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 ملخص
 ندونيسية وتركيب الجملة العربيةتركيب الجملة اإل التحليل التقابلي عن

 ضة الجنةريا
وكذلك اللغة  ادلختلفة بني لغة إىل اللغات األخرى، كل اللغات تركيب اجلملةل

 خاصة اإلندونيسية واللغة العربية. تسبب ىذه االختالفات إىل التداخل يف تعلم اللغة العربية
اإلندونيسية، وذلك يسبب إىل التحدث باللغة للطالب ادلبتدئني الذين لديهم القدرة على 

   األخطاء اللغوية.
تركز الباحثة حبثها على تركيب اجلملة البسيطة يف اللغة اإلندونيسية والعربية. ويهدف 

وحتليل االختالف  ،والعربية اإلندونيسية اجلملةرتكيب ل بعض األشكال وصف ىذا البحث إىل
أن ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلنهج  .بني تركيب اجلملة يف اللغة اإلندونيسية والعربية

التحليل التقابلي باستخدام بعض اخلطوات منها، وصف عن تركيب اجلملة اإلندونيسية 
 والعربية، مقارنة تركيب اجلملة بني اللغتني، وتنبؤ صعوبة الطالب يف تعلم اللغة العربية. 

ة الفعلية واجلملة االمسية تركيب اجلملة للجمل( 1بناء على نتيجة البحث، يعرف أن 
 – V – S أو S – P بينما يف اللغة العربية بنمط،  S – P – O – K يف اللغة اإلندونيسية بنمط

O .2) بزيادة كلمة  ، وىواللغة العربيةيشبو  تكوين اجلملة االستفهامية يف اللغة اإلندونيسية
. ىناك االختالف يف كتابة اجلملة يف ارتفاع النغمةأو ميكن ب االستفهام يف أول اجلملة و آخرىا

اجلملة ويف اسم اإلنسان،  يف أول capital اللغة اإلندونيسية وىو دائما يستخدم أحرف
وجود االختالف للجملة ادلعلومية واجلملة اجملهولية يف اللغة ( 3. والقرية، وادلدينة وغريىا

يو/ومفعول بو. ويف اللغة العربية عن اإلندونيسية، والذي يقع يف األفعال وتركيب ادلسند/مسند إل
من ىذه اختالفات ميكن  .طريق حذف ادلسند أو الفاعل مث تغيري صوت احلروف يف الفعل

واجهون الصعوبات أو األخطاء يف يالتنبؤ بأن الطالب ذوي القدرة اللغوية اإلندونيسية س
س تركيب اجلملة العربية ترتيب تركيب اجلملة ادلختلفة. وبناء على ىذه اإلختالفات، فإن تدري

 يبدأ من جوانب التشابو إىل جوانب اإلختالف. 
 تركيب اجلملة اإلندونيسية والعربية، التحليل التقابلي الكلمات المفاتيح:
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 شعار
 

َمۡ ٱۡقۡ َخلۡ ۡۦتِهَِۡءايَۡ َۡوِمه ۡ َۡٱوَۡۡتَِۡوۡ لسَّ م ۡ َوۡ َوأَلۡ ِۡسىَتِك مۡ أَلۡ ۡفۡ تِلَۡ خۡ ٱوَۡۡضِۡرۡ ل  ۡلِكََۡذۡ ۡفِيۡإِنَّۡۡوِك 
 ٢٢ۡۡلِِميهََۡعۡ لِّلۡ ۡتۡ يَۡ َلۡأ

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit  dan bumi dan 

berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui” (Q.S Ar-

Rum:22)
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1 Q.S Ar-Rum: 22  
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 إىداء

احلمد هلل رّب العاملُت، بالشكر إىل اهلل تعاىل على مجيع الرمحة واهلداية اليت قد 

ىذه الرسالة العلمية، قّدمت  ىذه الرسالة العلمية  أعطاه للباحثة حىت قدرت على إمتام

 إىل:

اللذان يربياين بكل رمحة  احملبوبانأيب حسن ورياء  و أمي تيتيك حستوتيك والديٍت . 1

، أشكرمها شكرا ويدعوان دائما على جناحيالتشجيع و  ويقدماين التوجيو واإلرشاد

 ا يف الدنيا واآلخرة .وعسى اهلل أن يشّرفهم باإلخالصجزيال على كل جهدمها 

النشاطة يل أخيت سييت نور عزيزة وميلة الصاحلة ومجيع عائليت اللذين أعطوين وإ. 2

 والدعاء على جناحي.

زمالئي وأصدقائي يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  . 3

 .المبونج
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 ةترمجة الباحث

وىي   1998من مارس سنة  23و يف التاريخ يف راو جيت ضة اجلنةياولدت ر 

لقد  .حسن ورياء وأمي تيتيك حستوتيك أخوات من املتزوج أيب ابنة األوىل من ثالث

بورو كنجونو طفال عيشية بستان األطفال حثة وقت طفولتها يف روضة األتدّرست البا

بورو   1 مث تدّرست يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية .2003سنة الدراسة يف الومتت 

مدرسة دار العلوم . واستمرت دراستها يف 2009ومتت الدراسة يف السنة كنجونو 

مدرسة هنضة العلماء الثانوية مث تدّرست ىي يف . 2012سنة املتوسطة سيكابونج ومتت 

 .2015سيكابونج يف قسم العلوم الطبيعية ومتت سنة  5اإلسالمية 

نتان اإلسالمية احلكومية المبونج جامعة رادين إيوبعد ذلك استمرت دراستها يف 

 يفالكشفية الباحثة املنظمة  وانضمت يف كلية الًتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية.

بورو كنجونو ويف مدرسة هنضة العلماء الثانوية اإلسالمية  1املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

ناتار المبونج اجلنوبية مث باندار رجيو بناحية  يف قرية KKNاتبعتها وقد سيكابونج.  5

 .باندار المبونجغرونتانج  12يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية  PPLأجرت الباحثة 
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 كلمة شكر وتقدير

محدا هلل عز وجل على مجيع إرشاد وعلوم وقوتو اليت قد أعطى الباحثة حىت تقدر 

الجملة في اللغة  تركيبعن التحليل التقابلي "على إمتام ىذه الرسالة العلمية مبوضوع 

.. ىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة اإلندونيسية واللغة العربية"

رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.  اجلامعية األوىل من كلية الًتبية والتعليم جبامعة

و ومن تبعهم والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليو  ةعلى آلو وأصحاب

  بإحسان إىل يوم الدين.

ويف كتابة ىذه الرسالة العلمية حصلت عليها الباحثة كثَت املساعدات من مجيع 

األطراف ومن مشرف ىذه الرسالة العلمية خصوصا. فبهذه املناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل 

 الشكر إىل سادات األفاضيل:

كلية الًتبية والتعليم جبامعة ة، كعميدة   املاجستَت  ة نَتفا ديانا،الدكتور  ةاألستاذ .1

 .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةملاجستَت ة أمي ىجرية، االدكتور  ةاألستاذ. 2

 .حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
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واألستاذة الدكتورة  األولكاملشرف  ، املاجستَتسلطان شهريلالدكتور  . بروبيسور3

 شكرا جزيال على تقدمي احلاجة رمضاين سجاال ، املاجستَتة كاملشرفة الثانية

 إلمتام ىذه الرسالة العلمية.التجيهات واإلرشادات بالصرب 

اللذين أعطوين علوما ومعرفة طوال الدراسة يف كلية  مجيع احملاضرين واحملاضرات. 4

 ين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج .الًتبية والتعليم  جبامعة راد

جبامعة االسالمية احلكومية رادين  املركزية الًتبية ورئيس املكتبة كليةل املكتبةرئيس . 5

 املعلومات عن املراجع من خالل توفَت إينتان المبونج الذين ساعدوا الباحثة

 احملتاجة.

النشاطة ويدعواين دائما على  . إىل والديٍت ومجيع إخواين احملبوبُت اللذين أعطوين6

 جناحي.

ومجيع األصدقاء   2015زمالء احملبوبُت من طلبة قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة . 7

 أشكرىم على التشجيع لكتابة ىذه الرسالة العلمية. ،PPLو  KKNيف 

. أصدقائي احملبوبُت نسوة العزيزة، ودوي رتٌت ساري، ولينا إحدى فضيلة، وأروم، 8

 نة املزينة، ولطيفة، أشكرىم على مجيع التشجيع والدعاء للباحثة.وزازي
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ال ميكن و  لكتابة ىذه الرسالة العلمية املساعدة  أعطوينقد  نمجيع األطراف الذي. 9

 .ذكرىا واحدا فواحدا

. أصحايب احملبوبُت يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية 10

 احلكومية المبونج. 

اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء على مجيع املساعدة  ى اهلل أن يعطيهمعس

و نفس القارئُت. آمُت يا رب  حبثها لنفسهاواملشاركة، ورجت الباحثة على أن ينفع 

 العاملُت.

 م 2019أغسطس  27باندر المبونج  
 الباحثة

 
 ضة اجلنة ريا

   1511020062 
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 األول الباب

  مقدمة 

 تأكيد الموضوع .أ 

تحقيق نفس البحث العلمي ل الرئيسية يف لمشكالتل انعكاس ىو ادلوضوع

على وحدة الفهم وجتنب األخطاء الباحث التصور بني الكاتب والقارئ حىت حيصل 

"التحليل ىذا البحث ىو ىذا البحث. فادلوضوع  لتحديد اشتماليف الفهم و 

 ."الجملة اإلندونيسية وتركيب الجملة العربية تركيب عنالتقابلي 

 قابلي. التحليل الت1

نة دراسة يف تعليم اللغة يستخدم فيها أساليب مقار الالتحليل التقابلي ىو 

لغة األم أو اللغة األوىل، أو اللغة اليت يتقنها الطالب أواًل بلغات ثانية أو بني 

أجنبية، أو اللغات اليت يدرسها الطالب حىت يتأمل ادلعلمون وينبأ باألخطاء عليهم 

  1.قان اللغة اليت مت دراستهاإت وميكن للطالب على الفور

 

 

                                                             
1
 Markhamah Atiqa Sabardila, Analisis Kesalahan dan karakteristik Bentuk Pasif 

(Surakarta: Muhammadiyah  University Press, 2014), h. 33 
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 اجلملة تركيب. 2

اجلملة ىي عبارة عن سلسلة من الكلمات اليت تبٌت بواسطة عناصر  تركيب

 .والظرف واخلربادلبتدأ فاعل وادلفعول بو و العلى شكل ثابتة، 

 . اللغة االندونيسية3

اليت تستخدم كلغة وطنية اللغة ادلاليو و اإلندونيسية ىي لغة مكونة من اللغة 

وىذه اللغة ىي لغة وحدة الشعب  إندونيسياأو اللغة الرمسية للجمهورية 

  2اإلندونيسي.

 العربيةاللغة . 4

من عائلة محيت السامية أو و سامية فرعية  من لغةاللغة العربية ىي اللغة 

كالسيكية وكثرية االستخدام يف لغات الال منىذه اللغة  ضمنعائلة آسيوية آفريقية. 

 مليوناللغة العربية ىي لغة القرآن اليت يقرأىا و لغة كالسيكية أخرى.  ىذا العامل من 

 وهنا بعد ذلك يف الكتابة وحبث ادلشكالت يف يمي  أاحاء العامل، يستخدمنيادلسلم

 3.ادلتعلقة بالدين

                                                             
2
 Edi Suyanto, Membina, Memelihara, dan Menggunakan Bahasa Indonesia Secara Benar 

(Yogyakarta: Ardana Media, 2011), h. 25 
3
 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya (Bandar Lampung: AURA 

CV. Anugrah Utama Raharja, April 2017), h. 14-15 



3 
 

، ميكن االستنتاج أن الغرض من ىذا ادلوضوع السابقبناًء على تأكيد 

يف اجلملة تركيب ، ومها على شكل البحث ىو ادلقارنة بني لغتني من سلتلف األسر

 ل التقابلي.من خالل استخدام منهج التحلياإلندونيسية والعربية 

 الموضوعأسباب اختيار  .ب 

 :ما يلي ادلوضوع ىذا يف اختيار أسباب الباحثة

اللغة العربية ىي لغة القرآن واحلديث ، وىي مصدر التعاليم اإلسالمية ، حيث . 1

مصدر أن كل مسلم واجب على معرفتها وفهمها واستكشافها على أهنما من 

 على اجلملة يف ىذه احلالة جيب تركيبالشريعة اإلسالمية. وفهم أحكام 

 باللغة العربية بشكل جيد وصحيح.القادر على احملادثة الطالب 

يف شكل  اللغة العربية، سيواجو ادلشكالت أن كل تعليم اللغة أجنبية مبا فيو .2

لغة األم واللغات األجنبية )العربية(. من االختالفات يف لغوية الألخطاء ا

م الكفاءة وعدم االستخدام الطرق اجليدة يف باإلضافة إىل ذلك، يسبب عد

 تعليم اللغة األجنبية )العربية(.

 ىوالتحليل اخلاصة ب ون ىذا البحث، الذي تستخدم عمليتوأن يكفلذلك 

على إظهار أشكال االختالفات إما يف اللغة  حىت يقدرالتقابلي"، "التحليل 

 العربية.اللغة  وأاإلندونيسية 
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 البحث خلفية .ج 

لغة واجملتم  والثقافة ىي ثالث كيانات متكاملة بشكل وثيق. غياب إن ال

 4حاضرًا.يف اجملتم  جيب أن يكون كيان اللغوي ، آخرغياب واحد منها تسبب إىل 

م  العائلة واألصدقاء واجملتمعات األخرى.  اعياللغة كأداة التواصل اإلجتم إن

تعليم اللغة ذوا أمهية كربى يف احلياة االجتماعية، وتنمية االجتماعية وشخصية و 

األندونيسية من اللغة ، و عالقة وثيقة باللغة العربيةللغة اإلندونيسية ذلا ا. يةالفرد

  5معظمتها تأثر باللغة العربية.

 قال عمر بن اخلطاب:

 (خطاب ابن عمر)  ِديِْنُكمْ  ِمنْ  ُجْزءٌ  فَِإنَّوُ  اْلَعرَبِيَّةِ  اللَُّغةِ  تَ َعلُّمِ  َعَلى َاْحرُِصو

 تأيت من اللغة العربية، مثل كلمة ىناك عدة أنواع من ادلفردات اإلندونيسية

pondok, berkah, amanat, sabar, madrasah, abad, sholawat  من ، وما أشبو ذلك

من بني لغات أخرى، خاصة يف  ةخاص ذلا مكانةإن اللغة العربية اللغات األخرى. 

ر بعض األكثالعربية زلتاجة يف إندونيسيا حيث أن سكانو دولة إندونيسيا. ألن اللغة 

 من ادلسلمني.
                                                             

4 Kunjana Rahardi, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Erlangga , 2009), 

h. 1 

 
5
 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif Komunikatif 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2015 ), h. 12 
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كمدرس أو مدرس زلتمل الذي يدرس اللغة العربية، سنجد بعض األخطاء 

اليت ارتكبها بعض الطالب الذين ال يفهمون اللغة العربية جيدا. ميكن تقسيم 

. األخطاء إىل قسمني، مها األخطاء يف رلال ادلهارات واألخطاء يف رلال اللغويات

أما األخطاء  والقراءة. والكتابة والكالماالستماع حتدث األخطاء يف رلال ادلهارة عند 

 واجلملة. الصوتية وقواعد الكلمة فتتكون منيف رلال اللغويات 

يف تعليم اللغة العربية أو ىذه اللغة  صعوبات يواجو ادلدرس يف بعض األحيان

التقابلي ذلذا السبب، جيب على مدرس اللغة العربية معرفة التحليل  الثانية لطالهبم.

وميكن أن يساعده ويف نفس الوقت يصلح أخطاء الطالب. التحليل التقابلي ىو 

ىي اللغة اإلندونيسية م  قواعد اللغة الثانية ىي ة يقارن قواعد اللغة األوىل طأنش

 6العربية لتحديد االختالفات بني اللغتني.

قواعد اللغة العربية ىي فرع من فروع العلوم العربية اليت تناقش عن تكوين 

 قواعد اللغة العربيةالكلمات وتشكيل اجلمل والقواعد ادلتعلقة بتكوين كليهما. 

يف قواعد اللغة العربية ال أو القواعد.  يةالصرفية بالقواعد العربية أو النحو  سمىت

 يف قواعد اللغة األخرى. ىذه القواعد تشمل على: القواعد توجد

 

                                                             
6
 Moh.Pribadi,  Kasus Analisis Kontrastif Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab serta 

Implikasinya dalam Pengajaran Bahasa, Adabiyyat, Vol. XII, No 1, ( juni 2013 ),h.159 
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 )مذكر أو مؤنث(. ادلتعلقة باجلنس اعدةلقا .أ

وفًقا لقواعد ىذا النوع من ادلستخدم جيب أن يكون كل اسم أو فعل 

ميكن تصنيفها على شيء حسب اجلنس، ولكن جيب  اجلنس، حىت أنو ال

 تصنيفها باللغة العربية على أهنا مذكر أو مؤنث.

 القاعدة ادلتعلقة بالعدد )ادلفرد ، ادلثٌت، واجلم (. .ب

 قواعد ىذا العدد.مناسب بال جيب أن يكون كل اسم أو فعل

 بالزمان )ادلاضي، احلال، وادلستقبل(. ادلتعلقةالقاعدة  .ج

على الوقت الذي أجراه، سواء يف ادلاضي  ي كل األفعال ادلستخدمةحيتو 

 ادلستقبل.أو احلاضر أو 

 لبناء واإلعراب )مرفوع، منصوب، رلرور، ورلزوم(.با ادلتعلقةالقاعدة  .د

اللغة العربية لو شكل زلدد و تغيري أو فعل ادلستخدم يف  كل إسم

 القواعد حسب موقعو أو حالتو يف اجلملة.

 القاعدة ادلتعلقة بالضمائر )الضمري(. .ه

اللغة العربية متيل إىل استخدام الضمري ادلتكرر إىل الغاية، سواء كان 

 إنسانًيا أو غريه.
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القواعد بطريقة متكاملة  يوميا أو غريه إتقانجيب على مستخدم اللغة العربية 

للغة قواعد ا تعلمىدل ادلشكالت اخلاصةلذلك، ىذه القواعد تكون ومناسبة. 

 والعربية واليت ستبحثها الباحثةفيما يلي اجلملة واألمثلة باللغة اإلندونيسية  7العربية.

 يف الباب الثاين:

 اجلملة االمسية واللفظية(  1

. يف اإلندونيسية، أنواع تًتكب من اإلسمة االمسية ىي اجلملة اليت اجلمل

تتكون من األمساء )مبا يف ذلك الضمائر( أو اجلملة  كان مسندىا  اجلمل اليت

بشرط استيفاء الشروط من اجلملة ميكن أن يتكون ىذان إمسان ادلتوازيان االمسية. 

 سبيل ادلثال: بادلبتدأ واخلرب. علىاخلاصة 

- Buku itu cetakan Bandung. 

ىي اجلملة اليت تًتكب من الفعل، وفيها عناصر أخرى ،  الفعليةاجلملة 

وىي: فاعل من األمساء(، والفعل )من األفعال(، وادلفعول، وظرف الزمان، 

 . على سبيل ادلثال:وظرف ادلكان

- Aku mencuci piring. (S + P + O) 

- Diah memasak nasi tadi pagi. (S +  P +  O + ket. Waktu) 

                                                             
7
 Imaduddin Sukamto, Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab Sistematis, (Yogyakarta: 

Nurma Media Idea, 2008),h. Vii-viii 
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فاجلملة . االمسية والفعليةسمى ىذه اجلملة باجلملة تيف اللغة العربية و 

ادلبتدأ ىي عبارة عن رلموعة من اجلمل حتتوي على العنصر الرئيسي مها  االمسية

 باإلسم. على سبيل ادلثال: واخلرب، أي مبدوءة

  َُجِدْيدٌ  اْلِكَتاب 

  ٌَجلَّةَ اْلمَ  تَ ْقرَاُ  َعاِئَشة 

 ملة تًتكب من فعل وفاعل، على سبيل ادلثال:اجلفعلية ىي الملة اجلإن 

 َساَر اْلِقطَارُ  -

 ( اجلملة االستفهامية2

على شكل إقرار اجلملة حتتاج إىل اإلجابة ستفهامية ىي الملة ااجل

 أوتفسري أوسبب أو رأي من ادلستم  أو القارئ.

 

 (? berapa tahun umurmu Ali)  َعاِل؟ يَا ُعْمركَ  َسَنةً  َكمْ 

(umur saya 20 tahun)  َسَنةً  ِعْشُرْونَ  عْمرِيْ 
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 هوليةاجململة اجلعلومية و ادلملة اجل( 3

اجلملة  . وأمادل على الفاعل فعل الفعلتاجلملة ادلعلومية ىي اجلملة 

. اليت ال تذكر فاعل يف الًتكيب وجعل مفعول بو نائب لوملة اجل هيفهولية اجمل

 لى سبيل ادلثال:ع

Aktif: Pak Toni mengangkat seorang asisten baru . 

Pasif: Seorang asisten baru diangkat oleh pak Toni. 

هولية، فاجلملة يعرف باجلملة ادلعلومية واجملويف ادلصطلحات العربية 

لية هو اجملاجلملة  ، بينما كانتعلومية ىي اجلملة اليت يكون فاعلها يفعل الفعلادل

، يف اللغة اإلندونيسية اجملهولية ملةاجليف اللغة العربية اليت يكون معناىا نفس 

 ولكن اليذكر الفاعل.

 ُكِتَب الدَّْرسُ  ←           َكَتَب زَْيٌد الدَّْرسَ 

Pelajaran ditulis  ←        zaid menulis pelajaran 

 ْرَأنُ يُ ْقرَأُ اْلقُ  ←          نَ يَ ْقرَأُ ُعَمُر الُقْرأَ 

Al-Qur’an dibaca ← umar membaca Al-Qur’an 
 



11 
 

 ،قواعدلا ناحية منإما  صعبة العربية اللغة أن الناس من الكثري يفرتض

 الطالب ويعتاد ،األم لغة بعد الثانية اللغة ىي العربية اللغة ألن. النطق هبا وأ تركيبهاو

 يتكسلون الطالب بعض فإن لذلك. ةاليومي احلياة يف للتواصل األم لغةاستخدام  على

 يف يرغبون الذين األشخاص قليل من عدد لك ىناكفلذ ،فهمها وال سيما تعلمها يف

 العربية اللغة يستخدم الطالب كيف ،اليومية احلياة يف واستخدامها العربية اللغة تعلم

 انقوذل اليت الكلماتو ،العربية ألهنم مل يعرفوا تركيب اجلملة تركيبها يفهموا مل إذا

 النظرية اجلوانب ة يف نظرالباحث او يف ىذا البحث حتو . واضحة غري ستصبح

 .األجنبية اللغة لتدريس التقابلي للتحليل والعملية وادلنهجية

 مشكلة البحثد. 

 مبشكالت ادلقصود وأما. اليومية احلياة يف حدثما  كل ىي ادلشكلة

 يبحثون الذين األشخاص من أسئلة لطرح السؤا بنقطة  االىتمام تركيز ىو البحث

 8.ادلشكلة عن

 

 

                                                             
8
 Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 

2002), h.  36 
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فمشكالت البحث يف ىذا  ،ادلذكورة أعاله ادلشكالت خلفية بناء على

 :البحث وىي

 ية؟والعرب اإلندونيسيةاللغة   يف اجلملة تركيبشكل  كيف. 1

 والعربية؟ اإلندونيسيةاللغة  يف اجلملة تركيب بني ىي االختالفات ما. 2

 البحث أهداف .ه

 :البحث أىداف

وتقدمي الصورة عن  ،يف اللغة اإلندونيسية والعربية اجلملةتركيب  وصف .أ

ني ب تركيب اجلملة يقارنمث  ،والعربيةاإلندونيسية  اجلملة تركيب شكا أ

 .اللغتني

 بني اجلملة تركيب وتغيري واالختالف التشابو أوجو موقععن  دراسةو  معرفة .ب

 .معانيها يف التغيريات حو  أو والعربية اإلندونيسية

 البحث فوائدو. 
 التعليم عملية يف يشاركون الذين لألشخاص مفيًدا البحث ىذا يكون أن  .أ

 تقدمي إىل باإلضافة ،الرمسي غري وأ الرمسي التعليم يف العربية اللغة وتعلم

 بتدريس ادلتعلقة وخاصة ،العربية اللغة تدريس رلا  يف علمية مسامهات
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 التحدث على القدرة يعرفون الذين ادلبتدئني للطالب اجلملةتركيب 

 .االندونيسية

 العربية اللغة درسيدل ومعارف مدخالت ىذا البحث نتائج تكون أنب.  

 .العربية ةاللغ تدريس يف احملتملني العربية اللغة ومدرسي

 اللغة تعليم حتسنييف  تشجيعا للباحث التايل ىذا البحث نتائج تكون أن .ج

 .العربية

 السابقة الدراسات .ز

 يتعلق السابقة البحوث أمهية مدى لتحديد وجود الدراسات ادلكتبية ىو

الباحث عن بعض  حبث على بناءً . هإجراء يتعني الذي البحث مع التقابلي بالتحليل

 :منها ،البحث هبذابعض الدراسات السابقة  ادلتعلقة  هناكف، البحثية ادلراجع

التقابلي  التحليل " بعنوان 2111 عام يف اذلدى نور زلمد كتبو الذي البحث.  1

ىذا البحث  يشرح". وختطيط تدريسو واإلندونيسية العربية اللغة يفبني اجملاز 

بني  واالختالف التشابو ،ونيسيةواإلند العربية اللغةيف وأنواعو  اجملاز معىنعن 

 . التعليم وختطيط يف اللغة العربية واإلندونيسية اجملاز

 يفالشرطية  عدد" بعنوان 2112 عام يف الصفيان عبد كتبوالذي البحث  .2

ىذا يشرح (". التقابلي حتليلال) اإلندونيسية يف الشرطية واألحكام العربية
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 تشكيل وقواعد ،الشرطية ملةواجل الشرطية عددعن التعريف من البحث 

 منوالوظيفة، واألىداف ،التعريفعلى الذي حيتوي  العربية اللغة تعليمو  ،اجلملة

 .الشرطية اجلملة بني واالختالف التشابو أوجو وكذلك العربية التعليمية ادلواد

 التحليل التقابلي  " بعنوان 2112 عام يف otarpu airujD كتبوالذي  البحث . 3

عن  البحث ىذا يشرح". اإلجنليزية لة اجملهولية يف اللغة اإلندونيسية واجلمبني 

حبث و  ،ألمثلةأمناطها باو  ،واإلجنليزية اإلندونيسية يف اجملهولية اجلملة تركيب

 .اإلجنليزية اجلملة اجملهولية يف اللغة اإلندونيسية و بني ادلقارنة

، يق  ىذا م  البحث الذي حبثتها الباحثة السابقة ختتلف البحوث

وىو يف الدراسة التقابلية بني اللغتني اإلندونيسية  ،البحث موضوع يف االختالف

التقابلي  حليلمث الت ،اجملاز وختطيط تدريسو جوانب علىالباحث  يركزوالعربية واليت 

والقواعد يف اللغة  الكلمات تكوين جوانب على تركز اليتللجملة اجملهولية و 

 .اللغتني بني وادلقارنة اإلندونيسية واإلجنليزية

 علىبرتكيز البحث تقوم الباحثة بالتحليل التقابلي  ،البحث ىذا يف بينما

 االثنني بني مقارنةو ،يف اللغة اإلندونيسية واللغة العربية اجلملة تركيب أشكا 

يعرفون اللغة  الذين للطالب العربية اللغة تدريس يف ادلستخدمة واخلطوات

 .اإلندونيسية
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 ابليالتحليل التق .أ

 تعريف التحليل التقابلي. 1

 اربا   ي ععري  اتحليل  اتحاببي: يرى بعض اخل

 ( أن اتحليل  اتحاببي: ىو ٜٔٛٔ( وقبل فسلبك )ٔ

فرع من فروع عيم اتيغة وىو دراسة عاببيلة بُت أنظمة تغحُت أو أكثر أو 

أجزا  من قواعد اتيغة. واذلدف منهب حلصر أوجو اتحشببو وأوجو االخحبلف 

 همب.بلن

 (  ٜٓٛٔ) James( قبل ٕ

األخطب  اتيغوية   دف ل ى عصنل هت أنشطة تغويةىو اتحليل  اتحاببي: 

 .بأن ىذه اتيغبت ديكن ادلابرنةنبً  عيى افًتاضبت ببُت تغحُت اتحاببيلة 

 زلمود سيلمبن يبقوت( ٖ

 أنشطة عيم اتذي ياوم عيى ىوأو عيم اتيغة اتحاببيلة  اتحاببي:اتحليل  

ب من أص  واحد، مع لخحلبر لحدى اتظواىر تلسحبُت تغحُت أو ذلجحُت  ةابرنادل

مابرعة نظبم ىو  اتحاببي: تحليل فب .اتصوعلة، أو اتصرفلة، أو اتنلزية، أو اتدالتة
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حنو نظبم صويت وقواعد اتيغة تحلديد تغوي من اتيغحُت اإلندونلسلة واتعربلة 

  ٔ.االخحبلفبت بلنهمب

 غة األم واتيغةتغحُت، ومهب تبُت يابرن اتحاببي: ىو نطبق اتحليل  

. ولذا نظرنب لتلهب اتدراسة اتيغوية اتنطبق ىو اتنطبق عيى ضو ىذا  ادلنشودة.  

أن يكون أكثر فإن ىذا اتنطبق ديكن  ضو  ادلنهج اتحليلي:  ي عيم اتيغة،من 

 ٕ.اتيغة تيهجبت األخرىمع واحدة تغة بُت مابرنة  :ىومن أمههب  ،حرية

 . أهداف التحليل التقابلي2

  وى: (Padeta  ،1989: 20) عند تحاببي:اتحليل  اأىداف  ىنبك

ادلنشودة تنجبح تيغة األم واتيغة االخحبلفبت بُت اتيغحُت، أي بُت حتيل   . أ

 .عدريس اتيغة جلدا

خطب   ي تغة ادلحعيمُت وزلبوتة ألواتحنبؤ ببحتيل  االخحبلفبت بُت اتيغحُت  . ب

 ألخطب .عصللح ىذه ا

 .تيطبلب اتيغوية ادلهبراتسحكمبل عسحخدم نحبئج اتحليل  الج. 

                                                             
1 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remedi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 2009), h. 2 
2
 Markhamah, Ariqa Sabardila, Analisis Kesalahan dan Karakteristik Bentuk Pasif, 

(Surakarta:  Muhammadiyah University Press, 2014), h. 33-34 
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منهم لعابن تغة اتطبلب عيى لدراك األخطب  اتيغوية حبلث يحوقع  أن يسبعد . د

  ي وقت قصَت. ثبنلة أو تغة منشودة

 . فوائد التحليل التقابلي3

عنبؤ عيى  اتطبلب أن يسبعد ى: اتحاببي:اتفبئدة من منهج اتحليل  

تعربلة. من خبلل منهج اتحليل  ثبنلة أو اتيغة ااتيغة ات مصعوببت  ي عميلة ععيات

 .(ٕٛٓٓ،  Lubis)اتحاببي:، ديكن االسحكشبف منهب صعوببت اتطبلب  ي اتحعيم.

 التقابلي خطوات التحليل. 4

 :Whitman Brown (1980)خلطوات  ي اتحليل  اتحاببي: عند افلمب يي: بعض      

 ُتاخلطوة األو ى ى: وص  االخحبلف بُت اتيغح .أ 

ععلُت عنبصر اتيغة ادلخحيفة لمب يحعيق ببتصوعلة،  اخلطوة اتثبنلة ى: .ب 

 .وادلورفوتوجلة، واتنلوية 

 .اخلطوة اتثبتثة ى: مابرنة االخحبلف بُت اتيغحُت .ج 

اخلطوة اترابعة ى: عنبؤ األخطب  اتيت عسبب صعوببت اتطبلب  ي ععيم  .د 

  ٖاتيغة.

                                                             
3
 Dyah Kusumastuti, Analisis Kontrastif Kopula Bahasa Indonsia dengan Bahasa Inggris, 

Jurnal Ilmiah Kependidikan , Vol. X, No. 2 (Maret, 2017), h. 5 
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 تركيب الجملة في اللغة اإلندونيسية . ب

 . تعريف وعناصر الجملة1

 تعريف الجملة 1.1

اجلمية ى: عببرة عن سيسية من  ٗمية،أصغر اتعنبصر اتيغوية ى: اجل

 من أشكبل اتيغة تحعبَت عن اتكيمبت ذات معٌت وديكن فهمهب. اجلمية ى: شك 

 ٘ب تآلخرين.أفكبر اتفرد عبلنلة تلحم عوصليه

 خصبئص اجلمية 

 ي اتيغة ادلنطوقة، عبدأ ببتصمت وعنحه: ببتصمت.  ي اتيغة ادلكحوبة، عبدأ  .أ 

 عبلمة ععجبلة.أو عبلمة اسحفهبملة أو  حه: بناطةحبرف وعن

 .وادلسند لتلو ادلسنداجلمية ادلعيوملة عحكون من  .ب 

 من اتزوائد. ادلحعدي ، وديكن أن يكون اتفع ببدلفعول ادلحعدي اتفع  .ج 

 .ةحيحوي عيى أفكبر كبمي .د 

                                                             
4
 Widjono, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan 

Tinggi ( Jakarta: PT Grasindo, 2012), h. 166 

5
 M. Afifuddin Dimyathi, Panduan Praktis Menulis Bahasa Arab ( sidoarjo, Jawa Timur: 

CV. LISAN ARABI, 2016 ), h. 12 
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ببسحخدام عسيس  منطا:. يحم عرعلب اتكيمة أو رلموعة من اتكيمبت اتيت  .ه 

 د ، ادلفعول، واتظرف( وفاب توظبئفهب.عدعم وظلفة )ادلوضوع ، ادلسن

 وحدة واضلة من ادلعٌت أو اتفكرة أو اترسبتة.ىنبك  .و 

اتكيمة اتيت عحكون من مجيحُت أو أكثر  ي فارة مرعبة بوحدات معٌت تيعا   .ز 

أو اتضمبئر أو اتحكرار أو  اتعط  مع بعضهب اتبعض، واتعبلقة بُتمًتابطة 

 ًتكلب.ات

 ، وى:ةاتنهبئل واتيت عسمى ببتنغمةمية اجل ي عكوين روط ادلهمة الش ىنبك

) ي  ةاالسحفهبمل ( ، اتنغمةtanda titikيسمى  ) ي اإلندونلسلة ةاتحعريفل اتنغمة

 tanda يسمى) ي االندونلسلة  ةغَت اتعميل ، اتنغمة(tanda tanya يسمىاألندونلسلة 

seruي االندونلسلة  ( ، واتنغمة اتذاعلة (يسمى tanda seru.) 

 عناصر الجملة 1.2

اتذي يحكون من عدد عنبصر اتبنب   كالبيتىب، عنبصر  حتحبج ل ى  ي اجلمية

، وديكن أيًضب عشكل  اجلمية من عنبصر منشئ البيتوادلكونبت اتيت عشك  

( ومسند S)بنب  اجلمية عبمب  يحكون من عنصرين عيى األق  مسند لتلو اجلمية. 

(Pلذا مل يكن تو ادلسند لتلو .)  وادلسند ، فبتبلبن تلس مجية. ىذه اتكيمبت ال ديكن
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باإلضافة إىل  ٙلال أن يسمى اتعببرات. وىذا ىو مب ديلز بُت اجلم  واتعببرات.

عيى عنبصر وأشلب  ومعيومبت عكمليلة تلست  ة، حتحوي اجلم سند إليه واملسندامل

 :فلمب يي: عوضح اتببحثة عن عنبصر اجلمية  7.لتزاملة

 Subjekد لتلو . مسنٔ

اتعنصر اترئلس:  ي اجلمية. حيدد  ( أو اجلمية اترئلسلة ى:S) مسند لتلو

ديكن أن حتذف غَت منبسب  مسند لتلو وضوح معٌت اجلمية. زل  مسند لتلو

 :أن مسند لتلو تو فبئدة  ي اجلمية اجلمية. 

واجلمية اتفردية، اجلمية اتواسعة،  واجلميةاألسبسلة،  عكوين اجلمية ( أ

 اإلضبفلة.

 ادلعٌت توضيح  ( ب

 األفكبر اترئلسلة تكونج( 

 ادلعٌت عركلز(أو ) عأكلد د( 

 ه( عوضلح األفكبر واتعببرة

 و( عشكل  وحدة األفكبر

                                                             
6
Zaenal Arifin, S. Amran Tasai, cermat berbahasa indonesia untuk perguruan tinggi, ( 

Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO, 2003 ), h. 58   
7
 Sri Hapsari Wijayanti, et. al. Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah 

(Jakatrta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) 
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 Predikat . ادلسندٕ

 ي بعض . جز  من اجلمية اتيت عوضح ادلسند لتلو ( ىوPادلسند )

ى:  سه  اتطرق تحلديد ادلسندأ ٛ(.V)األحلببن أن يكون ادلسند فعبل 

. أن ادلسند تو فبئدة  ي اجلمية،  mengapa   أو  bagaimanaصلغة اتاسحخدام 

 منهب 

ة اجلميو اتواسعة،  واجلمية اتفردية، واجلميةاألسبسلة، عكوين اجلمية  ( أ

 اإلضبفلة.

عنهب  أن يكون عنصرا عوضللب، وىو عوضلح األفكبر اتيت ععارب  ( ب

 .معٌت اجلميةوضوح  وحتديد 

 .عأكلد ادلعٌتج( 

 د( عكوين وحدة األفكبر

  ٜكحعللنبت  ه(

 

 

 
                                                             

8
 Ibid, h. 56 

9
 Widjono Hs, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan 

Tinggi ( Jakarta: PT Grasindo, 2012 ), h. 190 
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 به مفعول. ٖ

ععحمد  ي اجلمية  املفعول ظهرت مسند لتلو ومسند صراحة  ي اجلمية، أن

ىذا ادلسند و  .مفعول وخصبئصهب  ي اجلمية. ففع  ادلحعدي تو عيى نوع ادلسند

 ,mengambilkanعيى سبل  ادلثبل  me-i  أو me-kanيحكون من اتفع  

mengumpulkan..  ي اجلمية ى:  املفعول فائدة كبنت  

 عكوين اجلية األسبسلة  ي اجلمية ادلحعدية . أ

 اجلميةمعٌت  توضيح  . ب

 ٓٔاتوحدة أو اكحمبل اتعا . تكوينج. 
 . عكمليلةٗ

عيى اسحكمبل ادلعيومبت،  تفيدعنبصر اجلمية اتيت ات ىحدإ عكمليلة ى:

 .اجلمية تركيب، واسحكمبل  املفعول ختصيصو

 الظرف. ٘

أو لكمبل رسبئ  ادلعيومبت  ي اجلمية. بدون  لشرح يستخدم الظرف

خبصة  ي اتدعوة دلعيومبت غَت واضلة. ديكن مبلحظة ذتك ، عصبح االظرف

 واتسبب وغَت ذتك. لزمانادلحعياة ببدلكبن وا وعابرير اتبلث واتظرف

                                                             
10

 ibid, h. 190-191 
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  الظرفخصبئص       

اتعنصر اترئلس:  ي اجلمية، بدون اسحخدام اتظرف فبل  الظرف هو ليس ( أ

 كبمية.اجلمية واضلة و  عكون

 بداية اجلمية أو وسطهب أو هنبيحهب ي ال يرعبط ادلكبن ببحلبل   ( ب

واتطرياة  املسببواتسبب وواملكان  الزمانظرف   هي فو الظر  اىذج( 

 kata meskipun, walaupun atauواالمحبلك )يحم وضع عبلمة عيى ادليكلة مع 

biarpun,   عيى سبل  ادلثبلsaya berupaya meningkatkan kualitas kerja 

meskipun sulit diwujudkanببسحخدام اتكيمة بدل منه  إسم( و(bahwa عيى ،

 mahasiswa berpendapat bahwa sekarang ini sulit mencariسبل  ادلثبل  

pekerjaan) .) 

 للغة اإلندونيسيةملة وأنواعها في الج . نمط2

 هب مجية جلدة، وى: اجلميةلذا اسحخدمح بو صللل اجلد سحكون احملبدثة

وضوح وال عسبب اتشكوك تيابرئ أو ادلسحمع. تذتك جيب األفكبر ب تعرب عنهااتيت 

اتكش  عن األفكبر بشك  صللح   ،اتصلللة تركيبوفًاب  اجلملة يرتتب أن

 واضلة، ومهذبة. دقلاة،
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ادلسند )مارون ببدلسند لذا كبن عنبصر، وى:  ادلسند لتلو و   ي عركلب اجلمية

حكيمة لذا كبن ادلسند يسحخدم ادلسند يسحخدم أفعباًل محعدية( ، محكمية )مصلوبًب مب

 ادلسند لتلو وادلسند. فعبًل محداخبًل، وظرفب، وجيب أن عحكون اجلمية من 

 . عركلب اجلميةٔ

لعابن عركلب اجلمية يسه  مسحخدم: اتيغة  ي لنشب  مجية صلللة حنويًب. 

ببإلضبفة ل ى ذتك، ديكن أن يبسط عركلب اجلمية حبلث يفهمهب اآلخرون 

سهوتة  ي عكوين مجية واضلة ديكن أن يشعر هبب مسحخدم اتيغة  ي  ٔٔبسهوتة.

اتحعبَت عن أفكبره وفهم ادلعيومبت اتيت يعارب عنهب اآلخرون تحايل  سو  اتحفبىم  ي 

اتحواص  مع زلبوريو. وفاب تيًتكلبهب )وجود ادلوضوع، ادلسند، ادلفعول واتظرف( مجية 

 عركلب  بسلطة  ي اإلندونلسلة تديهب

ٔ )Subjek + Predikat 

 .Ayahku seorang dokter  :مثبل

 

2 )Subjek + Predikat +  Objek 

  .Ibu menjahit baju adik  :مثبل
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 ibid, h. 199 
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ٖ) S + P + Pel  

 cincinnya bertakhtakan berlian :مثبل 

ٗ) S + P + K 

 .Anisa konser  di Jepang   مثبل

٘) S + P + O +  Pel 

 .Saya sedang mencarikan teman saya pekerjaan     مثبل 

ٙ) S + P + O + Pel + K 

 .Saya mengirimi ibu uang setiap minggunya    مثبل 

ٚ) S + P + O + K 

 .Azizah minum susu kedelai setiap pagi    مثبل 

ٛ) S + P + Pel + K 

 .Fahra menangis tersedu-sedu ketika mendengar berita itu    مثبل

ٜ) Subjek + Predikat + Objek + Keterangan 

 Ibu menjahit baju adik semalam    مثبل

ٔٓ) Subjek + Predikat + Objek + Objek 

 .Nenek membacakan adik cerita lucu    مثبل  
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اجلمية األسبس: من ادلسند  كمب بُت  ي ادلبدة اتسبباة، يحكون عركلب

. ديكن ذكر اتًتكلب اتعبم تيجمية األسبسلة  ي (Pسند )( وادلSو ) لتلو

 S + P + (O) + (Pel) + (Ket) اإلندونلسلة مث  

 عركلب اجلمية األسبسلة ذلب اخلصبئص ، وى: 

 (  ي شك  مجية واحدة ٔ

 (P( ومسند واحد )Sواحد ) subjek( عيى األق  يحكون من ٕ

 ادلسند لتلو بدأدائمب ي( ٖ

 عيومةادل( شك  اجلمية ٗ

 اتعنبصر عيى شك  اتكيمبت واتعببرات حتحوي ( ٘

ادلسند، و ، عريضة من خبلل عوسلع ادلسند لتلومية اتاجل( ديكن عطويرىب  ي ٙ

 اجلمية األسبسلة  مثبل ادلفعول، واتظرف.و 

 Kami / berdiskusi 

       S              P 

 Mereka / sedang mendiskusikan / tugas kelompok 

           S                       P                                 O 

 Ekonomi daerah itu / berdasarkan / pertanian 

     S                             P                Pel 

 Mereka / menjuluki / dia / sang penyelamat 

           S               P           O               Pel 
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 Para kepala Negara Asean / sedang bersidang / di Bali 

                                 S                                   P                   K 

 Beberapa karyawan / sedang membahas / kasus bisnis /  

                S                               P                        O 

di ruang rapat 

           K  

 . أنواع اجلميةٕ

مهب اجلمية من حلث صلغهب ومن حلث معبنلهب. ، ل ى قسمُت اجلمية عاسم

كون . عحأو اإلضبفلة ركبةادلمية اجلفردة و ادلمية اجل، عحكون اجلمية من وفاب تصلغهب

مية اتفعيلة ل ى ثبلثة ، وى:  اجلىذه اجلمية ادلفردة أيًضب من مجية فعيلة، مث عناسم 

. و ي نفس اتوقت، عاسلم اجلمية ادلركبة أيًضب dwitransitifوادلعرب و األفعبل ادلبٍت 

جلمية ادلفردة أو . فبtak setaraادلركبة  واجلمية setaraادلركبة  ل ى قسمُت، ومهب اجلمية

عببرة عن مشحق من مجية أسبسلة ديكن أن نعرفهب من عركلبهب  ى: ة ادلركبةاجلمي

إلندونلسلة بشك  عبم ل ى . يناسم عركلب اجلمية اب اتعنبصراتذي عشكيت هب

 رئلسلحُت مهب  قسمُت

 رلموعة من اجلمية األسبسلة احملدودة . أ

 زلدودة غَتادلسحمدة أو  لةأو االشحابق لةمية اتحلوييرلموعة من اجل  . ب
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ل ى مجية اإلسحفهبم، مجية األمر أو اتطيب، عناسم اجلمية وفاب توظلفحهب 

 .اتصورة اإلجيببلة أو اتسيبلة ومجية اتحعجب. ديكن عادمي مجلع أنواع اجلمية  ي

 Kalimat Nominal dan Verbalاجلمية اتفعيلة  و اجلمية االمسلة. ٖ

يت موضوعهب من األمسب  ى: اجلمية ات Kalimat Nominal اجلمية االمسلة

األصيلة.  ي اإلندونلسلة، ىنبك أنواع من اجلمية اتيت عحكون مسندىب من األمسب  )مبب 

حوازيبن ىذان امسبن م  ي ذتك اتضمبئر( أو اجلمية االمسلة. وببتحبيل، ديكن أن يشك 

شروط ك. ىذين اتعنصرين  مجية، حىت يكم  اتشروط اخلبصة ببدلسند لتلو وادلسند

 ادلثبل اتحبيل! ل ىألنو لذا مل يحم اتوفب  هبب، تن عشك  مجية لمسلة. أنظر مهمة 
1. Buku cetakan Bandung itu.... 

2. Buku itu cetakan Bandung. 

 cetakan( عببرة واحدة وتلس مجية ألن ٔعرعلب اتكيمبت  ي اترقم )

Bandung ( ٕترقم )، فإن اتًتعلب  ي ا ميزم وتلس مسنًدا. وعيى اتعكس من ذتك

ــاجل عشك    cetakan Bandung مية ألن اتعببرة عفص  اجلمية ل ى مجيحُت رمزيحُت بــــــــــــــ

.  ي اجلمية االمسلة، عبدتةيسمى ببجلمية ادل كبن مسنده امسلب  كمسند. اجلمية اتيت

 ه: ادلسند. فاتعببرة اتثبنلة  وأمب ،عببرة االمسلة األو ى ى: ادلسند لتلوعكون ات

 ضلح ىذا اتبلبن ديكن اتنظر ل ى ادلثبل اتحبيل تحو 
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1.  a. Dia guru saya. 

b. Dialah guru saya. 

2.  a. Orang itu pencurinya. 

b. Orang itulah pencurinya. 

.  ي ادلثبتُت .dia dan orang ituىو  سند لتلوأ( ك  ادل ٕأ( و ) ٔ ي األمثية )

مل   .dia dan orang itu اتكيمة ب(، عيى اتعكس من ذتك ، أن ٕ)ب( و  ٔ)

احلبل ل ى أن  ىذاويسبب . predikatبدلسند ك  مهب ، ب  subjek ععمبلن كمسند لتلو 

 عمومب.اتيغة اإلندونلسلة  عركلب ي  predikatيرمز ب   partikel –lahحالاة 

تحفص  ادلسند لتلو  adalah  كيمةعسحخدام  أهنب ، اجلمية االمسلةكمب  ي 

ادلسند،  لذا كبن ادلسند لتلو و  adalah  عسحخدم كيمة عبم،  يى وجووادلسند. وع

  كبلمهب طويبلً. كمب كحب  ي ادلثبل اتحبيل
1.  a. Pemberhentian seorang karyawan adalah masalah biasa. 

b. Ini adalah masalah keluarga mereka sendiri. 

c. Pernyataan menteri luar negeri itu adalah pernyataan untuk konsumsi luar. 

 

بجلم  االمسلة، ىنبك ى: اجلمية اتيت عًتكب من األفعبل.ك اتفعيلة اجلمية

ومهب كشرط رئلس:  ي عكوين اجلمية اتفعيلة وعنبر وادلسند  اتًتكلب من  ادلسند لتلو

)األمسب (، ادلسند )أفعبل(، ادلفعول، ظرف اتزمبن وظرف سند لتلو وى:  ادل األخرى

 ادلكبن. عيى سبل  ادلثبل 
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- Aku mencuci piring. (S + P + O) 

- Diah memasak nasi tadi pagi. (S +  P +  O + ket. Waktu) 

 . مجية اإلسحفهبمٗ

وى: اجلمية اتيت حتحوي عيى أدوات االسحفهبم وعنحه:  مجية اإلسحفهبم

  مبذا، االسحفهبم بعبلمة اتسؤال. وتحكوين اجلمية االسحفهبملة حتحبج ل ى أدوات

مجية اإلسحفهبم عنحه: بعبلمة  kah–من، كم، ومىت، وكل  أو بدون اجلزيئبت 

 ي مجية االسحفهبم  ٕٔ ي اتيغة ادلكحوبة واتيغة ادلنطوقة بصوت عبل. االسحفهبم )؟(

 اإلندونلسلة ى: 

ٔ  )Apa 

 اتابعدة   

 ل.، ُعسحخدم أمبم األمسب  أو اتبدطيب اتش:  من اتنوع واالسمت 

  تطيب اسم أو اسم نوع اتعنصر ادلسحخدم خي  االسم أو اتعببرة

 ادلذكورة.

 عشَت  دم  ي بداية اجلمية  ي اجلمية اجملهوتلةتئلشبرة ل ى أن اتكبئن ُيسحخ

 .YANG ل ى ادلوصول

 بنعم أو ال. تطيب اتحصديق 
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 Siapa ( منٕ

 اتابعدة    

 االسم اتذي يحبعو االسم أو اتضمَت أمبم  تطيب اسم يسحخدم 

 .)تطيب ىوية اتشخص )االسم ، اتوظلفة ، أو ىوية أخرى 

 Mengapa ( دلبذاٖ

ياع أمبم تيحعبَت عن اتسبب  Mengapa أداة االسحفهبم دلبذا عسحخدم

 يلة أو اتصفة.اجلمية اتفع

 ( كل ٗ

 اتابعدة 

  أمبم األمسب  وعسحخدم  بتةاحلتيسؤل عن 

  أمبم اتفع .وى: عسحخدم  اتطرياة أو اتعميلة تيسؤال عن 

   اإلنسبن وعسحخدم أمبم االمسب  تيسؤل عمب ينبغ: اتالبم بو. 

 ( كم٘

 اتابعدة    

 . تطيب مبيغ أو مادار ش:  يسحخدم أمبم األمسب 

 عن احلجم أو اتالمة أو فهم االسم أو ش:  أو اسم عميلة. تيسؤل 
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 ( أينٙ

تيسؤال عن احلبل، يحم اسحخدامهب أمبم االسم تطيب مكبن مبزيد من 

اتلاُت أمبم اتكيمة حلث جيب وضع حروف اجلر  ي أو من أو ل ى. عيى سبل  

 ادلثبل 

- Di mana mereka belajar? 

- Ke mana perginya ibu itu? 

- Dari mana buku ini kau dapat? 

 ( مىتٚ 

 اسحخدام اتداتة تطرح اتوقت أمبم اجلمية مع اتفع  ادلسند.   

 مبلحظة    

 ٖٔ.bila atau bilamanaأداة االسحفهبم مىت ديكن اسحبداذلب بكيمة االسحفهبم    

 ( تركيب كتابة جملة االستفهام1

 ي  . أنظرف كبَتة وعنحه: بعبلمبت االسحفهبمرو لة حبمية االسحفهبماجلعبدأ 

  ةاتحبتلأمثية اجلمية 

a. Apa saudara seorang mahasiswa? 

b. Mengapa saudara belum menyelesaikan soal itu? 

c. Bagaimana cara menggunakan alat ini? 
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 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 
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d. Kapan bukuku dikembalikan? 

e. Dimana tempat tinggalmu? 

 ( التركيب2 

 لن اجلمية اخلاربية كجمية اسحفهبم. تذتك، فإن اتًتكلب جلمية االسحفهبملة ىو      

a. Struktur kalimat berita + intonasi tanya 

b. Struktur inverse kalimat berita + intonasi tanya 

c. Struktur kalimat berita + kata tanya apa 

d. Struktur penggantian unsur kalimat berita dengan kata tanya 

e. Struktur frasa 

f. Struktur kalimat langsung 

 Struktur kalimat berita + intonasi tanya .أ 

اصَتة. دور جتويد ات لةسحفهبمالمية ااجلعبدة مب عوجد ىذا اتًتكلب  ي 

ى: اخحلبرية، وىذا يعٍت أنو قد يكون أو  kahاألسئية أمر ذوا أمهلة. أمهلة اسحخدام 

 ل ى ادلثبل اتحبيل  أنظر ال ديكن اسحخدامهب.

- Mereka bercerai (kah)?  (FB + FK) 

- Pacarnyaseorang dokter (kah)? (FB + FB) 

- Kakinya patah (kah)? (FB +FS) 

- Anaknya tujuh orang (kah)? (FB + Fbil) 

- Bapaknya ke kantor (kah)? (FB + Fdep) 
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 Struktur inversi kalimat berita + intonasi tanya .ب 

   ادلثبل

- Berceraikah mereka? (predikat dipindahkan) 

- Menendang bolakah anak itu? (P – O dipindahkan) 

- Besok pagikah kita pergi? (keterangan waktu dipindahkan) 

 ”Struktur kalimat berita + kata tanya “apa .ج 
 يوضع أمبم مجية األخببر. عيى سبل  ادلثبل 

- Apakah kainnya tenunan Bali? 

- Apakah buku ini dipinjamkan? 

- Apakah hutangnya tiga juta? 

 استبدال عناصر الجملة اإلخبارية بجملة استفهام .د 

وكيمبهتمب ادلشحاة اتيت ديكن اسحخدامهب  لةمية االسحفهبماجلنوعبن من ىنبك 

 ى: و . يةالسحبدال أحد عنبصر مجية األخببر 

 bagaimana, bilamana, dimana, kemana, dari mana, yangمب ى: اتكيمة ادلشحاة  

mana سحبدال عيى اتنلو اتحبيل ديكن وص  عميلة اال 

- Gadis memberikan surat itu kepada kekasihnya. 

- Gadis memberikan surat itu kepada siapa? (kekasihnya diganti siapa) 

  لة عيىمية االسحفهبماجل ىذه حتدث

- Kepada siapakah Gadis memberikan surat itu? 
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 مثبل آخر 

- Jum‟at subuh, tanggal 27 maret 2009 musibah Situ Gintung terjadi. 

وفًاب تيجوانب اتيت عرغب  ي طرحهب، ديكن أن عشك  اجلمية اتحبتلة من مجية 

 .ية اتحبتلةاألخببر 

- Apakah yang terjadi jum‟at subuh, tanggal 27 Mart 2009? 

- Mengapa jum‟at subuh, tanggal 27 Maret 2009 musibah Situ Gintung 

terjadi? 

- Kapan musibah Situ Gintung terjadi? 

- Hari apa musibah Situ Gintung terjadi? 

- Tanggal berapa musibah Situ Gintung terjadi? 

 العبارة ه. 

  ي اجلمية اتحبتلة  ي اتًتكلب ، عصبح مجية االسحفهبم عببرة مجية أكارب.أنظر   

- Gaun itu, siapakah perancangnya? 

- Lantai sekotor ini, kapankah akan dibersihkan? 

- Penulis buku itu, siapakah sebenarnya? 

- Mobil semewah itu, berapakah harganya? 
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 مباشرةالالجملة و. تركيب 

 عيى سبل  ادلثبل 

- “Pukul berapakah ayah berangkat?”, tanya Bagus. 

- Penduduk bertanya, “Mengapa tragedi itu terjadi?”
14 

 ية االسحفهبم ل ى سمسة، وى: انطبلقًب من اترد ادلحوقع عيى رد اتفع ، يحم عاسلم مج     

 . كيمبت اتسؤال من يطيب االعًتاف أو اإلجبببت ٔ

 نعم ال ال ، أو -نعم 

 . كيمبت طيب ادلعيومبت عن أحد عنبصر اجلمية.ٕ

 .. من طيب عن اتسببٖ

 خرين.أفكبر أشخبص اآل آرا  تطيب . ٗ

 ٘ٔ. كيمة اتسؤال حالا: أو اتحأكلد٘

1. Kalimat tanya, yang meminta alasan. 

2. Kalimat tanya yang meminta pendapat atau buah pikiran orang lain. 

Kalimat tanya yang menyungguhkan 
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 Isa Bagus Putrayasa, Jenis Kalimat dalam Bahasa Indonesia, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2009), h. 27-29 
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ى: عغلَت عرعلب اتكيمبت من  لةمية االسحفهبمجلاتطرياة اتثبنلة تحشكل  

 ب اتببحثة كبتحبيل االىحمبم هب اجلمية اتحصرحيلة. ىنبك اتاواعد اتيت جيب

، ,dapat, bisa, harus, sudah, dan mauلذا كبنت  ي اجلمية اتحصرحيلة مجية  . أ

فلمكن أن يحم نا  ىذه اتكيمة  ي بداية اجلمية ولضبفحهب ل ى جزيئبت، 

 عيى سبل  ادلثبل .kah–وجيب عيلهب ببتفع  
- Dia dapat pergi sekarang. 

- Dapatkah dia pergi sekarang? 

ياّيب اتببحث  ي  ي اجلمية اتيت عكون فلهب ادلسند عببرة عن اسم أو صفة،   . ب

 .أمبم اجلمية .kah–بزيبدة كيمة  وادلسند مث عرعلب ادلمسند لتلو

 عيى سبل  ادلثبل 

- Ayahnya sedang sakit. 

Sedang sakitkah ayahnya ? 

أو اتفع   ekstransitifى: اتفع  اتبلزم أو لذا كبن ادلسند  ي اجلمية  ج.

semitransitif  زيبدة ب، فلمكن نا  اتفع  مع ادلفعول ل ى بداية اجلمية مث 

partikel kah.. 

 عيى سبل  ادلثبل 

- Dia mencuri uang itu. 

- Mencuri uang itukah dia? 
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 ,bukan/bukankahوضع بسحفهبملة ى: المية ااجل تطرياة اتثبتثة تحكوينفب

(apa/atau) belum atau tidak.  

 عيى سبل  ادلثبل 

a) Dia sakit. 

- Dia sakit, bukan? 

- Bukankah dia sakit? 

b) Para peserta sudah datang. 

- Para peserta sudah datang, ( apa/ atau ) belum? 

c) Kamu mengerti soal ini. 

- Kamu mengerti soal ini, ( apa/ atau )  tidak ? 

وضعهب   tidak  و bukan, belumأن اتكيمبت  بنب  عيى ادلثبل اتسببق، يظهر

 apa ديكن أن عسباهب tidak و belumفبصية. اتكيمة بعبلمة  ي هنبية اجلمية وعسباهب 

 ةاجلميو دائمب  ي بداية اجلمية.   bukankahاتكيمة  موقع أن . فيذتك يعرف atau أي 

 .لةمية االسحفهبماجلوال عسمى  tidak و bukan, belumبـ   رعؤخاتيت 

ًتعلب السحفهبملة ى: االىحمبم بمية ااجلاتطرياة اترابعة ادلسحخدمة تحكوين 

. عرعلب تنغمةمع ارعفبع ا هب أيضب، وتكن deklaratifاجلمية اجلمية كحسيس  

 لذا نطاهب ببتنغمة ، وتكن deklaratif اتكيمبت  ي ادلثبل اتحبيل ىو عسيس  اجلمية 

 .لةمية اسحفهبماجلحلول ل ى ب عفإهن

- Dia jadi pergi ke Medan ? 
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- Penjahat itu belum tertangkap? 

السحفهبملة ى: اسحخدام حرف مية ااجل مث اتطرياة األخَتة تحكوين

أن  معظم ىذه حروف  . apa, berapa, siapa, kapan dan mengapa االسحفهبم 

( ، واتبعض ٔ) ن عادمي اتعنبصر اإلتزاملة  ي اجلمية، كمب  ي ادلثبلديكاإلسحفهبم 

(. اإلجبببت عيى ىذه األسئية ٕاآلخر يسأل عن عنبصر غَت لتزاملة كمب  ي )

 تلست "نعم" أو "ال".
(1) - Dia mencari pak Ahmad. 

 - Dia mencari siapa? 

(2) - Keluarga Daryanto akan pindah ke Surabaya. 

 - Keluarga Daryanto akan pindah kemana ? 

وى:  siapa  atau apaحرف االسحفهبم اتيت عسحخدم  لةمية االسحفهبماجل

  ي اتًتكلبلة حغلَتاتاتديكن أن عؤدي ل ى واتيت    زل  اتعنبصر اإلتزاملة  ي اجلميةحت

سحفبم  نا  حرف اال ( لذا ٔ) اتسبباة . أنظر اجلميةاجلمية لذا نايهب أمبم االمسب 

siapa  atau apa  مجلع بنب  اجلمية.حغَت أمبم اجلمبة، ف 

- Pak Taringan membaca apa? 

- Apa yang dicari pak taringan? 
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 يؤدي وضع من ومبذا  ي بداية اجلمية ل ى شلئُت  

 ( االقًتان اتنسيب اتذي جيب أن يظهرٔ

نحلجة ذلذا اتحغلَت، يصبح  ( جيب أن عكون اجلمية بعد االقًتان  ي صورة سيبلة.ٕ

 اتحسيس  مسنًدا وموضوًعب كمب ىو موضح  ي اترسم اتبلبين اتحبيل.

- Siapa yang dia cari? 

         P             S 

- Apa yang sedang dibaca pak Ton? 

           P                         S 

فعول اتذي يحم نايو كيمبت اتسؤال من ومبذا  ي ادلثبل أعبله حت  زل  ادل

تؤلمبم. ىنبك أيًضب اسحخدام آخر تيكيمحُت ، وىو اسحبدال موضوع اجلمية. أنظر 

  ي اجلمية ادلثبل اتحبيل.

- Anton memenangi pertandingan itu. 

- Siapa yang memenangi pertandingan itu? 

عبله  . ومع ذتك، من ادلثبل أAnton ي ادلثبل أعبله، اتذي ح  زل  موضوع 

أيًضب. اإلشبرة ل ى أن اتكيمبت من ومب  ي اجلمية  yangيبدو أنو جيب أن عظهر 

 ادلثبل أعبله ، يصبح مسنًدا ،  ي حُت أن بالة اجلمية عصبح موضوًعب.
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جتدر اإلشبرة أيًضب ل ى أن اجلمية االسحفهبملة ُعشك  جزً ا من اجلمية 

السحفهبملة حبلث عكون عبلمبت اتحصرحيلة، فإن احلكم االسحفهبم: يفاد طبلعحو ا

 اتًتقلم ادلسحخدمة ى: فًتة وتلست عبلمة اسحفهبم. عيى سبل  ادلثبل 

- Saya tidak tahu kapan mereka akan berangkat. 

- Pak Menteri tidak peduli apa Anda setuju atau tidak.
16

 

سؤال، ديكن اسحخدام مجية األسئية أيًضب ببإلضبفة ل ى طيب لجبببت عيى 

 ألغراض أخرى، عيى سبل  ادلثبل 

 أ( تيحأكلد.

 ب( تطيب أو طيب مبهبرة.

 ?Dapatkah anda menunjukkan kartu identitas andaمثبل  

 ج( تيسخرية.

 ?Enak ya jatuhمثبل   

 د( تحادمي اتبضبئع.

?Korannya pak مثبل 
17
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 المجهولية والجملة المعلومية الجملة . 5

 وأمب. ادلعيوملة اجلمية ععري  أوال نعرف أن جيب اجملهوتلة، اجلمية دلعرفة

 ى: اجملهوتلة واجلمية. اتفع  قب  اتفبع  يعم  فهو ادلعيوملة اجلمية من ادلاصود

 ببعض يحعيق اجملهوتلة واجلمية دلعيوملةا اجلمية ععري  .يذكر ال فبعيو اتيت اجلمية

   اتحبتلة األشلب 

  سندادل يكون اتفع  نوع

 وادلعول لتلو ادلسند( ٔ

 ادلسحخدم اتفع  نوع( ٕ

 أو prefiks di اتفع  اسحخدام مهب اجملهوتلة، اجلمية عكوين  ي حبنطريا ىنبك

 رلهوتلة، مجية فصبرت ادلعيوملة اجلمية ك  تلس. prefiks di اتفع  اسحخدام بعدم

 ل ى حتحبج اتيت ادلعيوملة اجلمية ى: اجملهوتلة اجلمية ل ى ىبعغَت  اتيت ادلعيوملة فبجلمية

 . objek بو مفعول وجود

 وى: اإلندونلسلة اتيغة  ي وادلعيوملة اجملهوتلة اجلمية تحكوين عبمة قبعدة

  كبتحبيل
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 وعغَت ببدلفعول، بع اتف بدل ى: اجملهوتلة اجلمية عكوين  ي األو ى اخلطوة( ٔ

prefiks meng-  ل ى di- prefiks   ادلسند   يpredikat مث زيبدة كيمة .

oleh  أمبم زل  ادلسند لتلو. مثبل 

Pak Toni mengangkat seorang asisten baru. 

 ديكن أن عغَت اجلمية اتسبباة ل ى اجلمية اجملهوتلة كمب  ي ادلثبل اتحبيل 
Seorang asisten baru diangkat oleh pak Toni.  

Atau bisa juga dibuat: Seorang asisten baru diangkat pak Toni. 

 بداية ل ى ادلفعول نا  ى: اجملهوتلة اجلمية عكوين  ي اتثبنلة اخلطوة( ٕ

 ل ى subjek لتلو ادلسند نا  مث ادلسند،  ي -prefix meng وحذف اجلمية

  ذتك مثبل. اتفع  قب  منبسب زل 
Aktif : Mereka akan membersihkan ruangan ini. 

Pasif 1 :  Ruangan ini akan dibersihkan (oleh) mereka. 

Pasif 2 : Ruangan ini a kan mereka bersihkan. 

Aktif : Ayah belum mendengar berita duka itu. 

Pasif 1 : berita duka itu belum didengar (oleh) ayah. 

Pasif 2 : berita duka itu belum ayah dengar.
18
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  كمب يي:  ه:فخصبئص اجلمية اجملهوتلة أمب    
1. Subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. 

2. Predikat menggunakan awalan di-, ke-an atau ter-. 

3. Pada umumnya kata kerja  didahului dengan kata ganti orang ku- dan kau-. 

4. Kata “oleh” dalam kalimat pasif dapat dihilangkan dan tidak merubah 

makna.  

تيمعيوم محعديب قصَتا، فحشك  اجلمية اجملهوتلة ببتطرياة  لذا اتفع  ادلبٍت

" Berita duka itu belum didengar oleh Susilowati Hamid األو ى. كمب  ي ادلثبل "

.  " Berita duka itu belum Susilowati Hamid dengar أهنب ال ديكن أن عحغَت ل ى "

ثبنلة من اتفع  ادلحعدي ادلبٍت تيمعيوم أن عكوين اجلمية اجملهوتلة ببسحخدام اتطرياة ات

  ي اجلمية اجملهوتلة aku, engkau, dan diaزلدود اسحخدامهب  ي احللبة اتلوملة. ضمَت 

  ي ادلثبل اآليت  كمب  ku-, kau-, dan –nyaصبر قصَتا 
a. Surat itu baru aku terima kemarin. 

b. Surat itu baru kuterima kemarin.
19
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 ج. تركيب الجملة في اللغة العربية

 . تعريف الجملة1

ة، و ي اتيغة اإلندونلسلة يعّرف اتكبلم مبجموعة من اتكبلم  ي اتيغة اتعربل

و ي اجلمية ىنبك اتًتكلب، ىذا عركلب  اتكيمبت اتيت عنا  هبب األغراض اتكبمية.

 ي اتغة  subjekو  predikatاجلمية يحكون من ادلسند وادلسند لتلو أو يسمى 

َأُخْوَك َصِغلـٌْر ( anak kecil itu telah makanاإلندونلسلة، مث   َأَكَ  اتِطْفُ  )

(saudaramu berpergian :أن اجلمية ذلب معبين كبمية عسمى ببجلمية ادلفلدة، وى .)

 masjid ituعركلب اتكيمة من لثنُت أو أكثر، عيى سبل  ادلثبل  اَْتَمْسِجُد َواِسٌع )

luas(  ِأَْنَت  ي اْتَفْص ،)kamu didalam kelas( :َُقْد َجبَ  َعِي ،)Ali telah datang .) 

 نعرف من اتبلبن اتسببق أن 

 عسمى اجلمية، لذا كبن فلهب عنصر ادلسند ومسند لتلو.( عركلب اتكيمة ٔ

 ّصحْ ( من نبحلة اتكحببة، عحكون اجلمية  ي اتيغة اتعربلة من كيمة واحدة، مث  ٕ

(diamlah!(  أو من كيمحُت، مث  أك  اتطف )anak kecil itu telah makan أو )
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َفرِ محُت أكثر من كي  Ali telah datang dari) َفْد َجبَ  َعِي:ُّ ِمْن اتسَّ

bepergian.)20 

 21وأمب ععري  اتكبلم  ي كحبب اجلروملة فهو اتيفظ ادلركب، ادلفلد ببتوضع.

 bukunyaأن اجلمية اتيت حتحوي عيى كيمحُت أو أكثر من امسُت، مث   ِكَحبُب زُلَمٍَّد )

Muhammad( أو ى: حتحوي عيى فع  واسم، مث   جنح زلمد ،)Muhammad 

telah lulus( أو ى: من األمر   عـََعيَّْم )belajarlah kamu ذتك ادلثبل يدل عيى .)

أن اتيفظ ادلركب عمومب يشم  عيى  22أن اجلمية ادلركبة من بعض اتكيمبت ادلفلدة.

 بعض اتعنبصر اتنلوية كمب يي: 

 ي اتيغة  subjekببدلسند لتلو أو مب يعّرفو ب  عنبصر اترئلسلة عسمى . أ

 اإلندونلسلة

 prdikatأهنب كبلبن اتفبع  يسمى ببدلسند أو   . ب

وجند  .objek (O)ج. عنبصر اتكيمة كبذلدف من اتفع  يسمى مبفعول بو أو 

 ىذا مفعول بو لال  ي اجلمية اتيت كبن ادلسند من اتفع  ادلحعدي.
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 Abdul Haris, 5 Lagkah Jitu Membaca Kitab Gundul, (Malang: UMM press, 2015), h. 

41  
21

 Abdullah Kafabihi Mahrus, Ngaji Jurumiyyah (Kediri : Santri Salaf Press, 2016), h. 1 
22

 Saidna Zulfiqar bin  Tahir, Cara Praktis Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Qalam Media 

Pustaka, 2009), h. 
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سند لتلو لمب من بلبن اآلتة، واحمل ، واتزمبن واتطرياة د. أهنب كبلبن ادلسند وادل

 (.Kأو غَتىب. ىذه اتعنبصر عسمى فضية أو اتظرف )

ومن محلع عركلب اجلمية اتسبباة، يعرف أن ادلسند وادلسند لتلو مهب عنصران 

بعدم ىذان عنصران فإنو تلس عسمى ببجلمية. وأمب مفعول بو مهمبن  ي اجلمية، 

ئمب  ي اجلمية، ألن وظلفحهب فاط اسحكمبل ادلعٌت. لذا كبن واتظرف اليظهر دا

اتفع  ادلحعدي، فإن ادلفعول يظهر. وال يظهر ادلفعول لذا كبن ادلسند من ادلسند من 

 اتفع  اتبلزم.

 . نمط الجملة وأنواعها في اللغة العربية2

 أ. نمط الجملة

اجلمية ، وعيك مة أصيهب من منط اجلمية األسبسلةك  اجلم  ادلسحخد 

حسب األحكبم اتسبرية حبلث ديكن نعرف ىنبك األمنبط  عوسلعهب وعطويرىب

و  S + Pاألسبسلة وأمنبط ادلخحيفة من اجلمية. منط األسبس: تيجمية اتعربلة مهب منط 

P + S كمب  ي اتبلبن اتحبيل . 

 حيحوي عيى   S + P( منط ٔ

 (kamu seorang pedagang)أَْنَت عَبجٌر  أ( اسم+اسم، مث  
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 muhammad sedang menulis) مَحٌَّد َيْكُحُب اتَدْرسَ ب( اسم+فع ، مث   ً 

pelajaran.) 

 23(.Ali makan rotiحيحوي عيى فع +اسم، مث   َأَكَ  َعِيُ: َاخْلُبـَْز ) P + S( منط ٕ

ىنبك األمنبط األخرى  ي اجلمية اتعربلة واتيت ى: اتحطوير واتحوسلع أو اتحنوع 

 منط اجلمية األسبسلة كمب يي: من 

ٔ )S + P + K  ىذا اتنمط وىو اتحنوع من منطS + P  حلث أن ديبل  اتظرف

ِملَِّة مَحٌَّد طَبِتٌب ِِف اجْلَبِمَعِة ْاإِلْسبلَ بأشكبل اتظروف ادلخحيفة  ي اجلمية. مث    ُ 

 .احُلُكْوِملَِّة رَاِدْين لِيـْْنَحبن

ٕ )P + S + O  ىذا اتنمط وىو اتحنوع من منطP + S ادلسند  أن ديبل  حلث

 .َكَحَب َعِيُ: اتَدْرسَ   . مث ببتفع  ادلحعدي اتذي حيحبج ل ى مفعول بو

ٖ )P + S + O + K    قـَرَأَ َامْحَُد اْتِكَحبَب ِِف اْتَمْكَحَبةِ ، مث. 

ٗ )P + O + S   َمبَودََّعَك رَبُّكٖ/ٖٜكاوتو ععب ى  ي سورة اتضلى   

٘ )P + K + S   َعْشرَُح ِِف اْتَابَعِة اْتمِديـْرَُة َمبدَّعـََهب مث 

ٙ )O + P + S   24.لِيَّبَك نـَْعُبدُ    ٘/ٔكاوتو ععب ى  ي سورة اتفبحتة 
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 Ali Abu al-makaarim,  al-Jumlah  al-Fi’liyyah,  (Muassasah al-Mukhtaar, 2006), h. 37-

38 
24

 Miswandi, Analisis Kontrastif Struktur Kalimat Bahasa Arab Dan Bahasa Bugis , 

Jurnal Diwa, Vol. 4 Nomor 2, (2018 ) 
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 ب. أنواع الجملة العربية

أنواع اجلمية من نبحلة عركلبهب، عاسمهب ل ى قسمُت ومهب  اجلمية االمسلة 

 واجلمية اتفعيلة ببتبلبن اتحبيل 

 . الجملة االسمية والجملة الفعلية3

 اجلمية االمسلة . أ

االمسلة ى: عركلب اجلمية اتيت عًتكب من ادلبحدأ واخلارب )اجلمية عبدأ اجلمية 

. وادلبحدأ ىو predikatبلنمب اخلارب كبدلسند لتلو  subjekادلبحدأ كبدلسند   25ببالسم(.

 ي بداية عركلب اجلمية. جيب أن يكون االسم هنبئلب أو ببتيغة اتعربلة  اسم مرفوع ياع

 ي اسحكمبل معروف ببسم ادلعرفة. أمب اخلارب فهو اسم مرفوع يسحند ل ى ادلبحدأ 

 اتكبلم.
26

      

 بتلة وتحعبَت اجلمية عن احلمية االمسلة، جيب أن هتحم اتاواعد اتح 

( أن ينبسب اخلارب ببدلبحدأ  ي ادلذكر، وادلؤنث، وادلفرد/ادلثٌت/ واجلمع. مثبل  ٔ

ْسِيُمْوَن قَبِئُمْونَ 
ُ
ُْسِيَمبِن يـَْاَر َاِن, ادل

ُؤِمَنَحبِن  عـََنبَمبِن ادل
ؤِمَنبُت قَبنَِحبٌت, ادل

ُ
 .ادل

ثبل  لذا كبن ادلبحدأ مجعب عكسَتا تغَت عبق ، فحكون اخلارب مفرد مؤنث. م( ٕ

 اَْتَمَداِرُس َنِظْلِفُة.
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 Akhmad Munawari, Belajar Cepat Tata Bahasa Arab, ( yogyakarta: Nurma Media 

Idea, 2013), h. 8 
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 Op Cit, Abdullah Kafabihi Mahrus, h. 135 
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( لذا كبن ادلبحدأ مجعب عكسَتا تيعبق  فحكون اخلارب مجع مذكر. مثبل  اَترَِجبُل ٗ

بـُْونَ قَبِئُمْوَن،   .اتَكفَُّر مَعذَّ

 مثبل اجلمية االمسلة من االسم 

ْمَلة اأِلْسِميَّةِ ج ُمْبَتَدأ َخبَ ر    
 اْتِكَحبُب َجِدْيدٌ  اَْتِكَحببُ  َجِدْيدٌ 
 اْتَمطَُر َعزِيـْزٌ  اَْتَمطَرُ  َعزِيـْزٌ 
 اْتَوَتُد نَبئِمٌ  اْتَوَتدُ  نَبِئمٌ 

 

  مثبل اجلمية االمسلة من االسم بعدىب اتفع  ومفعول بو

ْمَلة اأِلْسِميَّةِ جُ  ُمْبَتَدأ ِفْعل   َمْفع ْول  بِهِ   
 َعبِئَشٌة عـَْارَاُ اْتَمَجيَّةَ  َعبِئَشةٌ  عـَْارَاُ  اْتَمَجيَّةَ 

رَبِلَّةَ اْتعَ   اتطَّبِتُب يـَحَـَعيَُّم اْتَعرَبِلَّةَ  اتطَّبِتبُ  يـَحَـَعيَّمُ  
 اْتُمْسِيم عـَْارَاُ اْتُاْرَأنَ  اْتُمْسِيم عـَْارَأُ  اْتُاْرَأنَ 

 

 اجلمية اتفعيلة . ب

اجلمية اتيت عبدأ ببتفع  أو مب يسمى بًتكلب اتفع  اجلمية اتفعيلة ى: 

وتحعبَت اجلمية عن احلمية اتفعيلة،  كبدلسند لتلو.  واتفبع . أن اتفبع  كبدلسند واتفع 

 جيب أن هتحم اتاواعد اتحبتلة 
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)مذكر/مؤنث(،  subjekأن اتفع  من حلث جنسهب نطبباة ببتفبع  أو  . أ

 .َجبَ ْت ِىْنٌد, َجبَ  اْتُمِديـْرُ مثبل  

أن يكون اتفع  مفردا ثببحب، ببترغم أن اتفبع  اسم اتظبىر من ادلثٌت أو   . ب

ْسِيُمْونَ اجلمع. مثبل  
ُ
 27.َجبَ ْت اْتُمْسِيَمبُت, َصيَّى ادل

 مثبل اجلمية اتفعيلة عبدأ بفع  ادلبض: واتيت عحكون من اتفع  ادلبض: واتفبع .
ىِفْعُل الَماضِ  َفاِعل    ُجْمَلُة اْلِفْعِليَّة   
 َسبَر اْتِاطَبرُ  َسبرَ  اْتِاطَبرُ 
 طََيَعْت اْتَشْمسُ  طََيَعتْ  اْتَشْمسُ 
ْورُ طَبَر اْتُعْصفُ  طَبرَ  اْتُعْصفثْورُ   

 

، اتفبع ض: واتيت عحكون من اتفع  ادلبض:، مثبل اجلمية اتفعيلة عبدأ بفع  ادلب

 ومفعول بو

ُل الَماِضىِفعْ  َفاِعل   َمْفُعْول  بِه  ُجْمَلُة اْلِفْعِليَّة 
َجيَّةَ  قـَرَأَ  اتطَِيبُ  اجمَليَّةَ 

َ
 قـَرَأَ اتطَِيُب ادل

 َضَرَب رِْضَواُن اتَكْيبَ  َضَربَ  رِْضَوانُ  اتَكْيبَ 
َع اتِحْيِمْلُذ اتدَّْرسَ  مسَِعَ  اتِحْيِمْلذُ  اتدَّْرسَ   مسَِ
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 Afifuddin Dimyathi, Panduan Praktis Menulis Bahasa Arab, ( Jawa timur: Lisan 

Arabi, 2016 ), h. 13 



٘ٔ 
 

 اتفبع من اتفع  ادلضبرع و  عبدأ بفع  ادلضبرع واتيت عحكون مثبل اجلمية اتفعيلة

 ُجْمَلُة اْلِفْعِليَّة ِفْعُل اْلُمَضارِعِ  َفاِعل  
 َسبَر اْتِاطَبرُ  َيِسلـْرُ  اْتِاطَبرُ 
 طََيَعْت اْتَشْمسُ  َعْطُيعُ  اْتَشْمسُ 
ْورُ اْتُعْصفُ   طَبَر اْتُعْصُفْورُ  َيِطلـْرُ  

 اتفبع ،   ادلضبرعمثبل اجلمية اتفعيلة عبدأ بفع  ادلضبرع واتيت عحكون من اتفع

 ومفعول بو

 ُجْمَلُة اْلِفْعِليَّة  ِفْعُل اْلُمَضارِعِ  َفاِعل   َمْفُعْول  بِه
 َأَكَ  َامْحٌَد اترُّزَ  يْأَك َ  َامْحَدٌ  اترُّزَ 
َع اتِحْيِمْلُذ اتدَّْرسَ  َيْسَمعَ  اتِحْيِمْلذُ  اتدَّْرسَ   مسَِ
اْتُاْرَأنَ  فـَرَأّ زُلَمَّدٌ  يـَْفرَأّ  زُلَمَّدٌ  اْتُاْرَأنَ   

 ومفعول  اتفبع عبدأ بفع  األمر واتيت عحكون من اتفع  األمر،  مثبل اجلمية اتفعيلة

 ُجْمَلُة اْلِفْعِليَّة ِفْعُل اأَلْمِر + فَاِعل   َمْفُعْول  بِه
 ِاْزَرِعى اترُّزَّ  ِاْزَرِعى اترُّزَّ 

 اِقْـَرِئ اْتِكَحببَ  اِقْـَرئِ  اْتِكَحببَ 
ِيى اتطََّعبمَ كُ  ُكِيى اتطََّعبم  
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 بو مثبل اجلمية اتفعيلة عبدأ بفع  األمر واتيت عحكون من اتفع  األمر ومفعول

 ُجْمَلُة اْلِفْعِليَّة ِفْعُل اأَلْمرِ  َمْفُعْول  بِه
 ِاْزرَْع  اترُّزَّ  ِاْزرَعْ  اترُّزَّ 

 اِقْـرَاْ اْتِكَحببَ  اِقْـرَاْ  اْتِكَحببَ 
 ُكْ  اتّطَعبمَ  ُك ْ  اتّطَعبمَ 

 

 . الجملة االستفهامية4

اجلمية االسحفهبملة  ي اتيغة اتعربلة عسمى االسحفهبم، وى: اجلمية اتيت حتحوي 

عيى أدوات االسحفهبم وعنحه: بعبلمة اتسؤال. وتحكوين اجلمية االسحفهبملة حتحبج ل ى 

 أدوات االسحفهبم قب  اجلمية اخلاربية.

 ?apakah matahari telah terbit   َأطََيَعِت اتشَّْمُس؟ . أ

 ?apakah matahari telah terbit   َىْ  طََيَعِت اتشَّْمُس؟

 ?apakah kamu datang pagi atau sore hari   أَ َحَضْرَت َصَببحبً أَْم َمَسبً ؟  . ب

 ? apakah kamu datang pagi hari   َىْ  َحَضْرَت َصَببحبً ؟
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"ى " وى: اتسؤال عن مضمون اجلمية،  مادلثبل اتثبين بأدوات االسحفهب

فلمب يي: بعض  28فحكون اإلجببة كمب اإلجببة عيى اتسؤال ببذلمزة  ي اتسؤال األول.

 امسب  االسحفهبم ادلسحخدمة تحكوين اجلمية االسحفهبملة 

ط اجلمية اتفعيلة وحت  زل  ادلفعول ادلادم وتبلسحفهبم عن ( مىت، عسحخدم تنمٔ

 kapan:   َمىَت َسَنْذَىُب ِل َى َسبِطِئ اتَبْلِر ؟اتزمبن ادلطيق. مثبل ذتك   

kita akan pergi kepantai ? 
( كل ، عسحخدم تيجمية االمسلة واجلمية اتفعيلة ىدفو ععلُت احلبل كمث  ٕ

 zaid, bagaimana؟   ا زَْيٌد َكْلَ  َحبُتكَ اتسؤال عن  احلبل. مثبل ذتك  َ 

kabarmu ? 
ْرأَُة اجَلِمَيُة ؟من، عسحخدم تسؤال عن اإلنسبن، مثبل ذتك  ( ٖ

َ
   َمْن عِْيَك ادل

siapa gadis cantik itu? اسم االسحفهبم "من" ديكن أن عسحخدم تيسؤال .

 ل ذتك عن ميكلة عن طريق وضع االسحفهبم الم ميكلة أمبم اجلمية. مثب

 ? mobil ini milik siapa :ِتَمْن َىِذِه اتَسلَّبرَُة   

َىَذِه عيلهب لجببة قصَتة، مث   ىذه اجلمية االسحفهبملة ديكن اإلجببة 

 mobil ini/ kebun ini milik tarwiyah   اتُبْسَحبُن تِحَـْرِويَّةَ  /اتَسلَّبرَةُ 
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" يحبع دائمب ب "ذا" مب، عسحخدم تيسؤال عن االسم. اسم االسحفهبم "مب (ٗ

موصوتلة أو لشبرة. اسم االسحفهبم "مب" تيعبق ، واسم االسحفهبم "من" تغَت 

 ?apa yang kau beli َمبَذا اْشحَـرَْيَت ؟عبق . مثبل ذتك  

ىذا اسم االسحفهبم يسحخدم أيضب تيسؤال عن احلجة بوضع الم 

 ( أمبم االمسب . مثبل ذتك karena, kenapaاتحعيل  )

 ? kenapa kamu tidak hadir kemarin ا مَلْ حَتُْضْر بَِأْمِس ؟ِتَمبذَ 

" مبعٌت li ( دلبذا، ىذه اتكيمة عًتكب من ثبلث كيمبت ى: "ل"، يارأ ب "٘

untuk/karena  و "مب" "ذ" ، لذا عبدأ اجلمية االسحفهبملة ب "دلبذا" فحكون

 اإلجببة "ألن" و ل.

 اتفعيلة بإعراب اتحبيل عسحخدم تيجمية االمسلة واجلم  ( أين، ٙ

 أ. مفعول فلو مادم  ي اجلمية اتفعيلة

 ب. خارب مادم  ي اجلمية االمسلة

 أَْيَن جًيَْمُع ِلْخَواُنُكمْ وى: عسحخدم تبلسحفهبم عن ادلكبن، مثبل ذتك  

تحعلُت ادلكبن أو أص  من االسم ديكن بزيبدة حرف اجلر "من" أو "ل ى" 

 kamu mau pergi ِل َى أَْيَن َسَحْذَىُب اتلَـْوَم ؟أمبم االسحفهبم "أين" ، مثبل   

kemana hari ini ? 
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يسحخد ىذا اسم االسحفهبم  ي اجلمية االمسلة  ي زل  ادلبحدأ واخلارب ( كم، ٚ

 ادلادم ويسحخدم كنبية عن عدد. مثبل ذتك 

 ? berapa tinggi pohon itu َكْم ِلْرعَِفبُع اتَشَجرَِة ؟

 أَْربـََعُة ِمًْتٍ  ِلْرعَِفبُع اتَشَجرَةِ تسؤال   ديكن اإلجببة عيى عيك ا

( اذلمزة أ، عسحخدم اذلمزة تبلسحفهبم "ى " وجيب أن عأيت بعدىب أم اتعبطفة  ٛ

 kamu datang pagi atau ََ َحَضْرَت َصَببًحب اَْم َمبَسبً  ؟ كمب  ي اتسؤال 

sore 
عسحخدم عسحخدم اذلمزة أيضب تيجمية اإلجيببلة واجلمية اتسيبلة. لذا 

أَتَْلَس اهلُل بَِأْحَكِم اذلمزة  ي اجلمية اتسيبلة، فحكون اجلمية مجية لنكبرية. مثبل  

. تحادمي اإلجببة عيى اجلمية اإلنكبرية اتسبباة، ديكن ببسحخدام كيمة احلَبِكِمُْتَ 

 "بيى"، لذا سباو ببإلجببة "نعم" . مثبل ذتك 

 ُْتَ َكبَن اهللُ بَِأْحَكِم احلَبِكمِ  بيى،  . أ

   بَِأْحَكِم احلَبِكِمُْتَ تَْلَس اهللُ نعم،   . ب

لذا مسعنب أو قرأنب سورة اتحُت أو غَتىب ، فلجب عيلنب عادمي اإلجببة   

 ٜٕ .بـََيى َوأَنَب َعَيى َذاِتَك ِمَن اتَشبِىِدْينَ 
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ى ، عسحخدم تطيب اتحصديق فاط، ويكون جواهبب نعم، أج  أو خَت. ( ٜ

وتطيب اإلنكبر يكون جواهبب بكيمة "ال"، وجب  بشك  عبم مع اجلمية 

 اتفعيلة حلث عدخ  ى  االسحفهبملة عيى اجلم  اتفعيلة. مثبل 

 ? apakah besi akan meleleh oleh api َىْ  َيُذْوُب احَلِدْيُد ِِف اتنَّبِر ؟

 ك اجلمية ديكن اإلجببة عيلهب جبمية قصَتة وكبمية كمب  ي ادلثبل اتحبيل عي

 30.يَذْوُب احَلِدْيُد ِِف اتنَّبرِ نعم/ال. ال، 

خحيفة حسب مب عضبف لتلو. ى: االسحفهبم عن احلبتلة أو األشلب  ادل( أّي، ٓٔ

 وعسحخدم تيسؤال عن اتزمبن، ادلكبن، واحلبل تيعبق  وغَته. مثبل  

 (?siapakah laki-laki itu)  َأيُّ َرُجٍ  َىَذا ؟ -

 (?kuda mana yangkau tunggangi)  َأيُّ  احِلَصبنـَُْتِ رَِكْبَت ؟ -

 الجملة االستفهامية على شكل النفي

 مثبل 

 (?Apakah kamu tidak melihat kebun kami) َحِديـَْاحَـَنب؟ َأمَلْ عـَرَ . ٔ

قَبَمَة  يْ اتُاَرى. ٕ   Apakah kamu tidak suka tinggal) َأاَل حتُِبُّ اإْلِ

dikampung?) 
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 Musthafa Al-Ghulayany, Jami’ Ad-Durus, ( Beirut: Al-Maktabah Al- „Asyariyah, 2007 

), h. 5914 
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 Bukankah kapas itu sumber) أَتَْلَس اتُاْطُن ِعَمبَد اتثـَْرَوِة  يْ ِمْصَر؟. ٖ

kekayaan Mesir?) 

 Bukankah Mesir itu tempat persinggahan)  ْصُر َمْهِبَط اتسُّلَّبِح؟أَتَْلَسْت مِ . ٗ

para wisatawan?) 

 ادلبلحظة  

لذا هنحم اجلمية اتسبباة، نعرف أهنب من اجلمية االسحفهبملة عيى شك  

 31اتنف:. ويكون جواهبب نعم بكيمة "بيى" وجواهبب "نعم" بكيمة "ال". 

 . الجملة المعلومية والجملة المجهولية4

 kalimatو  kalimat aktifبإصطبلح  tata bahasa Indonesiaيعرف  ي كحبب 

pasif كذتك  ي اتيغة اتعربلة ىنبك اجلمية ادلعيوملة واجلمية اجملهوتلة واتيت كبنت .

ادلعيوملة  ي اتيغة اتعربلة ى: اجلمية اتيت  . فبجلمية pasif kalimat aktifوظلفحهب عشبو 

 ي اتكبلم  فبعيومب مل يذكر كبن فبعيو  كبدلسند،  أمب اجلمية اجملهوتلة فه: اجلمية 

 مثبل ذتك 32تغرض مب ويأيت ادلفعول بو نبئبب عنو.ب  كبن زلذوفب 
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 Muh. Haris Zubaidillah, Pengantar Ilmu Nahwu Belajar Bahasa Arab Sampai Bisa, 
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(، وتيجمية اجملهوتلة كبن Umar telah memukul zaidَضَرَب ُعَمٌر زَْيًدا )

ىو اتفع   َضَربَ  (، فع zaid telah dipukul) ُضِرَب زَْيدٌ اتفبع  ال يذكر فصبر   

تيمجهول  ( ىو اتفع  ادلبٍتdipukul)ُضِرَب  ادلبٍت تيمعيوم، وفبعيو ىو عمر. وفع 

ال يذكر كبنت اجلمية اجملهوتلة  ي قواعد اتيغة اتعربلة،   واتذي كبن فبعيو ال يذكر.

تغرض من األغراض، عغَت اتفبع   ي بنب  اجملهول نعرف ب "نبئب   ي اتًتكلب فبعيو

 فلمب يي: بعض اتاواعد ادلسحخدمة  ي اجلمية اجملهوتلة  اتفبع ".

 جملهوتلةمب مل يذكر فبعيو  ي اجلمية ا . أ

مفعول بو منصوب  ي اتفع  ادلبٍت تيمعيوم حي  زل  اتفبع   ي اتفع    . ب

 ادلبٍت تيمجهول، وادلفعول يسمى بنبئب اتفبع .

 33ج. عغَت اتفع  ادلبٍت تيمعيوم ل ى اتفع  ادلبٍت تيمجهول.

منط اجلمية تنبئب اتفبع   ي اتيغة اإلندونلسلة يشبو منط اجلمية اجملهوتلة، 

. ي اتيغة اتعربلة، ىذه اتحغلَتات  ”di“اتذي كبن فعيو بزيبدة كيمة وىو منط اجلمية 

 األمنبطلة ذلب اخلصبئص كبتحبيل 
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 Efranjy Agatama, Mudah Belajar Bahasa Arab Untuk Pemula, (Jakarta: PT Grasindo, 

2017), h. 127 
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 آخره. مثبل ر مب قب   ي اتفع  ادلبض:، ضم أوتو وكس . أ

 ِفْعُ  َمبٍض َمْعُيْومٌ  ِفْعُ  َمبٍض رَلُْهْولٌ 

                  :               diperiksa ُفِلصَ 

                      :                di ambilُأِخذَ 

                     :           digerakkan   ُحرِّكَ 

                     :            diberitahu  ُأْخاربَ 

                :           memeriksa َفَلص

                                          :          mengambilَأَخذَ 

                  :      menggerakkan َحرَّكَ 

                  :        memberitahu َأْخبَـرَ 

 

 اتفع  ادلضبرع، ضم أوتو وفحح مب قب  آخره. مثبل  ي  . ب

 ِفْعٌ  ُمَضبرٌِع َمْعُيْومٌ  ِفْعٌ  ٌمَضبرٌِع رَلُْهْولٌ 

 يـُْفَلصُ 

 يـُْؤَخذُ 

 حُيَرَّكُ 

 خُيْبَـرُ 

 يـَْفَلصُ 

 يَْأُخذُ 

 حُيَرِّكُ 

 خُيْارِبُ 
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حي  زل  ادلفعول بعد حذفو.  بدل من اتفبع ، ألن اتفبع نبئب اتفبع  ىو 

ادلبٍت تيمعيوم عغَت ل ى اتفع  ادلبٍت تيمجهول. لذا كبن نبئب اتفبع  من اسم واتفع  

 مذكر ففعيو لمب مبضلب أو مضبرعب واجب من شك  مفرد مذكر غبئب. مث  

فع  مضبرع رلهول  نَبئب اتفبع 
 بضمَت مفرد مذكر غبئب

فع  مبض رلهول  نَبئب اتفبع 
بضمَت مفرد مذكر 

 غبئب
 لِبـَْرِىْلمُ 
هُ َواِتدُ   
 َدَوا ٌ 
رَْكبُ 

َ
 ادل

 يـُْفَلصُ 
 خْيبَـرُ 
 ُيْشحَـَرى
 يـُْاَفزٌ 

 لِبـَْرِىْلمُ 
 َواِتُدهُ 
 َدَوا ٌ 
رَْكبُ 

َ
 ادل

 ُفِخصَ 
 ُأْخاربَ 
 اُْشًُتِيَ 
 ُقِفزَ 

 

لذا كبن نبئب اتفبع  من اسم مؤنث ففعيو لمب مبضلب أو مضبرعب واجب 

 من شك  مفرد مؤنث غبئبة. مث  

رلهول فع  مضبرع  نَبِئُب اْتَفبِع 
مئّنث غبئبةبضمَت مفرد   

فع  مبض رلهول  نَبِئُب اْتَفبِع 
بضمَت مفردة مئّنث 

 غبئبو
 َفِطَمة
 َواِتَدعُو

 عـُْفَلصٌ 
 خُتْبَـرُ 

 َفِطَمة
 َواِتَدعُو

 ُفِلَصتْ 
 اُْخاربَتْ 
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 َعْذِكرَةٌ 
 احلَبِفَيةُ 

 ُعْشحَـَرى
 عـُْاَفزُ 

 َعْذِكرَةٌ 
 احلَبِفَيةُ 

 اُْشًُتَِيتْ 
 ُقِفَزتْ 

لذا كبن نبئب  راب نبئب اتفبع  ىو رفع أو ضمة  كمب  ي اتفع . كبن لع

اتفبع  من اسم  مجع مذكر ففعيو لمب مبضلب أو مضبرعب واجب من شك  مفرد 

مذكر غبئب، و لذا كبن نبئب اتفبع  من اسم مجع مؤنث ففعيو لمب مبضلب أو 

ىنبك سحة عراكلب تيجمية ادلعيوملة  34مضبرعب واجب من شك  مفرد مؤنث غبئبة.

   واجلمية اجملهوتلة  ي اتيغة اتعربلة، وى: كمب يي:  

تركيب الجملة المجهولية في اللغة  تركيب الجملة المعلومية في اللغة العربية
 العربية

ٔ )Subyek + predikat + objek ٔ )Predikat + objek 

ٕ )Predikat + subjek + objek ٕ) Objek + predikat 

ٖ )Predikat  + subjek + objek ٖ) Predikat 

ٗ )Subjek + predikat + O1 + O2 ٗ) Predikat + O1 + O2 

٘ )Subjek + predikat ٘) Subjek + pp (passive participle) 

ٙ )Predikat + subjek + objek ٙ )PP 
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث .أ

النظرية  وىو البحث عن  ، library research أو ىذا البحث من البحث املكتيب

ةةلل م   1رخر  املتلقةة اللةم  والقةلةة املوور   ي اللة اجإجتالعمة املبحوةة واملراجع األ

ن أن البحث املكتيب ىو البحث الذي أجر  البلاث الستخدام املراجع إقبلل اس

  2املكتبمة من الكتب والسجالت أو نتمجة البحث السلاق 

ي الستخدام املراجع املتلقةة اللتحقمل لذلك، ىذا البحث ىو البحث النظر 

 التةلاقي اني تركمب اجلاقة اللرامة وتركمب اجلاقة اجإندونمسمة 

 ىي كال يقي:Zed (2008 )ومن رخصلئص البحث املكتيب عند 

  يواجو البلاث مبلشر  مع النص أو البملنلت ولمس مع امللرةة من ممدان 1

 البحث 

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

2
 Hasan M.I, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, ( Jakarta: Galia 

Indonesia, 2002), h. 11 
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لالستخدام، ممل يلين أن البلاث ال يذىب   تكون البملنلت املكتبمة جلىز  2

 إىل أي مكلن، لكنو يواجو مبلشر  الملصلدر املتلامة  ي املكتبة 

  عقى وجو علم، أن البملنلت املكتبمة من املصلدر القلنوية امث حيصل 3

 البلاث عقى البملنلت غري األصقمة من املمدان 

البحث وىي  ( ىنلك رخووات البحث املكتيب  ي ىذا 2008) Zedعند 

 كللتليل: 

 لو ةكر  علمة عن موضوع البحث  1

   البحث عن امللقوملت الداعاة ملوضوع البحث2

   التأكمد عقى تركمز البحث3

   البحث عن مواد الةراء  احملتلجة 4

   قراء  وتةدمي السجالت البحقة5

   مراجلة وزيلد  مواد الةراء 6

  3اللكتلاة   توضمح مواد الةراء  مر  أرخر  مث تبدأ 7
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 Tika Ayu Wandira, Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling, 

Jurnal BK Unesa, vol.7 no. 2 (2017), h. 3 
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 طريقة جمع البيانات  .ب

مع استخدام  ي مجع البملنلت، تستخدم البلاقة الوريةة املكتبمة وىي الوريةة 

     املبحوةة من اداية البحث إىل آرخره  الملشكقة  املتلقةة الض املراجع
ةللتحقمل 4

( ىو إاد  الوريةة املتزامنة  ي حتقمل القغة 1983:11التةلاقي عند كريداالكسلنل )

و ي ىذا البحث تبحث البلاقة عن  5حث عن االرختالةلت اني القغتني أو أكقر لب

 لتحقمل التةلاقي اني تركمب اجلاقة اجإندونمسمة وتركمب اجلاقة اللرامة البملنلت املتلقةة ال

 ج. مصادر البيانات

وىنل تنةس  مصلدر البملنلت إىل قساني، مهل املصلدر األسلسمة واملصلدر 

 اجإضلةمة 

 المصادر األساسية .أ

تةصد الملصلدر األسلسمة ىي تةدمي البملنلت إىل مجع البملنلت اشكل 

 ي ىذا البحث تةوم البلاقة جباع البملنلت احملتلجة والداعاة هلذا البحث  6مبلشر 

                                                             
4
 M. Hariwijaya, et.al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Proposal Dan Skripsi, (Yogyakarta: 

Tugu Publiser, 2007), h. 63 
5
 Miftahur Rohim, Analisis Kontrastif Bahasa Indonesia Dan Bahasa Arab Berdasarkan Kala, 

Jumlah, Dan Persona, Jurnal Sastra Indonesia, Vol.1 ( November, 2013 ), h. 3. 
6
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 

2010 ) h. 225 
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إمل من الكتب أو الصحف أو غريىل  كلنت البملنلت األسلسمة  ي ىذا البحث ىي 

وتركمب اجلاقة اللرامة  و الكتب املتلقةة ارتكمب اجلاقة اجإندونمسمة مجمع البملنلت أ

  ةبلض املصلدر األسلسمة ىي:

1) Hasan Alwi, et.al. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi 

Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003. 

2) Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011. 

3) Sri Hapsari Wijayanti, et. al. Bahasa Indonesia Penulisan dan 

Penyajian Karya Ilmiah, Jakatrta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. 

4) Zaenal Arifin, S. Amran Tasai, Cermat Berbahasa Indonesia untuk 

Perguruan Tinggi, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003. 

5) Kunjana Rahardi, Pragmatik Kesantunan Impratif Bahasa Indonsia, 

Jakarta: Erlangga, 2005. 

6) Imaduddin Sukamto, Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab 

Sistematis, Yogyakarta: Nurma Media  Idea, 2008. 

7) Afifuddin Dimyathi, Panduan Praktis Menulis Bahasa Arab, 

Sidoarjo: Lisan Arabi, 2016. 

8) Akhmad Munawari, Belajar Cepat Tata Bahasa Arab, Yogyakarta: 

Nurma Media Idea, 2013. 
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9) Nurul Huda, Mudah Blajaar Bahasa Arab, Jakarta: Amzah, 2012. 

 المصادر اإلضافية  .ب

ىذه ىي البملنلت غري املتلقةة مبلشر  مبوضوع البحث   ضلةمةاملصلدر اجإ

 المللقوملت الداعاة هلذا البحث املتلقةة  البملنلت اجإضلةمة وىي الكتب

 . أساليب تحليل البياناتد

قلم البلاث اتصنمف البملنلت وةةل جمللالهتل اخللصة  الد عاقمة مجع البملنلت،

ترتمبل منهجمل وميكن استخدامهل  ي حتقمل  اىت مث اخلوو  التللمة ىي ترتمب البملنلت

 ي حتقمل البملنلت يبحث البلاث عن موضوع البحث ، ألن موضوع ىذا  البملنلت 

البحث ىو اجإطلر النظري  ولتحقمل تقك البملنلت، ةإن البلاقة تستخدم الوريةة 

ذلك، الجإضلةة إىل الوصفمة اللتحقمل االستنتلجي والذي كلن توبمةو توبمةل نظريل  

تستخدم البلاقة أيضل طريةة التحقمل التةلاقي وىو أنشوة حيلول مةلرنة اني نظلم القغة 

من رخالل ىذه الوريةة  7األوىل ونظلم القغة القلنمة لتحديد االرختالةلت اني القغتني 

 قمقمة، تةلرن البلاقة عن تركمب اجلاقة  ي القغة اجإندونمسمة و اللرامة  التح
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 Henry Guntur Taringan, Pengajaran Remedi Bahasa,  ( Bandung:  Angkasa, 2009 ), h. 2  
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 الجملة اإلندونيسية والعربية وجه اإلختالف في تركيب .أ

 . الجملة في اللغة اإلندونيسية واللغة العربية1

يف ىذا الباب تعرض الباحثة نتيجة البحث والبحث عن تركيب اجلملة يف اللغة 

اإلندونيسية واللغة العربية، كما ذكرهتا أن لكل اللغة خصائص خمتلفة يف تكوين تركيب 

ف الكلمة واجلملة يف اللغة العربية واللغة . ىناك إختالف بسيط لتعرياجلملة 

رلموعة من احلروف واليت ذلا معٌت، أما اإلندونيسية. الكلمة يف اللغة اإلندونيسية ىي 

واجلملة يف اللغة العربية ىي  رلموعة الكلمة تشكل فيها معٌت كامل تسمى اجلملة.

ُت اجلملة وتشكل فيها رلموعة من احلروف اذلجائية واليت ذلا معٌت، بينما كان اجلمع ب

 ادلعٌت الكامل يسمى باجلملة أو الكالم. 

 مثال :

 ُعْثَماُن، َيْكُتُب، الرَِّسالََة، : ىذه ىي اجلملة أو الكلمة يف اللغة اإلندونسية.
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كان يف اللغة العربية تسمى األمثلة السابقة باجلملة أو الكالم، ويف اللغة 

ة تركيبها، فإن اجلملة يف اللغة اإلندونيسية . ومن ناحيkalimatاإلندونيسية تسمى ب 

 كالتايل:والعربية ذلا بعض اإلختالف  

يتبع النص اإلندونيسي طريقة الكتابة الالتينية واليت تبدأ من اليسار إىل اليمن، . ٔ

 أما يف اللغة العربية تبدأ الكتابة من اليمن إىل اليسار.

ويف اللغة اإلندونيسية جند كثَتا وتشكل الكلمة،  تكتب احلروف العربية متصلة .ٕ

 من أسلوب الكتابة ادلنفصلة.

حىت األخطاء يف كانت للغة اإلندونيسية قواعد الكتابة لعالمة الًتقيم الكاملة،  . ٖ

وضع الًتقيم ديكن أن يغَت معٌت اجلملة. لكن يف اللغة العربية ختتلف إختالفا  

 اإلندونيسية، إأل إذا كان كبَتا ، والتوجد عالمات الًتقيم ادلقيدة كمثل يف

بعض الكتابة مكتوبة باللغة العربية مثل الكتب احلديثة، والصحفية، واجملالت 

وغَتىا. ىناك عالمة الشولة )،( يف اللغة العربية مبعٌت النقطة ).( يف اللغة 

اإلندونيسية. فتتكون اجلملة العربية من الكلمة القصَتة واليت توصل بُت 

، وحرف مث مبعٌت lalu، وحرف الفاء مبعٌت danلواو مبعٌت العطف، مثل حرف ا
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kemudian.  فيما يلي أمثلة اإلختالف بُت عالمة الًتقيم يف اللغة العربية واللغة

 اإلندونيسية:

 الَِّذْيَن يُ ْؤِمنُ ْوَن بِاْلغَْيِب َويُِقْيُمْوَن الصَّالََة َوِمَّا َرزَْقنُهْم يُ ْنِفُقْونَ 
     “Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan 

sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan 

kepada mereka.” (surah Al-Baqarah ayat 3) 

من األمثلة ادلذكورة، نعرف أهنا ال توجد عالمة الشولة أو النقطة يف اآلية 

 معٌت اآلية ىناك وولتان ونقطة واحدة. السابقة إال حرف العطف "و"، لكن يف

 وبذلك نفهمها فهما جيدا عند قراءة الًتمجة.

اللغة العربية ذلا قواعد خاصة عن طريقة النطق أو قراءة آخر الكلمة. ومن مزيتها . ٔ

 األخرى ىي تغيَت صوت آخر الكلمة يف اجلملة اليت تسببها عامل.

، حبيث أهنا يف ل من حيث وقوع زمانوليس يف اللغة اإلندونيسية تقسيم الفع .ٕ

، لكن يف اللغة العربية ىناك تقسيم kapanاجلملة غَت كاملة تسبب األسئلة ب 

 والفعل ادلضارع. فعل ادلاضيالالفعل من حيث وقوع زمانو كمثل 
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بينما يف اللغة ىناك نوعان من الكمية يف اللغة اإلندونيسية، مها ادلفرد و اجلمع. . ٖ

 ة أنواع: ادلفرد، ادلثٌت، واجلمع.العربية ثالث

. يف اللغة العربية، تنوعت األفعال إىل ادلذكر وادلؤنث. ويف اللغة اإلندونيسية إال ٗ

،  betina ،jantan  ،laki-laki  ،perempuanبيان ادلذكر وادلؤنث، مثل بزيادة 

 وما أوبو ذلك.

و ما بعدىا، وأما االسم يقع االسم اإلوارة يف اللغة اإلندونيسية قبل األمساء أ. ٘

اإلوارة يف اللغة العربية يقع قبل األمساء. واالسم اإلوارة ذلا قواعد خاصة، ىي 

التناسب بُت الكلمة يف اجلملة ألهنا تتكون من االسم اإلوارة للمفرد، مثٌت 

 واجلمع.

التناسب بُت الكلمة  . تكوين اجلملة اإلندونيسية ليس معقدا، ألنو ال حيتاج ٙ

لتناسب بُت ادلبتدأ، واخلرب، واسم الضمَت،واجلنس، وعناصر تكوين كمثل ا

 اجلمل األخرى.

 nominal-verbal الجملة االسمية والجملة الفعلية. 2

kalimat nominal  وverbal  يسمى اجلملة االمسية واجلملة الفعلية يف اللغة

 العربية. وتلك اجلمل ذلا اختالفات عديدة، منها:
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جلملة االمسية واجلملة الفعلية يف اللغة العربية من نوع الكلمة اليت ا. ديكن أن نرى ٔ

يف اللغة اإلندونيسية   verbalأو  kalimat nominalتقع يف بداية اجلملة. أما 

 نراىا من وكل اخلرب يف اجلملة.

اجلملة االمسية يف اللغة العربية، خربىا من االسم، العبارة، واجلملة االمسية  .ٕ

فعلية. بينما اخلرب للجملة االمسية يف اللغة اإلندونيسية من االسم، واجلملة ال

كانت وليس من الفعل أو العبارة الفعلية.    klausa nominalو  ،االمسية العبارة

اجلملة الفعلية يف اللغة العربية تًتكب من الفعل، الفاعل، وادلفعول. واجلملة 

 من كان خربىا تستخدم األفعال  ملة اليتالفعلية يف اللغة اإلندونيسية ىي اجل

subyek ، predikat ، obyek و ،keterangan. 

ىو الفاعل والفعل من حيث  يف اللغة العربية ىناك التناسب بُت عناصر اجلملة. ٖ

 أنواعو والعدد. ويف اللغة اإلندونيسية عدم التناسب بُت عناصر اجلملة.

ا، بينما يف اللغة اإلندونيسية ال ضمَت  ٗٔ. كان عدد الضمائر يف اللغة العربية ىو ٗ

 يوجد سوى ستة ضمائر. 
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 األمثلة من اجلملة االمسية :

 اللغة العربية اللغة اإلندونيسية
Mobil itu baru  ٌيَّارَُة َجِدْيَدة  السَّ

Laki-laki itu mukmin  ٌالرَُّجُل ُمْؤِمن 

Wanita sholihah itu di rumah بَ ْيتِ ِإْمرَأٌَة َصاحِلٌَة يف ال  

 

تركيب اجلملة االمسية يف اللغة اإلندونيسية يشبو تركيب اجلملة االمسية يف اللغة 

يف  laki-lakiو  mobil . أن كلمةS, P, Oأو   S (subyek) ،P (predikat)العربية، وىو 

. مث كلمة predikatكاخلرب    mukminو  baru، كلمة subyekكادلبتدأ األمثلة اإلندونيسية  

يَّارَُة يف اللغة العربية كادلبتدأ ) الرَُّجلُ   /predikat، جِدْيَدٌة كاخلرب ) ُمْؤِمنٌ (، و subyekو السَّ

kata kerja.)  يف ادلثال الثالث، َعاِئَشٌة  كالفاعل أو ادلبتدأ، و تَ ْقرَُأ  كالفعل أوpredikat 

 .obyekكادلفعول أو   اْلَمَجلَّةَ ، و كلمة 
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 : األمثلة من اجلملة الفعلية

 اللغة العربية اللغة اإلندونيسية
Kereta berjalan  َُساَر اْلِقطَار 

Ahmad makan nasi  ََأَكَل َاْْحٌَد الرُّز 

Murid mendengarkan pelajaran  َْرس َع الِتْلِمْيُذ الدَّ  مسَِ

 

تركيب اجلملة الفعلية يف اللغة اإلندونيسية خيتلف عن تركيب اجلملة الفعلية يف  

يف اللغة اإلندونيسية. ويف اللغة العربية   ,S, P, O, Kلعربية، والذي يتكون من اللغة ا

كادلبتدأ   muridو  kereta  ،Ahmadيتكون من الفعل والفاعل. ويف ادلثال السابق، كلمة 

مث كلمة  .predikat خلرب أوكا mendengarkan و berjalan  ،makan، وكلمة subyekأو 

nasi  وpelajaran  ول أو كادلفعobyek. 
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َع، َأَكَل، َساَر كالفعل و كلمة التلميذ، أْحد، والقطار   يف مثال اجلملة العربية مسَِ

أن التغيَتات يف ترتيب الكلمات ال تغَت ادلعٌت أحيانا،  كالفاعل، والدرس كادلفعول.

 1واليت تؤثر على تغيَت ادلعٌت ىي عالمات إعراهبا.

 اسماء االستفهام. 3

 كانت المساء االستفهام يف اللغة اإلندونيسية والعربية بعض اإلختالف، منها:

 ، apa  ،siapaامساء االستفهام يف اللغة اإلندونيسية سبعة أوكال ىي  .أ

mengapa ،bagaimana, ،berapa،  وkapan أما امساء االستفهام ادلستخدمة .

ىل و فاحلرف نوعان مها،  يف اللغة العربية فهي عشرة أوكال من احلرف االسم.

 أين، كم، أي.أ، واالسم ىو: من، كيف، مىت، ما، دلاذا، 

، مث تضع kapitalة اإلندونيسية يبدأ بأحرف ة يف اللغتكوين اجلملة االستفهامي  .ب

ليس يف اللغة  رتفاع نغمة اجلملة.باديكن بعالمة )؟( أو  فهامكلمة االستوتؤخر  

واسم اإلنسان يف بداية اجلملة، لكنها تستخدم كلمة  kapitalالعربية أحرف 

 االستفهام بعالمة )؟(  يف آخر اجلملة.

                                                             
1 Afifuddin Dimyathi, Panduan Praktis Menulis Bahasa Arab, ( Jawa timur: Lisan Arabi, 

2016 ), h. 12 
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،  lah–كلمة االستفهام يف اجلملة االستفهامية يف اللغة اإلندونيسية بزيادة حرف   ج.

-kah  ،-kan ،  :مثلsiapakah  ،apakah ،bukankah  و ،iyakan أن .

Partikel –lah  ذلا وظيفة لتوكيد معٌت اجلملة، وpartikel –kah   ذلا وظيفة

تستخدم الستبدال كلمة  partikel –kahكالتوكيد يف اجلملة االستفهامية، بينما 

ترتيب  مع  partikelويف الللغة العربية تستخدم ىذه  ". apakah االستفهام "

 كلماهتا.

طريقة جعل اجلملة االستفهامية السلبية وىي من يف اللغة اإلندونيسية، ىناك د. 

اليت تقع  bukan/bukankah, (apa/atau) belum atau tidakخالل زيادة الكلمة 

دئما  bukankahيف آخر اجلملة وما سبقو بعالمة الفاصلة )،(. كان موقع كلمة 

اللغة العربية طريقة جعل اجلملة االستفهامية السلبية  يف بداية اجلملة. بينما يف

 كلمة "إنكار" قبل جلملة اخلربية.  بزيادة

 ه. توجد أربعة أنواع من اجلملة االستفهامية يف اللغة اإلندونيسية كما يلي:

 اجلملة االستفهامية العادية، وىي اجلملة ادلستخدمة غالبا يف احملادثة اليمية( ٔ

هامية التأكيدية، وىي اجلملة اليت كانت استجاباهتا ال يتوقع اجلملة االستف( ٕ

 ردىا إال تأكيدا أم ال.
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( اجلملة االستفهامية اخلطابية، وىي أنواع اجلملة اليت ال حتتاج اإلجابة ٖ

 ادلشفرة، ألهنا تعرف باإلجابة.

 ( اجلملة االستفهامية ادلشفرة، وىي اجلملة ادلقدمة بادلباورة.ٗ

جملة االستفهامية في اللغة اإلوندنيسيةمثال ال الرقم  

1 Apa dia istri pak Bambang? 

ٕ Dapatkah dia pergi sekarang? 

ٖ Kamu mengerti soal ini, (apa/atau) tidak? 

ٗ Bagaimana dia memecahkan masalah itu ?  

 

اية يف بد apaبزيادة االستفهام  ٔطريقة جعل اجلملة االستفهامية يف الرقم 

 Dia dapat pergiبتغيَت ترتيب الكلمات للجملة التصرحيية ) ٕاجلملة. ويف الرقم 

sekarang بوضع الكلمة  ٖ(. يف الرقمbukan/bukankah, (apa/atau) belum atau 

tidak باستخدام كلمة االستفهام  ٗ. مث يف الرقمapa, berapa, siapa, kapan, dan 

megapa. 
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 ستفهامية في اللغة العربيةمثال الجملة اال الرقم

 َمىَت َسَنْذَىُب ِإىَل َساِطِئ الَبْحِر ؟ ٔ

 َكْم ِإْرتَِفاُع الَشَجرَِة ؟ ٕ

قَاَمَة يفْ الُقَرى؟ ٖ بُّ اإْلِ   َأالَ حتُِ

 أَلَْيَس الُقْطُن ِعَماَد الثَ ْرَوِة يفْ ِمْصَر؟ ٗ

 

حرف االستفهام مىت بزيادة   ٕو ٔطريقة جعل اجلملة االستفهامية يف الرقم 

 بزيادة حرف النفي ال وليس. ٗو ٖوكم يف بداية اجلملة. وأما يف الرقم 

 الجملة المعلومية والجملة المجهولية. 4

كما يف اللغة اإلندونيسية، أن يف اللغة العربية ذلا اجلملة اجملهولية. ىذه اجلملة 

ريقتان يف جعل اجلملة اجملهولية ادلستخدمة لتعبَت عن األحداث يف فاعلها. ىناك ط

 ومها:اجملهولية يف اللغة اإلندونيسية، 

يف ادلسند  -diب  -prefiks mengتبادل مسند إليو بادلفعول، واستبدال  .أ

predikat  مث زيادة كلمة ،oleh .أمام ادلسند إليو 
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 predikatيف ادلسند   -prefiks mengنقل ادلفعول إىل بداية اجلملة، وحذف  .ب

 قبل ادلسند. subyekمسند إليو مث نقل 

kalimat aktif pasif  تسمى باجلملة ادلعلومية واجلملة اجملهولية. يف اللغة العربية

 أوكال اجلملة اجملهولية يف اللغة العربية كالتايل:

 وكسر ما قبل آخره.الفعل ادلاضي، ضم أولو  .أ

 الفعل ادلضارع، ضم أولو وفتح ما قبل آخره.  .ب

عد مستخدمة جلميع األفعال إما من األفعال الزائدة أو األفعال غَت ىذه القوا

 2الزائدة. التغيَتات يف الفعل ادلاضي والفعال ادلضارع ما يلي:

 ادلعٌت اجملهول ادلعٌت ادلعلوم
ارعادلض ادلاضي ادلضارع ادلاضي  

 طََلبَ 
 إِنْ تَ َفعَ 

عَ   مسَِ
 إِنْ َتظَرَ 

 بَاعَ 

 َيْطُلبُ 
 يَ ْنَتِفعُ 

 َيْسَمعُ 
 يَ ْنَتِظرُ 

 يَِبْيعُ 

Mencari 

Memanfaatkan 

Mendengar 

Menanti 

Menjual  

 طُِلبَ 
 أُنْ ُتِفعَ 

عَ   مسُِ
 أُنْ ُتِظرَ 

 بِْيعَ 

 ُيْطَلبُ 
 يُ ْنتَ َفعُ 

 ُيْسَمعُ 
 يُ ْنَتظَرُ 

 يُ َباعُ 

Dicari 

Dimanfaatkan 

Didengar 

Dinanti 

Dijual  

 

                                                             
2
 Nurul Huda, Mudah Belajar Bahasa Arab, ( Jakarta: AMZAH, 2012 ), h. 136 
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اجلملة اجملهولية يف و من ناحية تركيب اجلملة، ىناك اإلختالف للجملة ادلعلومية 

  اللغة العربية واللغة اإلندونيسية كما يلي:

، وأما يف  olehيف اللغة اإلندونيسية ال حيذف الفاعل بل قّلب وزاد بالكلمة  .ٔ

ئب الفاعل. ال هتتم اللغة اللغة العربية فيحذف الفاعل ويسمى بنا

 تهتم هبا اىتماما كبَتا.اإلندونيسية باالختالف عند النطق، أما اللغة العربية ف

ن يف للمجهول، لك. ىناك التشابو بينهما ىي يف تغيَت ادلفعول إىل الفعل ادلبٍت ٕ

يف اجلملة إىل الفاعل  ىاادلفعول أمام اجلملة فتغَت  اللغة اإلندونيسية إذا نقلت

هولية. بينما يف اللغة العربية أن تغيَت ىذا ادلفعول لو وظيفة متشاهبة  اجمل

 كالفعل ادلبٍت للمعلوم.

وأما اجلملة . يظهر الفاعل يف اللغة اإلندونيسية، لكنو ليس يف بداية اجلملة، ٗ

 اجملهولية يف اللغة العربية فال يظهر الفاعل.
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 يف اللغة اإلندونيسيةأمثلة اجلملة ادلعلومية واجلملة اجملهولية 

No   Kalimat pasif 

1. Pak Toni mengangkat seorang 

asisten baru. 

a. *Seorang asisten baru 

mengangkat pak Toni. 

b. Seorang asisten baru diangkat 

oleh pak Toni. 

c. Seorang asisten baru diangkat pak 

Toni. 

Pak Saleh harus memperbaiki 

dengan segera rumah tua itu. 

a. Rumah tua itu harus diperbaiki 

dengan segera oleh pak Saleh. 

b. *Rumah tua itu harus diperbaiki 

segera pak Saleh. 

2. Saya sudah mencuci mobil itu a. *Mobil itu saya sudah mencuci. 

b. *Mobil itu saya sudah cuci. 

c. Mobil itu sudah saya cuci. 

Kamu mencium pipi anak itu a. Pipi anak itu kamu cium. 

 

"، ىذه Pak Toni mengangkat seorang asisten baru يف األمثلة األوىل "

وجود  األمثلة ديكن أن تغَت إىل اجلملة اجملهولية بطريقة تطبيق القاعدة يف األمثلة األوىل.

، إذا كان الفعل manasukaيدل على أن اجلملة اجملهولية مجلة حرية  olehوكل الكلمة 

. لذلك نلخص أن األمثلة الثانية ليست  olehال يتبعها الفاعل، فيظهر وكل الكلمة 

 من اجلملة اجملهولية. 



ٛٔ 
 

 ، ديكن أن تشكلهاالفعل ادلتعدي ادلبٍت للمعلومإذا كان فاعلو ضمَتا من 

قاعدة يف تشكيل اجلملة اجملهولية بالطريقة الثانية، توضح الباحثة يف أن ال .طريقة الثانيةالب

 saya sudah mencuci mobil الباب السابق. يف األمثلة الثانية للجملة ادلعلومية السابقة "

itu إىل بداية اجلملة،  " ديكن أن تغَتىا إىل اجلملة اجملهولية وىي بطريقة نقل ادلفعول

قبل ادلسند.  subyekمث نقل مسند إليو  predikatادلسند  يف  -prefiks mengوحذف 

 Kamu mencium pipi anak ". كذلك يف األمثلة "Mobil itu sudah saya cuci فصار "

itu" فتغَت إىل " Pipi anak itu kamu cium." 

 أمثلة اجلملة ادلعلومية واجلملة اجملهولية:

 الجملة المجهولية الجملة المعلومية
ُعَمُر زَْيًداَضَرَب   ُضِرَب زَْيدٌ  

 يُ ْقرَأُ  الُقْرأنُ  يَ ْقرَأُ َأْْحَُد الُقْرأنَ 

 فُِتَح اْلَبابُ  فَ َتَح َعِليٌّ الَبابَ 

 



ٕٛ 
 

الفعل ادلعلوم ىو الفعل، أما الفعل اجملهول فهو وكل من أوكال الفعل ادلعلوم 

اجلملة حبيث أن يتغَت كان الفاعل ال يظهر يف  اليت تغَت بعض حركاهتا وذلا معاىن خمتلفة.

 ادلفعول بو إىل نائب الفاعل.

يف األمثلة السابقة، كلمة فُِتَح، يُ ْقرَأُ، ُضِرَب وىي من األفعال ادلبنية للمجهول، 

إىل نائب   فُِتحَ  ،الُقْرأنُ ، زَْيدٌ ألهنا ال يظهر الفاعل يف اجلملة  حبيث أن يتغَت  اسم 

 الفاعل.
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 الباب الخامس

 اختتام

 خالصة .أ

يف مثل كارنة بني تركيب اجلملة اإلندونيسية والعربية،  استنادا إىل نتيجة املق

واجلملة االستفهامية، واجلملة املعلومية واجلملة اجملهولية اجلملة االمسية، واجلملة الفعلية، 

 فيمكن أن تلخص الباحثة كالتايل: 

. وجود االختالف عن تعريف الكلمة واجلملة يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. 1

مة يف اللغة اإلندونيسية ىي جمموعة من احلروف واليت هلا معٌت، أما الكل

يف اللغة العربية  والكلمة جمموعة الكلمة تشكل فيها معٌت كامل تسمى اجلملة.

 .سمى باجلملة أو الكالموتكامل اجلملة اليت تشكل فيها معٌت  من ىي جمموعة 

ة االمسية يف اللغة وجو عام، تركيب اجلملة للجملة الفعلية واجلمل. على 2

، بينما كان تركيب اجلملة االمسية يف اللغة  S – P – O – Kاإلندونيسية بنمط 

-)فعل V – Sمسند إليو(، وللجملة الفعلية بنمط -)مسند S – Pالعربية بنمط 

 فاعل(.
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واللغة العربية بطريقة وضع كلمة  . تكوين اجلملة االستفهامية يف اللغة اإلندونيسية3

ىناك االختالف يف كتابة  رتفاع نغمة اجلملة.ام بعالمة )؟( أو ميكن باالستفها

يف بداية اجلملة  capitalأحرف دائما يستخدم اجلملة يف اللغة اإلندونيسية وىو 

 ويف اسم اإلنسان، والقرية، واملدينة وغريىا.

والذي . وجود االختالف للجملة املعلومية واجلملة اجملهولية يف اللغة اإلندونيسية، 4

ويف اللغة العربية عن يقع يف األفعال وتركيب املسند/مسند إليو/ومفعول بو. 

 طريق حذف املسند أو الفاعل مث تغيري صوت احلروف يف الفعل.

، وللجملة اجملهولية  S + P + O. منط اجلملة املعلومية يف اللغة اإلندونيسية وىي 5

املعلومية يف اللغة العربية فهو  . وأما منط اجلملةO + S + Pأو  O + P + Sبنمط 

S + V + O  وللجملة اجملهولية بنمط ،O + P . )ال يذكر الفاعل( 

ىذه  أن التحليل ىو الدراسة اللغوية أو الطريقة لوصف نتيجة املقارنة اللغوية.

الدراسة التقابلية هلا فوائد منها لشرح وتنبؤ الصعوبات واألخطاء يف تدريس اللغة. لذلك 

لتعليم اللغة الثانية، وتسهيل املدرس يف تخدام ىذه نتيجة التحليل التقابلي ميكن اس

نظر بسهولة مع  الطالب تلك املادة حىت يفهم توصيل املادة عن تركيب اجلملة العربية

 االختالف بني اللغتني.
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 اقتراحات  .ب

 بناء على نتيجة البحث عن حتليل تركيب اجلملة اإلندونيسية والعربية، فتعطى

لسهولة عملية تعليم اللغة العربية عند الطالب يف املرحلة اإلبتدائية، الباحثة اإلقًتاحات 

 وىذه اإلقًتاحات ىي على النحو التايل:

يرجى للمدرس أن يعرف أمهية تعلم اللغة األجنبية، ألن إحدى معامل األمة ينظر ( 1

ربية من أعظم ما اللغة العمن مستوى إتقان اللغة املمتلكة لسكاهنا، والسي

 اللغات.

 ( جيب على املدرس إجراء املقارنة بني اللغات األجنبية ولغة األم للطالب.2

( يف تعليم اللغة األجنبية، أن يقدم املدرس سهولة  للطالب عن طريق تقدمي املواد 3

 املنهجية.

 ( ينبغي على املدرس أن يستخدم الطرق املتنوعة واملناسبة باملواد عند التعليم. 4
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