختالف 

ة. وبعد معرفة عن التشابو واالختالف، فإن اطتطوة التالية ىي بُت اللغة األوىل والثاني



 

تصميم االسًتاتيجية اطتاصة يف اختيار اظتواد التعليمية واالسًتاتيجية التعليمية 

 11الفعالة.

لم سَتا جيدا، إذا كان اظتدرس لو أن تسَت عملية التع Jarome Brunerقال 

إبداعية وتقدًن الفرصة للطالب يف اكتشاف القواعد مبا يف ذلك اظتفاىيم، والنظرية، 

والتعريفات من خالل بعض األمثلة كقواعدىا. بعبارة أخرى أن يوجو الطالب بطريقة 

 12لفهم حقيقة األشياء.إستقرائية 

تركز الباحثة ىذا البحث على االختالف بُت حروف اصتر يف اللغة العربية 

  الالم، من، والباء، ألنحرف ، ىي نيسية واليت ختتّص هبا ثالثة أحرفواللغة اإلندو 

وسوف تبحث الباحثة عن  بية.كثَتا ما ؾتدىا يف احملادثة اليومية أو النصوص العر 

 التشابو واالختالف بُت اللغتُت واالسًتاتيجية اظتناسبة لالستخدام.

بناء على ذلك، رغبت الباحثة يف حبث ىذه الرسالة العلمية مبوضوع التحليل 

يف اللغة اإلندونيسية  preposisiالتقابلي بُت حروف اصتّر يف اللغة العربية و 

 واسًتاتيجية تعليمها.
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 Nurhadi, Tata Bahasa Pendidikan, (Semarang: Ikip Press, 1995), hlm. 15.  
12

 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 

cet. Ke- 5, hlm. 16. 



 

ديكن العثور على االختالف والتشابو بُت تلك  ن أمهية ىذا البحثوم

يف ظتعلمي اللغة العربية واإلندونيسية  اللغتُت، وأن تكون ىذه نتائج البحث مصدرا 

 .واإلندونيسية اللغة األجنبية معرفة الصعوبات اليت يواجهها اظتتعلم عند تعلم

 تركيز البحث د.

 ثها على األمور التالية:ويف ىذا البحث تركز الباحثة حب

يف اللغة  preposisi. التحليل التقابلي بُت حروف اصتّر يف اللغة العربية و ٔ

 اإلندونيسية

 . اسًتاتيجية التعليم ضتروف اصترّ ٕ

 . مشكلة البحثه

 بناء على خلفيات البحث السابقة، فالباحثة تأيت ببحثها على األسئلة التالية:

يف  preposisiف بُت حروف اصتّر يف اللغة العربية و . ما ىو التشابو واالختالٔ

 اللغة اإلندونيسية؟ 

ظتتعلمى اللغة العربية كيف كانت االسًتاتيجية التعليمية الفعالة و . ٕ

 واإلندونيسية؟

 . أىداف البحثو

 أما األىداف من ىذا البحث فهي كالتايل:



 

يف  preposisiية و وصف التشابة واالختالف بُت حروف اصتّر يف اللغة العرب. ٔ

 اللغة اإلندونيسية.

 . حبث عن االسًتاتيجية التعليمية الفعالة ظتتعلمى اللغة العربية واإلندونيسية.ٕ

 فوائد البحث. ز

 فوائد ىذا البحث وىي:

 . الفائدة النظريةٔ

أن تكون ىذه نتائج البحث مسامهة يف تقدًن العلوم خاصة يف غتال تعليم أ. 

 اللغة العربية.

 زيادة اظترفة خاصة للباحثُت والقارئُتب. 

 ج. ىذا البحث يكون مصدرا أساسيا من مصادر علمية

 . الفائدة التطبيقيةٕ

 من خالل ىذا البحث ديكن زيادة اظتعرفة والعلوم للباحثأ. 

 ب. أن يكون ىذا البحث مصدرا للباحث التايل

 . الدراسات السابقةح

حثة، ىناك بعض الدراسات اظتتعلقة من األدبيات البحثية اليت وجدهتا البا

 بشكل غَت مباشر هبذا البحث. ومن ىذه الدراسات وىي كما يلي:



 

. الرسالة العلمية اليت قامت هبا نور رفعة احملمودة بعنوان " التحليل التقابلي عن ٔ

يف اللغة اإلندونيسية وإعداد  Kata hubungالعطف يف اللغة العربية و 

يبحث ىذا البحث عن التشابو واالختالف بُت العطف يف اللغة 13."تدريسو

أما يف ىذا البحث تركز  و يف اللغة اإلندونيسية.  Kata hubungالعربية و 

 preposisiعلى التشابو واالختالف بُت حروف اصتّر يف اللغة العربية و الباحثة 

 عالة يف تعليم حروف اصتّر.يف اللغة اإلندونيسية مث حبث عن االسًتاتيجية الف

. الرسالة العلمية اليت قامت هبا سلندري إيكا فطري بعنوان " التحليل التقابلي عن ٕ

يف اللغة اإلندونيسية وطريقة  kalimat nominaاصتملة اإلشتية يف اللغة العربية و 

يبحث ىذا البحث عن التشابو واالختالف بُت اصتملة اإلشتية يف تدريسها". 

14يف اللغة اإلندونيسية. kalimat nominaالعربية و اللغة 
بينما كان ىذا البحث   

يف  preposisiيركز على التشابو واالختالف بُت حروف اصتّر يف اللغة العربية و 

 اللغة اإلندونيسية مث حبث عن االسًتاتيجية الفعالة يف تعليم حروف اصتّر.
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 Nur Rif‟atul Mahmudah, “Analisis Kontratsif Athaf di dalam bahasa Arab dan Kata 

hubung di dalam bahasa Indonesia serta Rencana Pembelajarannya”, Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

Tahun 2017. 
14

 Salindari Eka Putri, “Analisis kontrastif jumlah ismiyah dalam bahasa Arab dan 

kalimat nomina dalam bahasa Indonesia serta metode pembelajarannya”, Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Tahun 2017. 



 

اليت قام بو أزتد دسوكي بعنوان " التحليل التقابلي بُت ظرف  . الرسالة العلميةٖ

يف اللغة  keterangan waktu tempatالزمان واظتكان يف اللغة العربية و 

15اإلندونيسية وأسلوب تعليمو".
يبحث ىذا البحث عن التشابو واالختالف بُت  

يف اللغة  keterangan waktu tempat يف اللغة العربية و ظرف الزمان واظتكان

بينما كان ىذا البحث يركز على التشابو واالختالف بُت حروف . اإلندونيسية

يف اللغة اإلندونيسية مث حبث عن االسًتاتيجية  preposisiاصتّر يف اللغة العربية و 

 الفعالة يف تعليم حروف اصتّر.

بعنوان " الدراسة التقابلية بُت الرسالة العلمية اليت قامت هبا ريسكا لستاري . ٗ

يبحث ىذا اإلندونيسية  فخطوات تدريسها".  Kata kerjaاألفعال العربية و 

اإلندونيسية  Kata kerjaالعربية و األفعال البحث عن التشابو واالختالف بُت 

16فخطوات تدريسها.
كز على التشابو واالختالف بُت بينما كان ىذا البحث ير   

يف اللغة اإلندونيسية مث حبث عن  preposisiحروف اصتّر يف اللغة العربية و 

 .االسًتاتيجية الفعالة يف تعليم حروف اصترّ 
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 Ahmad Dasuki, “Analisis kontrastif antara dzorof zaman dan makan dalam bahasa 

Arab dan keterangan waktu tempat serta teknik pembelajarannya”, Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

Tahun 2018. 
16

 Riska Lestari, “Analisis kontrastif Fiil bahasa Arab dan Kata kerja bahasa Indonesia 

serta langkah-langkah pembelajarannya”, Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018. 



 

، بعنوان " اصتملة اظتقارنة ٖٕٔٓ. الرسالة العلمية اليت قامت هبا فطرة عُت الرزتة ٘

ة تدريسها )الدراسة التحليلية التقابلية(". أن وطريقيف اللغة العربية واإلؾتليزية 

الفرق بُت ىذا البحث والبحث الذي قام هبا فطرة عُت الرزتة يقع يف التشابة 

17واالختالف بُت اصتملة اظتقارنة يف اللغة العربية واإلؾتليزية.
  

االختالف بُت  من الدراسات السابقة، فرغبت الباحثة يف حبث عن التشابو و

يف اللغة اإلندونيسية و حبث عن  preposisiحروف اصتّر يف اللغة العربية و 

 االسًتاتيجية اظتناسبة لالستخدام يف تعليم حروف اصتر.

 البحث ىيكة .ي

، فقامت الباحثة بًتتيب نتائج ىذا البحث اليت يف فهم ىذا البحث لسهولة

 تتكون من ستسة األبوب كمايلي:

ل حيتوي على: أ. تأكيد اظتوضوع، ب. أسباب اختيار اظتوضوع، الباب األو 

ج. خلفيات البحث، د. تركيز البحث، ه. مشكلة البحث، و. أىداف البحث، ز. 

 فوائد البحث، ح. الدراسات السابقة، ي. نظام البحث.
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 Fitrotul Ainurrohmah, “Kalimat Perbandingan Dalam Bahasa Arab Dan Bahasa 

Inggris Serta Metode Pengajarannya (Prespektif Analisis Kontrastif”, Skripsi  Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Tahun 2013. 



 

( التحليل التقابلي، ىدف التحليل التقابلي، ٔ الباب الثاين، حيتوي على :

( حروف اصتر، تعريف حروف اصتّر، وأقسامها، ٕالتقابلي. خطوات التحليل 

، وظائف  preposisi ، تقسيم preposisi، تعريف  preposisi(  ٖومعانيها، 

preposisi  من كلمةdengan ،dari  وuntuk  ،ٗ اسًتاتيجية التعليم، تعريف )

 خطوات االسًتاتيجية التعليمية.االسًتاتيجية التعليمية، 

( مصادر ٕ( نوع البحث، ٔ، يتكون من منهج البحث: الباب الثالث

( طريقة رتع البيانات، وأساليب حتليل البيانات. الباب الرابع، نتيجة ٖالبيانات، 

يف اللغة اإلندونيسية  preposisi( التشابو بُت حروف اصتر يف الغة العربية و ٔالبحث: 

يف اللغة اإلندونيسية،  preposisi( االختالف بُت حروف اصتر يف الغة العربية و ٕ، 

( ٕ( خالصة، ٔب اطتامس، االختتام: ( االسًتاتيجية التعليمية ضتروف اصتر. الباٖ

 اقًتاحات.

  



 

 الباب الثاني 

 اإلطار النظري

 التحليل التقابلي . أ

 . تعريف التحليل التقابلي1

التحليل التقابلي أصل كلمة من التحليل والتقابلي. التحليل ىو الدراسة عن 

والتقابلي مبعٌت  (،ٜ٘ٗ-ٛ٘ٗ:ٜٜٛٔ  KBBIاألحداث ظتعرفة حقيقة اضتالة )

 (.ٜ٘ٗ-ٛ٘ٗ: ٜٜٛٔ KBBIإظهار االختالف، إذا يقارن لغة بلغة )

 ,contrastive analysis, different analysisالتحليل التقابلي أو )

differential linguistics ىو إجراء دراسة يقابل فيها الباحث بُت لغتُت أو أكثر )

من عائلة لغوية واحدة أو عائالت لغوية ؼتتلفة هبدف تيسر اظتشكالت العلمية 

 18.اللغات كالًترتة وتعليم اللغات األجنبيةاليت تنشأ عند إلتقاء ىذه 

علم اللغة التقابلي وىو علم الذي يقوم على مقارنة التحليل التقابلي أو 

فالتحليل التقابلي  19بُت لغتُت أو أكثر ألغراض إجياد االختالف والتشابو بينهما.

الختالف ظتعرفة ا  (B2)واللغة الثانية   (B1)ىو أنشطة باظتقارنة بُت اللغة األوىل 

                                                             
18 Hari Murti Kridalaksana, Kamus Linguistik Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia, 

2008), hlm. 15 
19

 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung: Angkasa, 

1992), hlm. 226 



 

والتشابو بينهما. وىذا التحليل التقابلي لو اطتطوات التالية: مقارنة تراكيب اللغة 

األوىل واللغة الثانية، معرفة صعوبة وأخطاء التعلم، ترتيب اظتواد التعليمية، وإعداد 

 20الطريقة لتقدًن اظتواد التعليمية.

، وىي التحليل الًتاكيب، م التحليل التقابلي إىل عدة أقسامديكن أن يقس

التحليل النحوي، والتحليل العملي. التحليل الًتاكيب ىو التحليل الذي يعتمد 

التحليل على  قواعد كل لغة من اللغتُت األوىل والثانية. فالتحليل النحوي ىو 

يعتمد على أصل اللغة أو كيفية تفسَت حالة اللغة. بينما كان التحليل العملي وىو 

 مد على استخدام اللغة رشتية كانت أو غَت رشتية.التحليل يعت

فمن التعريفات السابقة نعرف أن التحليل التقابلي ىو اظتدخل يف تعليم 

اللغة العربية باستخدام أسلوب اظتقارنة بُت اللغة األوىل واللغة الثانية حىت أن يعرف 

 (.ٛٔ:ٜٜٛٔ،  Patedaاظتدرس على أخطاء الدارسُت )

 األساسية من التحليل التقابلياالفتراضات . 1

ولإلجابة على ؾتاح تعليم اللغة األجنبية أو اللغة الثانية، وقد بٍت ىذه نظريتو 

 21على بعض االفًتاضات األساسية.
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 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remedi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 2 
21

 Jos Daniel Parera, Linguistik  Edukasional, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1997), 

hlm. 105. 



 

يف تعلم اللغة استخدام التحليل التقابلي لتحليل أخطاء الطالب ديكن  . أ

لدارسُت اللغة وبعبارة أخرى يسبب االختالف بينهما الصعوبة األجنبية، 

 األجنبية، وبينما كان التشابو يسبب السهولة.

ديكن أن تقدم التحليل التقابلي مسامهة شاملة ومتسقة وىي كأداة يف   . ب

إعداد اظتواد التعليمية وتعليم اللغة الثانية بفعالة. من خالل اظتقابلة بُت 

االختالفات يف كل مستوى من مستويات حتليل اللغات، ديكن ترتيب 

 واد وفقا ظتستوى الصعوات لكل مستوى.اظت

 ج. ديكن تقليل أثر التداخل بُت اللغتُت اإلندونيسية والعربية.

 . فرضية التحليل التقابلي3

تعّرف الفرضية على أهنا إجابة مؤقتة ؿتو اظتشكلة. من خالل مقارنة بُت 

الختالف ىو قواعد اللغة األوىل واللغة الثانية، ديكن معرفة االختالف بينهما. ىذا ا

بناء على ىذه الصعوبات، أساس يف تقدير الصعوبات أو األخطاء يف تعلم اللغة. 

 نشأهتا فرضية التحليل التقابلي.

. ذكرت ىذه Robert Ladoو  Charles Friesىذه الفرضية ىي اليت تطورىا 

االختالف بُت اللغة األوىل ء يف تعلم اللغة الثانية يسبب الفرضية على أن األخطا

لذلك  .لتشابو بينهمايسبب ا السهولة يف اللغة الثانية بينما كانت واللغة الثانية.



 

االختالف بُت اللغة األوىل والثانية تسبب األخطاء، وأما التشابو بينهما تسبب 

 22السهولة يف تعلم اللغة الثانية.

الفرضية التقابلية ترى على أن النجاح يف تعلم اللغة الثانية متعلقة بأحوال 

سيطرة اللغة األوىل اليت تعلمها الطالب. وأما اللغة الثانية ال بد فيها االنتقال من 

وىي:  اللغة األوىل يف تقدًن اآلراء. تقع ىذا االنتقال يف رتيع مستويات اللغة،

 .واظتعجميةاألصوات، الصرفية، النحوية، 

الثانية،  ظهرت ىذه اآلراء على أن اللغة األوىل تؤثر كثَتا يف تعليم اللغة 

فلذلك يقوم علماء اللغويُت بوصف قواعد اللغة األوىل والثانية ظتعرفة الصعوبة 

 والسهولة يف تعلم اللغة الثانية.

 التقابلي . المنهج1

طريقة منهجية لتسهيل تنفيذ األنشطة يف حتقيق األىداف اظتنهج ىو 

اإلندونيسية والعربية ىي اظتقررة. فالطريقة اظتستخدمة ظتعرفة االختالف بُت اللغتُت 

: الصوتية أو الصرفية أو اظتقارنة بينهما واليت تتكون من رتيع العناصر اللغوية

  النحوية أو الداللة.
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اظتدخل وىو  Polysystemicاظتدخل  مثل ىامف عن اللغويُت يدافع بعض

 sysrtem of two language, for example theعلى االفًتاض بأن اللغة ىي يعتمد  

sound sysytem or the gramatical system ما يقارن يف علم . وأما الغرض منها

 اللغة التقابلي ىو نظام اللغتُت يسبب مشكالت الطالب يف التعلم.

( ٕ( الوصف، ٔيف اظتقابلة بُت اللغتُت، مها :  خطوتانىناك  Jamesيرى 

من لغة األم واللغة واظتقارنة. فاطتطوة األوىل، الوصف وىو تقدًن مستويات معينة 

 اظتنشودة من خالل القواعد الًترتة.

 Di Pietroوالًترتة ىي أساس الدراسة التقابلية لديها اطتطوة كما رأي 

، عرض اصتملة من لغة األم وعتا رسالة متساوية يف تعبَت اصتملة اظتختلفة  منها

غة الثانية. فيما وىي تسوية لغة األم إىل الل اظتقارنة ،اطتطوة الثانية بلغات أخرى.

 23يلي خطوات تعليم اللغة الثانية على أساس التحليل التقابلي ىي:

 اظتقارنة بُت تركيب اللغة األوىل واللغة الثانية ( أ

 معرفة الصعوبة أو األخطاء يف التعلم ( ب

 ج( ترتيب اظتواد التعليمية

 إعداد الطرق اظتستخدمة يف تقدًن اظتواد التعليميةد( 
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 التحليل التقابلي . تطبيق0

 24يظهر تطبيق التحليل التقابلي يف الفصل الدراسي على النحو التايل:

 إعداد اظتواد يعتمد على نتيجة اظتقارنة للغة األوىل واللغة الثانية ( أ

 إعداد القواعد الًتبوية كتطبيق النظرية اللغوية اظتتعمدة ( ب

 الثانيةتستخدم لغة األم كوسيلة مساعدة يف تدريس اللغة  ج( 

 عرض اظتواد باظتباشرة د(

 . يوضح التشابو واالختالف بُت اللغتُت، اإلندونيسية والعربيةٔ

 . إظهار العناصر يف اللغة األوىل اليت تؤثر التداخل يف اللغة الثانيةٕ

 التداخلالطريقة يف تفسَت مشكلة  . تقدًنٖ

 . فوائد التحليل التقابلي6

 25وىي:ىناك فوائد بالتحليل التقابلي، 

 حصر أوجو التسابو واالختالف بُت اللغات ( أ

من خالل الدراسة التقابلية، ديكن نعرف أن االختالفات الثقافية عتا آثار   ( ب

 على االختالفات يف مظاىر اللغة.
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ج( أن نتائج الدراسة التقابلية تفيد اظتعلم يف تعليم اللغة األجنبية، وإعداد 

 ألخطاء يف تعلم اللغة الثانية.الكتاب التعليمي مث تقليل الصعوية أو ا

سامهة يف غتال الًترتة إما الًترتة من اللغة نتائج الدراسة التقابلية م د( تساىم

 األوىل إىل اللغة الثانية وعكسها.

 حروف الجر  . ب

 . تعريف حروف الجر1

حروف اصتر أصل كلمة من حروف و جّر، حروف رتع من حرف مبعٌت 

جيرُّ مبعٌت -مصدر من كلمة جرّ وجّر  ٕٙامالو.حرفا الشيئ عن وجهو: صرفو و 

 ٕٚجذبو.

كلمة دين يف كتاب التحفة الثانية أن معٌت اضترف ىو  ييشرح الشيخ ػتمد ػتي

إذا اجتمع  اظتعٌتدلت على معٌت يف غَتىا. ليس للحرف معٌت مفرد، سوف يظهر 

ن ىذا سبيل اظتثال حرف "من" لو معٌت اإلبتداء. وال يكو اضترف بكلمة أخرى. على 

 َذَىْبُت ِإىَل البَ ْيتِ اظتعٌت كامال إال مع غَته. ؿتو: 
“Aku pergi (berawal) dari rumah” 
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وأما اضترف عند الشيخ علي جارم ومصطفى أمُت يف كتاب النحو الواضح 

 فهو كّل لفظ ال يظهر معناه كامال إال مع غَته.

ولكن من حيث من التعريفات السابقة، نعرف أن كالمها ختتلف يف النص، 

السياق لديهما التشابو يف اظتعٌت. لذلك كل حرف يف اللغة العربية ال يظهر معناه  

 كامال إال إذا اجتمعو بكلمة أخرى، مثل حرف "الباء" أنو ال يقوم على نفسو.

حروف اصتر ىي الكلمات اليت كانت بعدىا غترورا، ومن خصائصها 

28مكسورة ما بعدىا.
ة يف اللغة العربية تنقسم إىل سبعة فقال دتام حسن أن الكلم 

وحروف اصتر نوع  أقسام، وىي: اسم،  صفة، فعل، ضمَت، خوالف، ظرف، والعدد.

29من العدد األصلية، وىي اضتروف اليت عتا معٌت.
  

 . تقسيم حروف الجر1

30حروف اصتر عشرون حرفا، منها:كانت ل 
 

 dengan=   ( الباءٔ

 dari=   ( من ٕ

 ke=  ( إىل  ٖ
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 dari, tentang=   عن( ٗ

 atas=  ( على٘

 di=   ( يفٙ

 seperti=  ( الكافٚ

 bagi=  ( الالمٛ

  = sumpah  القسم( واو ٜ

 sumpah = ( تاء القسمٓٔ

 sejak, semenjak = ( مذٔٔ

 sejak = ( منذٕٔ

 banyak sekali=  رب( ٖٔ

 sehingga=  ( حىتٗٔ

 selain=  ( خال٘ٔ

 selain=  ( عداٙٔ

 selain=  (حشاٚٔ

 supaya=  ( كيٛٔ

 kapan=  ( مىتٜٔ



 

 semoga,mudah mudahan=  ( لعلّ ٕٓ
 

رب، ُمذ، اسم الظاىر، وىو  ما خيتّص بالدخول علىوىذه اضتروف منها 

 ومنها ما يدخل على الظاىر .ُمنذ، حىت، الكاف، واو القسم، تاء القسم، مىت

 عن، على، الالم، الباء.من، إىل، خال، حاشا، عدا، يف، واظتضمر، وىي البواقي: 

أن بعض حروف اصتر ىناك لفظ متشابو من حيث موقفها  فمن اظتعروف 

شًتك بُت اضترفية واالشتية. أما األحرف أو اسم أو يف العربية ما يسمى باظت كحرف

 .الكاف، عن، على، مذ، منذاظتقصودة فهي ستسة أنواع، منها: 

أو فعل  موقفها كحرفلفظ متشابو من حيث أضف إىل ذلك، فهناك أيضا 

شًتك بُت اضترفية والفعلية. وىذا النوع يوجد ثالثة أنواع، أو يف العربية ما يسمى باظت

تسمى ىذه اضتروف حبرف اصتر إلهنا تقلل معٌت الفعل  ىي: خال، عدا، حاشا.

 الذي يقع االسم ما بعدىا أو ألن اضترف يقلل االسم ما بعده.

 حروف الجر . معاني3

 31بيان عن معاين حروف اصتر، وىي:فيما يلي ال

 الباء . أ

 كان ضترف الباء ثالثة عشرة نوعا من اظتعاين، وىي:
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 ( اإللصاقٔ

وىذا اظتعٌت ىو اظتعٌت األصلي ضترف اصتر الباء. ىذا ىو السبب يف أن 

اإلمام شباويو فقط حيدد من أن حرف اصتر لو معٌت اإللصلق. ىناك نوعان من 

 اإللصاق، ومها:

 اضتقيقياإللصاق  ( أ

 ؿتو : امسكت بيدك

 اإللصلق اجملازي  ( ب

 ؿتو: مررت بدارك

 ( اإلستعانةٕ

 ىذا اظتعٌت إذا دخل حرف الباء على اسم كأداة لتحقيق وظيفتو.

 ؿتو: كتبت بالقلم

 السببية والتعليل( ٖ

 إذا كان حرف اصتر الباء تدخل على اسم ىو سبب الفعل.  

 ؿتو: مات باصتوع

 ( التعديةٗ



 

يسمى بالباء النقل وىو كهمزة من حيث جيعل تغيَت الفعل  وىذا اظتعٌت

 تغيَت الفاعل إىل الالزم إىل اظتتعدي. وبالتايل فإن اصتميع لديو الوظيفة األصلية يف

  : اظتفعول. كقولو تعاىل      

Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. (QS. 2: 17) 

 ( القسم٘

 حرف اصتر ىو القسم األصلي كما يف اظتثال: أقسم باهللوىذا 

 ( العواضٙ

 ىذا اظتعٌت العواض يسمى أيضا بالباء اظتقابلة. ويدل الباء على اإلبدال من

 ىذا هبذا الشيئ إىل الشيئ آخر. ؿتو: بعتك

 ( البدلٚ

 البدل ىو الباء الذي يدل على إختيار الشيئ من غَت اإلبدال أو اظتكافأة. 

 هِبَا زُتُُر الن ََّعمؿتو: َماَيُسرُّينْ 

 ( الظرفيةٛ

   : كقولو تعاىل       

Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di sisi yang sebelah barat (QS. 

28:44) 

 ( اظتصاحبة، وىي باستخدام لفظ معٜ



 

 ؿتو: بعتك الفرس بسرجو

 ( التبعضيةٓٔ

 :تعاىلكقول            

Yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah 

minum. (QS. 76:6) 

 ( باستخدام معٌت حرف اصتر "عن"ٔٔ

  :كقولو تعاىل            

Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan dari sebelah kanan 

mereka. (QS. 57:12) 

 

 ( االستعالء، باستخدام حرف اصتر "على"ٕٔ

  :كقولو تعاىل                  

Di antara Ahli Kitab ada orang yang kamu mempercayakan kepadanya 

atas harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. (QS. 3:75) 

 ( التأكيد، ىو حرف اصتر الباء يف شكل الزيادة من حيث النطق أو اإلعراب.ٖٔ

 ؿتو : حبسبك ما فعلت

 حرف اصتر "من"  . ب



 

32كان ضترف اصتر "من" ذتانية أنواع من اظتعٌت، وىي:
 

 ( اإلبتداءٔ

  والزمانية. مثال:إبتداء الغاية اظتكانية 

 معٌت حرف اصتر "من" لفظ الذي يكون لو مثال
             

       

    
Maha suci Allah yang telah 

memperjalankan hamba-Nya pada 

suatu malam dari Al Masjidil Haram 

ke Al Masjidil Aqsha (QS. 17:1) 

 

 إبتداء الغاية اظتكانية

        

         
Sesungguhnya masjid yang didirikan 

atas dasar takawa (masjid Quba) sejak 

dari hari pertama adalah patut kamu 

bersembahyang di dalamnya. (QS. 

9:108) 

 ابتداء الغاية الزََّمنية

  

 ويف حُت ديكن استخدام حرف اصتر ظتعٌت ابتداء الغاية يف األحداث واألشخاص
 

 معٌت حرف اصتر "من" لفظ الذي يكون لو مثال
 عجبت من أقدامك على ىذا العمل

Aku heran dari keberanianmu terhadap 

pekerjaan ini 

Permulaan yang berkaitan 

dengan perbuatan 

 ابتداء الغاية ىف األحداث
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 رايت من زىَتما أحب
Aku melihat si zuhair apa yang aku sukai 

Permulaan yang berkaitan 

dengan diri orang 

 ابتدا الغاية ىف األشخاص
 

 ، أي الداللة على البعضية( التبعيضٕ

 :قولو تعاىل مثال       

 
Diantara sebagian mereka ada yang Allah berkata-kata langsung 

dengan mereka. (QS. 2:253) 

 ( البيانٖ

  : كقولو تعاىل            
 

Dalam syurga itu mereka dihiasi gelang dari jenis emas. (QS. 18:31) 

 

 التأكيد، ىو زيادة حرف اصتر "من" يف الكالم( ٗ

  : كقولو تعاىل          

Tiada datang kepada kami seorang pembawa berita gembira. 

(QS.5:19) 

 ( البدل٘

 :كقولو تعاىل         

 



 

Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti 

kehidupan di akhirat. (QS. 19:98) 

 

 الظرفية، وىي باستخدام حرف اصتر "يف" أن تكون دالة على (ٙ

 : كقولو تعاىل      

(Bagian manakah di bumi ini yang telah mereka ciptakan?) (QS. 

35:40) 

 والتعليل( السببية ٚ

 مثال :           

(Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka itu 

ditenggelamkan) (QS. 71: 25)  

 ( معٌت حرف اصتر "عن"ٛ

 مثال:             

(Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah 

membatu hatinya jatuh dari mengingat Allah) (QS. 39:22) 

 

 "حرف اصتر "الالمج. 

 33" على ستسة عشرة نوعا من اظتعٌت، وىي:محيتوي حرف اصتر "الال
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 :لة بُت ذاتُت كقولو تعاىلوىي داخ ( اظتلك،ٔ

         

 (Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan di bumi) (QS. 31:26) 

ىي داخلة بُت االختصاص و الم االستحقاق. و وتسمى الم ( االختصاص، ٕ

 . مثال: اضتمد هللمعٌت وذات

 ( شبو اظتلك، وىو ما يسمى بالالم النسبة الذي يقع بُت نوعُت من الذات.ٖ

 مثال: اللجام للفرس

من التبيُت، وتسمى بالالم اظتبينة، ألهنا تبُت أن مصحوهبا مفعول ظتا قبلها ( ٗ

 فعل التعجب أو اسم التفضيل.

 مثال: خالد أحب يل من سعيد

 ( التعليل السببية٘

 :كقولو تعاىل    

                              

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 

membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan 

apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. (QS. 4:105) 

 



 

 ، وىي الزائدة يف اإلعراب جملّرد توكيد الكالم( التوكيدٙ

  ملكت ما بُت العراق و يثرب ملكا اجار ظتسلم ومعاىدوما :  كقولو الشاعر 

 ( التقويةٚ

  : قولو تعاىلك          

Untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. (QS. 7:154) 
 "إىل" ، أي معٌت( انتهاء الغايةٛ

 :كقولو تعاىل           

 
Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali 

kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. (QS. 6:28) 
مبعٌت االستغاثة يقرأ الفتحة مع اظتستغث ويقرأ الكسرة مع  ( االستغاثةٜ

 اظتستغث لو. مثال: يا خالد لبكر

التعجب ويقرأ الفتحة بعد ياء النداء ىو اظتتعجب  ( التعجب مبعٌتٓٔ

 منو.

 مثال : يا للفرح 



 

، وىو الم اظتشار إىل معٌت اظتال مى بلالم العقيبة والم( الصَتورة تسٔٔ

اللفظ تقع بعده نتيجة السابقة وكان السبب عن النتيجة النهائية. 

 مثال:                   

Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya Dia 

menjadi musuh dan Kesedihan bagi mereka. (QS. 28:8) 

( االستعالء، ىو باستخدام معٌت حرف اصتر "على" حقيقيا  ٕٔ

 كان أو غتازيا. مثال:

 

 معٌت اجملازي معٌت اضتقيقي
         

mereka menyungkur atas muka mereka 

sambil bersujud. (QS. 17: 107) 

       

dan jika kamu berbuat 

jahat, Maka (kejahatan) itu 

bagi dirimu sendiri. (QS. 

17: 7) 

 

 الوقت ىو الم الوقت والم التاريخ( ٖٔ

 مثال: ىذا الغالم لسنة     

 معٌت "مع"( ٗٔ

 فلما تفّرقنا كأىّن ومالكا لطول اجتماع مل نبت ليلة معامثال: 

 ( معٌت "يف"٘ٔ



 

 مثال:               

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. (QS. 21:47). 

 

 

 خصائص حروف الجر. 1

 حروف اصتر دائما غترور .1

 اء. تدخل حروف اصتر على االشتٕ

 . كان ضتروف اصتر معاين متعددة إذا إجتمعها بالكلمات األخرى.ٖ

 في اإلندونيسية Preposisi  . ج

 Preposisi. تعريف 1

، و sebelumمعناىا  praeأصل كلمة من اللغة الالتينية  Preposisiأن 

ponere  مبعٌتmenempatkan, tempat.34 يقال Preposisi  ألهنا الكلمات ما

 35تستخدم أمام األشتاء لربط أجزاء الكالم حىت تتضح منو تفاصيل اظتعٌت .
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Preposisi  أن ىى الكاظتات  اليت تربط الكلمات أو أجزاء من اصتملة. ديكن

مثل (أو كلمات مركبة   (untukو  di يف شكل كلمات )مثل  kata depanتكون 

:bersama  وsampai dengan)ٖٙ 

ىي الكلمات اليت تستخدم  Preposisiعّرف كثَت من علماء اللغويُت عن أن 

أن حروف اصتر كريداالكسانا ويرى  لتكوين األشتاء مع األفعال يف اصتملة.  

Preposisi  حبيث أن وعتا وظيفة  األخرى )وخاصة من األشتاء( تقع أمامىي الكلمة

 frase eksosentrik direktif.37 تشكل عبارة

 Preposisiوظائف . 1

عتا فائدة يف دتييز العالقة بُت اظتعاين اظتختلفة  Preposisiأن حروف اصتر 

ما قبل األشتاء،  Preposisiوالكلمة اليت تقع ما بعدىا، من حيث النحوية تقع 

مهمة يف معرفة اظتعٌت أو  وظيفة Preposisiضتروف اصتر ت كان 38واألفعال، والظروف.

 Preposisiأي إذا كانت اصتملة جيب أن تستخدم حروف اصتر  39اصتملة.اظتقصود يف 

، لكن يف الواقع مل يتم استخدامها يف اصتملة،  فإن معٌت الكلمة يتغَت إىل الصعوبة 
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 Sudarno, dan Eman A. Rahman, Kemampuan Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan 
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 ، Raka berjalan kaki dari rumahnya ke sekolahاظتثال: فعلى سبيل يف الفهم. 

 .keو  dariف اصتر وذلك اظتثال لو معٌت غَت مناسب إذا حتذف حر 

 Untukو  Preposisi Dengan  ،Dariوظائف حروف الجر 

واستخداماهتا يف  preposisiويف ىذا البحث، قامت الباحثة بشرح وظائف 

 اصتملة:

 "Preposisi " denganحروف اصتر  . أ

 "لبيان الظرفيةPreposisi " dengan( تستخدم ٔ

 " لبيان النوعيةPreposisi " dengan( تستخدم ٕ

 فعل شيئ طريقةبيان ل "Preposisi " dengan( تستخدم ٖ

 كثرفأبيان اظتطابقة بُت شيئُت ل"Preposisi " denganتستخدم ( ٗ

 لبيان توضيح العالقة "Preposisi " denganتستخدم  (٘

 لبيان الوقت"Preposisi " denganتستخدم ( ٙ

 "Preposisi " dariحروف اصتر  . ب

  dariىناك ستة وظيفة ضتروف اصتر      

 " لبيان ابتداء الغايةPreposisi " dari( تستخدم ٔ

 " لبيان أصل مكونات األشياءPreposisi " dari( تستخدم ٕ



 

 " لبيان السببيةPreposisi " dari( تستخدم ٖ

 " لبيان التبعيض أي الداللة على البعضيةPreposisi " dari( تستخدم ٗ

" لبيان العالقة اظتعية باستخدام كلمة Preposisi " dari( تستخدم ٘
tergantung 

 " لبيان التخصيص أو حتديد الشيئPreposisi " dari( تستخدم ٙ

 " لبيان اضتجةPreposisi " dari(  تستخدم ٚ

 "Preposisi " Untukحروف اصتر ج. 

 " لبيان غرض ؼتصوص من فعل أو عملPreposisi " Untuk( تستخدم ٔ

 (O2"  لتوصيل الفعل إىل اظتفعول الثاين )Preposisi " Untuk( تستخدم ٕ

 "  لبيان العالقة الشأنيةPreposisi " Untuk( تستخدم ٖ

 Preposisi. تقسيم  3

 أن Kelas Kata dalam Bahasa Indonesiaكما رأي كريداالكسانا يف كتابو 

 preposisi( حروف اصتر األساسية ٔتنقسم إىل ثالثة منها،  Preposisiحروف اصتر  

dasar ،ٕ حروف اصتر اظتشتقات)preposisi turunan  ،ٖ حروف اصتر اليت تأيت من )



 

 .preposisi yang berasal dari kategori lainجنس كلمة أخرى 
40

فيما يلي البيان   

 عن تقسيم حروف اصتر:

وىي ال حتدث فيها عملية التغيَتات الصرفية  حروف اصتر األساسية . أ

(morfologi.) 

 حروف اصتر اظتشتقات اليت تتكون من: . ب

 di dalam( اندماج حروف اصتر باألخرى، على سبيل اظتثال: ٔ

 di balik( اندماج حروف اصتر بغَتىا، على سبيل اظتثال: ٕ

 ,padaج. حروف اصتر اليت تأيت من جنس كلمة أخرى، على سبيل اظتثال: 

tanpa, semenjak, sepanjang, sesuai. 
 

 حسب وظائفو وىي كالتايل:  Preposisiىناك تقسيمات حروف اصتر 

 di, pada, dalam, atas, dan antara( للداللة على الظرفية اظتكانية، ؿتو: ٔ

 dari( ما يدل على العالقة اصتهة البداية، ؿتو: ٕ

 ke, kepada, akan, dan terhadap( ما يدل على العالقة االنتقالية، ؿتو: ٖ

 oleh( ما يدل على العالقة الفاعلية، ؿتو:  ٗ

 dengan dan berkatما يدل على العالقة اظتعية، ؿتو: ( ٘
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Harimurti Kridalaksana, Kelas Kata… , hlm. 95-97.  



 

 yaitu untuk, buat, guna, dan bagi( ما يدل على العالقة الغرضية، ؿتو: ٙ

 hingga dan mengenai( ما يدل على العالقة السببية، ؿتو: ٚ

 daripada( ما يدل على العالقة اظتقارنة، ؿتو: ٛ

 tuntas dan mengenai( ما يدل على العالقة اضتالية، ؿتو: ٜ

ىو غتموعة الكلمة يف وحدة اللغات حسب صيغتها،  Kelas kataالكالم 

تنقسم الكالم يف اللغة اإلندونيسية إىل الثانية  النظام النحوي. ووظيفتها، ومعانيها يف

 ،Verba  ،Nomina ، Adjectiva ،Pronominal ، Numeral  41عشرة نوعا، وىي :

Adverba، Introgative ، Demontrative، Artikula ، Preposisi ، Konjungsi ،

Fatis  وInterjeksi. 

 يصنف إىل: kata depanيف اللغة اإلندونيسية، ىناك بعض حروف اصتر 
42

  

 di, ke, dari( حروف اصتر اضتقيقية : ٔ

( حروف اصتر اظتركبة، وىي اندماج بُت حروف اصتر اضتقيقية وحروف اصتر ٕ

 di atas ، di sini ،di bawah  ،di sana  ،di dalam  ،di luar :، ؿتواظتركبة
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Widjono Hs, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Perkembangan Kepribadian Di Perguruan 

Tinggi, (Jakarta: PT Grasindo, 2012),  Hal. 167. 
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 Amin Emzet, Struktur Pengajaran Tata Bahasa Indonesia untuk SMTA, (Surabaya: 

INDAH, 1989), hlm. 54 



 

، di depan ،di belakang  ،di samping ، ke atas  ،ke bawah ، dari 

sana،dari sini ، kepada  ،dari pada. 

 oleh, bagi, untuk, tentang, akanحروف اصتر بغَتىا، على سبيل اظتثال: ( ٖ

 وما أشبو ذلك

غتها إىل ثالثة أقسام، وىي حروف اصتر صي تنقسم حروف اصتر من ناحية

Preposisi  مفردة، وحروف اصترgabungan  و ،nomina lokatif. 

 اصتر مفردة( حروف ٔ

حروف اصتر مفردة عتا كلمة واحدة اليت تتكون من الكلمة األساسية 

وىي ما تتكون من مورفيم واحد وذلك يف  berafiks.43والكلمة تسبب اإلضتاق 

  .اظتثال:
44

 Akan، akibat ، antar ، atas  ،berkat ، buat ،dari ، dekat ، 

dalam ، demi ، dengan ، di ،hingga ، ke ، kecuali، lewat ، oleh ،pada ، 

sama ،sebab، ، dari ،sejak ، seperti، tentang ،untuk . ما يلي األمثلة من

 يف اصتملة:ىذا النوع 
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 Afiks dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk terikat yang apabila 

ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal. Bentuk (atau 
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a) Saya hanya dapat menonton dari televisi di kamar General 

Hospital Singapore karena saat itu saya menunggu suami yang 

sakit dan harus diopname. 

b) Sabu masih deras masuk ke Indonesia lewat berbagai cara.  

( ٕ، وأما يف اصتملة ) dariشكل حروف اصتر األساسية ىو ( ٔيف اصتملة )

  ىي حروف اصتر بسبب اإلضتاقصيغة . و keشكل حروف اصتر األساسية ىو 

+prefiks  Kata dasar  :على سبيل اظتثالmelalui  ،menjelang  ،menuju  ،

sekeliling ، semacam ، sepanjang ، selama ، sekitar ، sehadap ، beserta ، 

mengingat ، menurut ، sebagai ، terhadap ، secara ، berdasarkan ، 

bersama ، mengenai ، selain .  لتوضيح ىذا البيان ديكن النظر إىل اصتملة

 التالية:
a) Melalui pemahan ini berbagai prespektif ahli tentang teori bahasa.. 

b) Menurut mereka pada usia 3 tahun anak banyak menggunakan 

kosa  

 gabunganحروف اصتر ( ٕ

 ، ke dalam ، di mana  ،di atas  ،daripadaومن أمثلة ىذا النوع : 

sesuai dengan ،, terdiri atas ،di antara  ،di samping ، di dalam ، di 

sini ،kepada. :وما يلي أمثلة استعماالهتا يف اصتملة 



 

 

a) Setibanya di rumah keluarga Besari, Fanny tanpa mengajak 

saya ikut ke dalam rumah, ,meninggalkan saya di mobil 

sambil mengatakan kalau saya tunggu di mobil. 

b) Putra putri keluarga Besari, bersekolah di SMA Kristen di 

jalan Dago, di mana  saya juga bersekolah 

ٖ )Nomina lokatif 

 45االجتماع بُت اشتُت، فاالسم األول حيتوي على ميزات ػتلية أو إجتاىية.

 preposisi. تنقسم di bawah ranjang, ke dalam kamar, di sekitar rumahؿتو: 

 46من ناحية صيغتها األصلية إىل أحادي مورفيم  ومتعدد مورفيمات.

(، وىو ما يتكون من Preposisi monomorfemisأحادي مورفيم  )  ( أ

 يف اللغة اإلندونيسية وبعض وظائفها: preposisiمورفيم واحد. وما يلي 
Bagi 

Untuk                

Buat       menandai hubungan peruntukan 

Guna 

Dari  menandai hubungan asal 

Dengan  menandai hubungan kesertaan atau cara 

Di  menandai hubungan tempat berada 

 

Karena 
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 Https://id.m.wikibooks.org/wiki/bahasa_Indonesia/Preposisi, diakses pada tanggal 
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 Soenjono Dardjowidjojo, dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Balai 

Pustaka, 1997)  hlm. 230 
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Sebab            menandai hubungan sebab 

Ke    menandai hubungan arah menuju suatu tempat 

oleh    menandai hubungan pelaku atau yang di 

anggap pelaku 

pada menandai hubungan tempat atau waktu 

tentang menandai hubungan ihwal peristiwa 

sejak menandai hubungan waktu daru saat yang 

satu ke saat yang lain 

(، يدخل يف ىذا القسم Preposisi polimerfemis) متعدد مورفيمات. ٕ

( ٕ،  selama dan bagaikan، ؿتو: afiks Preposisi( ٔنوعان يعٍت 

gabungan Preposisi  :ؿتو ،selain dari dan sampai dengan/ke.47 

  Preposisi. معنى 1

ٔ.  Preposisi معٌت الوجود تشَت إىلاليت pada, di :  

ٕ.  Preposisi معٌت األصليتشَت إىل اليت dari, dari balik, dari belakang,  

hingga sejak. 
ٖ.  Preposisiاالجتاه معٌت اليت تشَت إىلke :  

ٗ.  Preposisiمعٌت األداة تشَت إىل اليتdengan :  

٘.  Preposisiاظتشاركُت معٌت اليت تشَت إىلbersama, beserta, dengan :  

ٙ.  Preposisiالطريقة معٌت اليت تشَت إىلdengan :  

ٚ.  Preposisiالتكوين معٌت إىل اليت تشَتbagi, kepada, terhadap, untuk :  
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ٛ.  Preposisi ألسباب معٌتاليت تشَت إىلsebab dan karena :  

ٜ.  Preposisiمعٌت اليت تشَت إىل oleh : agentif 

ٔٓ.  Preposisi معٌت اضتدود النهائية تشَت إىلاليتhingga :  

ٔٔ.  Preposisi معٌت اظتسألة أو فيما يتعلق تشَت إىلاليتtentang, mengenai :  

ٕٔ.  Preposisiاليت تشَت إىل معٌت Sebagai : Selaku  

ٖٔ.  Preposisiاليت تشَت إىل معٌت التشابو seperti :  

ٔٗ.  Preposisiاليت تشَت إىل معٌت األحداثselama:  

ٔ٘.  Preposisiاليت تشَت إىل معٌت اظتسافة الىت تفصيل بُت مكانُتantara :  

 Preposisi. خصائص 0

 أمام األشتاء Preposisi. يقع ٔ

 . ليس لو موقف يف ػتل الفاعل، والفعل، واظتفعول.ٕ

ٖ .Preposisi ال ديكن أن تسبق اصتمل 

 يةستراتيجية التعليمإلج. ا

 يةستراتيجية التعليمإل. تعريف ا1



 

 ,a plan, method ن اإلسًتاتيجية ىيبأ  J. R. David وعّرف ،يف غتال التعليمو 

or series activities designed to achieves a particular educational goal. 

األنشطة اظتخططة لتحقيق  ي عبارة عن اطتطة ما فيهاواإلسًتاتيجية التعليمية ى

 48األىداف التعليمية.

تفعيل الطريقة.  بأسلوب التعليم، وىي التعليمية أو ما شتيفاإلسًتاتيجية 

يف شكل التخطيط، والنظام، واطتطوات أو الوسائل اليت   أنو أسلوب التعليم وبذلك 

عملية التعلم والتعليم يف الفصل الدراسي من أجل حتقيق أىداف كانت تطبيقها يف 

 49التعليم.

اظتعلم  األفكار أو السلوكية يستخدمها تعرف إسًتاتيجية تعليم اللغة بأهنا 

وأما عند  50أو إتقاهنا. ظتساعدة الطالب على فهم اظتعلومات اصتديدة أو تعلمها

Dick  وCarey  فهي غتموعة من اظتواد واإلجراءات اليت يتم أن اإلسًتاتيجية التعليمية

 استخدامها يف وقت واحد لتحقيق نتائج التعلم.

، وأما اظتراد بتلك العبارة فهو أن كان األسلوب أو اإلسًتاتيجية تطبيقا عمليا

إختيار اإلسًتاتيجية واضتالة اضتادثة يف الفصل الدراسي يعتمد على خصائص 
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للمبتدئُت خيتلف عن استخدام  . فعلى سبيل اظتثال استخدام اإلسًتاتيجيةالطالب

من اظتالحظة  ىناك شيئُت مهمان جيب 51 اإلسًتاتيجية للمتوسطُت واظتتقدمُت.

 52السابقة:التعريفات 

. اإلسًتاتيجية التعليمية ىي التخطيط واإلجراء مبا يف ذلك استخدام ٔ

 الطريقة وبعض اظتوارد اظتختلفة يف ىذا التعليم.

لذلك قبل  . كان ترتيب اإلسًتاتيجية للحصول على األىداف اظتعينة.ٕ

حتديد اإلسًتاتيجية، جيب عليو صياغة األىداف الواضحة لقياس النجاح 

 ف ىو الروح يف تنفيذ اإلسًتاتيجية.ألن اعتد

 . أنواع اإلستراتيجية التعليمية1

  Rowntreeىناك بعض اإلسًتاتيجية اظتستخدمة يف التعليم. يقسم 

و اإلسًتاتيجية  exposition-discovery learningاإلسًتاتيجية إىل اإلسًتاتيجية 

groups individual learning.53 

، يتم تقدًن اظتادة يف  exposition-discovery learningكان يف اإلسًتاتيجية 

ىذه أن  Roy Killenذكر كما  شكل الكائن وجيب على الطالب إتقان اظتادة.
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 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Uin Maliki 
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اإلسًتاتيجية اظتباشرة، ألن اظتادة اظتقدمة بشكل مباشر وال يطلب ىي اإلسًتاتيجية 

يف  اظتادة بالكامل. ها ولكن الطالب جيب عليهم إتقانمن الطالب ظتعاصتت

اإلسًتاتيجية التفسَتية، يعمل اظتعلم كتوصيل للمعلومات. ختتلف ىذه اإلسًتاتيجة 

، ألن فيها اظتادة اليت يتم العثور عليها الطالب من  discoveryعن اإلسًتاتيجية 

 حبيث أن يصبح اظتعلم كاظترشد ؿتو طالبو. خالل بعض األنشطة اظتختلفة

اإلسًتاتيجية اليت ىي  groups individual learningيجية كانت اإلسًتاتبينما  

يقوم هبا الطالب بشكل مستقل، وأما اظتادة اظتصممة للدراسة الذاتية. مثال على 

ىذه اإلسًتاتيجية ىو التعلم باستخدام اظتودول أو تعلم اللغة من خالل أشرطة 

 الفيديو.

اإلسًتاتيجية التعليمية إىل بالنظر إىل طريقة عرضها، ديكن أيضا تقسم 

فاإلسًتاتيجية اإلستنتاجية ىي اإلسًتاتيجية  اإلسًتاتيجية اإلستنتاجية واإلستقرائية.

شتيت مث البحث عن استنتاجها استنتاجا غتردا وملوسا.  و اليت تبدأ بتعليم اظتفاىيم 

 ىذه اإلسًتاتيجية باإلسًتاتيجية التعليمية من العام إىل اطتاص.

اإلسًتاتيجية اإلستقرائية فهي اليت تبدأ بتقدًن اظتثال مث يواجو الطالب وأما 

وشتيت ىذه اإلسًتاتيجية باإلسًتاتيجية التعليمية من اطتاص  اظتادة اظتعقدة والصعبة.

 إىل العام.



 

 

 اإلستراتيجية لتعليم حروف الجر. خطوات 3

العربية يف تعليم معٌت اصتمل أو الكلمات، فيجب أن يبدأ مدرس اللغة 

باختيار الكلمات أو اصتمل كثَتة اإلستخدام يف حياهتم اليومية. فيما يلي اطتطوات 

 54اليت ديكن استخدمها اظتدرس يف تعليم حروف اصتر:

تقدًن القواعد، ألن األمثلة اصتيدة تشرح فيها القواعد األمثلة قبل  تعريض . أ

 بالدقة.

إلستخدامها كتحليل بالتشابو واإلختالف يف النص تقدًن بعض األمثلة   . ب

 اظتقارنة للطالب.

 ج. تقدًن األمثلة باستخدام األشياء أو الوسائل يف الفصل الدراسي.

 ، فاختار حرفا جارا كثَت اإلستخدامعندما تدريس حروف اصتر ومعانيهاد. 

 akuاظتصر إىل اظتّكة ) منيف اصتملة البسيطة، على سبيل اظتثال: سرت 

telah berjalan dari Mesir ke Mekah.) 

ه. و ال جيوز أن يقدم األمثلة غَت واضحة، ألنو ال يطابق بأحوال أفكار 

 الطالب.
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 Umi Hijriyah, Analisis pembelajaran Mufrodat dan Struktur bahasa Arab di madrasah 

ibtidaiyah, (Jawa Timur: CV Gemilang, 2018) hlm. 68-70 



 

اللفظية  وأالكتابة  طريق يعطى اظتدرس الطالب دافعة كافية للتعبَت عنو. 

 ة اظتباشرة يف عملية التعليم.ر الطالب باظتشاركأن يشعحىت 

  



 

 الثالثالباب 

 منهج البحث

(، أن اظتنهج ىو طريقة علمية لتحقيق البيانت ٕ:ٖٕٔٓ) سوغيونورأي 

وفقا ظتا سبق، فهناك أربع الكلمات اظتفاتيح منها الطريقة  بأىداف وفوائد معينة.

بينما كان اظتنهج عند دارمادي  العلمية، البيانات، األىداف، والفوائد.

يبية (، وىو اظتنهج العلمي على أساس اطتصائص اظتنطقية والتجر ٖ٘ٔ:ٖٕٔٓ)

 بأىداف ومنافع ػتددة.للحصول على البيانات 

 نوع البحث . أ

الذي يعتمد على  Library reseachنوع ىذا البحث ىو البحث اظتكتي 

وتستخدم  55الت واظتقاالت والكتابات، والصحف.اظتراجع التعليمية من الكتب واجمل

اظتكتبة كمكان لتسهيل الباحث يف حبث اظتراجع اظتتعلقة هبذا البحث، إما من خالل 

 56الكلمات أو عالمة االقتباس اظتباشر.

 

                                                             
55

 Winarno Surakhmad, Paper Skripsi Thesis dan Disertasi, (Bandung: Tarsito, 1974), 
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 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosa Karya, 

1991), hlm. 17 



 

 57ىي كما يلي: Zedومن خصائص البحث اظتكتي عند 

. يواجو الباحث مباشرة مع النص أو البيانات وليس مع اظتعرفة من ميدان ٔ

 البحث.

ستخدام، ؽتا يعٍت أن الباحث ال تكون البيانات اظتكتبية جاىزة لال. ٕ

 يذىب إىل أي مكان، لكنو يواجو مباشرة باظتصادر اظتتاحية يف اظتكتبة.

. على وجو عام، أن البيانات اظتكتبية من اظتصادر الثانوية حيث حيصل ٖ

 الباحث على البيانات غَت األصلية من اظتيدان. 

 ب. مصادر البيانات

 . البيانات األساسيةٔ

األساسية ىي مصدر اظتعلومات اليت لديها السلطة واظتسؤولية صتمع البيانات 

البيانات يف شكل عمل اطترباء عن حروف اصتر يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية، 

 وىي: 
1) Jami‟ Addurus Al-„Arabiyah 

2) Bayna yadaik 

3) Qiraatur Rasyidah Jilid 2 

4) Tarjamah Jami‟ud Durusil Arabiyyah 

5) Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi, Tata 

Bahasa Praktis Bahasa Indonesia.  
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 Sugiyono, Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2010, hlm. 225 



 

 البيانات الثانوية  .ٕ

البيانات الثانوية ىي البيانات احملصولة من مصادر ال تتمتع مباشرة بالسلطة 

ها متعلقة مبوضوع ىذا اليت تكون حبث الكتب من واظتسؤولية عن اظتعلومات اظتوجودة

  والبحوث العلمية عن حروف اصتر. اظتقاالت العلمية، البحث، وىي

أما رتع البيانات يف ىذا البحث من خالل الكتب اظتدعومة والكتابات اليت 

 تكمل وتعميق الدراسات التجليلية باستخدام الطريقة التوثيقية.

 جمع البيانات طريقة ج.

وىي   (library research)يانات، تستخدم الباحثة طريقة اظتكتبة ويف رتع البا

 58طريقة صتمع البيانات من خالل استخدام بعض اظتصادر اظتتعلقة مبشكاة البحث.

، وىي الطريقة اليت فلذلك استخدمت الباحثة عتذا التحليل النوعي طريقة توثيقية

تبحث عن األمر اظترّكز بشكل الكتابة  أو النسخة أو األخبارأو اجملالت أو الوثيقة 

 59اظتكتبية وما أشبو ذلك.

 

 د. أساليب تحليل البيانات
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 Metodologi Penelitian Kualitatif, Hal. 113-114 



 

ا. وبالتايل مث تصنف البيانات وفقا جملاالهتعملية رتع البيانات،  إجراء بعد

فإن الباحث يقوم بًتتيب البيانات ترتيبا منهجيا الستخدامها يف حتليل البيانات. 

حتليل البيانات ىو عملية تبسيط البيانات اليت ديكن فهمها بالسهولة مث القيام 

 .البحث ليتم اصتواب عليها أو مشكلة ًتكيزالبتصنيفها على 

البحث، ألن ىذه اطتطوة جيب خطوة مهمة يف حتديد  وحتليل البيانات ىو 

ويف حتليل البيانات استخدمت الباحثة أن يتم اضتصول على وجود كائنات البحث. 

 بعض اطتطوات التالية:

 . ختفيض البياناتٔ

شكل من أشكال التحليل يف تصنيف البيانات ختفيض البيانات ىو 

 حقق منها.استخالص النتيجة النهائية والتوتلخيص األشياء غَت مهمة حىت ديكن 

 . عرض البياناتٕ

يف عرض البيانات، بأنو كمجموعة من اظتعلومات  Hubermanو  Milesحيدد 

 اظتنظمة واليت تقدم فيها االستنتاجات واإلجراءات.

 . حتقيق البيانات أو رسم االستنتاجٖ

(، أن حتليل البيانات حيتوي على ثالثة ٜٓٔ:ٜٜٛٔ) Moleongكما يرى 

 األنشطة عموما، منها:



 

 ختفيض البيانات ( أ

 عرض البيانات  ( ب

 ج( حتقيق البيانات أو رسم االستنتاج

 

  



 

 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

أما يف ىذا الباب فسوف تشرح الباحثة عن التشابو واإلختالف بُت حروف 

يف اإلندونيسية هبدف إلكتشاف اإلجابة على مشكلة  preposisiاصتر يف العربية و 

يستخدم ىذا البحث الدراسة التقابلية، أي ىي األنشطة اللغوية هبدف يف البحث. 

إنتاج التصنيف بُت اللغتُت تتقارن بعضهما البعض على أساس اإلفًتاضات بأن 

ي ىو الدراسة اليت هتدف إىل فالتحليل التقابلاللغات ال تتم مقارنتها وال تكميلها. 

  حل مشكالت تعليم اللغة الثانية.

واللغة الثانية   (B1)ل التقابلي ىو أنشطة باظتقارنة بُت اللغة األوىل أن التحلي

(B2)   :ظتعرفة االختالف والتشابو بينهما. وىذا التحليل التقابلي لو اطتطوات التالية

مقارنة تراكيب اللغة األوىل واللغة الثانية، معرفة صعوبة وأخطاء التعلم، ترتيب اظتواد 

 التعليمية، وإعداد الطريقة لتقدًن اظتواد التعليمية.

حرف  روف اصتر منهاتركز الباحثة على حبث عن ثالثة حويف ىذا البحث، 

و  preposisi dengan  ،dariيف اللغة اإلندونيسية يشبو  الباء، من، والالم. أما



 

untuk.  أن اإلختالف من التحليل التقابلي، ديكن أن يساعد الطالب على تذليل

 الصعوبة وتقدًن السهولة يف تعلم اللغة الثانية خاصة يف فهم حروف اصتر.

 ٕ غتلد  ع الدروس العربية وقراءة الراشدةجاماستخدمت الباحثة كتاب 

كالبيانات األساسية واليت تعرضها يف شكل اصتداول حىت يسهل القارئ يف اكتشاف 

 أوجو اإلختالف اظتعٌت والبحث عن اإلسًتاتيجية اظتناسبة لإلستخدام. 

 اإلندونيسية Preposisiاالختالف بين حروف الجر العربية و   . أ

تشرح الباحثة يف اصتدول وف بعض اإلختالف اليت سيف اللغة العربية ىناك 

 التايل:

 اإلختالف من ناحية التقسيم .1

 1.1جدول 
 اإلختالف من ناحية التقسيم

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية
ن حرفا، إىل عشرياصتر  تنقسم حروف

الباء، من، إىل، عن، علي، ىف،  منها:

 تاء القسم، واو الكاف، الاّلم،

حىت، خال،  منذ، رب، مذ،القسم، 

ما وىي  tunggalحروف اصتر مفردة 

تتكون من مورفيم واحد وال حتدث فيها 

 عملية التغيَتات الصرفية، وذلك يف اظتثال:

Akan, akibat, Antara, atas, berkat, 



 

 كي، ميت، لعّل.  ،عدا، حاشا

واضتروف السابقة منها ما خيتّص 

رب، بالدخول على اسم الظاىر، وىو 

ُمذ، ُمنذ، حىت، الكاف، واو القسم، 

ومنها ما يدخل على  .تاء القسم، مىت

من، واظتضمر، وىي البواقي:  الظاىر

إىل، خال، حاشا، عدا، يف، عن، 

 .الباءعلى، الالم، 

فمن اظتعروف أن بعض حروف اصتر 

ىناك لفظ متشابو من حيث موقفها  

كحرف أو اسم أو يف العربية ما 

يسمى باإلصطالح مشًتك بُت اضترفية 

واالشتية. أما األحرف اظتقصودة فهي 

الكاف، عن، ستسة أنواع، منها: 

 .على، مذ، منذ

buat, dari, dekat, dalam, demi, 

dengan, di, hingga, ke, kecuali, lewat, 

oleh, pada, sama, sebab, dari, sejak, 

seperti, tentang, untuk. 

، وىي  Majemukحروف اصتر اظتركبة 

و  preposisi berdampinganتتكون من 

preposisi berkorelasi.  :كما يف اظتثال 

ke dalam, di mana, di atas, daripada, 

dan sesuai dengan, terdiri atas, di 

antara, di samping, di dalam, di sini, 

dan kepada. 



 

لفظ متشابو وسوى ذلك، يوجد أيضا 

و فعل أو من حيث موقفها كحرف أ

يف العربية ما يسمى باإلصطالح 

مشًتك بُت اضترفية والفعلية. وىذا النوع 

يوجد ثالثة أنواع، ىي: خال، عدا، 

 حاشا.

 

 

 Preposisiنفهم باصتدول السابق، أن ىناك اإلختالف بُت حروف اصتر و 

 من ناحية تقسيمها، وىي كما يلي:

، و  Di sini  ،di antaraيف اظتثال  Majemuk. أن حروف اصتر اظتركبة ٔ

di samping .ىي نوع من ظرف اظتكان 

. كان بعض اضتروف يف اللغة العربية، منها ما خيتّص بالدخول على ٕ

األلفاظ أو األشتاء اظتعينة. بينما حروف اصتر يف اللغة اإلندونيسية ال 

خيتّص بالدخول على األشتاء اظتعينة. وبذلك نفهم أن رتيع حروف 

 أمام األشتاء، واألفعال، والظروف.اصتر يقع 



 

 اإلختالف من ناحية المعنى .1

  1.1جدول  
 اإلختالف من ناحية المعنى

 النص  الًترتة
Seorang anak miskin duduk di 

jalanan sedang memakan sebuah 

roti, kemudian anak kecil tersebut 

melihat anjing dari kejauhan yang 

sedang tetidur anak kecil tersebut 

memanggil anjing dengan 

memberikan nya sebagian roti 

كان ولد فقَت جالسا يف الطريق يأكل خبزا. 

فرأى كلبا نائما على بعد. فناده ومّد لو يده 

 اطتبز.من بقطعة 

 

 النص الًترتة
Maka berlarilah anjing tersebut 

sambil menggonggong Karena 

kesakitan. 

 شّدة اآلمل. من ففّر الكلب وىو يعوي 

 

 النص الًترتة
Seorang petani menghampiri 

tetangganya yang kaya raya gemar 

berburu, ia mengadukan kerusakan 

yang menimpa gandum di ladangnya 

yang disebabkan oleh sering 

الصيد، بذىب فاّلح إىل جار لو غٍّت مولع 

من و شكا إليو ما أصاب القمح يف حقلو 

 التلف، بسبب كثرة دخول كالبو.



 

dimasuki  anjing-anjing yang 

dugunakan berburu si tetangga. 

 

 النص الًترتة
Petani pun berkata, “pada saat saya 

melihat kerusakan yang terjadi pada 

kebun saya, saya memanggil seorang 

teman saya untuk memperkirakan 

kerugian. Dan kami perkirakan 

kerugian itu  mencapai 30 junaih 

(Poundsterling)”. Tanpa banyak 

bertanya orang kaya itu memberikan 

kepadanya ganti rugi yang diminta. 

من أرضي بفقال الفالح "ظتا رأيت ما حل 

التلف، دعوت صديقا يل لتقدير اطتسارة، 

ونرى أهنا تبلغ ثالثُت جنيها". فقدما إليو 

 العواض.من السري ما طلب 

 

 النص الًترتة
Kemudian tibalah waktu panen, 

petani melihat gandum yang dia kira 

rusak ternyata panen dengan hasil 

yang memuaskan. Ia pun kembali 

mendatangi tetangganya dan 

mengabarkan apa yang tejadi dan 

ingin mengembalikan uang yang 

sudah diberikan tetangganya untuk 

mengganti kerugian di ladang itu. 

وظتا جاء وقت الصيد، وجد الفالح ذان 

أحسان حاصل، باصتزء الذى ظنو تالفا أتى 

فذىب إىل السرى، وأعلمو حبقيقة اضتال ، و 

نفسو لقال "إنو قد أتى لرد اظتبلغ ألنو ال يرى 

حقا فيو. فقال السري "ىذا ما ينبغي بُت 



 

Tetangganya berkata “ini hal yang 

amat pantas terjadi antara seseorang 

dengan seorang lainnya”. 

 الرجل والرجل".

 

 النص الًترتة
Seorang penguasa mengumumkan 

bahwa ia membtuhan sekrretatis. Ia 

memberikan pengumuman ini 

kepada banyak pemuda dan diminta 

hadir untuk menemui si pengusaha 

pada jam yang ditentukan. 

أَعلن التاجر أنو يريد أن يستخدم عنده شابا  

الّشّبان من كاتبا. فتقّدم عتذه الوظيفة عدد 

 غَت قليل، و حضر واظتقابلتو ىف ساعة معيّنة

 

 النص الًترتة
Pengusaha itu memanggil mereka 

satu persatu keruangnya dan 

berbincang banyak hal untuk 

mengetahui kecerdasan dan adab 

mereka. akhirnya ia memilih salah 

seorang yang paling sebentar 

berbincang dengannya. 

فكان الّتاجر يدعوىم إىل مكتبو واحدا ، و 

يعلم مقدار لحيادثهم يف مسائل كثَتة، 

فطنتهم واداهبم. وأخَتا اختار أحدىم بعدد 

 ػتادثة قصَتة 

 

 األية كلمة معنى رقم



 

1 225. Allah tidak menghukum 

kamu disebabkan sumpahmu 

yang tidak dimaksud (untuk 

bersumpah), tetapi Allah 

menghukum kamu disebabkan 

(sumpahmu) yang disengaja 

(untuk bersumpah) oleh 

hatimu. dan Allah Maha 

Pengampun lagi Maha 

Penyantun. 

           

           

           

 255البقرة : 

1 44. keterangan-keterangan 

(mukjizat) dan kitab-kitab. dan 

Kami turunkan kepadamu Al 

Quran, agar kamu 

menerangkan pada umat 

manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka dan 

supaya mereka memikirkan. 

              

              

        

44النحل :   

3 1. kitab (Al Quran ini) 

diturunkan oleh Allah yang 

Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. 

                
1الزمر:   

1 27. Sesungguhnya telah Kami 

buatkan bagi manusia dalam 

Al Quran ini Setiap macam 

perumpamaan supaya mereka 

dapat pelajaran. 

              

              

27الزمر:   



 

 

Terjemahan Teks Sumber 

Adakah pencipta selain Allah yang 

dapat memberikan rezeki kepada 

kamu. 

 ىل من خالق غَت اهلل  يرزقكم

Bahwasannya Allah sekali-kali tidak 

menganiaya hamba-hambanya 

 و أن اهلل ليس بظالم للعبيد

Dan janganlah kamu menjatuhan 

dirimu sendiri dalam kebinasaan 

 وال تلقو بأيديكم أىل التهلكة

 

 واستنادا إىل اصتدول أعاله، جتد الباحثة اإلختالف يف معٌت حروف اصتر، وىو:

 . أن يكون حرف الباء تأكيدا كزيادة اظتعٌت من حيث اإلعرابٔ

0 22. dan Allah menciptakan 

langit dan bumi dengan tujuan 

yang benar dan agar dibalasi 

tiap-tiap diri terhadap apa yang 

dikerjakannya, dan mereka 

tidak akan dirugikan. 

 

 

           

                

      

22الجاثيت:   

6 18. Sesungguhnya Kami 

menundukkan gunung-gunung 

untuk bertasbih bersama Dia 

(Daud) di waktu petang dan 

pagi, 

               

       

18ص:   



 

ىو سبب  السببية والتعليل، مبعٌت  sebagian. حرف "من" مبعٌت التبعيض أو ٕ

كزيادة اظتعٌت من حيث اإلعراب وحرف "من" يشبو الفعل، ومبعٌت التأكيد  

 حرف "الباء".

 من حروف اصتر.. حرف "الالم" مبعٌت االختصاص، وىو اظتعٌت األصلي ٖ

. يوجد معٌت التوكيد يف حروف اصتر السابقة، وىي الزائدة يف اإلعراب جملّرد توكيد ٗ

 اإلندونيسية. preposisiالعام. بينما الزائدة مل جتد يف حروف اصتر أو 

 

 الجملة اإلختالف من ناحية تركيب. 3

 

 1.3جدول 
 اإلختالف من ناحية شكل الجملة

 اللغة العربية اللغة اإلندونيسية
Aku menulis  dengan pena كتبُت بالقلم 

Aku telah berjalan dari mesir ke mekah  ِة كَّ
َ
 ِسْرُت ِمَن اظتِْصَر ِاىَل اظت

Harta milik zaid  ٍاُل لِزَْيد
َ
 اظت

Ayah membeli sepatu untuk adik  ِِإْشتَ َري َأٌب اطِتَذاَء ِلأَلخ 



 

Kakak membuat kopi untuk ayah  َِجَعَل اأَلُخ الَقْهَوَة ِلأَلب 

Mereka datang dengan mobil  َِجاَءُىْم بِالَسي ََّرة 

Zulfa memotong kain dengan gunting   تَ ْقَطُع زُْلَفى الَِبًس  بِاظتَِقص 

Paman pulang dari Jakarta َرَجَع َعمٌّ ِمْن َجاَكْرتَا 

Ali naik mobil dari Surabaya  َعِليٌّ السَّيَّارََة ِمْن ُسْوَريَبَ ِإْمَتَطى 

Allah hilangkan cahaya yang menyinari 

mereka 

 َذَىَب اللَُّو بُِنورىم

Ambillah rumah ini di tukar dengan kuda خذ الدار بالفرس 

Sungguh Allah telah menolongmu dalam 

peperangan badar 

 لقد نصر كم اهلل ببدر

Aku menjual rumah beserta perkakasnya بعتك الدار بأ ثثها 

Dalam syurga itu mereka di hiasi dengan 

gelang dari jenis emas 

 حُيلون فيها من اسار من ذىب

Bagian manakah di bumi yang telah 

mereka ciptakan 

 ماذا خلقوا من األرض

Hai kholid, tolonglah bakar!  !لبكريا طتالد 

Putera ini telah lewat satu tahun  ٍىذا غلٌم لسنة 

فتحصل الباحثة على اإلختالف بُت انطالقا من األمثلة السابقة، 

اصتملة. كان يف اللغة العربية باستخدام  من ناحية منط preposisiحروف اصتر و 



 

 S P O يف اللغة اإلندونيسية باستخدام األمناط التالية بينما ،P S O K  األمناط

K.  

 

 . اإلختالف من ناحية الخصائص1

1.1 
 اإلختالف من ناحية الخصائص

 اللغة العربية اللغة اإلندونيسية
 أمام األشتاء Preposisi. يقع ٔ

. ليس لو موقف يف ػتل الفاعل، ٕ

 والفعل، واظتفعول.

ٖ .Preposisi  ال ديكن أن تسبق

 اصتمل

 حروف اصتر دائما غترور .ٔ

 . تدخل حروف اصتر على االسمٕ

كان ضتروف اصتر معاين متعددة  .ٖ

 إذا إجتمعها بالكلمات األخرى.

 

بناء على اطتصائص اظتوضحة أعاله، يوجد اختالف واضح للغاية من حيث 

خصائص حروف اصتر ىي هناية الكسرة ولديها أكثر من معٌت عند دغتها مع رتل 

 واظتوضع يف اصتملة.األخري، باإلضافة إىل وجود تشابو  مع حروف اصتر على الوظيفة 

 



 

 1.0جدوال 

 اإلندونيسية  Preposisi حروف الجر العرابية و إلختالفتحليل ا

Preposisi حتليل اإلختالف حروف اصتر 

حروف الجر مفردة 

tunggal  ما تتكون وىي

من مورفيم واحد وال حتدث 

فيها عملية التغيَتات 

 الصرفية، وذلك يف اظتثال:

Akan, akibat, Antara, 

atas, berkat, buat, dari, 

dekat, dalam, demi, 

dengan, di, hingga, ke, 

kecuali, lewat, oleh, 

pada, sama, sebab, dari, 

sejak, seperti, tentang, 

untuk. 

حروف الجر المركبة 

Majemuk  وىي تتكون ،

الجر إلى  تنقسم حروف

الباء،  ، منها:عشرين حرفا

من، إىل، عن، علي، ىف، 

 القسم، واو الكاف، الاّلم،

 منذ، رب، القسم، مذ، تاء

 ،حىت، خال، عدا، حاشا

 كي، ميت، لعّل.

والحروف السابقة منها ما 

يختّص بالدخول على 

رب، ، وىو اسم الظاىر

ُمذ، ُمنذ، حىت، الكاف، 

واو القسم، تاء القسم، 

اإلختالف من ناحية 

 التقسيم



 

 preposisiمن 

berdampingan  و

preposisi berkorelasi.   كما

 يف اظتثال:

ke dalam, di mana, di 

atas, daripada, dan 

sesuai dengan, terdiri 

atas, di antara, di 

samping, di dalam, di 

sini, dan kepada. 

ومنها ما يدخل على  .مىت

، وىي الظاىر والمضمر

من، إىل، خال، البواقي: 

حاشا، عدا، يف، عن، 

 .على، الالم، الباء

فمن اظتعروف أن بعض 

حروف اصتر ىناك لفظ 

متشابو من حيث موقفها  

كحرف أو اسم أو يف 

العربية ما يسمى 

مشترك بين باإلصطالح 

أما  الحرفية واالسمية.

األحرف اظتقصودة فهي 

ستسة أنواع، منها: 

الكاف، عن، على، مذ، 



 

 .منذ

وسوى ذلك، يوجد أيضا 

لفظ متشابو من حيث 

و موقفها كحرف أو فعل أ

يف العربية ما يسمى 

مشترك بين باإلصطالح 

. وىذا الحرفية والفعلية

النوع يوجد ثالثة أنواع، 

 ىي: خال، عدا، حاشا.

ديكن استخدم عدة أشكال  

Preposisi ىف اصتمل 

لو أكثر من معٌت عندما 

 يقًتون جبمل أخرى

اإلختالف من ناحية 

 المعنى

 اصتملة استخدام أمنط 
S P O K 

 اصتملةاستخدام أمنط 
P S O K 

اإلختالف من ناحية 

 الجملة تركيب

ليس لو موقف يف ػتل 

 الفاعل و الفعل و اظتفعول.

اإلختالف من ناحية  حروف اصتر دائما غترورا

 الخصائص

 



 

 1.6دوال ج

 اإلندونيسية   Preposisiحروف الجر العرابية و شابوتحليل الت

Preposisi  تحليل التشابو الجرحروف 

يف  preposisiبينما 

اإلندونيسية ىي الكلمات 

ما تستخدم أمام األشتاء 

لربط أجزاء الكالم حىت 

 تتضح منو تفاصيل اظتعٌت.

الشيخ علي جارم  يعّرف

ومصطفى أمُت يف كتاب 

النحو الواضح، أن اضترف 

ىو كّل لفظ ال يظهر معناه  

 كامال إال مع غَته.

 التعريفالتشابو من ناحية 

 tunggalحروف اصتر مفردة 

ما تتكون من مورفيم وىي 

واحد وال حتدث فيها عملية 

التغيَتات الصرفية، وذلك 

 يف اظتثال:

Akan, akibat, Antara, 

atas, berkat, buat, dari, 

dekat, dalam, demi, 

dengan, di, hingga, ke, 

كانت للحروف اصتر 

الباء،  عشرون حرفا، منها:

من، إىل، عن، علي، ىف، 

 القسم، واو الكاف، الاّلم،

 منذ، رب، القسم، مذ، تاء

  ،حىت، خال، عدا، حاشا

 كي، ميت، لعّل.

 التقسيم التشابو من ناحية



 

kecuali, lewat, oleh, 

pada, sama, sebab, dari, 

sejak, seperti, tentang, 

untuk. 

لو معٌت يشَت إىل حدث أو 

 اصتملةعالقة يف 

ىف  حروف اصتر معٍت أصلي

 اصتملة

 المعنى التشابو من ناحية

تركيب  التشابو من ناحية يقع أمان االسم يقع أمان االسم

 الجملة

أمام  Preposisi. يقع ٔ

 األشتاء

. ليس لو موقف يف ػتل ٕ

الفاعل، والفعل، 

 واظتفعول.

ٖ .Preposisi  ال ديكن أن

 تسبق اصتمل

. تدخل حروف اصتر ٔ

 على االسم

ضتروف اصتر معاين كان  .ٕ

متعددة إذا إجتمعها 

 بالكلمات األخرى.

 التشابو من ناحية

 الخصائص

 

 الشر بالشر



 

كان ولد فقَت جالسا يف الطريق يأكل خبزا. فرأى كلبا نائما على بعد. 

فناده ومّد لو يده بقطعة من اطتبز. حّت ظّن الكلب أنّو سيعطو منو لقمة. فقرب 

الصي بالعصا على رأسو. ففّر الكلب وىو يعوي من شّدة منو ليتنول اطتبز. فضربو 

اآلمل. و يف ذلك الوقت كان رجل يطل من شّباكو ورأى ما فعل الصّي. فنزل إىل 

الباب ومعو عصا خبأىا ورأه. ونادى الصّي وأبرز لو قرشا. فأسرع الصّي ومّد يده 

يصرخ أكثر من ليأخذ الفرش. فضربو الّرجل بالعصا على أصابعو. ضرة جعلتو 

الكلب. مّث قال للرجل "مل تضربٍت وأنا مل أطلب منك شيئا". فأجبو الرجل "ومل 

 ٓٙتضرب الكلب وىو مل يطلب منك شيئا. فجزاء سيئة سيئة مثلها.

 الراعي والذئب

كان ولد يرعى غنما. فيخرج هبا كل يوم إىل مرعى قريب من بلده. لتأكل 

يسخر من أىل البلد . فصاح بأعلى من العشب األخضر. وذات يوم أراد أن 

يئا شيهم لنجدتو ولكنهم مل جيدو صبع صوتو "الذئب، الذئب !!". فخرج الرجال

 يوم التايل أتى ذئب حقيقة. يففعادوا من حيث أتوا واولد يضحك منهم. و 

فخاف الولد وزعق مرّة أخرى "الذئب، الذئب !!". فضن الناس أن الولد عاد 

لذلك مل يهتموا لصيحو. ففتك الذئب بعدد و ل مرّة. يسخر منهم كما فعل أوّ 
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عظيم من الغنم ولول كذبو ىف اظترة األوىل لصدقو الناس عند صياحو ىف اظترة الثانية. 

 ٔٙ.وجاءوا لنجدتو

 

 

 جزاء الصدق

ذىب فاّلح إىل جار لو غٍّت مولع بالصيد، و شكا إليو ما أصاب القمح يف 

بو. فقال اصتار "حقيقة يا صحي كثَتا ما حقلو من التلف، بسبب كثرة دخول كال

نزلت كاليب يف حقلك، ورمبا سببت شيئا من التلف، وأنا مستعد لتعويض 

خسارتك". فقال الفالح "ظتا رأيت ما حل بأرضي من التلف، دعوت صديقا يل 

لتقدير اطتسارة، ونرى أهنا تبلغ ثالثُت جنيها". فقدما إليو السري ما طلب من 

جاء وقت الصيد، وجد الفالح ذان اصتزء الذى ظنو تالفا أتى  العواض. وظتا

بأحسان حاصل، فذىب إىل السرى، وأعلمو حبقيقة اضتال ، و قال "إنو قد أتى لرد 

اظتبلغ ألنو ال يرى لنفسو حقا فيو. فقال السري "ىذا ما ينبغي بُت الرجل والرجل". 

غ، وقدمو إىل الفالح قائال مث ذىب إىل حجرة أخرى، وعاد و معو ستسة أمثال اظتبل
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"ادخر ىذا مبلغ، حىت تصَت عمر ابنك إحدى و عشرين سنة، وإذا ذاك سلمو 

 ٕٙإليو، و قص عليو قصتو.

 

 

 األداب أساس النجاح

أَعلن التاجر أنو يريد أن يستخدم عنده شابا كاتبا. فتقّدم عتذه الوظيفة 

عدد من الّشّبان غَت قليل، و حضر واظتقابلتو ىف ساعة معّينة. فكان الّتاجر 

يدعوىم إىل مكتبو واحدا ، و حيادثهم يف مسائل كثَتة، ليعلم مقدار فطنتهم 

. فاستغرب ىذه السرعة صديق  واداهبم. وأخَتا اختار أحدىم بعدد ػتادثة قصَتة

لو كان حاضرا. وقال لو :)) على أّي شيئ بنيت اختيارك ىذا الّشّب فإنك مل 

حتادثو إاّل قليال ؟(( فقال: )) إنو مسح نعليو على اظتمسحة عند دخولو، وأقفل 

باب بلطف وسكون، ففهمت أنو نظيف و منتظم. مث أشار إيّل بالسالم، وجوابٍت 

ففهمت أنو حسن األدب. وقد لبث ينتظر دوره، ولو يدافع غَته بنشاط والًتام، 
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للحضور بُت يدّي، ففهمت أنو متواضع. و مىت اجتمعت ىذه الصّفات ىف 

 ٖٙشحص، كان أفضل ؽّتن سواه ((.

 تعليم حروف الجرلستراتيجية خطوات اإلج. 

أو باختيار الكلمات أن يبدأ  عليم معٌت اصتمل أو الكلمات، فاظتعلم البديف ت

طتطوات اليت ديكن استخدمها اإلستخدام يف حياهتم اليومية. فيما يلي ااصتمل شائعة 

 64باستخدام شرح القواعد. يف تعليم حروف اصتر اظتعلم

تعريض األمثلة قبل تقدًن القواعد، ألن األمثلة اصتيدة تشرح فيها القواعد  . ت

 بالدقة.

تقدًن بعض األمثلة بالتشابو واإلختالف يف النص إلستخدامها كتحليل   . ث

 اظتقارنة للطالب.

 ج. تقدًن األمثلة باستخدام األشياء أو الوسائل يف الفصل الدراسي.

د. عندما تدريس حروف اصتر ومعانيها، فاختار حرفا جارا كثَتا لالستخدام 

 akuاظتصر إىل اظتّكة ) منيف اصتملة البسيطة، على سبيل اظتثال: سرت 

telah berjalan dari Mesir ke Mekah.) 
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ه. و ال جيوز أن يقدم األمثلة غَت واضحة، ألنو ال يطابق بأحوال أفكار 

 الطالب.

و. يعطى اظتدرس الطالب دافعة كافية للتعبَت عن طريق الكتابة أو اللفظية 

 يم.حىت أن يشعر الطالب باظتشاركة اظتباشرة يف عملية التعل

لو فائدة، ىي أن يفهم الطالب على كان استخدام اإلسًتاتيجية السابقة 

 القواعد النحوية الواردة يف اصتملة  فهما شامال و كامال. 

  



 

 الباب الخامس

 اختتام

 خالصة . أ

تيجة البحث عن التحليل التقابلي بُت حروف اصتر يف اللغة نبناء على 

 يف اللغة اإلندونيسية، فيمكن االستنتاج منها: preposisiالعربية و 

حيتوي على أربعة اصتوانب ، وىي  Preposisi. أوجو اإلختالف من حروف اصتر و ٔ

 .و اطتصائص اإلختالف من جوانب التقسيم، واظتعٌت، واصتملة،

 ف من جوانب التقسيماإلختالأ( 

أحروف، يدخل كل منها يف مشكلة ػتدودة  ٕٓ. تنقسم حروف اصتر إىل ٔ

 .Preposisiغَت موجودة يف 

 ىناك معٌت ظرف اظتكان Preposisi Gabungan. يف قسم ٕ

 اإلختالف من جوانب اظتعٌت ب(

، يف حروف اصتر ىناك Preposisiيظهر اإلختالف بُت معٌت حروف اصتر و  

يف اإلعراب جملّرد توكيد العام. بينما الزائدة مل جتد يف حروف اصتر أو  الزائدة

preposisi  اإلندونيسية 

 اإلختالف من جوانب اصتملة ج(.



 

ي يف اللغة اإلندونيسية وجود اإلختالف من ناحية تركيب اصتملة، وى 

 P S O، وأما يف اللغة العربية باستخدام األمناط S P O Kاألمناط باستخدام 

K. 

 اإلختالف من جوانب اطتصائصد(. 

 حروف اصتر دائما غترورا .ٔ

 كان ضتروف اصتر معاين متعددة إذا إجتمعها بالكلمات األخرى.. ٕ

، وىي اصتوانب  حيتوي على ستسة Preposisi. أوجو التشابو من حروف اصتر و ٕ

 واصتملة، واظتعٌت، و اطتصائص. ،التقسمو جوانب التعريف، 

 وانب التعريفجالتشابو من أ( 

الشيخ علي جارم ومصطفى أمُت وعبد اطتَت عن تعريف حروف  رأي. ٔ

كل حرف يف العربية أو اإلندونيسية ال يظهر معناه كامال إال إذا   اصتر، بأهنا 

 .اجتمعو بكلمة أخرى

 التقسيم جوانبالتشابو من  ب(

اصتر  من ناحية تقسيم حروف preposisiيعرف أوجو التشابو بُت حروف اصتر و 

 مفردة ومعانيها األصلية.

 اظتعٍت جوانبالتشابو من  ج(



 

 لو نفس اظتعٌت مع معٌت أصلي حروف اصتر

 أوجو التشابو من ناحية اصتملة د( 

على نفس اظتوقع أمام األشتاء، فلديهما  preposisi( كانت حروف اصتر و ٔ

 .kaumسبيل اظتثال يف اسم القوم و 

وظيفة كاملة إال إذا إجتمعهما بالكلمات  preposisi( ليس ضتروف اصتر و ٕ

 األخرى.

 ه(  أوجو التشابو من ناحية اطتصائص

 أمام األشتاء Preposisi( يقع ٔ

ٕ )Preposisi ال ديكن أن تسبق اصتمل 

 تعليم حروف اصتر ىي شرح القواعد أن اإلسًتاتيجية اليت استخدمها اظتعلم يف. ٖ

 

 

 

 

 

 



 

 اقتراحات  . ب

 ليت قدمتها الباحثة ىو كالتايل:بعض االقًتاحات ا

يف توفَت أن اللغة ىي عادة ، ويؤكد التحليل التقابلي على معلمي اللغة 

التدريبات للدارسُت. لذلك ال ينبغي على الدارس أن حيفظ القواعد فحسب، 

بل يتجلى يف العديد من التمارين والتكرار والتأكيد حىت يقدر الدارس على 

 يف اإلندونيسية. preposisi العربية و التفرق بُت حروف اصتر يف

 إختتام . ج

اضتمد هلل رّب العاظتُت، اضتمد هلل نشكر عز وجّل على النعمة واعتداية حىت 

يتمكن الباحثةعلى إدتام ىذه الرسالة علمية. تدرك الباحثة أن ىذه الرسالة 

لة العلمية تزال بعيدة من الكمال، وىناك الكثَت من األخطاء ىف ىذه الرسا

العلمية، لذلك يتوقيعالالباحثة االنتقادات واالقًتاحات اظتبنية الىت ترجو الباحثة 

 العلمية.لتحسُت ىذه الرسالة 
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