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 خصمل
في اللغة االندونيسية  ADJEKTIVAنعت في اللغة العربية و بين الالتحليل التقابلي 

 هستدريوتخطيط 
 سريراهايوا 

القواعد النحوية الذي يركز فقط على نعت يف اللغة العربية و مشكلة ىذا البحث عن يبحث 
adjektiva  يف فهم صعب يف اللغة اإلندونيسية. املشكلة اليت تصبح خلفية ىذا البحث ىي اخلطأ اللغوي، وىو

فيما يتعلق بذلك، حة دتاًما ، وىي والطريقة املستخدمة ليست صحي القواعد بسبب االختالفات بني اللغتني
أخذت الباحثة مشكلة  .بني اللغتني والتشابو استخدمت الباحثة طريقة التحليل التقابلي ملعرفة االختالفات

يف اللغة اإلندونيسية ؟ وكيف إسرتاتيجية  adjektivaالبحث: كيف التحليل التقابلي نعت يف اللغة العربية و 
 يف اللغة اإلندونيسية ؟ adjektivaيف اللغة العربية و  التعليم يف تقدمي مادة نعت

ملعرفة على أوجو التشابة واالختالف بني نعت  يف اللغة العربية و اسم الصفة يف اهلدف ىذا البحث ىو          
وجودة يف م يف تقدمي املواد النعت يف اللغة العربية فعاليا من التشاهبات امليالتعلختطيط اللغة اإلندونيسية. معرفة 

 .                                                                     حبث مكتبة و يستخدم الوثائق جلمع البياناتىذا البحث عبارة عن الصفة للغة اإلندونيسية والعربية. 
أن  التعريف, ن حيثت أو الصفات باللغتني العربية واإلندونيسية معن النعنتائج ىذه الدراسة تقارن          

ال حتتوي على  اسم الصفة يف اللغة اإلندونيسيةيستخدم لشرح حالة الكلمة السابقة, لكن غة العربية النعت يف الل
التذكري, والتعريف, واخلفد, واإلعراب. كذالك اسم الصفة يف مجل املعينة قبل الكلمات تنسبا. ومن ناحية 

ثالثة أقسام وىو نعت املفرد, نعت اسم التفضيل و يف نهما متساويا النعت و اسم الصفة يوجد بيبني  التقسيم
ان النعت يتبع  يوجد اإلختالف بني النعت و اسم الصفة يف اللغة اإلندونيسة, نعت اجلملة. ومن ناحية التشكيل

 توجد أككال من املنعوت دائما يف تذكريه أو تأنيثو, ومجلتو وتعريفو أو تنكريه, لكن الصفة يف اللغة اإلندونيسية ال
يف  النعت هما أناإلختالف بين تم نسبها. ومن ناحية املستخدمة يوجدالصفات يشرح نوع الكلمات اليت سي

يف اإلندونيسية ال يوجد مثل ذالك وال يوجد  اسم الصفةالكلمة النسب يهتم جدا من ناحية مذكر ومؤنث ولكن 
 . الفرق بني الرجل و املرأة ىناك

اسم  لغتني العربية واإلندونيسية ينقسم إىل عدة أقسام اليت سيتم مقارنتها من حيث التعريف,نعت بال         
يوجد بينهما متساويا يف ثالثة أقسام وىو  التقسيم, , من حيثتنسبا نعت الصفة يف مجل املعينة قبل الكلمات

  .من الصفات أو النعتيتم تشكيل كل  ومن حيث التشكيل .نعت املفرد, نعت اسم التفضيل و نعت اجلملة
 اسم الصفة يف اللغة اإلندونيسية ال حتتوي على التذكري, والتعريف, واخلفد, واإلعراب ,ومن حيث اإلستخدم

                                                     املستخدم يف تعليم النعت وىو مناقشة اجملموعات الصغرية. التخطيطالنعت وتوجد فيهما التشابو واالختالف, و 
  التخطيط التدريسو adjektiva,و التحليل التقابلي, نعتالكلمات المفتاحية: 
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“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi, 

dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikan 

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

1
 ( 22الّروم:  ) 

 

  

 

 

 

                                                             
               1 Departemen Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Solo: PT Qomari 

Prima Publisher, 2007), h.573 
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 إهداء

بركاتو احلمد هلل رب العاملني ، احلمد هلل على وجود اهلل سبحانو وتعاىل بسبب          

ونعمة حىت يتمكن املؤلف من إكمال ىذه الرسالة العلمية. أقدم ىذه الرسالة العلمية 

                                                                                       إىل:

ل   زين ، وامللهم األول طو كال الوالدين اللذين أحبهما كثريًا وأنا فخور ،ومها احلاف  .1

احليايت وىو أيب احملبوب احلاّج مد يوسف وأمي احلاّجة مالية الذاين قد قدمان يل    

 الدعم يف امتام ىذه الرسالة.                                                       

. أشقائي احملبوبون ، نور جنة ، سييت أمينة ، ىاردن ماد سوكور ، ومنوروه. الذين 2  

                                       دائًما يف إمتام ىذه الرسالة        قد يدعمين

. أصدقائي )ميالين أغستيا بوتري ، ديان أنغريين ، رمحة جويتا ويوريس فيا أميليا( 3 

        األصدقاء الذين كانوا يف أذرعهم والذين دافعوا عن إمتام ىذه الرسالة العلمية

 اللغة العربية.                                                                          . كافة معلمي ومتعلمي4

 

 



 و
 

ةترجمة الباحث  

ري ديسمب 2إسم الباحثة سريراهايوا ولدت يف فمفن, المبنج الّشرقية يف التاريخ          

مد يوسف احلاّج .بنت األخرة من مخسة أخوات مثرة احلب من الزوجني مها سيد 7331

     .                                                                ماليةاحلاّجة وسيدة  

بدأت تربيتها من روضة األطفال عائشة يف قرية فمفن المبونج الشرفية يف عام          

. واستمرت إىل املدرسة اإلبتدائية فمفن المبونج الشرقية يف عام 2002-2002

. مث استمرت تربييتها إىل معهد العسر املدينة كرياتان البوهان مارجني 2002-2002

. واستمرت تربييتها إىل اجلامعة اإلسالمية 2072المبونج الشرقية ومتخرجة منها يف عام 

عليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم من سنة احلكومية رادن إنتان المبونج. ويف قسم ت

                                                                         حىت األن 2072

عاربعون يوما م 2072يف عام  KKN         إنتهيت ويف أثناء حماضرهتا يف اجلامعة قد 

ةعملي ي تنجونغ ساري المبونج ية ملياسار يف قر  701من أنواع الكليات بفرقة  بأصحا 

بند  وعملية التدريس يف مدرسة العالية مطلع األنوار البوها راتو أونتونغ سورفايتاجلنوبية. 

                                 .2072إىل نوفمرب 2072المبونج شهرين ، من أكتوبر 

 HMJ و  UKM BAHASA ةواتبعت الباحثة أنشطة الطلب  
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  كلمة شكر وتقدير 

هلل سبحانو وتعاىل برمحتة وىدايتو حىت احلمدهلل رب العادلني, أشكر شكرا على ا          

 نعت فيبين الالتحليل التقابلي يتمكن ادلؤلفة أن تتّم ىذه الرسالة العلمية بادلوضوع :

  تخطيط تدريسهفي اللغة اإلندونيسية و  ADJEKTIVA العربية و اللغة

 الصالة والسالم على أشرف االنبياء وإمام الرسول ىو سيدنا حممد صلى اهلل         

الذي قد محل الناس من الظلمات إىل النور وعلى ألو وصحابو والتابعني  عليو وسّلم

                                                                     ومجيع أمهاتو أمابعد. 

يف كتابة ىذه الرسالة العلمية، تدرك ادلؤلفة أن ىذه الرسالة العلمية بعيدة جدا          

الكمال. ومع ذلك ، فإن األمل ينبع من أعماق قليب أن ىذه الرسالة العلمية  من

ستكون نافعة ومفيدة للقارء والقارأة ولتطوير ادلعرفة ادلستقبلية وإعطاء اإلستفهام يف 

الًتبية خصوصا للغة العربية. ذلذا السبب ، حتتاج ادلؤلفة إىل النقد البناء وادلشورة. لذالك 

                                                     يل الشكر إىل :  شكرت الباحثة جز 

  . الدكتورة احلاّجو نريفا ديانا, ادلاجسترية كعميدةكلية الًتبية والتعليم جبامعة 1

رادن إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج اليت قد تسهلين حىت أمكن على إامتام 

                                                               ىذه الرسالة العلمية
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. أمي ىجرية ادلاجسترية كرئيسة قسم التعليم اللغة العربية اليت قد تدّعمين يف 2

.                                                     الرسالةالعلمية ىذه امتام  

ادلاجستري, كمشرف األّول الذي قد  . الدكتور احلاّج جونتور جاىايا كيسوما3

                             يرشدين بصرب شديد يف إمتام ىذه الرسالة العلمية.

احلاّج كمرن أسعد إرشادي ادلاجستري,كمشرف الثاين الذي قام بتوجيو ادلؤلفة . 4

                                               .  وتوجيهو حبكمة وحكمة كبرية

. مجيع احملاضرين وإعطاء ادلوظفني لكلية الًتبية والتعليم جبامعة رادن إنتان 5

              الذين قدموا ادلعرفة واخلربات ادلختلفةاإلسالمية احلكومية المبنج 

  وحيفزونين دائًما. والوالدين و أإخواين وأخوايت الذين يدعمون 6

, 2115للغة العربية دلرحلة . زمالئي احملبوبون من طالب قسم التعليم ا7

 وخصوصا لفصل الباء لصلة ادلصاحبة بني يدينا يف احملاضرة.                 

 لياأنغريين ، رمحة جويتا ويوريس فيا أم وتري ، ديانأصدقائي ميالين أغستيا ف .8

حتفيزكم يل.                                                  شكرا لدعمكم و   

 PPL و KKN   . أصدقائي9 

جزاكم اهلل أحسن اجلزاء دلن قد يساعدون ادلؤلفة بإخالص يف إمتام ىذه الرسالة          

العلمية. تتتوقع ادلؤلفة االنتقادات بناءة واقًتاحات من القارء للكمال ىذه الرسالة 
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 العلمية. وعسى أن تكون ىذه الرسالة العلمية نافعة ومفيدة للمؤلفة ، خصوصا للقارء

                                                                             بشكل عام. آميني

                      

2119أغسطس  8بندر المبونج ،   
الباحثة                                

 
 سري راهايوا

                   1511121187 
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

نوع البحث أ.   

املكتيب  ىذا البحث ىو البحث  (library research ىو البحث املكتيب فإن الغرض من (

يف  والقواعد املطورة والثقافة, املراجع املرتابطة بالقيمة, ىو الدراسة عن النظريات أو

 من أووا  البحث النوعي عن رري  ررض عمع ىذا البحث املكتيب 1الوضع اإلجتماعي.

البياوات, والدارسة عن الكتب, أو املراجع, أو املالحظات, أو التقدير املتعلقة مبشقلة 

                                                           2البحث كما رأي وذير.

املتيب فقال أيوا وودير فهي كالتايل :بحث للأما اخلصاص الرئيسية   

. يواجو البحث مباشرة مع النصوص أو الباياوات وليست مع املعرفة من امليدان.1  

مكان ولكن . البياوات املكتبية جاىزة لالستقدام, حيث ال يذىب الباحث إىل أي 2

                                          يواجو الباحث مع املراجع املتوافرة يف املكتبة.

                                                             
1
 Sugiono,Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung; Alfabeta, 2005),h.144. 

2
 Ayu Wandira.”Study Kepustakaan Mengali Landasan Teori dan Praktek”, Jurnal Bk 

Unesa. Vol.7 No.2 (2017),h. 3 
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        , أن الباياوات املكتبة ىي البياوات اإلضافية حيث حيصل عليها. على وجو العام3

                                                         3الباحث من ميدان الباحث.

ناتب. طريقة جمع الباي  

أما تارريقة املستخدمة يف ىذاالبحث فهي رريقة الوثائ  أي ىي الطريقة على          

أساس الباياوات أو االحداث املاضية. لذالك تستخدم الباحثة ىذه الطريقة للبحث عن 

ت أو املالحظات. ويف ىذا البحث الباياوات املتعلقة باملشكلة من الكتب أو اجملال

تبحث الباحثة عن الباياوات املتعلقة بتحليل التقابلي بني اللغتني ومها اللغة العربية واللغة 

                                                         اإلودوويسية من شكل الكلمات.

    اناتج. أساليب تحليل البيا

لبياوات, قامت الباحثة برتتيب الباياوات ترتيبامنهجيا واليت بعد عملية عمع ا         

استخدامها لتحليل البياوات. بينما حتليل البياوات ىو اخلطوات البد استخدمت ميكن 

الباحثة لتحقي  البياوات الصحيحة. ويف ىذه ىذ البحث حللتهاالباحثة البياوات 

ل حتقي  البياوات. يبدأ الباحث بالتخدام ىذا التحليل احملتوى يستخدم كثري يف حتلي

                                                             
3
 Ibid. h.3 
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حتليلو باستخدام بعض الرموز أو الكتب املعينة مث قامت بتصنيفها وفقا ملعيار البحوث 

                                                                                  4احملددة.

مصادر البايناتد.   

تنقسم الباينات املطلوبة يف ىذ البحث مطابقة للمشاكل واألىداف البحثية إىل         

ينات ووعني من الباينات, مهل الباينات األساسية والباينات اإلضافية. وأما الغرض من الب

 األساسية فهو الباينات حصلت مباشرة من املبخربين وفقا للمشكلة اليت حبثت يف

                كتبو  الغليني. الدرس العربية مئلفو مصطفى ىذاالبحث ىي الكتاب عمع

Tata Baku Bahasa Indonesia 

خربين, أما الباينات اإلضافية فهي الباينات احملصولة بشكل رري مباشرمن امل         

هبذا البحث, تبحث الباحثة  5على سبيل املثال. من خالل التوثيقة أو الشخص اخر.

  .                                                           ذا االلتحليلالباينات األخر تتعل  هب

 

 

                                                             
4
 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 

85 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

h. 225 
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث و مناقشها

اللغة يف صفو اسم ال اللغة العربية والنعت يف  بُت قابليالتىذا البحث ىو حتليل          

إجراء عملي للمقارنة بُت بنائُت أو أكثر من اللغات  التقابلي ىواإلندونيسية. حتليل 

مواجهة  ديكن أن  تساعد الطالب يف ة واالختتالف بُت االثنُت.دلعرفة أوجو التشاب

                        ة يف فهم النعت.بُت لغتُت، وخاص , وتوفر الراحة يف تعلمالصعوبات

أن االختالفات بُت اللغتُت ىو وسيلة دلعرفة أوجو التشابو واإلختالف بينهما,       

 من واالفًتاضات األساسية للتحليل التقابليلتعلم اللغة األجنبية  جيعل السهل أن وديكن

                                                                              ىي كما يلي:

(B2)  عناصر)    لتقدير أخطاء الطالب يف تعلم لغة. ديكن استخدام التحليل التقاابلي  ٔ 

أن على العكس صعوبات للطالب يف تعلم اللغة الثانية ،  اإلختالف ستوفرأجنبية      

   .                   تعلم اللغة الثاين يف السهل على الطالبسيجعل من   التشابو

. ديكن أن يقدم التحليل التقابلي مسامهة شاملة ومتسقة وديكن أن يكون أيًضا وسيلة ٕ 

اإلعداد ادلواد التعليمية ودروس اللغة الثانية. ديكن استطاع ترتيب ادلواد يف كل    فعالة    

                                                        .               مستوى صعوبة
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. ديكن أن يسهم التحليل التقابلي يف تقليل عملية التداخل من اللغة األوىل إىل اللغة ٖ

علم اللغة األجنبية ، وخاصة إعداد كتب ت يًتتببناًء على ىذه االفًتاضات ،  الثانية   

                                                                                    .العربية اللغة

حبيث ال تتأثر اللغة الثانية باللغة األوىل أو اللغة األم. ومن خالل ىذه         

األجنبية اليت يواجهها  تسهيل معرفة صعوبات تعلم اللغةاالفًتاضات ، ديكن أيًضا 

تعلم اللغة العربية ، مساعدة ادلعلمُت على إجياد االسًتاتيجيات  ادلعلمون ، وخاصة يف

               .هاديوالتقو  ادلطلوبة ، وكذلك التخطيط ادلادة تدريس اللغةلادلناسبة يف تعلم 

يف ىذه ادلناقشة إىل أربع خطوات ، وىي: بلياينقسم تطبيق أساليب التحليل التق  

. B2 و   B1 نشاء نظام اللغةأ  ٔ .  

للمقارن.منهما . اختيار عناصر ٕ   

عليوتواجد اليت  شرح بدالً من ادلقارنة .ٖ .  

     االختالفات الناجتة عن اللغة األوىل واللغة  من حتديد اخلطأ أو صعوبة  .

 ٗ. الثانية
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النعت في اللغة العربية وبين أ. التحليل التقابلي  Adjektiva في اللغة اإلندونيسية  

. باللغة العربية ةصنع اجلمل يفاجلملة, خصوصا نعصمعينة يف  ةا قواعدكل لغة ذل        

من حيث إعرابو ومذكره, ومؤنثو, و مفرده, وتثنية, واجلمع,  هتم جداي اجلملة صنعيف و 

                                                                        والتعريفو, وتنكَته.

اجلملة بالغة اإلندونيسية اليت ال دتيز بُت النساء أو الرجال وليس  أنو خيتلف عن         

اللغة األوىل واللغة الثانية أردت الباحثة  من الفرق وال تنكَته. النعت شكل وال تعريفو ذلا 

النعت والصفة دلعرفة الفرق بينهما. لذلك, حتتاج إىل التحليل باستخدام   بُت تقارن

 تار عناصر دلقارة بينهما.خاللغة األوىل واللغة الثانية, وا ثّبتطريقة التحليل التقابلي لي

بُت النعت و الصفة يف اللغة اإلندونيسية من حيث  ىو يف ىذالبابالباحثة ستقارن 

على النحو  ستعماذلاوا, وكذالك من حيث ا, وشكلها, وفواؤدىا, و أنواعهاتعريفه

                                                                                     :التايل
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نعت واسم الصفة يف اللغة اإلندونيسية.  ٔ.ٗجدول  
adjektiva رقم حتليل من ناحية  النعت 

kata yang memberikan 

kata keterangan yang 

lebih khusus tentang 

sesuatu yang 

dinyatakan  oleh 

nomina dalam kalimat.
1
   

 الن َّْعُت تَاِبٌع لِْلَمنْ ُعْوِت يف 
َرْفِعِو َوَنْصِبِو َوَخفِضِو 

  2 َوتَ ْعرِْيِفِو َوتَ ْنِكَتِه.

  تعريف

Adjektiva Dasar, 

Adjektiva Turunan, 

Adjektiva Tingkat 

Perbandingan, 

Adjektiva Bertaraf 

(menyatakan kualitas), 

Adjektiva Tak 

Bertaraf(meyatakan 

keanggotaan dalam 

suatu golongan). 

نعت حقيقي, نعت 
سبيب, نعت مفرد, نعت 
مجلة, نعت شبو اجلملة, 

 اسم التفضيل.

  تصنيف

adjektiva Atributif 

Sebagai 

pelengkap/penjelas, 

Adjektiva Predikatif 

sebagai predikat, 

Adjektiva Predikatif 

Inversi sebagai predikat 

dalam sebuah kalimat. 

كماالتخصيص، شرح 
 ادلنعوت بشرط أن يكون

اسم من  ادلنعوت
 ادلنعوت معاريف. مدح

الصفة من خالل توضيح 
، ادلنعوت عاب، و الكامل

والتعبَت عن مشاعر ادلودة 
نعوتدل  

  فوائد

Terbentuk dari kata 

dasar, kata imbuhan, 

kata ulang, kata 

serapan, kata atau 

kelompok kata. 

 وفًقا للمجتمع النهائي
)اعراب(, تذكَت أو 

تأنيثها )مذكر أو مؤنث( 

  تشكيل

                                                             
              

1
 Hasan Alwi et.al,Tata Baku Bahasa Indonesia (PT Persero balai Pustaka , 2010), h.177. 

               
2
Moch. Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Jurumiyyah Dan Imrithy berikut 

penjelasannya,  (Bandung: Sinar Baru  Algensindo, 2010 ), Anggota IKPI No.025/IBA. h. .101.  
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مجلة )مفرد, مثٌت, أو 
مجع(, تعريفو أو تنكَته 

  فة أو نكرة(. معر )
Adjektiva tidak selalu 

terletak sesudah yang 

disifatinya dan 

penggunaan adjektiva 

tidak membedakan 

antara perempuan atau 

lelaki, satu atau dua. 

أن يتبع  النعتجيب على 
من حيث تنكَته,  عوتوادلن

تذكَته, تأنيثو. وغَت 
.ذالك  

  استعمال

 
يف أن النعت يف اللغة العربية من الشرح النعت يف جدول أعاله, ديكننا أن نعر        

frase adjektiva predikatif, adjektiva suborfinatif, dan adjektiva atributif فيها  الجيد 

نعت احلقيقي, ونعت السبيب,  وجدال ي يف اإلندونيسية حيث أنو العكس. مصطلح

أيضا ذلما  و اجلملة, و حذف النعت. أنواع النعت و الصفاتونعت ادلفرد, ونعت شب

فلذالك الباحثة واستخدامها.  فائدهتا وشكلها وأعدد  أقسام االختالف من ناحية

                                          ستجد بعض الصفات اليت ذلما االختالف والتشابة.
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. مكونات المعنى الصفة األساسية ونعت1  

. المعنى الصفة األساسيأ  

مكونات ادلعٌت الصفة األساسية .ٕ.ٗجدول  
 رقم ناحية ادلعٌت اللغة اإلندونيسية

Ramah, Galak, Baik, Judes, Takut,Sopan, 

Jahat. 
Sikap Batin ٔ 

Bulat, Lonjong, Bundar, Lurus, Lengkung Bentuk ٕ 
Panjang, Pendek, Tinggi, Gemuk, Mahal, 

Murah, Ringan 
Ukuran ٖ 

Lama, Baru, Muda, Tua, Remaja. Waktu / Usia ٗ 
Merah, Kuning, Hijau, Biru, Abu-Abu Dll Warna ٘ 

Jauh Dan Dekat Jarak Tempuh ٙ 
Lemah, Kuat, Layu Dan Segar Kuasa Tenaga ٚ 

Sedap, Asin, Harum, Lunak, Licin Dan 

Terang 
Kesan Indra ٛ 

 
 كصفات أو للتعبَت عن  ُتستخدم, مكونات ادلعاين الرئيسية للصفات يف اجلدول أعاله

:يف جدول التايل . ادلثالاإلسم  

األمثلة مكونات اسم الصفة يف اللغة اإلندونيسية ٖ.ٗجدول   
 رقم ناحية ادلعٌت األمثلة

Putri itu sangat ramah Sikap Batin ٔ 
Saya melihat meja yang bulat. Bentuk ٕ 

Rani memotong rambutnya yang panjang Ukuran ٖ 
Ku buka album lama Waktu / Usia ٗ 

Topi yang biru Warna ٘ 



16 
 

masjid itu dekat Jarak Tempuh ٙ 
7 Tenaga mu kuat sekali Kuasa Tenaga ٚ 

Rani masak mie yang sedap 

 

Kesan Indra  
 

ةب. مكونات صفة المشبه  

و ىي الصفة ادلشبهة. بهيستخدم صفة ادلش تقريبا النعت يف اللغة العربيةبعض       

الشائع الذي يظهر للناس الذين يقومون بعمل ما يتم  فعل االزم شكل من أشكال

لديها أربعة  وزن من الثالثى اجملرد صفة ادلشبهة طبيعةقياسى   بشكل مستمر. بواسطة

                                                            . كما يف جدول التايل :3وزن

. مكونات صفة ادلشبهةٗ.ٗجدول  
احية ادلعٌتن اللغة العربية  رقم وزن 

أمحر واألصفر واألخضر  -
 واألزرق وغَت ذالك.

أعمى -  
أْعرَج -  
أحور -  

ألوان -  
شائبة -  

زينة -  

أفْ َعلُ -فَ َعلَ   ٔ 

اجلوعان -  
الشبعان -  
الغضبان -  

مؤنث من الوزن  -
 فَ ْعاَلءُ 

اخلُُلو   -  

فَ ْعاَلنُ -َفِعلَ   ٕ 

                                                             
3 Shohib Khaironi, al-Arabiyyah li ghairi Arab jus 1, (Jaiti bening: WCM Press 2010), h. 

59 
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اإلْمِتالءُ  -  
حرارة الباطن غَت  -

 داء
صٌ مغ -  
تعبٌ  -  
فرحا -  

 مؤنث بوزن َفِعلةٌ 
اجلسدي أو  -

 الروحي
الفرح -  

 

 ٖ َفِعلٌ 

كرمي  -  
عظيم -  

َفِعْيلٌ -يَ ْفُعلُ -فَ ُعلَ    ٗ 

 
 طبيعة أول صفة ادلشبهة تستخدم الوزان على النحو التايل :

مكونات صفة ادلشبهةجدول أمثلة   
 رقم وزن أمثلة

اأَلْحَمر  الزَّْىرَُة   ٔ    أفَعلُ  –فَ َعَل  
الَغْضَبان  جاَء الّرُجُل  فَ ْعالنُ  –َفِعَل    ٕ 

فْرحاَضرَْبُت َرُجالً   ٖ َفِعلٌ  
َكرْيم  ىَذا َرُجٌل  يَ ْفُعُل َفِعْيٌل    –فَ ُعَل    ٘ 

ديكننا أن نفهم أن ىناك اختالفات وأوجو تشابو من أمثلة النعت والصفات          

التحليل لتتمكن من العثور على االختالفات فتستخدم الباحثة ىذه طريقة أعاله ، دلعرفة  

B2 و B1                 والتشاهبات بشكل أفضل من اجلوانب كما يلي :  ادلقارنة بُت    
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من ناحية التعريفاإلختالف نعت و اسم الصفة . 1  

حتليل التقابلي النعت و الصفة من ناحية التعريف .٘.ٗجدول   
 جوانب للمقارنة ادلقارنة

Adjektiva تعريف نعت 
Kata yang memberikan 

kata keterangan yang 

lebih khusus tentang 

sesuatu yang 

dinyatakan  oleh 

nomina dalam 

kalimat.
4 

لِْلَمنْ ُعْوِت يف  الن َّْعُت تَاِبعٌ 
َرْفِعِو َوَنْصِبِو َوَخفِضِو َوتَ ْعرِْيِفِو 

 5َوتَ ْنِكَتِه.

 

ات يف اجلدول أعاله ، ديكننا أن نعرف أن النعت ذلا صلة. وىذا ىووالصف من          

ادلستخدم لشرح حالة الكلمة السابقة. لكن الصفات يف اإلندونيسية ال  تعريف النعت

مؤنث, مفرد(, تعريف )معريفة و نكرة(, خفد )جر  و  تذكَت )مذكر, حتتوي على

الصفة يف مجل ادلعينة قبل الكلمات تنسبا.  رلرر(, و إعرابو )حركات األخَت(. و إسم

                                                                   مثال يف جدول التايل :

Adjektiva النعت و ةلأمث.٘.ٗجدول    
Adjektiva رقم نعت 

Tas itu merah  ُالصَِّغي ْر   اْلَوَلد  ٔ 
Dua tas itu merah  َرانِ الصَّغِ الَوَلَداِن ي ْ  ٕ 

Dari semua temanku andi lah 

yang terbaik  ِٙمْن َعِلي َأْكبَ ر  زُلَمٌَّد ٖ 
                                                             
              

4
 Hasan Alwi et.al,Tata Baku Bahasa Indonesia (PT Persero balai Pustaka , 2010), h.177. 

5 Moch. Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Jurumiyyah Dan Imrithy berikut 

penjelasannya,  (Bandung: Sinar Baru  Algensindo, 2010 ), Anggota IKPI No.025/IBA. h. .101 
66 ص( بيرت, اإلسالمية الثقافة دار, )العربية اللغة قواعد, نعمة فؤاد

6 
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تابع إىل  دلثال األول يف كلمة الرَُّجُل كادلنعوت و الفاضل ىو كالنعت مفرد, ألن       ا

 ألنو يتبعالنعت ىو مثٌت ذالك نعتة مفرد أيضا. وادلثال الثاين ىو شكل منعوتة  مفرد فل

. يف اللغة العربية ،تناسب نعت دائما بادلنعوتو, كما يف أيًضامثٌت يف شكل  لُ جُ الرَّ  منعوتة

على عكس الصفات  .أيضا ومفرد فالنعتو مثٌت ومفرد ادلثالُت األول والثاين, منعوتة مثٌت

 اليت نراىا يف ادلثالُت األول والثاين ، فإن الصفة ىي كلمة محراء دتيزباللغة اإلندونيسية 

طبيعة احلقيبة  أو اثنُت أو أكثر ، أن صفة أو لون احلقيبة. ىي واحدولوكان عدد احلقيبة 

                                                     .Merah تزال واحدة فقط يعٍت اللون   

الث ىو نعت مستوى مقارنة, نعت يف الكلمة "أكرب" ويف اللغة ويف مثال الث       

العربية نعت على مسىت مقارنة, أن نعت إال مقارنة مع حالتُت سلتلفتُت فقط. على 

ينقسم إىل ثالثة أقسام، وىي مستوى  عكس يف اإلندونيسية أن الصفة مستوى مقارنة

)أعلى الفائقة ، ومستوى  أو أقل()مستوى أكثر  ادلعادلة )ادلساواة( ، و مستوى ادلقارنة

                                                :  . على سبيل ادلثالمن بُت أمور أخرى(
Tuti Secantik Ibunya (ekuatif) 

Mangga arumanis lebih enak daripada mangga golek (kompratif) 

Dari semua temanku andi lah yang terbaik (superlatif)
7
 

                                                             
                7 Hasan Alwi et.al,Tata Baku Bahasa Indonesia (PT Persero balai Pustaka , 2010), h.177 
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ول التالي :دمن ناحية التصنيف, الحظ الجاإلختالف . 2  

تقابلي النعت و اسم الصفة من ناحية التصنيفال ل. حتليٙ.ٗجدول   
adjektiva رقم أنواع النعت أنواع 

Adjektiva Dasar نعت احلقيقي ٔ 
Adjektiva Turunan نعت السبيب ٕ 

Predikatif نعت ادلفرد ٖ 
Atributif نعت اجلملة ٗ 
Bertaraf نعت شبو اجلملة ٘ 

Tak Bertaraf نعت اسم التفضل ٙ 
Frasa Adjektiva  ٚ 

 
االختالفو ىو  يكمن نرى من األقسام النعت و اسم الصفة يف اجلدول أعاله ،         

مفرد, نعت مجلة, ونعت  تنقسم إىل مخسة أقسام، ىي نعت حقيقي, نعت سبيب, نعت

يف حُت تنقسم  اسم الصفات إىل سبعة أقسام، وىي الصفة األساسية ،  شبو اجلملة.

والصفات ادلشتقة ، والعبارات الوصفية ، واإلسناد ، وادلوحد ، وغَت ادلوحد. على سبيل 

                                                                                   ادلثال: 
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Adjektiva ادلثال من أنواع النعت و ٚ.ٗجدول.  

Adjektiva Dan Contohnya رقم نعت ومثالو 
Adjektiva Dasar 

Rumah itu besar 
 نَ ْعت احَلِقْيِقي

ر  طََلَع اْلَبْدُر  الم ِني ْ  
ٔ 

Adjektiva Turunan 

Perlu diingat bahwa hidup didunia 

itu tidak abadi 
 نَ ْعُت َسَبيِبْ 

ابْ َنوُ  النَّاِجحَ َجاَء الرَُّجُل   
ٕ 

Predikatif 

kabar itu membuat mereka 

gembira 
 نعت ادلفرد

النَِّشْيط  لطَّاِلُب َأِحب  ا  
ٖ 

Atributif 

Gadis kecil نْعت مُجَلة ِفْعِلَية 
يَ ْبِكيرَأَْيُت َوَلدا   

ٗ 

Bertaraf 

Tas itu merah نعت شبو اجلملة 
أماَم الَجاِمَعةِ  طَالًِباَشاَىْدُت   

٘ 

Tak Bertaraf 

Meja itu bundar   
Frasa adjektiva 

Kami semua sepakat menghadiri 

reuni yang diadakan bulan depan, 
kami akan menggunakan gaun 

biru 

  

 
يف ادلثال األول ، تشرح النعت صفة ادلنعوت احلقيقية لإلنسان. أن كلمة ادلنَت          

يس االعًتاف يشرح طبيعتو أو منعوتو ىي الَبْدُر. وادلثال الثاين للنعت ىو النَّاِجُح لكن ل

 ومنعوتو مفرد, فلذالك بالرَُّجُل لكن إلثبات انبَنُو. وادلثال الثالث ىو النعت ادلفراد ،
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 منعوهتا يف كلمة و "النَّشْيطُ " انعت يف ىذه اجلملة ىي يف كلمة النعت ىو ادلفرد أيًضا.

                                                                                   ". الطَاِلبُ "

من أمثلة النعت والصفات يف اجلدول أعاله ، نعلم أن الناعت والصفات ال          

اإلندونيسية ، من حيث ادلعاريف والناكرة والتدكَت والتأنيث وادلفرد وادلثٌت    تتوافق باللغة

أيًضا جد واجلمع. كما ال يوجد يف حكم عريب.وكذالك بادلثل من حيث االنقسام ، تو 

يف اإلندونيسية  اجلملة و شبو اجلملة يف اللغة العربية نعت، مثل أوجو التشابو واالختالف
Adjektiva Dasar dan Adjektiva Turunan  

نعت و إسم الصفة من ناحية فائدتهمااإلختالف . ٖ  

. حتليل التقابلي نعت و إسم الصفة من ناحية فوائدهٛ.ٗجدول   
Adjektiva  رقم نعت 

Adjektiva Atributif Sebagai 

pelengkap/penjelas  كماالتخصيص، شرح ادلنعوت
 بشرط أن يكون ادلنعوت من اسم

. ناكرة  

ٔ 

Adjektiva Predikatif sebagai 

predikat.  مدح ادلنعوت من خالل توضيح
 الصفة الكامل

ٕ 

Adjektiva Predikatif Inversi 

sebagai predikat dalam sebuah 

kalimat 
 ٖ وعاب ادلنعوت

، والتعبَت عن مشاعر ادلودة  
 دلنعوت

ٗ 
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 عداد. يف لصفة يف اجلدول أعاله, أنو ال يوجد اتفاق يف شكلاالفرق بُت النعت واسم 

fungsi sebagai predikatif dan fungsi atributif  التوجد أيضا مسي اللغة العربية  

B2 و B1 بأمثلة على اجلدول التايل:  ارن مق دلعرفة   

. فوائد نعت وأمثالوٜ.ٗجدول   
 رقم فوائد نعت أمثال
صاِلح  َجاَء َرُجٌل  كالتخصيص، شرح ادلنعوت بشرط  

.ناكرةأن يكون ادلنعوت من اسم   
ٔ 

الَعاِلم   َجاَء َرُجلٌ  يشرح ادلنعوت بشرط أن يكون من  
 .معاريف

ٕ 

الرَّْحمن الرَّحيمِبْسِم اهلل  مدح ادلنعوت من خالل توضيح  
صفة الكاملال  

ٖ 

الرَِّجْيم أُعْوُذباهلل مَن الشَّْيطَانِ   ٗ وعاب ادلنعوت 
 

يف ادلثال األول ، فائدتو يف ختصيص منعوت إذاكان منعوت من اسم ناكرة. ويف         

ادلثال أعاله ، منعوتو ناكرة يعٍت يف كلمة "الرجل" فهو قد يكون لتخصيص ألن من اسم 

وادلثال الثاين يعمل كدليل توضيحي  " قبل كلمة َرُجٌل. انو ال يوجد"الناكرة بعلمة 

بشرط أن يكون الرجل ان ادلنعوت البد من اسم معرفة. اجلدول ادلثال أعاله أن منهوتو 

                        يعٍت الَعاِِلُ يف شكل منعت اسم معرفة، عالمتو "ال" قبل منعوت.
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طبيعة ادلثالية. صفاتو ادلثالية ىي الرَّمْحن و ادلثال الثالث يعمل كمدح من خالل توضيح ال

عتب منعوت، يف ادلثال أعاله ىي ت األخَتة للنعفائدة ىو اهلل. و منعوتو الرَّحيم. و 

                                  يعتب نعت للمنعوتو وىو الرجيم. ىو الشَّْيطَاِن و ووتعنادل

. فوائد سم الصفة و أمثالو ٔ.ٗجدول  
Contoh  Fungsi Adjektiva رقم 

baju putih yang panjang Atrubutif Sebagai 

pelengkap/penjelas ٔ 
saya anggap perbuatannya sangat 

memalukan 
Predikattif sebagai predikat ٕ 

Andi bekerja dengan baik sekali Keterangan ٖ 
Indonesia kaya akan hutan Tingkat kualitas ٗ 

 
كمكمل أو توضيحي ، والكلمات   فائدة اسم الصفة أعاله، يف ادلثال األول        

عبارة عن حروف خارجية تكمل طبيعة القميص. لذلك القميص  والطويل مهاالبيضاء 

أبيض وطويل. ادلثال الثاين ىو وظيفتها كمسند ، صفة "العار" ، وكلمة "العار" ىي 

سم الصفة لتوضيح, و اجلملة يف اجلدول األعاله أن ا مالزمة للمسند. وادلثال الثالث ىو

ويف ادلثال األخَت أعاله ، فإن الصفة تعمل كشرح دلستوى اجلودة  الصفة ىي جيدة جدا,

أن إندونيسيا غنية بالغابات.  adjektiva ، على سبيل ادلثال يف الكلمة الغنية ، ويوضح

                                        .                           ما ينسبو ىو إندونيسيا
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فيو كا  وجديف اجلدول أعاله ، نعلم أن يف النعت العربية ال ي من أمثلة النعوت والصفات

atributif, predikatif. 

ل نعت و السم الفةيشكتمن ناحية اإلختالف . 4  

تشكيل حتليل التقابلي من ناحية  .ٗ.ٔٔجدول  
 رقم نعت اسم الصفة

Terbentuk dari kata dasar, kata 

imbuhan, kata ulang, kata serapan, 

kata atau kelompok kata. 
وفًقا للمجتمع النهائي 

)اعراب(, تذكَت أو تأنيثها 
)مذكر أو مؤنث( مجلة )مفرد, 

مثٌت, أو مجع(, تعريفو أو تنكَته 
 )معرفة أو نكرة(.

ٔ 

 
 ل أعاله ، ديكننا أن نفهم أن أشكال تعدل دائًمامن األشكال ادلوجودة يف اجلدو         

على عكس أو تعريو  مثٌت أو مذكر, تذكَت أو تأنيث, وتنكَته، يف اجللة مفرد إعرابو, يف

ل اجلملة من الكلمات األساسية أو الكلمات يشكتتكون اسم الصفة ، يف اإلندونيسية 

ات أو رلموعات ادللصقة أو الكلمات ادلكررة أو كلمات االمتصاص أو الكلم

نوع الكلمات اليت سيتم نسبها. نوع من يشرح الكلمات. ال توجد أشكال من الصفات 

:               . سيتم مقارنة االختالفات مع األمثلة التاليةحبركةادلرأة أو الرجل ، وليس   

(ناكرة)َماِهر  َجاَءزَْيدٌ   



66 
 

 َجَلَسْت الطَالَِبةُ الذَّكية )معرفة(

 نَاَمْت الت ِّْلِميْ َذةُ  الذَِّكيَ ةُ  .)مؤنث(

  نَاَم الت ِّْلمِ يذُ  الذَّ ِكي )مذكر(

(مفرد) ْسِلمُ  .
ُ
الذَِّكيتَ َعلََّم ادل  

(مثٌت) اِكَيانِ تَ َعلََّم  . الم ْسِلَماِن الذَّ  

(مجع) الم ْسِلم ْوَن اأَلذَْكاء  تَ َعلََّم   

اِكَية  تَ َعلََّمْت  (مفرد) الم ْسِلَمة  الذَّ  

ْسِلمَ 
ُ
اِكْيَتانِ َتانِ تَ َعلََّمْت ادل (مثٌت) الذَّ  

ْسلِ َماتُ  الذَّاكِ َياتُ  )مجع( 
ُ
  تَ َعلََّمْت ادل

 قَ رَأَ َعلِ يُ  الَعاِقلُ  )رفع(

)نصب(   الَعاِقلَ رَأَْيُت َعِلًيا   

   (جر) العاقلِ َجَلَست ِبَعِلٍي 

 إذا ناكرة و معريفة. الذي يتبع من حيث يف مثال النعت األول، ىذا ىو النعت       

ة ليس لو عالمة "ال" يف أمام الكلمة. وإذا كان معريفة توجد "ال" يف أمام الكلمة, ناكر 

 ادلثال الثاين ىو". الذَّكية النعت يف ىذا ادلثال ىو الكلمة "الطلبة" ومنعوتو يف الكلمة "
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يف ىذا نعت  ادلفرد ألن منعوتو مفرد أيضا نعت. مذكر, مثٌت ومجعمن حيث ادلفرد ، 

ْسِلَمانِ نعت مثٌت يف ىذا ادلثال  ومنعوتو "ادلسلم". ِكيادلثال ىو الذَّ 
ُ
ىو ومنعوتو  ىو ادل

اِكَيان                  وغَت ذالك. . نعت بشكل مجع ىو األذكاء ومنعوتو ادلسلمون. الذَّ

اسم الصفة يف اللغة اإلندونيسية من                                  بينما تتكون اجلمل  

adjektiva kata dasar,  adjektiva kata imbuhan, kata ulang, kata serapan, adjektiva 
 kata turunan (kelompok kata)  

 أمثلة على سبيل ادلثال ىي

Adjektiva kata dasar.        : Langit yang indah 

Adektiva kata imbuhan    : Warna langit yang kebiru-biruan 

Adjektiva kata serapan      : Fatimah wanita Arabi itu ke madinah 

Adjektiva kelompok kata : Saya meihat muslimah yang lemah lembut 

يف ادلثال أعاله ، يتم دتييز الصفات بكلمة مساكة. ويوضح ادلثال األول أن شكل         

دة يف الكلمات السماء مجيل ، وادلثال الثاين ىو صفة مشتقة ىي تكرار الكلمات ادلوجو 

الزرقاء. ادلثال الثالث ىو الكلمة اجلشعة الصفة ، كلمة االمتصاص يف ىذه اجلملة ىي 

الكلمة العربية اليت دتتصها الكلمة العربية "العربية". وادلثال األخَت ىو الكلمات ادلركبة 

     .                       الصفية )رلموعات من الكلمات( مثل االبتسام وما إىل ذلك
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من ناحية هستعمال النعت و اسم الصفةاإلختالف . 5  

  استعمال النعت واسم الصفةالتحليل التقابلي من ناحية  .ٕٔ .ٗ جدول
Adjektiva  النعت  رقم 

Adjektiva tidak selalu terletak 

sesudah yang disifatinya dan 

penggunaan adjektiva tidak 

membedakan antara perempuan 

atau lelaki, satu atau dua. antara 

perempuan atau lelaki, satu atau 

dua 

جيب على النعت أن يتبع 
ادلنعوتو من حيث تنكَته, 
.تذكَته, تأنيثو. وغَت ذالك  

ٔ 

 
دلثال أعاله ، يتم دتييز الصفات بكلمة مساكة. ويوضح ادلثال األول أن شكل يف ا        

السماء مجيل ، وادلثال الثاين ىو صفة مشتقة ىي تكرار الكلمات ادلوجودة يف الكلمات 

الزرقاء. ادلثال الثالث ىو الكلمة اجلشعة الصفة ، كلمة االمتصاص يف ىذه اجلملة ىي 

لكلمة العربية "العربية". وادلثال األخَت ىو الكلمات ادلركبة الكلمة العربية اليت دتتصها ا

                             الصفية )رلموعات من الكلمات( مثل االبتسام وما إىل ذلك

لَ ةُ   َجَلَسْت َخِدجَ ةُ  اجَلِمي ْ

َلةَ   رَاَْيُت الن ُجوَم اجَلِمي ْ

"التاء  موضحة حبرف (نساء)ث نىو توضيح أن فاطمة مؤ يف ادلثال األول        

منعوت يف الكلمة  الثاين،ويف ادلثال نعت يف الكلمة "اجلميلة" ، يف ىذا ادلثال مربوطة".

                                                "الرجل" ونعت يف ىذه اجلملة ىي مؤنث.
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توجد روق بُت النساء والرجال واليف حُت أن الصفات باللغة اإلندونيسية ال توجد ف  

، إخل. مثال:تذكَت  

Tas itu merah, mawar itu indah, dua tas itu merah, enam tas itu merah 
اسم عدد مع النساء أو الرجال ، وإذا كان  يف مثال الصفات أعاله ، ال يوجد اختالف       

merah  أكثر ، تظل الصفات مفردة ، وىي واحًدا أو  

دلقارنة مجيع اخلصائص باللغة التقابلي إىل حتليل  لباحثةة. حيتاج اشاقنادل همن ىذ        

عرفة أوجو التشابو هبدف دلعربية من حيث ادلقارنة اللغوية لغة بالعت اإلندونيسية والن 

:                             ثال يف اجلدول التايلكادلواالختالف بُت ىاتُت اخلاصيتُت.    

ىسم الفصة مث أمثالو التحليل التقابلي نعت و .ٗ.ٔٔجدول.   
Contoh-contoh Persamaan dan perbedaan dari dua 

bahasa, Arab dan Indonesia. 
 رقم

الم ْجَتِهد  َجاَء التِّلِمْيُذ   
Murid yang rajin itu telah 

datang 

Adjektiva 

Dasar 
 ٔ النعت ادلفرد

ِمْن َعِلي أْكبَ رْ  رَأَْيُت زُلَمَّدا  
Aku melihat Muhammad 

yang lebih besar dari Ali 
 

Tingkat 

perbandingan 
 ٕ ادلقارنة

ِديْ َنةِ  َعَربِيةَذَىَبْت َفاِطمٌة َمْرأٌَة 
َ
ِإىَل ادل  

Fatimah yang wanita Arabi 

itu telah pergi ke Madinah 

Adjektiva 

turunan 

 

نعت اجلامد 
 ادلنسوب اليو

 

ٖ 

ر  البَ ْيُت  لَعِمي الَنِظْيف  الَكِبي ْ  
Rumah yang besar dan 

bersih itu milik pamanku 

Urutan sifat ترتيب النعت ٗ 
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ِِبأِنيب األزَرقَ َجَلَس الرَُّجُل يَ ْلَبُس الث َّْوَب   
orang yang memakai pakaian 

kebiru-biruan itu telah 

duduk disampingku 

Frase adjektiva النعت اجلملة ٘ 

 

 

نعت المفرد والصفة األساسيةتالف من ناحية اإلخ. 6  

ي النعت ادلفرد والصفة األساسية تقابلالتحليل ال .ٗ.ٖٔجدول  

 اإلندونيسية العربية
الم ْجَتِهد  َجاَء الِّتْلِمْيذ   Murid yang rajin itu telah 

datang 

الَعاِقلَ رَأَْيُت الرَُّجَل   Aku telah melihat laki-lai yang 

pandai 

َغالِية  ْنِدي َعقْيَبٌة عِ   Aku mempunyai tas yang 

mahal 

 
 اللغة العربية تتكيفاجلملة يف من ادلثال يف اجلدول أعاله ، ديكننا أن نرى أن        

                                           جاََء الزَّْيداَِن الصَّاحِلَانِ جدا مع منعوت. مثال : 

ادلنعوت  ، فإنمع أو مثٌت فالصفة أو انعت أيضا مجع أو تثنيةمنعوت من اجل إذا كان 

:                                      على سبيل ادلثال .لصفة تكون أيًضا ادلفردادلفرد فا  

)مفرد( الَفاِضل  َجاَء الرَُّجُل    

)تثنية( الَفاِضاَلنِ َجاَء الرَُّجاَلِن   

)مجع مؤنث( الَفاِضَلَتانِ َجاَءِت الَسيَِّدتَاِن   

)مجع مذكر(الَفاِضل ْوَن  َجاَء الرَِّجالُ   
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ِيَداتِ  )مجع مؤنث( الَفاِضاَلتِ  َجاَءِت السَّ  

لكن الصفات باللغة اإلندونيسية سلتلفة ، ألنو على الرغم من أن ذلا مسات عديدة ، إال 

                                                          أن الصفة ال تزال مفردة. مثال: 

ana dan ani yang pintar itu telah datang. 

 

يف كلمة أنا وعاين مها شخصان غَت مصابُت ، لكن طبيعتهما تظل يف شكل         

شخص ذكي. ألنو يف اإلندونيسية ال تتعرف على نظام اجلمع أو التسنية. على عكس 

مذكر, من حيث عت و ادلنعوت نالتشابو أو ادلساواة بُت الهتتم العربية ، اليت يف اللغة 

 مؤنث, والناكرة, والتعريف, واإلعراب )تغيَتات يف هناية اجلملة(.                        

اسم الصفة مستوى المقارنة واسم التفضيلاإلختالف من ناحية . 7  

  التحليل التقابلي الصفة مستوى ادلقارنة والسم التفضيل .ٗ.ٗٔ جدول.
 العربية اإلندونيسية

Aku melihat Muhammad yang 

lebih besar dari Ali  ِمْن َعِلي أْكبَ رْ رَأَْيُت زُلَمَّدا   

Aku melihat laki-laki yang lebih 

pandai dari kamu  ِمْنكَ  أْعَقلَ رَأَْيُت الرَُّجُل  

 
باللغة العربية )ادلقارنة( يف بعض األحيان إلظهار الدرجة اليت ليست ىي اسم التفضيل 

                                                     . على سبيل ادلثالألمرينفسها بُت ان
“saya tidak serendah seperti yang engkau kira.”   
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بينما تنقسم صفة ادلستوى ادلقارن يف اإلندونيسية إىل ثالثة مستويات ، وىي: صفة 

( ، أمثلة الصفة للمستوى ةقارن )ادلقارنادلستوى ادلقارن )ادلعادلة( ، صفة ادلستوى ادل

                                                         ( على النحو التايلةادلقارن )الفائق
Tuti secantik ibunya (ekuatif) 

Restoran ini kurang bersih daripada restoran itu (kompratif) 

Toni yang paling rajin diantara semua mahasiswa. (superlatif) 

مستوى ادلقارنة ادلعادلة ىو ادلقارنة من حيث ادلساواة ، وادلستوى ادلقارن يشَت إىل 

إىل أعلى مستوى بُت  ةمستوى اجلودة الذي ىو أكثر أو أقل. ويشَت ادلستوى الفائق

.                                                                          الصفات ادلعنية  

Adjektiva Turunan نعت الجامد المنسوب اليه و اإلختالف من ناحية.8   

Adjektiva Turunan و نسوب اليواجلامد ادل . التحليل التقابلي نعت٘ٔ.ٗجدول    

 العربية اإلندونيسية
Fatimah yang wanita Arabi itu 

telah pergi ke Madinah  ِديْ َنةِ  َعَربِيةَذَىَبْت َفاِطمٌة َمْرأٌَة
َ
ِإىَل ادل  

 
يف إلقاء اللغة العربية يف الكلمة النسبة الذي يهتم جدا من ناحية مذكر ومؤنث.         

  رجل فإنبينما إذا كانت تنسب إىل )فَاِطمٌة َمْرأٌَة َعرَبَِيٌة( عندما تُنسب إىل امرأةمثل إذا 

وال يوجد  أعاله, ال يوجد مثل ىذا ويف اللغة اإلندونيسية "ُعَمٌر َرُجٌل َعَريبٌّ" النطق ىو
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ويف  .فرق بُت ادلرأة والرجل ىناك ، كما ىو احلال ىنا ، ىناك اختالف بُت ادلرأة والرجل

ادلرأة اإلندونيسية كلمة "امرأة عربية" ىي نفس كلمة االمتصاص من اللغة العربية. وىي 

                                                                                  "عربية".

Urutan sifat و  ترتيب النعتاإلختالف من ناحية . 9    

Urutan sifat . التحليل اختالف ترتيب النعت وٗ.ٙٔجدول    
 العربية اإلندونيسية

Rumah yang besar dan bersih itu 

milik pamanku  ر  الَنِظْيف  البَ ْيُت لَعِمي الَكِبي ْ  
Umar membutuhkan pemuda yang 

kuat dan bersungguh-sungguh  الَقِويِّ الَجادحَتَْتاُج األمة ِإىل الشَّاِب  
 

 و البَ ْيُت الَكِبي ْرُ نعت يف اللغة العربية سوف دائما يقع بعد ادلوصوف, كاكلمة        

  إذا كانت الصفة تشَت إىل  يف اللغة اإلندونيسية البد أن تؤول الكلمة الصفة,  الَنِظْيفُ 

panjang tangan, ringan tangan, merah delima, dan hijau daun   مصطلح. مثال: 

Frase Adjektiva   نعت الجملة واإلختالف من ناحية . 1. 

Frase Adjektiva ة و. التحليل التقابلي نعت اجلملٗ.ٚٔجدول    

 العربية اإلندونيسية
orang yang memakai pakaian 

kebiru-biruan itu telah duduk 

disampingku 

ِِبأِنيب الث َّْوَب األزَرقَ َجَلَس الرَُّجُل يَ ْلَبُس   
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 ، اجلرمجلة الفعلية و مجلة اإلمسية أو الشبو اجلملةالعربية ، يوجد  عتيف عدد الن        

 اللغة العربية واإلندونيسية يف ىذه احلالة ىو إذا كان باإلندونيسية ما دييز بُت واجملرور.

                                       ر الكلمة ، مثال:بتكريللتعبَت عن عدد صفة وىو 
orang yang memakai pakaian kebiru-biruan itu telah duduk disampingku. 

في اللغة اإلندونيسيةب. التحليل التقابلي نعت و اسم الصفة   

مفرد و الصفة األساسيةالنعت البه من ناحية اشت.أوجه ال1  

التحليل أوجو الشبو من ناحية نعت مفرد و الصفة األساسية. ٗ.ٛٔجدول   

 العربية اإلندونيسية
Murid yang rajin itu telah datang لم ْجَتِهد  َجْاَء الِتْلِميُذ ا  
Aku telah melihat laki-laki yang 

pandai  الَعاِقل  رَأَْيُت الَرُجل  
Aku mempunyai tas yang mahal  َغالِية  ِعْنِدي َحِقْيَبٌة  

 
. إذا  /واحدصيغة ادلفرد امتساوي يفللغتُت العربية واإلندونيسية مهالصفة يف ا        

.              د ، العاقل ، غالية كانت الشخصية مفردة أيًضا يف أمثلة الكلمات اجملته  
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به من ناحية اسم الصفة مستوى المقارنة واسم التفضيلاشتجه الو . أ2  

التفضيلاسم الصفة مستوى ادلقارنة وامس بو من ناحيةاشتالتحليل اوجو ال ٗ.ٜٔجدول   
 العربية اإلندونيسية

Aku melihat Muhammad yang lebih 

besar dari Ali  َمًَّدا َأْكرَب ِمْن َعِليرَأَْيُت زل  
Aku melihat laki-laki yang lebih 

pandai dari kamu 
 رَأَْيُت الرَُّجَل أَْعَقُل ِمْنكَ 

 
، على سبيل ادلثال: "رأيت زلمد أكرب من أمرينعلى قدم ادلساواة بُت  ةقارن        

                                                      ندونيسية مثلوتشكيل يف اإلعلي". 
“ tas ini lebih murah daripada tas itu, bola ini lebih kecil daripada bola itu, kayu 

ini lebih ringan daripada kayu itu.  
 فقط يف التعبَتاسم التفضيل          باللغة العربية الذي يتشكل مثل نعت يتم استخدام

عن مستوى ادلقارنة بُت شرطُت من حيث االختالفات وليس من حيث ادلساواة أو 

التوازن. يف اللغة اإلندونيسية ، تنقسم التعبَتات عن طبيعة مستوى ادلقارنة إىل ثالثة 

                                     األمثلة كالتايل فائقة.ىي: ادلعادلة ، ادلقارنة والقسام أ
Tuti secantik ibunya (ekuatif) 

Ini lebih mahal dari pada itu (kompratif) 

Dia yang paling pandai dikelas (superlatif)
8 

 

                                                             
                    

8
Anton M.Moeliono, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 

1997),  h.209. 
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Adjektiva Turunan ناحية نعت جامد منسوب إليه وبه من اشت. أوجه ال3  

Adjektiva Turunan . التحليل من ناحية نعت جامد منسوب إليو وٗ.ٕٓجدول    
 العربية اإلندونيسية

Fatimah yang wanita arabi itu telah 

pergi ke Madinah ذىبت فاطمة مرأة عربية إىل ادلدينة 
اللغة العربية واإلندونيسية. وىذه  يوجد فيهما اجلملة اإلمسية يف، الصفة يف ىذه         

"النسبة". فاإلندونيسية يف الكلمة "العربية" خصوصا  كلمة تعمل بالتساوي على شكلال

.                                                   )كلمات االمتصاص(باللغة األجنبية    

إلندونيسية مثال: علمي ، حيواين ، مساوي. والصفات ادلشتقة يف ازيادة مع  i ،ah. 

يف  للنسبة الصفة.نعت يف اللغة العربية توضيح بلد ادليالد الذي يفسر أيضاليست فقط 

, يف الصفات يف شكل تكرار للغة اإلندونيسية, فشكلو شكل إندونيسي مكان ادليالد

.                                                                 مستوي بالصفة ادلشتقة  

Urutan Sifat   ترتيب النعت والبه من ناحية اشت. أوجه ال4 

Urutan Sifat ترتيب النعت و . التحليل من ناحيةٗ.ٕٔجدول    
 العربية  اإلندونيسية

rumah yang besar dan bersih itu   ر  النَ البَ ْيُت لَعِمي ِظْيف  الَكِبي ْ  
Umar membutuhkan pemuda yang 

kuat dan bersungguh-sungguh  الَقِويِّ الَجادحَتَْتاُج األمة ِإىل الشَّاِب  
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 نعت يف اللغة العربية حيتوي على حرف العطف وىو و, أم, أو, حىت. ويف اللغة        

يب الصفة يف الشكل اإلندونيسية لديها مثل عطف وىو وجود تركيب الصفة مستمر. تر 

اإلندونيسية ال تتكون من مؤنث, ومذكر. عندما نعت يف اللغة العربية جيب يتبع منعوتو 

 من حيث مذكر ومؤنث.                                                                

Frase Adjektiva   نعت الجملة والبه من ناحية اشت. اوجه ال5 

Frase Adjektiva . التحليل التقابلي من ناحية نعت اجلملة وٗ.ٕٔولجد   
 العربية اإلندونيسية

orang yang memakai pakaian 

kebiru-biruan itu telah duduk 

disampingku 
ِِبأِنيب األزَرقَ  َجَلَس الرَُّجُل يَ ْلَبُس الث َّْوبَ   

 
ْلَبُس الث َّْوَب األْزَرَق َجَلَس الرَُّجُل ي َ توجد فيهما النعت اجلملة أو شبو اجلملة. مثل : 

 .orang yang memakai pakaian kebiru-biruan itu telah duduk disampingkuِِباَِنيِب. 

  أن "يلبس الثوب األزرق" ىي اجلملة الفعلية                                             

 ج. اإلختالف والتشابه بين نعت و اسم الصفة

لبحث من ما يتم وصفة بالتخدام التحليل التقابلي من حيث ىذا ىو نتيجة ا    

 التعريف, التصنيف, والتشكيل, و فوائد و استخدام بُت نعو واسم الصفة.         
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  تدريس نعتتخطيط ج. 

اليت سيتم استخدامها يف تعلم الًتاكيبدريس عادًة ما تستخدم إسًتاتيجية الت  group   )

        small  group presentation)   لعرض التقدديي للمجموعات الصغَتةإسًتاتيجية ا  

ب على بناء يلتدر وائد ، على سبيل ادلثال وديكن استخدام ىذه اإلسًتاتيجية لتعليم الق

:   . اخلطوات ادلتخذة كالتايليف صنع نعت ومنعوت مجل بأشكال زلددة مسبًقا ، مثل

ماتالكلإعداد ورقة حتتوي على قطع من .ٔ  

 ٕ.قّسم الطالب إىل رلموعات صغَتة .

اطلب من كل رلموعة أن تكتب مجلة تتكون من ىذه الكلمات .ٖ  

طلب من كل رلموعة تقدمي النتائج )العرض( أمام الفصل. ٗا  

منح اجملموعات األخرى الفرصة إلعطاء تعليقات أو أسئلة. ٘ا   

ذليكل اجلملة الذي  تقدمي توضيح للعمل اجلماعي من خالل تقدمي شرح إضايف .ٙ

هتعلمو   

التقسيم, ومن حيث  اخلالصو من ىذا النتيجة البحث أن من حيث تعريف,         

 التشكيل ومن حيث اإلستخدم النعت وتوجد فيهما التشابو واالختالف.

ستخدم لشرح حالة الكلمة أن النعت يف اللغة العربية يمن حيث التعريف,          

ة يف اللغة اإلندونيسية ال حتتوي على التذكَت, والتعريف, لكن اسم الصفالسابقة, 
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واخلفد, واإلعراب. كذالك اسم الصفة يف مجل ادلعينة قبل الكلمات تنسبا نعت. كذالك 

ومن ناحية التقسيم بُت النعت و اسم مجل ادلعينة قبل الكلمات تنسبا.  اسم الصفة يف

نعت ادلفرد, نعت اسم التفضيل و وىو ثالثة أقسام الصفة يوجد بينهما متساويا يف 

يوجد  و . من حيث التشكيل, يتم تشكيل كل من الصفات أو النعت.نعت اجلملة

ان النعت يتبع ادلنعوت دائما بُت النعت و اسم الصفة يف اللغة اإلندونيسة, اإلختالف 

ال توجد تذكَته أو تأنيثو, ومجلتو وتعريفو أو تنكَته, لكن الصفة يف اللغة اإلندونيسية  يف

ومن ناحية ادلستخدمة تم نسبها. أشكال من الصفات يشرح نوع الكلمات اليت سي

جدا من ناحية مذكر    يوجد اإلختالف بينهما أن النعت يف الكلمة النسب يهتم 

ومؤنث ولكن اسم الصفة يف اإلندونيسية ال يوجد مثل ذالك وال يوجد الفرق بُت الرجل 

 تخدم يف تعليم النعت وىو مناقشة اجملموعات الصغَتة           ادلس التخطيط. و و ادلرأة ىناك
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الخامسالباب   

 االختتام

لخالصةأ. ا  

نعت يف اللغة العربية والصفة يف  يالتحليل التقابل استنادا إىل نتائج التعلم من      

            اللغة اإلنونيسية, ىناك بعض األشياء اليت مين تلخيصها على النحو التايل :

سيتم مقارنتها من  عدة أقسام اليت باللغتني العربية واإلندونيسية ينقسم إىل نعت         

ل الكلمات تنسبا نعت, من حيث اسم الصفة يف مجل ادلعينة قبالتعريف,  حيث

التقسيم, يوجد بينهما متساويا يف ثالثة أقسام وىو نعت ادلفرد, نعت اسم التفضيل و 

نعت اجلملة. ومن حيث التشكيل يتم تشكيل كل من الصفات أو النعت.  ومن حيث 

 اإلستخدم, اسم الصفة يف اللغة اإلندونيسية ال حتتوي على التذكري, والتعريف, واخلفد,

ادلستخدم يف تعليم النعت  التخطيطواإلعراب النعت وتوجد فيهما التشابو واالختالف, و 

  وىو مناقشة اجملموعات الصغرية

 ب. اقتراحات

 بعض االفًتاحات من الباحثة ىي كمايلي : 

أن يتمكن القارئ من فهم أوجو التشابو  ة، يأمل الباحث. مع ىذا البحث1

 عربية والصفات باللغة اإلندونيسية.يف اللغة ال بني نعت واالختالف
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أوجو التشابو بني االختالفات  توجد ,. من خالل البحوث التحليلية التقابلية2

. من النتوقع أن اللغة اإلندونيسيةيف اللغة العربية والصفات يف نعت ادلعروفة بني 

 يعرف القارء ويفهمون جيدا اسًتاتيجية لتعلم النعت.

 ج. اإلختتام

حىت اذلداية نعمة و العلى  ل  نشكر عز وج ، احلمد هللهلل رب العادلني احلمد      

أن ىذه الرسالة العلمية   ةدرك الباحثة على إمتام ىذه الرسالة علمية. تيتمكن الباحث

، لذلك ه الرسالة العلميةبعيدة عن الكمال ، وىناك الكثري من األخطاء يف ىذتزال 

ادلبنية اليت ترجو الباحثة لتحسني ىذه الرسالة  تواالقًتاحا اتداقتنالا ةيتوقع الباحث

                                                                              العلمية.
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 الباب االَول

 المقدمة

 أ.خلفية البحث  

ندونيسيا كثَتا ما يواجو مشكالت لغوية وغَت لغوية اليت تعلم اللغة العربية يف إ        

جتب حلها على الفور التاّـ. مشكالت اللغويات مثل الصوتيات ، التشكل ، والبنية. يف 

حُت أف املشكلة غَت اللغوية، مبا يف ذلك الدافع التعلم ، وأدوات التعلم ، وأساليب 

                                                   1التدريس ، ووقت التعلم ، وبيئة التعلم

 من أمر ال ديكن جتنبو ، ألنو يوجد فيو الكثَت ىي تعلم اللغة العربية لغَت العربية        

القواعد هلا ما يعادهلا باللغات األخرى. مستوى واحد  هقواعد اللغة ، وال حىت كل ىذ

ىذا دراستها يف ىذا البحث ىو بناء اجلملة )علم النحو( ألف من اللغويات اليت سيتم 

        .                                        غاية يف عملية تعلم اللغة العربيةضروري لل

بكيفية  الطالب جد النحو( جيهز فيما يتعلق هبذا فإف التعلم النحوي )علم        

استخداـ القواعد اللغوية اليت دتكنهم من محاية لغتهم من األخطاء على وجو التحديد 

                                                             
1 Aziz Fahrurrozi, “ Pembelajaran Bahasa Arab : Problematika Dan Solusinya”. Jurnal 

Arabiyat, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014), h. 162 
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ىو تعريف الطالب وتعريفهم باستخداـ قواعد والصرؼ بشكل مناسب. وذلك لتجنب 

                  2.األخطاء يف التعبَت عن الكتابةاألخطاء الشفوية واألخطاء يف القراءة و 

النحو نفسو جيب أف نعرؼ أوال ما ىو تعريف من العلـو  علم ذالك ملعرفة         

العلم الذي يف عداد من جماالت الدراسة اليت  ىو النحو. أف العلم النحو )القواعد(

لذلك ، علم القواعد العربية )القاعدة  ٖ.حظيت باىتماـ واسع النطاؽ بُت العلماء

العربية( دورًا مهًما يف فهم النصوص العربية مثل القرآف الكرمي واحلديث الشريف واألدب 

                                                                     ٗ.اآلخر باللغة العربية

خاصة  ديكننا أف نفهم أف دراسة علم النحو مهمة جدا. الصدديف ذالك  و         

للطالب الذين يرغبوف يف التواصل باستخداـ اللغة العربية. وفقا للغة ، النحو ىو الطريق 

علماء الكالسيكي أف علم النحو  ومع ذلك ، وفًقا ملصطلح و اجلهة )الطريق واالجتاه(

)إعراب والبناء(, وىي حتديد السطر  بناءاإلعراب وال مشكلة  يقتصر فقط على مناقشة 

                                                    النهائي للكلمة وفًقا ملوقفها يف اجلملة.

 

                                                             
2 Ulil Albab, “ Performansi dan Gramatika Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua”. Jurnal 

Arabiyat, Vol. 2 No.1 (26 februari 2015), h. 76 
3
 Kamran Asat Irsyady, “Aspek Gramatikal Syaikh Nawawi Al-Bantani (Perspektif 

Lingistik Arab)”. Jurnal Al-Bayan, Vol.9 No.2 (Desember 2017),h. 137 
4
 Maman Abdurrahman, “Analisis Kontrastif Klausa Verbal Bahasa Arab dan Bahasa 

Indonesia serta Implikasinya dalam Pembelajaran Nahwu”. Jurnal Adabiyyat, Vol. XI No.2 

(Desember 2012), H. 218 
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 اليت حيددوهنا على النحو التايل :

 الَنْحُو َقواِعُد يُػْعَرُؼ هِبا َأْحَواؿ الَكِلمَات الَعرَبَية ِإْعرَابًا َوبَِناءً 
Artinya : 

“Nahwu adalah aturan-aturan yang dapat mengenal hal ihwal kata-kata bahasa 

Arab, baik dari segi i’rab maupun bina’ . "
5
 

يوجد أيًضا العديد من العناوين الكبَتة يف كل فصل, أحد منها يف تعلم النحو         

يف الفصل التوابع حيث يوجد يف الفصل أربعة حيث تتبع الكلمة التالية دائًما إىل الكلمة 

فيما يتعلق باملوضوع ىذا  ٙبدؿ, ونعت.الباب التوابع األربعة ىي عطف، توكيد و  قبلها.

                       إال يركز ىذا فقط على إجابة واحدة يعٌت يف باب النعت. البحث 

 النعت ىو لفظ الذي يتبع يف املعٌت الذي يتبعو من حيث رفعو, نصبو, وحفظو        

)جر وجمرور(, وتعريفو, وتنكَته. ويوجد أيضا أنواعو وىو نعت حقيقي, ونعت السبيب, 

ونعت املفرد, ونعت شبو اجلملة, ونعت اجلملة, و اسم التفضيل. وفواد النعت  

ص، شرح املنعوت بشرط أف يكوف املنعوت من اسم معاريف. مدح املنعوت كماالتخصي

من خالؿ توضيح الصفة الكامل، وعاب املنعوت، والتعبَت عن مشاعر املودة ملنعوت.   

          

                                                             
             

5
 Ahmad Sehri bin Punawan, “ Metode Pengajaran Nahwu dalam Pengajaran Bahasa 

Arab”, Jurnal Hunafa Vol. 7 No. 1 (April 2010), h. 48 
6
 Naili Surayya, “ Na’at dalam Buku  Al-Akhlaq Lil Banin Jus 1 karya Umar bin Ahmad 

Baraja”. Jurnal Lisanul Arab, Vol. 2 No.1 (Juni 2017),h. 29 
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باللغة اإلندونيسية ىي الكلمات اليت تقدـ ظرفًا أكثر  يف حُت أف إسم الصفة        

ة األمساء يف اجلمل. وتنقسم إسم الصفة إىل عنو بواسط حتديًدا حوؿ شيء يتم التعبَت

غَت  ألساسية ، الصفات املشتقة ، الصفة القياسية ، الصفةا عدة أنواع ، وىي: الصفة

املستوى املقارف وعبارات الصفة. وظيفتها ىي مبثابة املسند ، واملعلومات  , وصفةالقياسية

                        .و يوفر اجلودة والكثافةيف اجلملة. كمستوى من اجلودة واملقارنة ، فإن

:ملعرفة الفرؽ بُت اللغتُت ، خذ بعُت االعتبار األمثلة املوجودة يف اجلدوؿ كما يلي  

التحليل التقابلي نعت واسم الصفة ٔ.ٔجدوؿ   
No 

Na’at Adjektiva 

الَفاِضل  َجاَء الرَُّجُل  1  Tas itu merah 

  الفاضالنَجاَء الرجالف  2
 

Dua tas itu merah 

ِمْن َعِلي َأْكبَ ر  ُُمَمٌَّد   3 7. 
 

Dari semua temanku andi lah yang 

terbaik 

 
املثاؿ األوؿ يف كلمة "الرَُّجُل" كا املنعوت والكلمة" الفاضل" كا النعت املفرد,          

النعت يف ىذه اجلملة يعٌت  مفرد فالنعتو البد املفرد كذالك. واملثاؿ الثاين ىو  منعوتوذا إ

ئما يتبع املنعوتو,كمايف املثاؿ أف النعت دا يف العربيةاملثٌت ألف يتبع منعوتو وىو مثٌت, 

                                                             
52 ص( بيرت, اإلسالمية الثقافة دار, )العربية اللغة قواعد, نعمة فؤاد

7 
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املقارنة )أسم التفضيل( وىي إال  ىالنعت مستو  مثاؿ الثالث يعٌتيف و  األوؿ والثاين.

يف اللغة اإلندونيسية, أف اسم الصفة بُت األمرين فقط. على عكس الصفة  يقارف

                                             مستوى املقارنة ينقسم إىل ثالثة أقساـ وىو: 

 صفة مستو املعادلة ىو مستوى الذي أعلن أف األمرين املقارنتُت مستوي.أوال       

ىو مستوى الذي حيث يكوف أحد أغراض املقارنة أكثر أو وثانيا صفةمستوى املقارنة 

أقل. وثالثا مستوى الفائقة ىو الذي تبُت على أنو من بعض املوضوع املقارنة, يتجاوز 

                                                                مايلي: املثاؿ احدى املوضع مبوضوع األخر. 

Tuti secantik ibunya (ekuatif) 

Mangga arumanis lebih enak daripada mangga golek (kompratif) 

Dari semua temanku andi lah yang terbaik (superlatif)
8
 

لغة اإلندونيسية اليت نراىا يف املثالُت األوؿ والثاين ، فإف على عكس الصفات بال        

محراء دتيز لوف احلقيبة. ولوكاف عدد احلقيبة ىي واحد أو اثنُت أو أكثر,  الصفة ىي كلمة

 .                        Merah احلقيبة تزاؿ واحدة فقط يعٍت اللوف أف صفة أو طبيعة   

لصفة واألمثلة على سبيل املثاؿ أعاله ، رأينا أف من مناقشة النعت والسم ا         

النعت والصفة هلما االختالفات, وىو النعت تتكيف دائما مع وضعها من حيث رفعو, 

                                                             
                

8
 Hasan Alwi et.al,Tata Baku Bahasa Indonesia (PT Persero balai Pustaka , 2010), h.177 
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يف حُت أف اسم الصفة واحد دائًما نصبو, وحفظو )جر وجمرور(, وتعريفو, وتنكَته. 

                                        والصفة ال تكمن دائًما بعد الكلمة اليت تنسبها.  

يتعلق يف ذالك الصدد, فلذالك مطلوب إىل إجراء حتليل التقابل بُت اللغة األـ          

واللغة األجنبية, ألف يف بلدنا النعت أيًضا واحد من موضوع من مادة علم النحو )قواعد 

املدرسُت يف النحوية( اليت مت تدريسها للطالب على مستوى املدرسة الثنوية. لتسهيل 

استخداـ طريقة التحليل التقابل ىذه للعثور على البحث  فهمو للطالب، لذالك

                                                     االختالفات والتشاهبات بُت اللغتُت. 

من خالؿ البحث عن االختالفات والتشابو يف ىذه تعلم قواعد اللغة ، من          

لغة ة اليت حتوؿ تعلم ال، ومن العقبٜتعلم اللغات األجنبية السهل يف جتعل مناملتوقع أف 

أوال, أي أف العديد يفًتضوف أف كل قواعد بُت اللغة األـ  األـ األجنبية أنو تتقن لغة

مما جيعل من الصعب عليهم التحدث بلغة أجنبية ويشعروف  واللغة األجنبية املختلفة.

بالكسل لتعلمها. وفًقا للعلماء أيًضا ، فإف اللغة أو اللغة األوىل اليت مت احلصوؿ عليها 

                                                             
9
 Ana Wahyuning Sari, “Analisis Kesulitan Pembelajaran Nahwu Pada Siswa Kelas VIII 

MTS Al Irsyad Gajah Demak Tahun Ajaran 2015/2016”. Jurnal Lisanul Arab, Vol. 6 No. 1 (Juni 

2017), h. 18. 
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ا تأثَت كبَت على عملية إتقاف اللغة الثانية ، وحىت اللغة األوىل اليت طاملا اعتربت مسبًقا هل

                                       ٓٔعقبة أو مصدر إزعاج يف عملية إتقاف لغة ثانية.

تعترب دليونوا أف العوامل اليت تسبب صعوبات يف التعلم ىي عوامل داخلية             

           ٔٔاليت تنشأ من داخل الطالب وعوامل خارجية اليت تنشأ من خارجي الطالب.

كما ذكر كماؿ بزيار مشكلة تعلم اللغة العربية لغَت العربية فيما يتعلق بأربعة أشياء 

                                                                                     وىي:

. االختالفات يف مستوى معرفة املتعلمُت باللغة العربية لغَت اللغة العربية.ٔ   

. االختالفات يف أىداؼ املتعلم يف تعلم اللغة العربية.ٕ   

. ىناؾ عدة أنواع من اللغة العربية اليت دتت دراستها.ٖ   

 ٕٔ.. مشاكل يف عرض املواد التعليميةٗ 

                                                             
10

 Muhammad Burhanuddin , “Analisis Kontrastif Kalimat Nominal Dalam Bahasa Arab 

Dan Bahasa Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab”.  (Skripsi 

Mahasiswa Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)., h. 4. 
11

 Ana Wahyuning Sari, “Analisis Kesulitan Pembelajaran Nahwu Pada Siswa Kelas VIII 

MTS Al Irsyad Gajah Demak Tahun Ajaran 2015/2016”. Jurnal Lisanul Arab, Vol. 6 No. 1 (Juni 

2017), h. 19. 
12

 Fuad Munajat, “Pembelajaran Nahwu Dalam Perspektif Fungsional”. Jurnal Arabiya, 

Vol. 7 No. 1 (Juni 2015), h. 25. 
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غة أف دراسة قواعد اللغة ىي وسيلة لتقييم قدرات الشخص على اللّ أىل يقوؿ          

لدراسات الغرض من تعلم اللغة العربية ىو  لذلك ديكن القوؿ أف ٖٔالتحدث والكتابة.

النحو والصرؼ  التعليمية باللغة العربية يف حفظ قواعد اإلسالمية. لذلك ، تبدأ املواد

                                                                                 ٗٔ.وغَتىا

لذالك لتجعل السهولة الطالب يف تعلم النعت باللغتُت العربية واإلندونيسية          

ابلي, خيتلف التحليل التقابل عن التحليل املقارف, على الرغم من إجراء  إىل حتليل التق

أف التحليلُت متماثالف. لكن دراسة اللغة العربية )اللغة الثانية( ، عن طريق مقارنتها 

باإلندونيسية )اللغة األوىل( هتدؼ إىل الوصف من حيث االختالفات والتشاهبات بُت 

لتقابلي، ستحصل على تفرد كل لغة. بصرؼ من خالؿ ىذا الطريق التحليل ا اللغتُت.

النظر عن ذلك ، يتم دعم الدراسات اللغوية العلمية مع أساليب التحليل التقابلي 

لالحتياجات األكادديية لتدريس اللغة ، لتسهيل تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا وفهم 

 ات اإلندونيسية.القواعد واهلياكل اجلنسية من خالؿ أوجو التشابو واالختالؼ مع الصف

   

                                                             
13

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  (malang: UIN Maliki 

Press, 2011), h. 103. 
14 Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metode dan Strategi pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang:  UIN Maliki Press, 2012), h. 9. 
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 ، فإف نفس العناصر االتأثَت يف تعلم لغة ثانية ىو عادة التحدث باللغة األـ. ووفًقا لالدو 

 ٘ٔ.يف اللغة األـ واللغة الثانية ىي داعمة للغاية يف تعلم اللغة الثانية املتسوي

 التقابلي  كخطوة ملنع فهم صعوبات تعلم لغة ثانية ، ىناؾ حاجة إىل حتليل         

والتشابة يف يف أمناط النعت مع أمناط كلمة صفة, وديكن تسهيل  إلجياد االختالفات

شكلة ، يهتم املللفوف بتحليل التقابل ، املتعلمُت وتقليل الصعوبات والفهم. مع ىذه امل

عن طريق إجراء حتليل للمقارنة بُت اللغتُت. هبدؼ إجياد االختالفات والتشابو بُت 

                                                       اللغتُت ومها اللغة األـ واللغة األجنبية. 

لة البحثكب. مش  

املشكلة على النحو التايل: ةصوغ الباحثاملشكلة ، ت شكلة بناًء على خلفيةصياغة امل  

اللغة إلندونيسية؟اسم الصفة يف  يف اللغة العربية و نعت  بُت التحليل التقابلي كيف.ٔ   

اللغة النعت يف اللغة العربية واسم الصفة يف  إسًتاتيجية التعلم يف تقدمي املوادكيف .ٕ 

                                                                                    اإلندونيسية؟

 

                                                             
15 Tajudin Nur , “Analisis Kontrastif dalam Study Bahasa”. Jurnal of Arabic Studies, Vol. 

1 No. 2 (2016), h. 64-74.  
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 ج. أهداف البحث

. التعرؼ على أوجو التشابة واالختالؼ بُت نعت  يف اللغة العربية و اسم الصفة يف ٔ

                                                                        اللغة اإلندونيسية.     

سًتاتيجية التعلم يف تقدمي املواد النعت يف اللغة العربية فعاليا من التشاهبات . معرفة إٕ

                                      املوجودة يف الصفة للغة اإلندونيسية والعربية.    

حثافوائد البد.   

على النحو التايل: فوائد ىذا البحث تشمل الفوائد النظري والفوائد العملي  

  ائد النظري. الفو 1 

 نتائج ىذا البحث يرج على تقدمي معلومات ونرة عامة عن النعت و اسم الصفة         

بُت اللغتُت وإثراء خزينة املعرفة والنرية حوؿ اسم الصفة يف اللغة اإلندونيسية اليت تتناقض 

مع اللغة العربية, واليت سوؼ تكوف مفيدة يف وقت الحق لزيادة احلطاب العلمي لعامل 

                                                                                  التعليم. 
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. الفوائد العمليٕ  

من املتوقع أف تقدـ نتائج ىذه الدراسة معلومات وديكن أف تكوف مفيدة جلميع املتعلمُت 

                                                                .ية، وخاصة املتعلمُت العرب

أ. الفوائد اليت تعود على طالب اللغة العربية سوؼ تسهل نتائج ىذه الدراسة الطالب  

                                                        نعت.                  يف تعلم 

ديكن استخداـ نتائج ىذه الدراسة كمواد  العربيةيت تعود على معلمي اللغة ب. الفوائد ال

                                     نعت      تعليمية باللغة العربية ، ال سيما يف فهم

  ه. دراسات السابقة

اليت  يةثرية أف النظرية تناقش نتائج البحىي جزء من نظدراسات السابقة          

ر األخطاء. من ىذا ، سوؼ تصبح مراجعة أجريت من أجل جتنب األخطاء وتكرا

األدب األساس املنطقي إلعداد ىذا البحث. ىناؾ دراسات وأعماؿ علمية قاـ هبا 

                      : العديد من الباحثُت فيما يتعلق بالتحليل التبايٍت على النحو التايل

ختصص يف ىي يف ، سيت أفال جبامعة مشاؿ سومطرة رسالة العلمية لأواًل ،          

يف  نعت املفردبعنواف "حتليل الرسالة العلميتها األدب العريب بكلية العلـو الثقافية ، مع 
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اسم عدد واسم جامد, وياء النسبة, اسم جامد مشتق يف ىذا الرسالة سورة الكهفي". 

 أفه الرسالة العلمية الرسالة العلمية و ىذتلك و واملصدر غَت موجود يف سورة الكهف. 

الباحثة سواء كاف ولكن يف ىذه الرسالة العلمية يفارؽ النعت واسم الصفة يف اللغة 

                                                                            ٙٔ.االندونيسية

بكلية  يف قسم اللغة العربية محد صائب مالك طالبرسالة العلمية ألثانيًا ،          

"شخصية املعلم يف كتاب األخالؽ يل البنُت وطرؽ الرسالة علميتهابعنواف  عليميةالًتبية وت

العلمية ىو نفسو حتليل "التحليالت" ، لكن الرسالة العلمية  لرسالةتعلمو". يف ىذه ا

وتستخدـ الطريقة الدقيقة وىي طريقة احملاضرة  أمحد سيفوؿ مالك حتليل النعت فقط

                                                            ٚٔواملناقشة والسلاؿ واإلجابة.

, طالبة جامعة اإلسالمية احلكومية رادف نألويف زوريا رمح الرسالة العلمية ثالثًا ،         

مية " التحليل التقابلي عن اسم الصفة مستوى إينتاف المبونج, بعنواف يف الرسالة العل

مقارنة يف اللغة اإلندونيسية واسم التفضيل يف اللغة العربية وطريقة تدريسها". يف ىذه 

                                                             
16 Siti Aflah, “Analisis Na’at Pada Surah Al-Kahfi.” (Skripsi Mahasiswa Sastra Arab 

Universitas Sumatera Utara Medan 2018).  
17 Ahmad Saepul Malik, “Sifat Mausuf Dalam Kitab Al-Akhlaq Li Al-Banin Dan Metode 

Pembelajarannya.” (Mahasiswa PBA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017). 
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الرسالة العلمية تتناقض فقط مع طبيعة مستوى املقارنة فقط. يف حُت أف ىذا البحث 

         ٛٔأللواف وغَتىا.يتناقض مع الصفات أو النعوت اليت تشمل البشر واحليوانات وا

هيكيل البحث .و  

يتكوف ىذا البحث من مخسة فصوؿ ، كل منها يتكوف من عدة فصوؿ فرعية ،          

وقد مت وصف ُمتويات كل خمطط فرعي على النحو التايل: الفصل األوؿ يتكوف من 

وصف عاـ للبحوث يتضمن: )أ( خلفية املشكلة ، )ب( صياغة املشكلة )ج( أىداؼ 

السابقة / ذات الصلة ، )و( البحوث  البحث ، )د( الفوائد البحثية ، )ىػ( البحوث

املنهجية. ىذا القسم ىو مرجع ملواصلة الفصوؿ القادمة. الفصل الثاين يناقش ُمتويات 

                                                             . دراسة نظرية التحليل املضاد

 

                                                             
18 Ulfi Zuriya Rohman, “ Analisis Kontrastif Kata Sifat Tingkat Perbandingan Dalam 

Bahasa Indonesia dan Isim Tafdil Dalam Bahasa Arab serta Metode Pembelajarannya”. 

(Mahasiswa PBA UIN Raden Intan Lampung 2018). 
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 الباب الثاني
 إطار نظري

 للغة اإلندونيسيةفي ا Adjektiva. أ
 للغة اإلندونيسيةفي ا Adjektiva. تعريف 1

 Adjektiva  ىي كلمة تقدم معلومات زلددة واضحة حول شيء ذكره أحد

 األمساء يف اجلملة.
ي " أو "احلالة" ، وىصفةيشار إىل الصفة أيًضا باسم الكلمة " 1

 الكلمة ادلستخدمة للتعبَت عن طبيعة أو حالة شخص أو شيء أو حيوان.
2 

Adjektiva  ديكن التعرف على  وأو شكل وجودهيشار إىل الصفة. من حيث

مت اخًتاعها أو  Adjektiva". وبادلثل، ىناك cantik"" ، adil الصفات األساسية، مثل "

". النوع التايل  surgawi " أو "gerejawi " أو "alamiyah ورثتها، على سبيل ادلثال "

". aman sentausa " و "gelap gulita على سبيل ادلثال "و ىو  Adjektivaمن 

adjektiva gabungan ، فتُت، من حيث الشكل الذي ىو عبارة عن مزيج من ص

" murah hati " و "panjang tangan " مثل التنسيقية الفرعية  adjektivanيدمح بُت 

 ". aman sentausa " و " cantik jelita " التنسيقية adjektivanودمح 

                                                             
1
 Hasan Alwi et.al,Tata Baku Bahasa Indonesia (PT Persero balai Pustaka , 2010), h.177. 

2
Anton M.Moeliono, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 1997),  

h.209. 
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 tidak " أو "tidak hitam باستخدام الكلمات " Adjektivaديكن أيًضا رفض 

cerdikمعروفة أن  ". اخلصائص األخرى اليت جيب أن تكونAdjektiva  ديكن أن تكون

 . مث ىناك شكل "sangat" ، " agak"، lebih" paling مصحوبة بالكلمات التالية، "

sangat duduk"" أو " sangat  berdiri لذلك، الكلمات ادلذكورة أعاله تتعاون مع ."

 .Adjektivaالصفات أو 
3 

 Adjektiva. أنواع 2

 إىل عدة أجزاء، وىي: Adjektivaتنقسم 

 الصفات األساسية .أ

Adjektiva  األساسية ىي شكل من أشكالmemonomorfemis  على

 الرغم من وجود شكل من أشكال التكرار الزائف

 ادلشتقة )التكرار، اللصق، اخللط بكلمات أخرى( Adjektiva  .ب

-و  i-باستخدام اللواحق الرسومية مثل ادلشتقة  Adjektivaيتم تشكيل 

iah  و-wi :مثال .alami, ilmiah, manusiawi, insani, alamiah, surgawi, 

nabati, jasmaniah, ragawi.

                                                             
3
 R. Kunjana Rahardi, Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi (Jakarta:  Erlangga, 

2009) , h.58. 
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حىت الكلمة ادلكررة ذلا  عن طريق التكرار، ولكن Adjektivaيتم تقليل  

-Mudah-mudah, Bodoh-bodoh, Cantik-cantik, Murahبالفعل صفة. مثال: 

murah, Besar-besar, Subur-subur.

معٌت إضافًيا، أي أن الشخص أو الشيء أو احليوان  Adjektiva يعطي تكرار

النظر ادلوصوف ليس وحيًدا ، على الرغم من أنو مل يتم ذكره صراحة يف اجلملة. 

 يف اجلملة التالية:

Soal ujian kemarin mudah-mudah.Anak pak soni bodoh-bodoh

. 

Gadis pekalongan cantik-cantik.    Ikan disungai itu besar-besar 

يف  Ikan و Gadis و Anak و Soalيف اجلملة الرابعة أعاله، مل يتم ذكر 

تتكرر.  besar و mudah  ،bodoh  ،cantikشكل عامل بارع. ولكن ألن الصفة 

 saol, ujian, anak pak soni, gadis pekalongan, dan ikan disungaiمث الفهم 

itu .أكثر من واحد 

كما ىو احلال يف   se+nyaال تشكل التكرارات األساسية اليت تلصق 

bentuk sebaik-baiknya Adjektiva  األمساألن ىذه النماذج مل تعد تشرح ،

 -kamu harus bekerja sebaikتشرح األفعال؛ على سبيل ادلثال، ولكنها 

baiknya وبادلثل، فإن تكرار .Adjektiva  ديكن أن جيعلAdjektiva  تعمل بشكل



41 

 

-dia datang cepatظاىر إذا استخدمت لشرح األفعال. على سبيل ادلثال، 

cepat. 

خرى. مع كلمات أ Adjektivaعن طريق اجلمع بُت  Adjektivaلتشكيل 

 Adjektivaديكن أن تكون الكلمات األخرى األمساء أو الصفات. إذا مت دمج 

أواًل واألمساء اليت تقف وراءىا، يتم تشكيل  Adjektivaمع األمساء بًتتيب 

Adjektiva  اجلديدة ذات معٌت خاص. ال ديكن استخالص ادلعٌت العام من اجلمع

Berat lidahمثال:  ة.بُت الكلمتُت على الرغم من وجود كلمات ذات صل

Besar mulutTajam ingatan 

األخرى. ىذا النوع  adjektiva و adjektivaىو مزيج بُت  adjektivaشكل آخر من 

Lemah Lembut من عموما يعطي معٌت يعزز العنصر األول. على سبيل ادلثال:

Cantik JelitaAman tenntram

 ج. مستوى ادلقارنة

ىي أن فئة الكلمات ديكن أن  adjektivaية واحدة من السمات الرئيس

يكون ذلا مستوى من ادلقارنة يوضح ما إذا كان الشيء نفسو أكثر أو أقل أو على 

األكثر. بادلقارنة مع غَتىا من الرغبات. يف ىذا ادلستوى ينقسم مستوى ادلقارنة إىل 

 ثالثة مستويات، وىي كما يلي:
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 مستوى ادلقارنة ادلعادلة (1

قارنة ادلعادلة ىو مستوى ادلقارنة من حيث التشابو أو ادلساواة بُت مستوى ادل 

 :حالتُت. مثال
4
 Susanti secantik ibunya

 مجيلة مثل والدهتا Susanti من ادلثال أعاله، مت توضيح أن

 -seضلن نعلم أن طريقة تكوين مستوى معادل من ادلقارنة تتمثل يف إضافة الصفات 

 جهاً لوجو. وبالتايل، ديكننا احلصول على النموذج التايل:و 
Tuti secantik ibunya (secantik) 

Harga dipasar baru tidak semahal di Ratu Plaza (semahal) 

Dokternya menemukan bisul sebesar kelereng (sebesar). 

 adjektivaمع ادلشتقة، ال ديكن استخدام النموذج  adjektivaبالنسبة إىل    

ادلشتقة من رلموعة من الكلمات اليت تؤدي إىل معاين جديدة. ويرجع ذلك إىل 

" sombong " ىي يف الواقع رلازية فقط لـ "Tinggi Hati حقيقة أن السبائك مثل "

حبيث يتم ربط النموذج ادلقارن هبذا ادلعٌت وليس بشكلو اخلارجي. لذلك، فإن 

مقبول. مع األشكال  sesombongل، يف حُت أن غَت مقبو  setinggi hatiالشكل 

 ديكن استخدامو ما مل يكن ىناك عقبة داللية سبنعو. -seادلشتقة األخرى، 

                                                             
4
Ibid.. h. 212-213. 
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Dia semanusiawi kamu juga (semanusiawi), Dia seilmiah ayahnya. 

(seilmiah), Tini secantik jelita ibunya.( secantik jelita), Negara itu masih 

sekacau balau keadaan tahun lalu (sekacaubalau)
5
 

 مستوى ادلقارنة ادلعادلة (2

 + sama + adjektivaالطريقة الثانية لتكوين مقارنة معادلة ىي استخدام 

nya + dengan النموذج الثاين أكثر إنتاجية ألنو ديكن استخدامو يف أي شكل من .

 . مثال: adjektivaأشكال 
Kita sama manusiawinya dengan orang barat, Toto sama keras 

kepalanya dengan ayahnya, Tini sama lemah lembutnya dengan kakaknya 

 
 مستوى مقارنة ادلقارنة (3

يتمثل مستوى مقارنة ادلقارنة يف أن إحدى احلالتُت ادلقارنتُت أكثر أو أقل 

 من األخرى. على سبيل ادلثال:
Ini lebih mahal daripada itu, Juned lebih keras kepala dari daud, 

Restoran ini kurang bersih daripada restoran itu, Dia kurang manusiawi 

daripada direktur sebelumnya 
حروف اجلر بشكل عام يعمل كمحور يف  daripadaالشكل ادلوجود خلف 

 عبارات اجلر.

                                                             
5
 Ibid . h. 214. 
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لغتنا بالفعل ويستخدم بشكل يف  kurang موادلستوى ادلقارن الذي يستخد

مثل  adjektivaال ربتوي على نظَت للكلمة.  adjektivaخاص إذا كانت 

manusiawi و ilmiah ،على سبيل ادلثال، ال سبلك األضداد. لذلك ،kurang 

manusaiwi kurang ilmiah   كانمناسبة لنا لالستخدام. ومع ذلك، إذا adjektiva 

من  lebihاألضداد، عندىا دييل األشخاص إىل استخدام النموذج  ربتوي على كلمة

kurang عموًما، سيقول الناس .saya minta batu yang lebih besar daripada ini ،

فيما يلي مثال آخر  saya minta batu yang  kurang kecil daripada iniوليس 

 .وماعم، بينما )ب( أكثر عموماعلى االمتصاص، الرقم )أ( أقل 

Harga dipasar baru kurang mahal daripada di Ratu Plaza, Saya 

minta bola yang kurang berat daripada ini, Saya minta bola yang lebih 

ringan daripada ini. 

على الرغم من أن شكل البلى يستخدم بشكل متكرر أكثر كما ىو 

االستخدام بشكل أقل تعمًدا موضح أعاله، يف بعض األحيان يتم استخدام شكل 

 بسبب االختالفات الدقيقة يف ادلعٌت.

 على سبيل ادلثال:

Tuti kurang cantik dibandingkan dengan kakaknya. 

Tuti lebih jelek daripada kakaknya 
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Saya minta air yang kurang panas. 

ويت مجيلة يوضح ادلعٌت الضمٍت يف اجلملة األوىل أن أخت تويت مجيلة، وأن ت

أيًضا. ومع ذلك، بادلقارنة مع أختها، تويت أقل مجاال. يف اجلملة الثانية، مل تكن 

ها. وبادلثل، إذا نظرنا إىل اجلملة يف ادلثال تاألخت الكربى مجيلة. تويت أسوأ من أخ

 األخَت اجلملة، سنعرف أن ما ُيطلب يف اجلملة األخَتة ىو ادلاء الدافئ.

 من ادلثال أعاله، جيب عدم استخدام الكلمة ذبدر اإلشارة إىل أنو

daripada  من زلورىا إذا اعترب ادلتحدث السياق واضًحا. غالًبا ما يستخدم الناس

. بالنسبة إىل daripada: dia lebih pintar dari adiknyaيف اللغة غَت القياسية 

بدالً  dibandingkan، غالًبا ما يتم استخدام kurangادلقارنة اليت تستخدم  مقارنة

 .daripada من
6 

 قارنة الفائقةادل مستوى (4

ينص مستوى ادلقارنة الفائقة على أن األشياء مقارنة بُت واحد يتجاوز 

. adjektivaتليها  palingأو  -adjektiva terاآلخر. يتم التعبَت عن ىذا ادلستوى يف 

، ter-karena ل األكثر إنتاجية من. الشكpalingأو  -adjektiva terعلى األكثر، 

 . مثال: adjektivaمع أي نوع من  palingديكن اجلمع بُت 

                                                             
6
Ibid.216 
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dia yang paling pandai dikelas, Paling lama dua jam yang saya 

perlukan untuk menyelesaikan soal ini, Haji ahmad yang terkaya di desa ini, 

Harga termurah lima ribu, pak 

ادلشتقة وادلختلفة، بينما ال  adjektivaمع  Paling ن استخدام شكلديك
 :. انظر إىل ادلثال-terديكن استخدام النموذج 

Dia yang paling keras (terkeras) kepala, Diantara pegawai disini 

dialah yang paling tajam (tertajam) ingatan, Jalan keluar ini yang paling 

berbahaya (terbahaya), Peristiwa itu yang paling menyedihkan 

(termeyedihkan) dalam hidupku. 

 adjektiva. خصائص 3
 ىي كما يلي: adjektivaخصائص 

 :معلومات مقارنة مثل adjektivaء ديكن إعطا (أ
lebih, kurang, dan paling: lebih besar, kurang baik, paling mahal. 

 :معلومات معززة مثل adjektivaديكن إعطاء   (ب
sangat, amat, benar, sekali, dan terlalu: sangat indah, amat tinggi, 

pandai benar, murah sekali, terlalu murah. 

 : tidak بكلمة adjektivaديكن رفض  (ج

tidak bodoh, tidak salah, tidak benar. 

 : nya–والنهاية  -seمع البداية  adjektivaديكن تكرار  (ه
sebaik-baiknya, serendah-rendahnya, sejelek-jeleknya. 

 : er, -(w)i, -iah, -if, -al, dan –ik–بكلمات  adjektivaديكن أن تنتهي  (و
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honorer, duniawi, ilmiah, negatif, formal, elektronik. 

أيًضا إىل عدة مكونات ذات معٌت رئيسي، دبا يف  adjektivaديكن تقسيم 

 ذلك ما يلي:

 .ramah, galak, baik judes, takut, sopan, jahat )ادلوقف الداخلي( (أ

 .bulat lonjong, bundar, lurus, lengkung)الشكل(   (ب

   panjang, pendek, tinggi, gemuk, mahal, murah, ringan)حجم(  (ج

 lama, baru, muda, tua, remaja)الوقت( أو )العمر(  (د

 اخل merah, kuning, hijau,biru)اللون(  (ه

 jauh dekat)األميال(  (و

 lemah, kuat, lesu, lunglai, letih, layu dan segar)قوة الطاقة(  (ز

 sedap, asin, harum, lunak, licin dan terang)االنطباع احلسي(   (ي

بعد الكلمة ادلوضحة. يف ىذه احلالة، جيب  adjektivaبشكل عام، يتم وضع 

أن نكون على دراية بالكلمات األخرى اليت ديكن إدراجها بُت الكلمتُت حىت 

 يتمكنوا من تغيَت حالة عالقتهم. النظر يف األمثلة التالية:

a. Celana hitam , mobil tua, dan gedung megah. 

b. Celana yang hitam, mobil tua, dan gedung yang megah. 
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c. Celana itu hitam, celana ali hitam, mobil itu tua, mobil ali tua, gedung 

ini megah, gedung mereka megah.
7
 

والرائعة تقف مباشرة خلف أو بعد  يف ادلثال )أ( الصفات السوداء والقددية

السراويل والسيارات وادلباين. النماذج مثل ادلثال أعاله ليست مجل، لكنها مجل. 

اإلدراج يف ادلثال )ب( ال يغَت سلسلة حالة الكلمة إىل مجلة. السلسلة يف )ب( ال 

تزال عبارة. على العكس من ذلك، مع إدراج كلمات مثل ذلك، علي، أنا، وىذه 

 يف ادلثال )ج( تسلسل الكلمات يغَت احلالة إىل مجل. وتلك

 adjektiva. فوائد 4

adjektiva :لديو العديد من الوظائف دبا يف ذلك ما يلي 

ادلنسوبة، ىي الصفات اليت تعمل كمكمل أو توضيحي يف اجلملة.  adjektiva (أ

ًة ما إذا كان ىذا النوع من الكلمات من ىذا النوع، يقع بعد ادلوضوع، فعاد

يكون ىو ادلوضوع التوضيحي ، بينما إذا كان موجوًدا بعد الكائن، فهو الكائن 

 Adik sudah tumbuh menjadi putri yang التوضيحي. على سبيل ادلثال:

cerdas dan hati 
 Rumah baru itu :ادلسند، ىي صفة تعمل كمسند يف اجلملة. مثال adjektiva (ب

sangat luas 
 

                                                             
7
Ibid. 



01 

 

 

 اللغة العربية. النعت في ب
 . تعريف النعت1

 قدمو بعض اخلرباء ما يلي:تعريف النعت الذي 

َلُو، َوُيَسمَّى اإِلْسُم اْلَمْوُصْوُف  النَـْعُت َلْفٌظ َيُدلُّ َعَلى ِصَفٍة يف ِإْسٍم قـَبـْ

ُعْوتًا.  8َمنـْ

 االسم .sebelumnya االسم yang menerangkan sifat bagi لفظ yaitu ,النعت“
yang di sifati itu dinamakan ادلنعوت”.

9 

َ بـَْعَض    النـَّْعُت ) َوُيَسمَّى الصَِّفُة أَْيًضا ( ُىَو َما يْذَكُر بـَْعَد ِاْسم لِيُبَـُتِّ

   ٓٔ.الِِو َوَاْحَواَل َمايـَتـََعلََّق بِوِ َأْحوَ 

 yang disebutkan setelah suatu لفظ atau juga disebut shifat, ialah النـَّْعتُ “

 untuk menjelaskan sebagian keadaannya, atau beberapa keadaan النـَّْعتُ 

yang berkaitan dengan nya”.
11

 

النـَّْعُت تَاِبٌع لِْلَمنْـُعْوِت يف َرْفِعِو َوَنْصِبِو َوَخفِضِو َوتـَْعرِْيِفِو َوتـَْنِكَتِه تـَُقْوُل قَاَم  

 ٕٔ.اِقلَ زَْيٌد الَعاِقُل َوَمَرْرُت بِزَْيِد العَ 

                                                             
8
Moh . Thalib, Tata Bahasa Arab Terjemahan Annahwul Wadhih Ibtidaiyah Jilid 1, 

(Bandung: PT Alma’Arif, 2002), h. 134. 
9
Ibid 

10
Nurul Huda, Mudah Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Amzah, 2012 cetakan ke II),  h.9. 

11
 Ibid, h.9 

              
12

Moch. Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Jurumiyyah Dan Imrithy berikut 

penjelasannya,  (Bandung: Sinar Baru  Algensindo, 2010 ), Anggota IKPI No.025/IBA. h. .101. 
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 ,yang diikutinya لفظ yang mengikuti kepada makna لفظ adalah (sifat) النعت“

baik dalam hal rafa’, نصب, khafadh (jar), ma’rifat, maupun نكَتةnya,(seperti) 

anda mengatakan : زيد العاقل قام (zaid yang berakal telah berdiri)”.
13

 

ُعْوتَُو فـَْوَق َما تـََقدََّم يف ِإفْـ  رَاِدِه َوتـَثْنِْيِتِو َومَجعو َويف َتْذِكَْتِِه النـَّْعُت احلَِْقْيِقْي يـَْتَبُع َمنـْ

  َوتَأْنِْيِثوِ 

 nya dalam hal yang telah disebutkanادلنعوت hakiki selain mengikuti  النعت“

diatas, iapun mengikuti dalam hal i’rab, tatsniyah, jama’, ادلذكر, dan 

mu’annast”.
14

 

 م:يظنقال 

 ت إّما رافع دلضمر * يعود للمنعوت أو دلظهرالنع 

، مثل:ويعود للمنعوت أو دلظهر. ادلثال رفع دلضمر النعت إما رفع دلضمر

        (zaid yang berakal itu telah datang ) اْلَعاِقلَجاَء زَْيدٌ 

ْسِلُمْونَ 
ُ
(kaum muslim yang shaleh itu telah datang )الصَّاِلُحْوَن   َجاَء ادل

يعود إىل زيد، ويف  الذي ىو هتقدير و ، اسم الضمَتترجع كلمة العاقل إىل 

 ىم إىل ادلسلمون.ويعود ، رفعالذي ىو  الضمَتالصاحلون يوجد  لفظ

 :، مثلإسم ادلظهرإىل  اليت رفعاألمثلة و 
                                                             

  
13

Ibid, h. 101 
  

14
Ibid, h.101 
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 (zaid yang istrinya sakit itu telah datang) َجاَء زَْيُد ادلرِْيَضَة َزْوَجَتوُ 

ادلريضة  لفظ زوجتو النو فاعل.  لفظ يرفعالذي اسم ادلؤنث ادلريضة ىو  لفظ

 .زوجتو أيضا لفظو  ادلؤنث
15  

ىي صفة اليت  النعتمن ادلعاين ادلذكورة أعاله، ديكن أن يكون مفهوما أن 

أيضا أن  معرفة ونكَتة. النعت، جزم، رج، نصب، رفعسواء يف   ادلتبوعتصف طبيعة 

ادلاىر  ، على سبيل ادلثال: جلس إبراىيممن فاعلمشتاق  اسمتكون يف شكل 

(telah duduk Ibrahim yang pintar) (مضروب )ىذا رجل اسم ادلفعول (seorang 

lelaki telah terpukul) ،أكلت ) اسم التفصيل)مررت برجل مصري(  صفة مشبهة

اسم ، (على سبيل ادلثال: )تلك شجرة مرتفعة ( وكذلك اسم اجلامدكمن أمهردبرأة 

 الذي يعطى ياء نسبة. 

، وىي كلمة (saya berjalan dengan orang amerika)مررت برجل أمريكي 
 saya telah pergi dengan seorang wanita) مال ذيذات, ذي, ذوذىبت دبرأة تعٍت 

yang memiliki harta) 
 
 
 
 

                                                             
15

 Ibid  
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 عت. أنواع الن2
 إىل قسمُت على النحو التايل: النعتينقسم 

 النعت الحقيقي . أ

 تبوعالذي يدل على الطبيعة احلقيقية دل النعتىو يف الواقع  النعت

(yang disifatinya( :مثال: َدَخْلُت احَلِديـَْقَة الَغنَّاَء .)saya memasuki kebun 

yang indah) 

 .ىو الَغنَّاء النعت. و ىو كلمة احلِديـَْقةَ ادلنعوت ادلثال أعاله 
16 

. حسب صفة ادلنعوتالذي يدل على  النعتاحلقيقي ىو  النعت

 الذي يصفو، مثال: ادلعاينيُظهر  احلقيقي النعتالدكتور زلمد أسعد النادري 

 رُلَْتِهَدانِ  انِ تِْلِمْيذَ  رَأَْيتُ 

 رُلَْتِهِدْينَ  رأيُت تِْلِمْيِذْينَ 

شكل ادلذكر يف ان رلتهدان، نوع تلميذنرى ادلثال األول أعاله يف كلمة 

. ويف ادلثال الثاين تلميذين رلتهدين ىو واحلركة االخَت ىي الكسرة،  النكَتة

 .نصبيف شكل أخَتا  حركةو  نكَتةيف شكل  ادلذكر، مثل اجلمع ادلذكر

 إىل ثالثة أجزاء، وىي كما يلي: قيقياحل النعتينقسم 

                                                             
  

16
 Hifni Bek Dayyab. Et.al, Kaidah Tata Bahasa Arab (Jakarta: Darul Ulum Press, 2013), 

h. 298-299. 
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 . مثال: القاىرة مدينٌة َعظْيمةٌ اسم الظاىر (1

 ىي كلمة َعظْيمةٌ  لنعتىو كلمة مدينٌة وا ادلنعوت

 )ظرف أو جر رلرور(. على سبيل ادلثال: اجلملةشبو  (2

 للحِق صْوٌت فوَق كل َصوت

 َصوت لـ ظرف النعتالكلمة فوَق ىي 

 ادلنعوت. )ال ديكن أن يقال مقدار النعت، إال أن مجلة االمسية والفعلية (3

 يفيدُ ( مثال: ىذا عمل نكَتةيف شكل 

17.عمل والنعت اجلملة الفعليةيف كلمة يفيٌد ىو 
 

 النعت السببي . ب

الذي يوضح  النعت، ىو السبيب النعتشيخ مصطفى الغالييٍت وفًقا لل

 .بادلنعوتذلا عالقة  صفة االسم الذي 
18 

 االسم صفةر الذي يفس النعتىو  السبيب النعتوفًقا ألمحد منويري 

 . على سبيل ادلثال:ادلنعوتاليت ذلا عالقة 

 ini adalah masjid yang luas ) ىذا َمْسِجٌد َواِسَعٌة َحِديـَْقُتو

halamannya) 
19 

                                                             
14. ص(  بيروت:  اإلسالمية الثقافة دار, ) العربية اللغة قواعد, نعمة فؤاد

17
  

             
18

 Musthafa Al-Ghulayaini , Jami’ud Durusil Arabiyyah jilid I (Semarang:  Cv. Asy 

Syifa’, 1992), h. 319 
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ال سبيز ادلسجد، ألن  النعت لفظال  ولكن النعتكلمة َواِسَعة ىي مثل 

 .حديقتوكلمة مسجد، بل توصيف صفة  لكلمة َواِسَعة ليست 

، بينما ةفوادلعر  والنكَتة االعرابفقط يف  ادلنعوت السبيب النعتيتبع 

 بعد ذلك. على سبيل ادلثال: اسم ادلرفوع لو تتكيف مع ادلؤنثو  ادلذكر

20 يل صديٌق كثٌَت مالوُ 
(saya mempunyai teman yang banyak 

hartanya) 
 الكلمة كثٌَت ليست لتوصيف صديق ولكن إلعطاء الكثَت من ادلال.

ْعَدُه َو النـَّْعُت السََّبيب َيُكْوُن ُمْفَرًدا َداِئًما َويـُرَاَعى يف َتْذِكَْتِِه َوتَأْنِْيِثِو َمابَـ 

ْصَدُر ِإَذا نُِعَت بِِو وافعُل التَـْفضيِل ال
َ
فإهنايَلزَماِن اإلفراَد  نكَتةُيْسَتثْـٌَت ِمْن ذاِلَك ادل

 والتذكََت.
“Na’at sababi selalu mufrod dan mengikuti kata yang ada sesudahnya 

dalam hal mudzakkar dan muannats nya disesuaikan dengan kata 

sesudahnya. Dan dikecualikan dari demikian itu “mashdar” jika 

dijadikan na’at dan isim tafdil yang nakiroh. Keduanya ini, selalu mufrod 

dan mudzakkar.
21
 

 على سبيل ادلثال:
.”(mereka itu saksi-saksi yang adil ) ُىْم ُشُهْوٌد َعدلٌ 

22 
 أن: Moh. Thalibيف رأي 

                                                                                                                                                                       
   

19
 Akhmad Munawiri,Belajar Cepat Tata Bahasa Arab(Yogyakarta:Nurma Media Idea, 

2006),h.17. 
20

Syamsul Ma’arif, Nahwu Kilat (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 89. 
21

Hifni Bek Dayyab Et.al, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2013), h. 299. 
22

 Ibid  
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   النَـْعُت بِنـَْوِعْيِو يـَْتَبُع َمنْـُعْوتَُو يف َرْفِعِو َوَنْصِبِو َوَجرِِّه َويف تـَْعرِْيِفِو َوتـَْنِكَتِهِ 

“Dua macam na’at itu mengikuti man’utnya dalam hal rafa’, nashab, 

jar, ma’rifat, dan nakirah”.
23 

 ج. النعت المفرد
الذي ليس يف شكل رقم أو مجلة وليس عدد من  النعتىو  ادلفرد النعت

 ، حىت لو كان يف شكل اثنُت أو صيغة اجلمع. على سبيل ادلثال:شبو

(Telah datang ibrahim yang pintar itu)لماهر جاء إبراىيم ا

 مىو إبراىي نعوتادلفرد ىو كلمة ادلاىر وادلالنعت ثال أعاله، يف ادل

 . على سبيل ادلثال:اسم ادلشفقيف بعض األحيان يف شكل  ادلفرد النعت

(Aku suka pada penuntut ilmu yang semangat) النشيطأحب الطالب 

 (fraseشبه الجملة ) د. النعت

أن تكون مثالية.  بشرط شبو اجلماة  ىي يف شكل شبو اجلملة النعت

 على سبيل ادلثال:

  (aku melihat seorang mahasiswa didepan sifat) َشاَىْدُت تِْلِميًذا اََماَم اجلَاِمَعةِ 

 

   

                                                             
23

Ibid, h.101 



20 

 

 (klausaه. النعت الجملة )

اجلملة ىا يف شكل بنيةاليت ديكن أن يكون  النعتىو  النعت اجلملة

 اجلملة االمسيةل. مثال: واحتمال أن يكون اجلم واجلملة االمسية الفعلية

( isim yang disifati: )صفةوال ادلوصوفإىل نوعُت، مها  االسمينقسم 

 .صفةشيء ما ويتم تشكيل النطق ليتم إعطاؤه  احلقيقة والصفةىي كلمة ُتظهر 

 . على سبيل ادلثال:فعلىي كلمة يف شكل اجلملة الفعلية 

(saya melihat ali menangis)رَاَْيُت علي يـَْبِكي 

اسم الزمان، اسم  ،اسم ادلكانيشمل أيضا: مصدر،  اسم ادلوصوف

 اسم ادلعٌت( وعلى شكل konkrit) اسم العُتيف شكل  اسم ادلوصوف. االلة

(abstrak .)ىو ُيظهر ادلعٌت أو ادلعٌت مع ادلادة مثل: اسم العُت 

ادلعٌت الذي يظهر ىو ادلعٌت  اسم(. بينما batu، حجر )(kudaفرس )

ادلعٌت الذي ال يتم مشاركتو مع ادلواد ولكن مع ادلواد األخرى. يف ىذه احلالة، 

، شجاعة (ilmuديكن أن يشَت ادلعٌت إىل شيء موجود مثل: علم )
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(keberanian)( جود ،kedermaan وىناك أيًضا اليت تشَت إىل شيء غَت موجود )

 (.kebakhilan، خبل )(kebodohanمثل: جهل )
24

 

، مثل:تعلق إىل ادلتبوعاليت  لفظ صفةاليت تشرح  النعتأمثلة من 

 telah datang Abdullah (hamba Allah) yang) جاء عبداهلل الكرمي

Maha Mulia)

شخص يدعى عبد  صفةكلمة الكرمي ىي مسة من مسات اهلل، وليس 

 فهذا يعٍت أنو شخصية عبد اهلل. يف وضع الرفعالكرمي  اال كلمةاهلل. 
25

  

 

 . خصائص النعت3

 من حيث: ادلنعوتمتماثلة مع  النعتجيب أن تكون خصائص 

 .معرفة ونكَتة (أ

 زَْيٌد َماِهٌر  نكَتة: َجاءَ 

  الطَالَِبُة الذَّكية : َجَلَستْ رفةمع

 .مؤنثأو  ب( مذكر

 التلميذة الذكية نامت مؤنث : 

                                                             
             

24
 Musthafa Al-Ghulayaini , Jami’ud Durusil Arabiyyah jilid I (Semarang:  Cv. Asy 

Syifa’, 1992),  h. 185. 
             

25
 Moch.Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Jurumiyah dan Imrithy (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 1995), h.101-102. 
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 التلميذ الذكي : نام مذكر

 أو مجع مثٌتد أو ج( مفر 

 كر.( مذ ٔ

 الذكي : تعلم ادلسلمفرد م

  الذاكيان: تعلم ادلسلمان مثٌت 

 ألذكاءمجع: تعلم ادلسلمون ا

 ( مؤنثٕ

  المسلمة الذاكيةمفرد: تعلمت 

 المسلمتان الذاكيتان: تعلمت مثٌت

 المسلمات الذاكياتمجع: تعلمت 

 .جرب أو نصفع أو د( ر 

 العاقلِ لٍي : جلست بعجر لعاقل: رأيت عليا انصب  العاقلُ : قرأ علي رفع

 اخلامس وىي: شفقيف شكل ادل ادلفرد النعت

مسة مأخوذة من أفعال سلبية حيث تشَت إىل ادلعٌت  ىواسم الفاعل 

 الذي يتميز من حيث الفعل أو احلدث وليس حبالة ثابتة. االسمالوارد يف 

 اَْلَعاِقلُ  مثال: َجاَءزَْيدٌ 
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 َمْضُرْوبٌ  : َىَذا ُعَمرٌ اسم ادلفعول 

  ِمْسِكْينٌ  ِلبٌ : طَامبلغة

 َحَسُن ْالَوْجِه : رَأَْيُت َرُجاًل اسم ادلشبهة

 ِمْنَك َجَلْسُت بَِرُجلٍ  َأْمَهرَ : اسم التفضيل

ىي فاعٌل، ويف وزهنا ، كلمة اَْلَعاِقل اسم الفاعليف شكل  النعتيف مثال 

 ىو مفعول وزهناَمْضُرْوٌب فإن  النعت اسم ادلفعولمثال 

 ، وىي:أول ادلشفق(تأو يف شكل جامد يشبو )

 : َىَذا ِكَتاٌب ُمِفْيدٌ اسم االشارة (أ

 ، وكلمة ُمِفْيد ىي النعت.منعوت، وِكَتاٌب اسم االشارةالكلمة َىَذا 

 . مثل ذو، ذي، ذاتمستحق عٌتدبالكلمات اليت ذلا معٌت أو اليت   (ب

 .واجب مذكر احلكمأو مصدر، فإن 

26لعدلمثال: مررت برجال ذوا
 

 . فوائد النعت4

ذلا وظيفة خاصة هبا إذا كانت تستند إىل مجل معينة.  النعت صفةوظيفة أو 

 وظائف ىي كما يلي:

                                                             
26

Taufiqul Hakim, Qoidati rumus dan qoidah (jepara: Al-Falah offset, 2003),  h. 34.  
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يتم . الكلمة اليت معرفةلشرح ما إذا كان ما يليو  نكَتةللتخصص، إذا تبعو  (أ

 موصوف أو اتباعها تسمى: منعوت

 منعوت جيب من اسم ادلعرفة.بشرط  منعوتشرح  (ب

، مبالغة، اسم ادلفعول، صفة ادلشبهة/  الفاعل ادلشفق )اسم يف شكل النعت

أو  ادلثٌتأو  ادلفرد، ادلؤنثأو  ادلذكر،  النكَتأو  ادلعرفة( ىي نفسها يف اسم التفضيل

 :نصب أو رفع أو جر، اجلمع

 اَء الرَُّجُل الَفاِضلُ جَ 

 َجاَء الَرُجاَلِن الَفاِضاَلنِ 

 َجاَءِت الّسيَِّدتَاِن الَفاِضَلَتانِ 

 َجاَء الرَِّجاُل الَفاِضُلْونَ 

 َجاَءِت الَسيَِّدات الَفاِضاَلت

إذا كانت صيغة اجلمع غَت منطقية، فيمكن أن تكون الطبيعة النهائية إما 

 .ادلؤنث أو اجلمع ادلؤنث ادلفرد
27

على سبيل ادلثال: 

 رأيت النجوم مجيلة

                                                             
14. ص(  بيروت:  اإلسالمية الثقافة دار, ) العربية اللغة قواعد, نعمة ؤادف
27 
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يمكن أن تكون فمجيلة ،  نعتو و ىي منعوت فَت عاقليف الكلمة "النجوم" 

". ادلؤنث " أو " اجلمعادلؤنث ادلفرد"نعت 

مت التعبَت عنها يف صورة  ادلصوف، الكلمة اليت تنص على ادلواد، سواء

 kucingقطٌّ:  bukuأشخاص، أو حيوانات نباتية، و / أو غَتىا. مثال: كتاب: 

 .bungaزىرٌة:  Ahmadأمحد: 
28

 

سواء األصيلة يف الكائنات البشرية أو  ، وىي كلمة تنص على الطبيعة،الصفة

مرٌّ:  baruواللون وغَتىا. مثال: جديٌد:  والطبيعةالكائنات واحليوانات مثل الشخصية 

pahit  :نظيٌفbersih  :كسالن malas. 
29

  

 
ادلذكور لشرح  االسم ، وىوالوصف أو الصفة النعتغالًبا ما يطلق على 

بو. على  ادلرتبط اإلسم( أو لشرح طبيعة ادلوصوف /عوتادلنالسابق ) اإلسمطبيعة 

 سبيل ادلثال:

 (ٖفيها كتب قيمة )البينة : 

“Didalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus” (QS Al-Bayyinah :3) 
 

 لقد جاء الّرجل اجملتهد

                                                             
               

28
 Nurul Huda, Mudah Belajar Bahasa Arab (Jakarta: Amzah,  2012 cetakan ke II), h. 8. 

29
Ibid, h.9. 
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 كتب() السابق شرح االسم، النعتقيمة كـ  كلمةيف ادلثال األول، تفسر  

ادلرتبطة بو )أبوه(  صفة االسم، يشرح كنعتاجملتهد(  ). يف ادلثال الثاين، تادلنعو 

 ىو )الرجل(. ادلنعوتبينما 
30

  

 ج. التحليل التقابلي

 قابلي. فهم تحليل الت1

contrastiveمن كلمة  (Kontrastifالتقابلي )يأيت 
، وىي كلمة مشتقة من 31

سات اليت ذلا دور الدرا التقابليةدبعٌت سلتلف أو متناقض. الدراسات  to contrasالفعل 

مهم يف عملية تدريس اللغات األجنبية. يف عملية تدريس اللغة، تتمثل النقطة األكثر 

 أمهية يف ربديد جوانب التشابو واالختالف بُت اللغات اليت تتم مقارنتها.

 صرح أمحد بن عبد اهلل بشَت بأن:

ظمة لَُغتَـُْتِ َأْو َأْكثَر حِلصر َأْوَجُو التََّشابَُو التَّْحِلْيلي التـََّقابُِلي ُىَو ِاْجرَاٌء لِْلَمَقارَنَِة أن

 ٕٖ .َوَأْوَجُو االْخِتاَلُف بـَيْـنَـُهَما

للغوي، الدكتور روبرت الدو، "ىناك شيء حيوي يف إعداد ادلواد قال اخلبَت ا

( مع اللغات والثقافات األجنبية". الطلبةالتعليمية يتناقض بُت اللغة األم والثقافة )لغة 
                                                             

30
Imanuddin Sukamto, Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab Sistematis (Yogyakarta : 

Nuansa Aksara Group, 2007) , h. 116-117. 


31
John,  M.Echolsbdan Hassan SadilyKamus Inggris-Indonesia,(Jakarta PT 

Gramedia,1996), Cet. XXII h.144. 


32
 Umi Hijriyah “Analisis Kontrastif Pembelajaran Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia 

(Lampung: Fakta Press Fakultas Tarbiyah, 2014).h. 9 
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ىذه ليست فقط للتناقض يف رلال إعداد ادلواد  التقابلياتضح أن لغة أسلوب التحليل 

 ، وحىت يف قطاع اللغة.(لغة األجنبية )العربيةالتعليمية، بل سبتد أيًضا ضلو تعلم ال
33 

، واليت توضح أوجو التشابو التقابليىو طريقة لتحليل التقييم  تقابليالتحليل ال

اد مبادئ ديكن تطبيقها على ادلشكالت العملية يف واالختالف بُت اللغتُت هبدف إجي

 تدريس اللغة أو الًتمجة.
34 

إىل أن اللغويات ادلتناقضة، واليت تعد أحد فروع علم اللغويات  ةلص الباحثوزب

َت اللغوية واللغويات ادلتناقضة، ديكن أن تساعد اليت تتناقض بُت لغتُت أو أكثر غ

 يف تعلم اللغات مع رلموعات لغوية سلتلفة. ةبوالطلالصعوبات اليت يواجهها ادلعلمون 

 . افتراضات األساسية من التحليل التقابلي2

 وفقا ألتباع ىي كما يلي: لتحليل التقابلياألساسية ل االفًتاضاتىناك بعض 

يف تعلم لغة أجنبية )اللغة  الطلبةحليل التقابلي للتنبؤ بأخطاء ديكن استخدام الت (أ

األم(. نقاط االختالف يف كل مستوى من مستويات اللغة األوىل واللغة الثانية 

يف تعلم اللغة الثانية. وبالعكس ، فإن نفس  طلبةسوف تعطي صعوبات لل

 تعلمها. الطلبةالعناصر ستجعل من السهل على 

                                                             


33
Dzulhannan,Teknik Pembelajaran Bahasa Arab(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 61. 
34

 Irwa Pachroci, “Hipotesis Analisis Kontrastif”diakses pada 2 desember 2016.  
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م مسامهة شاملة ومتسقة وكوسيلة فعالة للسيطرة يقد أنالتقابلي  لتحليللديكن   (ب

على إعداد ادلواد التعليمية ودروس اللغة الثانية. باستخدام ادلقارنات 

واالختالفات يف كل مستوى من مستويات ربليل اللغة ، ديكن ترتيب ادلواد وفًقا 

 دلستوى صعوبة كل مستوى.

م يف تقليل عملية التدخل من اللغة األوىل أو أن تسهلتحليل التقابلي لديكن   (ج

 .اللغة األم للغة الثانية أو اللغة األجنبية
35 

 التقابلي. أهداف التحليل 3

 ىي كما يلي: التقابلي، فإن أىداف التحليل Tarigan لـوفًقا 

إلعداد مواد تدريس اللغة الثانية، واليت تتم صياغتها بناًء على نقاط سلتلفة بُت  (أ

 .ةبالطلقواعد اللغة األوىل وقواعد اللغة الثانية اليت يتعلمها 

هة نظر علم النفس السلوكي إلعداد تدريس اللغة الثانية اليت تقوم على وج  (ب

 واللغوي البنائي.

األوىل واللغة الثانية اليت جيب على  ةلبالطإلعداد فصل تعلم لغة متكامل بُت لغة  (ج

 إتقاهنا. ةبالطل

 لتجميع إجراءات التعلم أو تقدمي مواد تدريس اللغة الثانية. (د
36 

                                                             


35
Umi Hijriyah “Analisis Kontrastif Pembelajaran Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia 

(Lampung: Fakta Press Fakultas Tarbiyah, 2014).h. 10-11 
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 . خطوات التحليل التقابلي4

 يتطلب اخلطوات التالية: التقابليالتحليل  يف إجراء

 صف اللغة األوىل بالكامل. (أ

 ، خاصة تلك ادلتعلقة باللغويات.ةبالطلصف اللغة ادلستهدفة اليت سيتعلمها   (ب

تقدير صعوبات التعلم واألخطاء اللغوية ادلستهدفة يف شكل ربديد االختالفات   (ج

 يف اللغة األم واللغة ادلستهدفة.

 صّنف االختالفات بُت اللغة األم واللغة ادلستهدفة. (د

تتعلق بكيفية ترتيب أو فرز ادلواد التعليمية. يتم استخدام ربديد االختالفات بُت  (ه

اللغتُت كأساس لتقدير صعوبات التعلم وأخطاء اللغة، وىذا ىو ما يستخدم  

 كأساس لتحديد ترتيب أو ترتيب مواد تدريس اللغة ادلستهدفة.

الذين يتعلمون اللغة ادلستهدفة  ةبالطليرتبط ارتباطًا وثيًقا بكيفية توصيل ادلواد.  (و

 .لديهم عادات معينة يف لغتهم األم
37 

ة ذلا يف الواقع العديد من اخلصائص ادلتعلقة بعملية التقابليىذه طريقة التحليلية 

 كورة يف السياق التايل:تعلم اللغة العربية. ديكن رؤية اخلصائص ادلذ 

 ىذه الطريقة ىي دراسة لغوية وصفية وعملية. (أ

                                                                                                                                                                       
36

 Ibid 
37

Ibid 
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 تتناقض ىذه الطريقة بُت لغتُت أو أكثر.  (ب

 تعطي ىذه الطريقة أيًضا األولوية لدراسة ادلواد التعليمية يف عملية التعلم.  (ج
38 

 د. استراتيجية تعلم اللغة العربية

 ستراتيجية التعليم. فهم ا1

" اليت تعٍت strategia " من الكلمة اليونانية "(strategi)تأيت كلمة "اسًتاتيجية

علم احلرب أو أمراء احلرب. بناًء على ىذا الفهم، فإن اإلسًتاتيجية ىي فن تصميم 

العمليات يف احلرب. بشكل عام، غالًبا ما يتم التعبَت عن اإلسًتاتيجية كأسلوب 

 ق اذلدف.يستخدم لتحقي
إن ادلصطلح اإلسًتاتيجية ادلطبقة يف عامل التعليم، خاصة  39

يف أنشطة التعليم والتعلم، ىو فن وعلوم جيلبان التدريس يف فصل دراسي مثَت 

 .األىداف احملددة بفعالية وكفاءةلالىتمام، حبيث ديكن ربقيق 
بأن  Sternجيادل  40

 .طلبة اللغة الثانيةاسًتاتيجيات تعلم اللغة ىي اذباه عام أو مسة شليزة للنهج الذي اتبعو 

41 

                                                             
38

Dzulhannan, Op.Cit.62. 
39

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

2011),h.7. 
40

Ibid, h. 11 
41

 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab( Malang: Misykat,2012), h.22. 
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يتم اختيار ادلعلم واستخدامو لتقدمي ادلواد  م،يالسًتاتيجية للتعلا Uno وفًقا

 قبول ادلواد التعليمية وفهمها. الطلبةالتعليمية حبيث يسهل على 
42 

اسًتاتيجية تعلم اللغة العربية ىي طريقة خيتارىا ادلعلم ويستخدمها يف نقل ادلواد 

 .العربية لتسهيل قبول مادة اللغة العربية وفهمها
43

 

 

 . أنواع استراتيجية التعليم2

  التراكيبأ( إستراتيجية تعليم 

م اآلن، بدأ تدريس قواعد اللغة يف تغيَت أمناط التدريس من ييف تطور التعل

اليومية اليت تدور حول أمناط اللغة  الطلبةخالل ربطها باالحتياجات احلقيقية للغة 

أو مناقشة  االستماعت ونصوص ( ادلستخدمة يف النصوص واخلطابااالسلوب)

بالتدريس النحوي القائم  الطلبة. ديكن أن يشعر الطلبةاألخطاء ادلوجودة يف ادلقالة 

على تعلم  الطلبةعلى ىذه االحتياجات بشكل مباشر. ىذا النمط األخَت يشجع 

 القائد جبدية والوصول ادلباشر 

 لتحديد الكلمات وترتيب اجلمل. طلبةلل
44

 



                                                             
42

Syaiful Mustofa, Opcit.12 
43

Ibid. 
44

 Ibid, h. 103 
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 في المرحلة المتوسطة  التراكيبب( إستراتيجية تعليم 

استخدام العروض التقدديية  توسطةم يف ادلرحلة ادليالتعل السًتاتيجيةديكن 

، وديكن استخدام ىذه (small group presentation) للمجموعات الصغَتة

ال زلددة ، على سبيل ادلثال للتدرب على بناء مجل بأشكالقواعدلتعليم  االسًتاتيجية

 .النعت وادلنعوتسلًفا ، مثل صنع 

 الخطوات المتخذة هي كما يلي: .3

 .إعداد ورقة ربتوي على قطع من الكلماتأ( 

 يف رلموعات صغَتة. الطلبةقّسم ب( 

 اطلب من كل رلموعة أن تكتب مجلة تتكون من ىذه الكلمات.ج( 

 الفصل.اطلب من كل رلموعة تقدمي نتائجها )عروض تقدديية( أمام د( 

 إعطاء الفرص للمجموعات األخرى إلعطاء تعليقات أو أسئلة.ه( 

قدم توضيًحا لعمل اجملموعة من خالل تقدمي شرح إضايف حول بنية اجلملة اليت و( 

 تعلموىا.

 التراكيب. خطوات لتعليم 4

 خطوات تعلم الًتاكيب بشكل عام ىي كما يلي:
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اء االختبار التمهيدي أوالً، من بدءًا من ربديد ادلشكالت احلالية، مث إجر  (أ

 .ةلبالطاجليد جًدا معرفة القدرة على القراءة أو الكتابة، بقياس مدى قدرة 

مساعدة الطلبة على حل ادلشاكل. يف ىذه احلالة، جيب على ادلعلم االنتباه   (ب

، مث بعد ذلك االسلوبإىل جانب التعبَت الذي ىو العالقة بُت ادلعٌت و 

 صطلحات إما عن طريق التحليل أو ذكر القواعد.يعطى الفهم وادل

زيادة عدد التمارين، يف ىذه اخلطوة جيب على ادلعلم االنتباه إىل سبارين   (ج

 العمل اليت يقوم هبا الطلبة.

احللول الفردية، يف ىذه احلالة اليت تغطي ادلشاكل الفردية للطلبة، ديكن  (د

من ىنا ديكن أن نرى ما ىي  للمعلم إعطاء مهام متنوعة للطلبة، لذلك

األخطاء اليت هتيمن على الطلبة. من ىنا أيضا ديكن جعل ادلواد ادلرجعية 

 لتحسينو.

مظاىرة. ديكن إجراء أنشطة العرض التوضيحي ىذه بشكل دائم أو من ه( 

 خالل سبارين متعمقة.
45



 

 

                                                             
45

Ibid 110-111 
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 نظريات القواعد اللغوية (1

العديد من النظريات النحوية اليت ربتاج يف اللغويات احلديثة، ىناك 

إىل شرح ألهنا ربتوي على عالقات وتأثَتات مهمة على تعلم بنية اللغة. ومن 

بُت ىذه النظريات النظرية التقليدية للتقليدية، ونظرية العناصر التبعية ادلباشرة 

(immediate contstituent ingg, al-mukawwinat al-mubasyirah) ونظرية ،

tegmemik  ، وقواعد اللغةtrasformatif سيتم وصف النظريات األربع .

 باختصار أدناه:

 نظرية القواعد التقليدية ( أ)

نظرية القواعد التقليدية ىي نظرية تقسم الكلمات إىل أمساء 

(nomina)( أفعال ،verba) حروف، و (partikel يتكون .)من أنواع  اسم

، مرفوع، معرب، و مبٍت، امر، و مضارعمتعدي، ماضي، فعل وظيفية. 

 حرف عطفو  حرف جرم. بينما تتكون احلروف من رلزو ، و منصوب

 وما إىل ذلك. حرف شرطو 

 نظرية عناصر المرؤوس المباشر ( ب)

ترى ىذه النظرية احلديثة أن اجلمل تتكون من عنصرين تابعُت. 

رى، يتألف كل عنصر ثانوي من ىذه اجلملة أيًضا من عنصرين تابعُت مرة أخ
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وىكذا حىت يتعلق األمر بكلمة واحدة. إذا الحظنا اجلملة ىذه التفاحة حلو 

طعمها، فيمكننا أن نتحلل إىل عنصرين تابعُت: ىذه التفاحة + حلو طعمها 

التفاحة إذا كنا ضللل، سيكون لدينا أيًضا عنصران ثانويان مها التفاحة + ال. 

 ىاوكذلك كلمة طعمها اليت عندما تتألف من طعم + 

 )ج(نظرية الشركة

ترى ىذه النظرية أنو ديكن توضيح الكلمات بطريقتُت: الًتكيب 

الصريف والوظيفي. باإلضافة إىل ذلك، تقدم ىذه النظرية أنواًعا من قواعد 

 .قواليباللغة استناًدا إىل أمناط مجلة 
على سبيل ادلثال، ديكن تصنيف   46

 الفراغات يف اجلملة التالية ىذا ىو. ، ، ، إذا كان ديكن أن سبأل االسم كلمة

ال. الكلمة ديكن أن تسمى فعل  إذا أمكنها ملء الفراغات يف اجلملة 

 أو فعل. اسمإذا كانت الكلمة ليست  احلرفالتالية. ، ، ، كلمة تسمى 

 )د( نظرية القواعد التحويلية

وايل ىذه النظرية اللغوية جديدة نسبيا. ظهرت ألول مرة يف أمريكا ح

اخلمسينيات. يدرس ادلؤلف ىذه ادلشكلة يف كتابُت، الطبعة اإلصلليزية 

                                                             
46

Ibid, h.62. 
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والنسخة العربية. كال الكتابُت يستحق القراءة بالنسبة ألولئك الذين يرغبون 

 يف استكشاف نظرية قواعد اللغة التحويلية.

نظرية القواعد النحوية نفسها ذلا عدة مربرات. وفًقا ذلذه النظرية، 

 بنيةالداخلي إىل  بنيةنية داخلية وبنية داخلية. ديكن ربويل اللكل مجلة ب

 خارجي من خالل قواعد التحول. بعضها صادق وبعضها صادق.

ميزة ىذه النظرية ىي الوضوح وبعيًدا عن الطبيعة ادلبهمة، ألن ىذه 

النظرية تضع كل خطوة من خطوات تغيَت اإلحالل على أساس قواعد معينة. 

الطريقة العلمية يف صياغة الكلمات ادلختصرة وترقيمها  تتبع ىذه النظرية

 وتشكيلها.
47 

عند تعلم بنية اجلملة، جيب على ادلعلم االنتباه إىل بعض ادلبادئ 

 :العامة

الذي يتم تدريسو بشرط  بنيةأوالً، قد يشرح ادلعلم القواعد ادلتعلقة بال

ما ارتفع مستوى قدرة أنو جيب أن ينتبو إىل مستوى قدرة الطالب. عادة، كل

 ، ارتفع مستوى احلاجة إىل القواعد.ةلبالط

                                                             
47

Ibid 
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ثانًيا، لتدريس ادلبتدئُت، جيب على ادلعلم ذبنب استخدام 

وما إىل ذلك. ولكن  الفاعل، ادلفعول، ادلبتدأ واخلربمثل  النحومصطلحات 

، فيمكن للمدرس تقدمي ىذه ادلصطلحات ةلبالطإذا زاد مستوى قدرة 

 تدرجيياً.

ا، ديكن للمدرس مقارنة بنيات اجلملة مع بنيات اجلملة األخرى ثالثً 

قد أتقنوا بالفعل البنية اليت مت تدريسها. على سبيل ادلثال،  الطلبةإذا كان 

أن  بنية. أو مع وأخواهتامع بنية اجلملة كان  ادلبتدأ واخلربادلقارنة بُت عناصر 

  وأخوهتا.

علمون إىل االىتمام دبشكلة جديد، حيتاج ادل بنيةرابعا، عند تقدمي 

األمناط ومعانيها بالتناسب. باإلضافة إىل ذلك، جيب أن يكون ادلعلمون 

 اجلديد. بنيةىم يفهمون ويتقنون حًقا معٌت الطلبةعلى يقُت من أن 

خامًسا، يف تدريس بنية اللغة، ديكن للمدرس استخدام نوعُت من 

  يتبعها سبرين واضح.، واليت تبدأ من التدريبات الشفوية مثالتدريبات

سادساً، يف تدريس بنية اجلملة، جيب أن يكون ادلعلم قادرًا على 

توضيح النوع ادلناسب من التدريبات ادلقدمة شفهًيا وكتابًيا. قد ال تكون 

بعض أنواع احلفر ادلناسبة شفهًيا مناسبة إذا مت تقدديها كتابًيا. العكس 
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و جودة التدريبات ومستوى قدرة بالعكس. عادة ما يكون ادلقياس ىو نوع أ

 .ةلبالط
بالنسبة لفئات ادلبتدئُت، يتم إعطاء أنواع احلفر السهلة، على  48

سبيل ادلثال، تدريبات شفهية ومعقدة إىل حد ما يف الكتابة. أما بالنسبة 

 للطبقة العليا، يف بعض األحيان ديكن أن يتم نقل التدريبات الصعبة شفهياً.

حصول على أفضل النتائج وخلق جو تعليمي لطيف، جيب سابعاً، لل

أن يكون ادلعلم قادرًا على تغيَت طريقة التدريس. غالبًا ما يؤدي ادلعلمون 

، لذلك الطلبةالذين يشاىدون اختيار طرق التدريس إىل الشعور بادللل لدى 

 ةم بنية اللغيادلبادئ العامة لتعل :ال يتم ربقيق األىداف على النحو األمثل

 إيالء االىتمام لقدرات الطلبة (1

 النحويةذبنب ادلصطلحات  (2

 قارن بُت ىياكل اجلملة (3

 انتبو إىل أمناط ادلعٌت بالتناسب (4

 (والتحريرية)الشفوية  التمريناستخدام نوعُت من  (5

 التمرينتوضيح النوع ادلناسب من  (6

 زبتلف طريقة التدريس (7

                                                             
48

Ibid 81 
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 هامراجعة ادلواد اليت مت تدريس (8

 اجملموعيأو يف  شكل الكالسيٍتلتقليد اأداء التمارين  (9

   استخدام الدعائم (10

 إعطاء ادلفردات مألوفة وسهلة. (11
49 

ثامناً، جيب على ادلعلم إجراء مراجعة دلواد درس بنية اجلملة اليت مت 

ر ادلستمر تدريسها. يف الواقع، إذا لزم األمر، يكرر ادلعلم الدرس ألن التكرا

ىو مبدأ أساسي يف تدريس بنية اجلملة. إذا مل يتم ىذا التكرار، فعادًة ما 

 الدروس اليت صلحت الطلبةينسى 

يف الفصول الكبَتة، ديكن  الطلبةتاسًعا، لتدريس عدد كبَت من 

فصول الللمعلم القيام بتمارين تقليدية أو تقليدية مجاعية. للتدريس يف 

الذين ديكنهم شلارسة التقليد  الطلبةدد قليل من صغَتة، ال يوجد سوى عال

الفردي. لتوفَت ادلزيد من الوقت والطاقة، جيب أن يتم ىذا التدريب الفردي 

 .بالتناوب
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عاشراً، عند تدريس بنية لغة جديدة، جيب على ادلعلم أن يكتبها 

على السبورة وعند تقدديها جيب أن يستخدم رلموعة متنوعة من األدوات يف 

 صوتيات ومرئيات.شكل 

. ألنو إذا كان ادلعلم طلبةاحلادية عشر، ادلفردات سهلة ومألوفة لل

يستخدم لتدريس لغة جديدة يف استخدام مفردات جديدة أيًضا، فهذا 

سلالف دلبادئ التعليم أو غَت تعليمي. وبادلثل يف تدريس ادلفردات، جيب على 

 بعد. الطلبةفها ادلعلمُت ذبنب استخدام ىياكل لغوية جديدة مل يعر 

 الجملة بنية( عرض 2

، ديكن للمعلم ازباذ اخلطوات الطلبةاجلديدة أمام  ةيف عرض بنية اجلمل

 التالية:

ثال. يقدم ادلعلم أمثلة على اذلياكل اجلديدة يف اجلمل باستخدام اعطاء ادل (أ

 .ادلفردات ادلعروفة بالفعل للطلبة. مث اكتب مثاال على السبورة

. تسطَت أو الكتابة باستخدام القرطاسية ادللونة لًتكيز انتباه الطلبة الًتكيز  (ب

 على اجلزء الذي سيتم تدريسو يف ذلك الوقت كبنية جديد.



12 

 

عٌت. يشرح ادلعلم معٌت البنية اجلديد من خالل ربطو بادلواقف، ادلإعطاء   (ج

جلميع  األمثال، السياقات، أو إذا لزم األمر باستخدام اللغة األم ادلعروفة

 الطلبة.

. يشرح ادلعلم سيجا )الشكل البنية( اجلديد سواء من حيث اللغة الصيغة (د

 العربية أو التنمية أو مدى مالءمتها أو من حيث األعصاب

قارنة. يقوم ادلعلم دبقارنة أو ربط البنية اجلديد ببنية اجلملة اليت مت تعلمها ادل (ه

وجو التشابو واالختالف يف ادلعٌت يف حالة وجود عالقة. مث يشرح ادلعلم أ

 والشكل.

تعزيز. يقدم ادلعلم العديد من األمثلة األخرى للبنية اجلديد الذي يتم ال (و

 تدريسو لتعزيز فهم الطلبة للبنية اجلديد، وفهم معناه، وفهم كيفية استخدامو.

50 

ى مجل أخرى األمثلة تستحق العناء. يطلب ادلعلم من الطلبة تقدمي أمثلة عل (ز

باستخدام البنية الذي مت تدريسو للتو. ديكنك القيام بذلك عن طريق طرح 

 سؤال ما إذا كانت إجابة ىذا السؤال تستخدم ىذا البنية.
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التعميم. حياول ادلعلم مع الطلبة استخالص النتائج للوصول إىل القواعد  (ي

ا أو من حيث العامة للبنية اليت مت تدريسها للتو، سواء من حيث تشكيله

 استخدامها.

. يعطي ادلعلم رلموعة متنوعة من التدريبات أو التدريبات اللشفهي التمرين (ط

 ادلتعلقة بالبنية اجلديد الذي يتم تدريسو شفهياً.

 . جييب الطلبة يف كتابة بعض التمارين حول البنية اجلديد.التحريريالتمرين  (ح

 فهم الطلبة وحفظهم. التكرار. يكرر ادلعلم باختصار لتعزيزع(
51 
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