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التحليل التقابلى عن اسم االشارة فى اللغة االندونسية و اللغة العربية و خطة تدريسها

فوتري شراح فرينتي
1511020176
أكيدا سواء باليد أو مع اآلخرين.ادلشكلة ادلوجودة يف ىذه األطروحة ىي ما ىي اوجو
اسم االشارةيظهر شيئًا ً
التشابو اسم االشارة باللغتُت اإلندونيسية والعربية؟  .2ما ىي اوجو االختالف اسم االشارة باللغتُت اإلندونيسية
والعربية؟  .3كيف يكون التعلم الصحيح لتعليماسم االشارةللمتحدثُت اإلندونيسيُت؟.
أىداف البحث أ .دلعرفة صورة حقيقية ألوجو التشابو واالختالف بُت  kata tunjukباللغة اإلندونيسية و اسم
االشارة باللغة العربية .2 .اجلهود ادلبذولة إلغلاد وصياغة خطة التدريس اسم االشارة ىي اللغة العربية اليت سيتم
استخدامها للطالب من خالل أوجو التشابو واالختالف ادلوجودة بالفعل  ،من أجل حتقيق وظيفة اسًتاتيجيات تعلم
اللغة العربية يف إندونيسيا .تتحدث ىذه الدراسة عن مقارنةاسم االشارةباللغتُت اإلندونيسية والعربية من خالل البحث
عن االختالفات والتشاهبات بُت  B1و  B2والبحث عن التعلم ادلناسب السم االشارةباللغة العربية .ىذا النوع من
البحث ىو حبث ادلكتبة.
نتائج البحث الواردة يف ىذه األطروحة ىناك اختالفات وأوجو تشابو قام ادلؤلفون بدراستها بعناية يف ىذا العنوان
باستخدام حتليل متناقض يف فهم وأنواع وخصائص وعناصر ووظائف حوالسم االشارةباللغتُت اإلندونيسية والعربية.
خلصت نتائج حتليل العنوان إذل وجود اختالفات وأوجو تشابو مصحوبة بالتعلم السليم عن اسم االشارة  ،ومن
االختالفات اليت أشار إليها أحدىم يف اإلندونيسية  ،ال توجد اختالفات يف استخدام الكلمات يف العدد ولكن يف
اللغة العربية إيزاروه لو اختالف يف الكلمات يف العدد  ،اثنُت  ،وىلم جرا .من ادلعادلة واحد منهم ىو من جانب النوع
 kata tunjukو اسم االشارة لديها رلموعة متنوعة من الكلمات اليت دتيز بُت ادلسافات القصَتة والطويلة.

الكلمة الرئيسية  :التحليل التقابلي ,اسم االشارة ,جطة التدريس.
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اسم االشارةيظهر شيئًا ً
التشابو اسم االشارة باللغتُت اإلندونيسية والعربية؟  .2ما ىي اوجو االختالف اسم االشارة باللغتُت اإلندونيسية
والعربية؟  .3كيف يكون التعلم الصحيح لتعليماسم االشارةللمتحدثُت اإلندونيسيُت؟.
أىداف البحث أ .دلعرفة صورة حقيقية ألوجو التشابو واالختالف بُت  kata tunjukباللغة اإلندونيسية و اسم
االشارة باللغة العربية .2 .اجلهود ادلبذولة إلغلاد وصياغة خطة التدريس اسم االشارة ىي اللغة العربية اليت سيتم
استخدامها للطالب من خالل أوجو التشابو واالختالف ادلوجودة بالفعل  ،من أجل حتقيق وظيفة اسًتاتيجيات تعلم
اللغة العربية يف إندونيسيا .تتحدث ىذه الدراسة عن مقارنةاسم االشارةباللغتُت اإلندونيسية والعربية من خالل البحث
عن االختالفات والتشاهبات بُت  B1و  B2والبحث عن التعلم ادلناسب السم االشارةباللغة العربية .ىذا النوع من
البحث ىو حبث ادلكتبة.
نتائج البحث الواردة يف ىذه األطروحة ىناك اختالفات وأوجو تشابو قام ادلؤلفون بدراستها بعناية يف ىذا العنوان
باستخدام حتليل متناقض يف فهم وأنواع وخصائص وعناصر ووظائف حوالسم االشارةباللغتُت اإلندونيسية والعربية.
خلصت نتائج حتليل العنوان إذل وجود اختالفات وأوجو تشابو مصحوبة بالتعلم السليم عن اسم االشارة  ،ومن
االختالفات اليت أشار إليها أحدىم يف اإلندونيسية  ،ال توجد اختالفات يف استخدام الكلمات يف العدد ولكن يف
اللغة العربية إيزاروه لو اختالف يف الكلمات يف العدد  ،اثنُت  ،وىلم جرا .من ادلعادلة واحد منهم ىو من جانب النوع
 kata tunjukو اسم االشارة لديها رلموعة متنوعة من الكلمات اليت دتيز بُت ادلسافات القصَتة والطويلة.
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Depag RI, Al-Qur’an danTerjemahannya, (Bandung, Cordoba : 2013), hlm. 483.

اهداء

اىديت ىذه الرسالة اذل :
 .1ايب سوفرينطو و امي فيت مشسَتح ,امد اهلل ىف عمرىا ,عرفنا بفضلهما بعد اهلل.
 .2اخيت الصغَتة انتان فوتري فرينيت ,اخي الصغَت بتنخ اجي سغر انوغرة ,اخيت الصغَتة
متَت خنسبل فرينيت ,اخيت الصغَتة منًتي مخسةاالضحي فرينيت ,ومجيع اسريت الذين
يدعوين و يعطي نشاطا.
 .3رفيق احملتملُت زلمد زمراين الذين قدموا التشجيع أيضا مساعدة يف كتابة رسالة
العلمية
 .4اما خزؽلة ,كيكي وحيوىن ,ليال حيات جهان ,ريئنس ئينسس ,سيت حببة ,سيت نور
عُت ,يسي فًتيا.
 .5اجلامعة االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج.

السيرة الذاتية

امسي فوتري شراح فرينيت ولدت يف كوتا غجح يف احدو عشرين من يوليو سنة .1994
البنت األوذل من االب سوفرينطو و االم فيت مشسَتح .تبدأ الباحثة التعليم روضة االطفال
عائشة كوتا غجح .مث استمرت تعليمها يف ادلدرسة االبتدائية احلكومية  2كوتا غجح .مث
استمرت تعليمها يف ادلدرسة الثناوية الكوثر رجابس بندر دلفونج .مث استمرت تعليمها ارل
ادلعهد دار السالم كونتور للبنات الثالث ودودرين جاو الشرقية .و يف سنة  2115م
سجلت ارل كتابة كطالب يف كلية الًتبية جامعة االسالمية احلكومية رادين انتان دلفونج يف
قسم اللغة العربية .و تدرس الباحثة يف ىذه اجلامعة حىت سنة  2119م.

شكر و تقديم
احلمد هلل الذى علم بالقلم علم االنسان مادل يعلم .الصالة و السالم على خامت
االنبياء الذى ارسل باللسان العرب و على الو وصحبو امجعُت وعن التابعُت و من تبعهم
باحسان اذل يوم الدين اما بعد.
مع االمتنان ,وأخَتا يسَت اهلل رل االدتام ىذه الرسالة العلمية حتت عنوان " :التحليل
التقابلى عن االسم االشارة ىف اللغة االندونسية و ىف اللغة العربية و تعليمها" .و يتمحور
ىذه الرسالة العلمية مقدمة لتكملة الشروط للحصول على الدرجة اجلامعة االوذل با اجلامعة
االسالمية احلكومية رادين انتان دلفونج .يف ىذه الفرصة قدمت الباحثة جزيل الشكر و
تقدير اذل :
 .1االستاذة الدكتورة احلاجة نَتفا ديانا ادلاجستَت ,كعميد كلية الًتبية و التعليم جبامعة رادين
اينتان االسالمية احلكومية المبونج.
 .2االستاذة الدكتورة امي ىجرية ادلاجستَتة كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية من كلية الًتبية
و التعليم جبامعة رادين اينتان االسالمية احلكومية المبونج.
 .3الدكتور جونتور جاىايا كيسوما ,ادلاجستَت كادلشرف االول ال1ي قد اعطٍت
االرشادات و التوجيهات الدتام كتابة ىذه الرسالة العلمية.
 .4الدكتور زلمد اكمنشح ,ادلاجستَت كادلشرف الثاين الذي قد االقًتاحات و التوجيهات
الدتام كتابة ىذه الرسالة العلمية.

.5رئيس وموظفو ادلكتبة ادلركزية  ،الطربية  ،قسم اللغة العربية جبامعة رادين اينتان االسالمية
احلكومية المبوصلالذين قدموا الراحة من حيث األدب الذي ػلتاجو الكاتب
.6لكل من والدي وأشقائي األصغر سنا وكذلك عائليت بأكملها الذين قدموا التشجيع
وادلساعدة ادلادية وغَت ادلادية على حد سواء.
.7لرفيق احملتملُت الذين قدموا التشجيع أيضا مساعدة يف كتابة رسالة العلمية.
.8ألصدقائياما خزؽلة ,كيكي وحيوىن ,ليال حيات جهان ,ريئنس ئينسس ,سيت حببة ,سيت
نور عُت ,يسي فًتيا ،نشكركم على مساعدتنا يف كتابة ىذه األطروحة  ،ونأمل أن ضلظى
دائما بالراحة يف شؤوننا .اهلل اليوم وغدا.
ً
شكرا لك على منحك ذاكرة مجيلة معك.
 .9ألصدقاءقسم اللغة العربيةفئة ً ، 2115
باندر المبونج  3اكتوبر  2119م
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الباب األول
مقدمة
أ .توضيع الموضوع
لتجنب سوء فهم معٌت عنوان األطروحة اليت سيدرسها الكاتب ولتيسَت ادلناقشة ،
يشعر الكاتب باحلاجة إذل التأكيد على بعض ادلصطلحات ادلستخدمة يف العنوان.
 .)1التحليل التقلبلي
كلمة التقابلي تأيت من التباين 2وىي كلمة دولة مستمدة من كلمة

contras

معٌت

سلتلف أو متناقض Haenry Guntur Tarigan .أوضح أن حتليل التباين ىو مقارنة بُت األنظمة
اللغوية ثنائية اللغة  ،على سبيل ادلثال األنظمة الصوتية واألنظمة ادلاحلية.
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 .)2اسم االشارة باللغة االندونسية )(kata tunjuk
وف ًقا

Abdul Chaer

 ،فإن كلمات التأشَت ىي الكلمات ادلستخدمة لإلشارة إذل

األشياء  ،4وؽلكن أن تكون العناصر ادلذكورة كائنات غَت حية أو كائنات حية .وف ًقا
(قاموس اإلندونيسي الكبَت)  ،تشَت الكلمة إذل اإلشارة إذل كائن ذي مخس حواس.

KBBI

5

2

John M. Echols dan Hasan Sadily, kamus inggris Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia,1996),
cet XXII, hlm. 114.
3
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung : Angkasa, 1992),
hlm. 4.

 .)3اسم االشارة باللغة العربية
أكيدا سواء كان حقيقيًا باليد
وف ًقا للشيخ مصطفى الغالييٍت اسم ىو ما يظهر شيئًا ً
أو مع اآلخرين إذا كان الشخص الذي مت تعيينو بالقرب من الشخص الذي يشَت أو كان
ادلوعد غَت حقيقي إذا كان الشخص الذي مت تعيينو غَت حقيقي أو كان الشخص الذي مت
تعيينو ليس أمام الشخص الذي مت تعيينو.

6

اسم االشارة  :ما يدل على معُت بواسطة اشارة حسية باليد و ضلوىا ,ان كان ادلشار اليو
حاضر ا ,او اشارة معنوية اذا كان ادلشار اليو معٌت ,أو ذاتا غَت حاضرة.

7

 .)4خطة التدرييس اسم االشارة
تعلم اللغة العربية ادلثارل ىو التعلم الذي يسمح للطالب بإتقان أربع مهارات لغوية
(مهرة اإلستماع  ،الكالم  ،القراءة  ،والكتابة) بشكل متناسب.

8

يف اسم االشارة التعلم ىناك  3أنواع من التعلم اليت سيتم شرحها  ،وىي:
أ .هنج التعلم
Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, ( jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm.

4

5

110.

Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2005 ), hlm. 828..
Syekh Musthafa Al Ghulayaini, Tarjamah Jamiud Durusil Arobiyah, (Semarang : CV Asy
syifa 1992), hlm. 236
7
Selamat darin, Bidayatul Ilmi Shorfi, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), hlm. 130.
8
Subur, Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Pemikiran Alternatif
Kependidikan, Vol 11 No 2, Januari-April 2006, hlm 1.
6

ب .اسًتاتيجية التعلم
ج .طريقة التعلم
من ىذه ادلكونات الثالثة  ،سيشرح الكاتب ما ىو مناسب لعملية التعلم اإلسالمي
للمتحدث اإلندونيسي الصحيح.

ب .خلفية المشكلة
اللغة بادلعٌت اليومي ىي لغة شفهية  ،يف حُت أن اللغة ادلكتوبة ىي انعكاس للغة
9
دائما زلور الًتكيز األكثر أعلية يف التواصل يف اجملتمع  ،ليس فقط يف
الشفوية  ،فاللغة ىي ً

أيضا يف كل مدينة أو منطقة أو قرية أو رلموعة أو فرد دائما حباجة إذل
بعض البلدان ولكن ً
لغة لنقل مجيع ادلعلومات .اللغة ىي كيان إنساين وفريد على وجو التحديد.10
حتتوي اللغة على عناصر مهمة للغاية للتعلم وادلعرفة  ،ىناك عنصرين للغة غلب أن
يكونا معروفُت  ،وعلا:
الشكل
Afifudin Dimyathi, Panduan Praktis Menulis Bahasa Arab, (Lisan Arabi : Sidoarjo, 2016),

9

hlm. 1
10

M. Akmansyah, Pemerolehan Bahasa sebagai Kemampuan Bawaan Manusia, Jurnal AlBayan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Vol IV, Edisi II, Desember 2012, hlm. 12

األشكال ىي األجزاء اليت ؽلكن أن دتتصها احلواس اخلمس .يتكون ىذا القسم
من عنصرين  ،وعلا قطاعي و  suprasegmentalتكون العناصر القطاعية من العناصر
األساسية األصغر  ،وىي :اخلطاب  ،الفقرة  ،اجلملة  ،العبارة  ،الكلمة  ،ادلورفيم ،
والصوت .بينما  suprasegmentalىو التجويد  ،والذي يتكون من عناصر الضغط والنغمة
وادلدة والراحة.
ادلعٍت
ادلعٌت ىو احملتوى الوارد يف النموذج أعاله .ينقسم ادلعٌت من األكرب إذل األصغر ،
أي :ادلعٌت ( morphemisادلعٌت ادللصق)  ،ادلعٌت ادلعجمى (معٌت الكلمة)  ،ادلعٌت النحوي
(معٌت العبارة  ،klausa ،اجلملة)  ،واخلطاب ادلسمى بادلعٌت.11
تصبح اللغة ىي زلور الًتكيز األكثر أعلية يف كل بلد على ىذه األرض  ،وسوف
جدا بُت الدولة نفسها  ،وخاصة البلدان اليت تصبح لغاهتا
دائما يف نطاق واسع ً
تتطور اللغة ً
دائما الناس لتسهيل
لغات وطنية ودولية مثل إحدى اللغات العربية اليت سيتم تعلم لغاهتا ً
التواصل على نطاق واسع يف التجارة  ،والسياسة  ،أو األشياء اليت هتم مصاحل الدولة.
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https://www.websitependidikan.com/2017/09/pengertian-hakikat-sifat-dan-unsur)bahasa.html (diakses pada 26 April 2019, pukul 21.30

للغة العربية ىي لغة يف عائلة سامية أو متناظرة  ،وف ًقا دلا قالو ر .توفيقكرومشان يف
رلتمع رسومي يسكن ادلنطقة العربية نشأ من جنس بشري واحد  ،ىو كوكاسي وغرب آسيا
 ،وقد تعزز ىذا االفًتاض باالكتشافات األثرية يف القرنُت الثامن عشر والتاسع عشر واليت
أظهرت وجود اجملتمع و تسمى لغات اللغة القدؽلة  .semit12اللغة السامية ىي يف الواقع
ليست فقط العربية بل العديد من اللغة السامية اليت غلب أن تكون معروفة من بُت لغات
أخرى ؛ السريانية وادلانديرا والنبطية والسامرية واآلرامية  ،إخل .لكن اللغة السامية اليت تبقى
حىت اآلن ىي اللغة العربية فقط  ،إذل جانب اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة يف ادلنطقة
وحظرا على الوحي الذي
امرا
العربية من اللغة العربية ىي ً
ً
أيضا القرآن حيث أعطى اهلل أو ً
عندما مت حتويل النيب زلمد إذل كتاب حىت اآلن أصبح دليالً للمسلمُت يف العادل .لذلك ،
أصبحت اللغة العربية سريعة بسبب فضول ادلسلمُت حول مضمون القرآن نفسو.
يف اللغة العربية ىناك شيء يسمى النحو و الصرف .إن ىذين األمرين مرتبطان
بشدة باللغة العربية ألن ىذا ىو ما يعزز تعلم اللغة العربية كمبتدئ .يف البحو  ،من ادلهم أن
نعرف تقسيم اجلمل اليت تشكل أساس تعلم النحو  ،وىي:
 .1اسم
Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab, (Kencana : Jakarta, 2015), hlm. 3
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 .2فعل
 .3حرف
ينقسم اسم على أساس عام واخلاص إذل  2وىي ؛ اسم نكرة واسم معاريف.
واحد من ادلعاريف ىي اسم االشارة.
خاصا سواء باليد أو آلخر إذا كان
اسم االشارة ىو أحد العناصر اليت تُظهر شيئًا ً
الشخص ادلعُت بالقرب من الشخص الذي يعينو أو يعينو غَت واقعي إذا كان الشخص
ادلعُت غَت حقيقي أو إذا دل يتم تعيُت شخص معُت أمام الشخص ادلعُت.13
أيضا كلمة  ،والكلمات
يف اللغة اإلندونيسية  ،يُطلق على اإلسالم اإلسالمي ً
عبارة عن كلمات تُستخدم لإلشارة إذل األشياء .14ال يوجد الكثَت من الكلمات نقطة
سلتلفة ادلستخدمة يف االندونيسية والعربية.

13

Syekh Musthafa Al Ghulayaini, Tarjamah Jamiud Durusil Arobiyah, (Semarang : CV Asy
syifa 1992), hlm. 236.
Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm.
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110.

اسم االشارة قريب
Ini ( laki-laki)
Ini ( dua laki-laki )
Ini ( perempuan )
Ini ( dua perempuan )
Ini jamak

َى َذا

َى َذ ِان \ َى َذيْن
ِى ِذه
َ
ِ َىت
ِ ْ َان \ َىت
ُت
َ
َى ُؤالَِء

اسم االشارة بعيد

Itu ( laki-laki )
Itu ( perempuan )
Itu ( jamak )
Disini
Disana
Jauh disana

ِ
ك
َ َذال
ك
َ ْتل
ك
َ ِاُولَئ

ُىنَا
اك
َ َُىن
ِ
ك
َ ُىنَال

عددا من االختالفات والتشاهبات اليت ؽلكن للباحثُت البحث فيها بُت
كن ىناك ً
اللغتُت ادلتعلقتُت بادلؤشرات.
أمثلة على ادلؤشرات:
.1

Ini rumah saya

.2

itu jalan menikung

أمثلة على اسم االشارة :
ِ
اب
َ .1ى َذا كتَ ٌ
ِ
ك طَ ِريْ ٌق
 .2ذَال َ
رمبا ال تدرك كلمة أو اسم االشارة أهنا تؤثر على الغرض من الكلمة اليت تريد
تعيينها  ،وخاصةً يف اللغة العربية  ،فإن اسم االشارة لو أشكال سلتلفة يف استخدام شيء
تريد تعيينو يف ادلذكر أو ادلؤنث.
من ىذا يريد الكاتب أن يبحث عن االختالفات والتشاهبات ادلوجودة يف اسم
االشارة باللغة االندونسية و باللغة العربية على النحو التارل:
 .1ادلعٍت

 .2النوع
 .3ادليزة
 .4العناصر
 .5الوظيفة
من بُت ىذه ادلكونات اخلمسة اليت يرغب الكاتب يف فحصها باستخدام التحليل
التبايٍت للنقطة باللغتُت اإلندونيسية والعربية .أوضح ىانري جونتور تارغلان أن التحليل
التبايٍت ىو مقارنة نظامُت لغويُت  ،على سبيل ادلثال أنظمة الصوت وأنظمة ادللح.15
دائما صعوبات ،
يف كل عملية تعلم أو تدريس اللغة العربية واإلندونيسية  ،توجد ً
لذا فهي يف التعلم دل جتد رضاىا اخلاص يف احلصول على تلك ادلعرفة .ومع ذلك  ،يف التعلم
 ،ؽلكننا أن صلد الطريقة أو الطريقة أو االسًتاتيجية الصحيحة لتحقيق الرضا يف تعلم اللغتُت
 ،لذلك دل تعد ىناك صعوبة يف تعلمها  ،ولكن ىناك دوافع أكرب لتعلم ادلزيد.
لذلك  ،يرغب ادلؤلف يف مناقشتو عن طريق التناقض بُت اسم االشارة أو
الكلمات النقطية باستخدام اللغتُت .من خالل مقارنة الكلمات باللغتُت العربية

15

Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung : Angkasa,
1992), hlm. 4.

واإلندون يسية  ،من ادلتوقع أن جتد تشاهبات واختالفات عن االثنُت .مث احبث عن اسم
االشارة التعلم للمتحدثُت اإلندونيسية.

ج .التركيز و التركيز الفرعي للبحث
تركيز البحث ادلطلوب يف ىذا العنوان ىو :التحليل التقابلى عن االسم االشارة ىف اللغة
االندونسية و ىف اللغة العربية و تعليمها.
الًتكيز الفرعي الذي سيتم البحث عنو يف ىذا العنوان ىو:
أ .إظهار أوجو التشابو واالختالف بُت طالب  B1و  B2لتعلمهم.
ب .إظهار نقاط االختالف بُت طالب  B1الذين لديهم الفرصة للتسبب يف صعوبات يف
صعوبات التعلم وأخطاء الطالب يف اللغة  B2؛
ج .اقًتاح حلول (طرق) للتغلب على التدخالت ضد  B2اليت سيتعلمها الطالب.
د .تقدًن عدد من التمارين على العناصر اليت سيكون ذلا اختالفات بُت  B1و  B2اليت
سيتعلمها الطالب.

د .مشكلة البحث
من خلفية ادلشكلة ؽلكن حتديد ادلشاكل على النحو التارل:
 .1ما ىي أوجو التشابو عن اسم االشارة باللغتُت اإلندونيسية والعربية؟
 .2ما ىي أوجو االختالف عن اسم االشارة باللغتُت اإلندونيسية والعربية؟
 .3كيف يكون خطة التدرريس الصحيح لتعليم اسم االشارة للمتحدثُت اإلندونيسية؟
ه .أهداف و فوائد البحث
 .1أىداف البحث
أ .دلعرفة الوصف الصحيح ألوجو التشابو واالختالف بُت الكلمات اسم االشارة باللغة
اإلندونيسية و اسم االشارة باللغة العربية.
ب .اجلهود ادلبذولة إلغلاد وصياغة تعلم اللغة العربية واليت سيتم استخدامها للطالب من
خالل أوجو التشابو واالختالف ادلوجودة بالفعل  ،من أجل حتقيق وظيفة التعلم باللغة
العربية يف إندونيسيا.
 .2فوائد البحث.
أ .كوسيلة إلضافة معرفة جديدة وتعميق ادلعرفة احلالية للباحث نفسو.

ب .تقدًن مساعلات علمية يف رلال تدريس اللغة العربية  ،خاصة تلك ادلتعلقة مبسألة إسم
االشارة.
ج .كونو مصدر مرجعي للباحثُت يف ادلستقبل فيما يتعلق بكلمة اسم االشارة باللغة
االندونسية أو اسم االشارة باللغة العربية.

و .األدب مراجعة
دل يعثر ادلؤلف أو دل يعثر على أطروحة أو حبث آخر يناقش " التحليل التقابلى
لالسم االشارة ىف اللغة االندونسية و ىف اللغة العربية و تعليمها" .ومع ذلك  ،فقد أجريت
العديد من الدراسات على دراسات متناقضة  ،أي بُت العربية واإلندونيسية.
كتب األطروحة أمحد نور صديق  ،طالب يف جامعة رادين إنتان بندر المبونج
اإلسالمية احلكومية يف عام  2118بعنوان "التحليل السليب لتناقض اجلملة باللغتُت العربية
واإلندونيسية وكذلك خطط التعلم يف ادلدرسة العليا" .تناقش ىذه األطروحة أوجو التشابو
أيضا عن خطة
واالختالف يف اجلمل السلبية من العربية واإلندونيسية حيث يبحث ادلؤلف ً

العليا أو يصممها حبيث يكون للطالب الذين يدرسون اجلمل
تعليمية مستخدمة يف ادلدرسة ُ
السلبية بالعربية واإلندونيسية الراحة لتعلمها.
وقد كتب أطروحة أمحد ريدلو طالب من جامعة الدولة اإلسالمية من سنن كلجغ
يوجياكارتا يف عام  2116بعنوان "حتليل التباين جلمال ادلعاين يف اللغة العربية واإلندونيسية
وآثارىا على التعلم باالغة" .تناقش ىذه األطروحة مجال ادلعٌت باللغة العربية  ،مبا يف ذلك
دراسة البالغة حول موضوع دراسة علوم البادي ومجال ادلعٌت يف اإلندونيسية مبا يف ذلك
دراسة ادلصممون (أسلوب اللغة األدبية) على موضوع دراسة ادلشكالت اذليكلية واآلثار
النامجة عنها.
لتجنب اإلدراك اخلاطئ لوجود أوجو التشابو مع األحباث السابقة  ،حيث
أيضا التحليل التبايٍت كمحلل للبيانات  ،لكن ادلؤلف سَتكز على موضوع
يستخدم ادلؤلف ً
الدراسة اليت دتت دراستها  ،وىي اسم االشارة باللغة اإلندونيسية و اسم االشارة باللغة
أيضا أو جعل التعلم حيث ؽلكن للطالب فهم يف تعلم اسم
العربية حيث يبحث ادلؤلف ً
االشارة باللغة العربية.

ز .طرق البحث

طريقة البحث ىي الطريقة ادلستخدمة يف أنشطة البحث.16
 .1نوع البحث
ىذا النوع من األحباث ىو حبث ادلكتبة  ،أي البحث الذي يستخدم البيانات أو
ادلواد الالزمة الستكمال البحث الذي نشأ من الدراسة يف شكل
كتب  ،موسوعات  ،قواميس  ،رلالت  ،رلالت  ،إخل.17
يريد حبث ادلكتبة ىذا مناقشة أوجو التشابو واالختالف يف إسم االشارة باللغتُت
اإلندونيسية والعربية باستخدام مصادر سلتلفة دقيقة وفعالة وكذلك سلتلف األدب حىت
يتمكنوا من العثور على أوجو التشابو واالختالف يف إيزًن باللغتُت.
سيتم مجع البيانات اليت مت احلصول عليها وفحصها حبيث ؽلكن حتليلها ومراجعتها بطريقة
مفاىيمية حبيث ؽلكن تطبيقها حسب احلاجة.
 .2تقنيات مجع البيانات

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Pusataka Setia : Bandung, 2008), hlm. 43.

16

Nursapia Harahap, ”Penelitian Kepustakaan”, Iqra volume 08 no.1, Mei 2014, hlm. 68.

17

يستخدم مجع البيانات يف ىذه الدراسة طريقة ادلكتبة .مجع البيانات ىو تسجيل
األحداث أو األشياء أو البيانات أو اخلصائص لبعض أو كل عناصر السكان من ادلال
سوف تدعم أو تدعم البحوث.18
إذن يتم مجع البيانات من البيانات األولية والبيانات الثانوية:
أ .البيانات األولية ىي البيانات اليت يتم احلصول عليها أو مجعها مباشرة يف ىذا اجملال من
قبل الشخص الذي غلري البحث أو الشخص الذي ػلتاجها.19
ب .البيانات الثانوية ىي البيانات اليت يتم احلصول عليها أو مجعها من قبل األشخاص
الذين يقومون بإجراء األحباث من ادلصادر ادلوجودة .ىذه البيانات  ،اليت يتم احلصول
عليها عادة من ادلكتبة أو من تقارير الباحثُت السابقي اليت تتعلق هبوية اسم االشارة
باللغتُت اإلندونيسية والعربية .البيانات الثانوية تسمى أيضا البيانات ادلتاحة.20
وبالتارل يتم احلصول على ىذه البيانات من ادلصادر ادلوجودة أو من الكتب
ادلوجودة لتكون قادرة على دعم ىذا البحث حبيث تكمل الدراسة اليت مت احلصول عليها
البيانات باستخدام التقنيات الوثائقية.
18

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodolagi Penelitian dan Aplikasinya, (Ghalia
Indonesia : Bogor, 2002), hlm. 83.
Ibid, hlm. 82.
20
Ibid, hlm.82.
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 .3تقنيات حتليل البيانات
فقال

Moleong .DJ

حتليل بيانات ىو عملية تنظيم البيانات وفرزىا يف أظلاط

وفئات ووحدات وصف أساسية حبيث ؽلكن العثور على السمات وؽلكن صياغة فرضيات
العمل كما ىو مقًتح من البيانات.21
يتم تبسيط حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها يف شكل يسهل فهمو أو قراءتو
حبيث ؽلكن فحص ىذا البحث واختباره واإلجابة عليو بعناية وبعناية.
أ .طريقة التحليل التقابلي
تُستخدم طريقة التحليل التقابلي ىذه إلغلاد ادلشكالت اليت يواجهها الطالب يف
القواعد ومن مث العثور على اخلطة التعليمية الصحيحة للقواعد النحوية .واالختالفات يف
قواعد اللغة يف كلتا اللغتُت .حتليل التقابلي لديو اخلطوات التالية:
 )1قارن بُت ىياكل اللغة احلالية ولغات ادلصدر.
 )2توقع صعوبات الطالب.
 )3ترتيب لغة التدريس واإلعداد
ب .طريقة التحليل الوصفي
Ibid, hlm.97

21

التحليل الوصفي ىو إجراء إحصائي الختبار تعميم البحث على أساس متغَت
واحد  ،وغلب أن يكون نوع التقنية اإلحصائية ادلستخدمة يف اختبار الفرضيات الوصفية
وف ًقا لنوع البيانات أو ادلتغَت القائم على مقياس القياس.22
يف ىذا التحليل الوصفي يتم مجع البيانات اليت مت احلصول عليها ومن مث ترتيبها
يف بيانات دقيقة وفعالة.

Ibid, hlm. 136.

22

الباب الثاني
أساس النظرية
أ .اسم االشارة في اإلندونيسية
 .1فهم اسم االشارة يف اإلندونيسية
وف ًقا

Abdul Chaer

 ،فإن كلمات التأشَت ىي الكلمات ادلستخدمة لإلشارة إذل

األشياء  ،23وؽلكن أن تكون العناصر ادلذكورة كائنات غَت حية أو كائنات حية .وف ًقا

KBBI

(قاموس اإلندونيسي الكبَت)  ،تشَت الكلمة إذل اإلشارة إذل كائن ذي مخس حواس.
كلمات التأشَت

()Demonstrativa

24

وف ًقا للغة اللغوية عبارة عن كلمات تعمل بشكل زلدد

لإلشارة إذل األشخاص أو الكائنات أو حتديدىا 25.ػلتوي كلمة التعيُت على الغرض من
كلمة تدل على الكائن ادلعُت من أجل توضيح شيء مقصود.

Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, ( jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm.

23

Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2005 ), hlm.

24

Ibid, hlm. 412.

25

110.
828..

من التعاريف ادلذكورة أعاله  ،ؽلكن أن طللص إذل أن كلمة ادلؤشر ىي كلمة تُظهر
الكائن الذي تريد اإلشارة إليو وأن الكائن ادلشار إليو ليس فقط الكائن القريب (ادلرئي
أيضا.
أيضا استخدام كلمة التأشَت البعيدة (غَت ادلرئية للعُت) ً
للعُت) ولكن ؽلكن ً
 .2نوع اسم االشارة يف اإلندونيسية
ىناك عدة أنواع من كلمات التأشَت يف اإلندونيسية حتتاج إذل أن تكون معروفة  ،وىي:
أ) .مشَتا كلمات قريبة
ىذا  ،ىنا
ب).كلمات التأشَت ادلتوسطة
ىناك
ج) .كلمات بعيدة البعد
ىذا  ،ىناك

26

Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, ( jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm.

26

112-113.

 .3خصائص اسم االشارة يف اإلندونيسية
يف كل كلمة أو مجلة ىناك خصائص تشَت إذل أن الكلمة يشار إليها بكلمة
توضيحية  ،وىنا ىي خصائص كلمة توضيحية :
خصائص كلمات التأشَت القريبة:
أ).

ىناك كائن معُت

ب) .الكلمات اليت تؤكد على أولئك الذين مت تعيينهم
ت) .ؽلكن أن تكون الكائنات ادلعينة كائنات حية أو غَت حية.
ث) .الكائن ادلعُت ىو أمام السماعة
ج) .الكلمة اليت ؽلكن أن تكون بديالً لكائن قريب.
خصائص الكلمات التأشَت البعيدة:
أ).

الكائن ادلعُت بعيد عن وجو ادلتحدث

ب) .ىناك كائن معُت
ت) .ؽلكن أن تكون الكائنات ادلعينة كائنات حية أو غَت حية

27

Ibid, hlm 111-112.

27

 .4عناصر الكلمات التأشَت يف اإلندونيسية
على عكس الكلمات العربية  ،فإن الكلمات اإلندونيسية ليست سوى عدد قليل
وؽلكن استخدامها يف مجيع اجلمل تقريبًا  ،فيما يلي عناصر الكلمات اإلندونيسية:
أ .ىذا
ب .ذالك
ج .ىناك
د .ىنا
 .5وظيفة الكلمات إذل أجل غَت مسمى يف اإلندونيسية
وظيفة الكلمات التأشَت ىي كما يلي:
أ .تصبح مؤشر كائن
ب .كونو زلدد أو زلدد
ج .تصبح بديال عن األشياء
د .الًتكيز على األعضاء

ه .كن مؤشرا على العالقات أو العالقات

28

ب .اسم اإلشارة باللغة العربية
 .1تعريف اسم اإلشارة باللغة العربية
أكيدا سواء كان حقيقيًا باليد
وف ًقا للشيخ مصطفى الغالييٍت اسم ىو ما يظهر شيئًا ً
أو مع اآلخرين إذا كان الشخص الذي مت تعيينو بالقرب من الشخص الذي يشَت أو كان
ادلوعد غَت حقيقي إذا كان الشخص الذي مت تعيينو غَت حقيقي أو كان الشخص الذي مت
تعيينو ليس أمام الشخص الذي مت تعيينو.

29

اسم االشارة  :ما يدل على معُت بواسطة اشارة حسية باليد و ضلوىا ,ان كان
ادلشار اليو حاضر ا ,او اشارة معنوية اذا كان ادلشار اليو معٌت ,أو ذاتا غَت حاضرة.
وف ًقا للشيخ

Syamsuddin Muhammad Araa’ini

لإلشارة إذل شيء زلدد.

30

 ،فإن إيزًن إيزاروه إيزًن يستخدم

31

28

Ibid, hlm. 110
Syekh Musthafa Al Ghulayaini, Tarjamah Jamiud Durusil Arobiyah, (Semarang : CV Asy
syifa 1992), hlm. 236
30
Selamat darin, Bidayatul Ilmi Shorfi, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), hlm. 130.
31
Syekh Syamsuddin Muhammad, Ilmu Nahwu, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015),
hlm. 94.
29

اسم اإلشارة ىو أي شيء يتم تعيينو من قبل احلواس البشرية يف شكل كائنات غَت
حية أو كائنات حية إلعطاء إشارة إذل أن ادلقصود الكائن .ومع ذلك  ،فإنو ؼلتلف عن
كلمات التأشَت يف اإلندونيسية  ،يف اسم اإلشارة باللغة العربية.
يتم تصنيف اسم اإلشارة اسم معارف إلظهار بعض .اسم اإلشارة يتم وضعها وفقا
اسم ادلعُت والنوع والكمية.
 .2أنواع اسم اإلشارة باللغة العربية
ىناك عدة أنواع من التقسيم أو التخصص يف اسم اإلشارة باللغة العربية  ،اسم
اإلشارة لو  3مستويات زلددة (ادلشار اليو) وىي :القريبة وادلتوسطة وادلتوسطة والبعيدة:
أ .إلظهار إغالق ال ترتدي الكاف أو الم.
َى َذأَ ,ى ِذهُِ ,ىنَا
ب .إلظهار من يرتدي الكاف.
َذ َاك
ج .إلظهار البعد ارتداء الكاف و الم معا.

32

Ibid, hlm. 131

32

ِ
اك
َ َ ُىن,ك
َ  تِْل,ك
َ  َذال.

:ما يلي ىو تقسيم يف اجلدول
اسم االشارة قريب
Ini ( laki-laki)
Ini ( dua laki-laki )
Ini ( perempuan )
Ini ( dua perempuan )
Ini jamak

َى َذا

َى َذ ِان \ َى َذيْن
ِى ِذه
َ
ِ َىت
ِ ْ َان \ َىت
ُت
َ
َى ُؤالَِء

اسم االشارة بعيد
Itu ( laki-laki )
Itu ( perempuan )
Itu ( jamak )
Disini
Disana
Jauh disana

ِ
ك
َ َذال
ك
َ ْتل
ك
َ ِاُولَئ

ُىنَا
اك
َ َُىن
ِ
ك
َ ُىنَال

 .3خصائص اسم اإلشارة باللغة العربية
فيما يلي خصائص اسم اإلشارة:
أ).

يتم استخدام اسم اإلشارة َذ ِان وتان عندما يكون رفع ( ُُ ) ،ىو مبٌت ألف

يتم استخدام اسم اإلشارة ذين و تُت عندما نصب و جار مبٌت ،اسم اإلشارة مبا
يف ذلك اسم مبٌت  ،على الرغم من وجود آراء تقول أن اسم اإلشارة تسمئ اسم تثنية.
ب) .قد يتم قراءة اسم ذه وتو السكون أو قراءة كسرة اذلاء' .إذا كنت تقرأ
الكسرة  ،فيمكنك قراءتو باختصار أو القراءة الطويلة.
ت) .يُعترب الكاف اخلطاب الذي يقع يف اسم اإلشارة  ،حكماً بالسجن ػلتوي
على أحكام مثل الكاف ضمَت خطاب يف رلتمع الالفتات  ،مثل:
.1

َذ ِاك كِتَاب ِ
ك يَا تِلْ ِمْي َذةٌ
ُ

.2

َذالِ ُكما كِتَاب ُكما ياتِلْ ِمي َذتَ ِ
ان
َ ُ َ َ ْ

.3

ِ ِ
ِِ
ات
َذال ُك َّن كتَابُ ُك َّن يَاتلم َذ ُ

يفًتض بعض علماء النحو أن اسم اإلشارة ىو معرب على الرغم من أن شكل مفرد
ىو مبٌت  ،وطريقة تكوينو غلب أن تضاف يف النهاية األلف و النون (33ان) و النون (ين).
الحظ التكوين أدناه:
مذكر  :ىذا – ىذان \ ىذين
مؤنث  :ىذه – ىتان \ ىتُت
 .4عناصر اسم اإلشارة يف اللغة العربية
توجد عدة اختالفات يف الكلمات يف اسم اإلشارة  ،ويف اسم اإلشارة ينقسم إذل
عدة أجزاء  ،لكل منها مكان يف كل مجلة  ،فيما يلي عناصر إيسيم إيساروه:
أ .ذا دلذكر
ب .ذان للمثٌت مذكر
ج .ذاه للمفرد مؤنث
د .تان للمثٌت مؤنث
ه .اوالء دلذكر اجلمع و مؤنث
و .ىناك إلظهار األماكن البعيدة
33

Rappe, Kaidah Perubahan Bentuk Isim Mufrad menjadi Bentuk Mutsanna dan Bentuk
Jama’, Jurnal UIN Alauddin, vol V, no 1, januari-juni 2017, hlm. 95.

ز .ىنا لتظهر لك األماكن القريبة.

34

 .5وظيفة اسم اإلشارة باللغة العربية
يف اسم اإلشارة يوجد من يستخدمون الكاف و اذلاء تنبيو  ،وكالعلا ذلما وظائف
سلتلفة يف استخدامها  ،وعلا:
أ .لفظ اًن اإلشارة من خالل ارتداء اذلاء تنبيو
قد تدخل اذلاء تنبيو بإسم اإلشارة ىذا و ىذه و ىذان و ىذين و ىاتان و ىاتُت و
ىؤالء.

35

اب َعلَى ادل ْكتَب
ادلثالَ :ى َذا كِتَ
ٌ
َ
يوضح اذلاء ىنا أن ادلسافة بُت السماعة والكائن قريبة وؽلكن الوصول إليها عن
طريق الرؤية واحلواس األخرى.
يشار إذل مكان قريب باستخدام مثال لفظ ُىنَا أو َى ُهنَا:
اِنَّا ىهنَا قَ ِ
اع ُد ْو َن
َُ
)“sesungguhnya kami hanya duduk menanti disini saja.”(Al-Maidah: 24
Ibid, hlm 131
Syekh Syamsuddin Muhammad, Ilmu Nahwu, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015),

34
35

hlm. 95.

ِ
لألماكن البعيدة باستخدام لفظ ىهنا ىن َ ِ
ك أو َمثَّ كما يف ادلثال:
َ َُ َُ
اك ىنَّا َىنَّا ُىنَال َ
ِ
ت َمثَّ
َواذَ َاراَيْ َ
)“dan apabila kamu melihat disana (singa). (Al-Insan: 20

ب .لفظ اسم اإلشارة يرتدي الكاف
بعيدا  ،فقم بتضمُت اسم اإلشارة مع حرف الكاف
إذا كان الشيء ادلشار إليو ً
الذي ؽلكن أن يتغَت مع تغَت الكاف اسم ضمَت ،إذل الشخص الذي يتم التحدث إليو مثل
لفظ:
)1

َذ َاك للمفرد مذكر

)2

َذ ِاك للمفرد مؤنث

)3

ذَ ُك َما للتثنية مذكر أو مؤنث

)4

ذَ ُك ْم للجمع مذكر

)5

ذَا ُك َّن للجمع مؤنث

36

Ibid, hlm. 96.

36

لك َذلَ ِ
قد تضيف خطابات الم قبل الكاف  ،على سبيل ادلثالَ :ذ ِ
ك َذلِ ُك َما َذالِ ُك ْم
ذَالِ ُك َّن وال غلوز لرسائل الم الدخول إذل موثٌت وصيغة اجلمع وف ًقا ذلجات أولئك الذين
ؽلدوهنا .37ومع ذلك  ،ؽلكن أن يدخل الكاف كالعلا إذا كان يف حالة بعيدة ذَانِ ُك َما
ك .وبالتارل قد ال تدخل احلروف الم اسم اإلشارة على شكل مفرد إذا سبقتها
تَانِ ُك َما أُلَئِ َ
الرسالة اذلاء التنبيو ،مثل لفظ َى َذا .لذلك أقول لو إذا كان يف حالة بعيدة  ،وىي َى َذ َاك.38
ج .تحليل التقابلي
 .1فهم حتليل التقابلي
كلمة التقابلي تأيت من التباين 39وىي كلمة دولة مستمدة من كلمة  contrasمعٌت
سلتلف أو متناقض.
 Haenry Guntur Tariganأوضح أن حتليل التباين ىو مقارنة بُت األنظمة اللغوية
ثنائية اللغة  ،على سبيل ادلثال األنظمة الصوتية واألنظمة ادلاحلية.

40

Ibid, hlm. 96.

37

38

Ibid, hlm. 96.
John M. Echols dan Hasan Sadily, kamus inggris Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia,1996),
cet XXII, hlm. 114.
40
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung : Angkasa,
1992), hlm. 4.
39

اوضح

fisiak

تعريف التحليل ادلقارن ىو فرع من اللغويات الذي يبحث يف ادلقارنة

بُت لغتُت أو أكثر من النظم أو النظم الفرعية للغة هبدف إغلاد االختالفات والتشاهبات بُت
اللغتُت .وف ًقا لتحليل  Ladoالتبايٍت  ،فهو طريقة لوصف صعوبة أو سهولة متعلمي اللغة
يف تعلم لغة ثانية ولغة أجنبية  ،التحليل التبايٍت ليس فقط دلقارنة العناصر اللغوية يف اللغة
األوذل ( )1Bمع اللغة الثانية ( ، )2Bولكن يف نفس الوقت للمقارنة والوصف اخللفية
الثقافية باللغتُت حبيث ؽلكن استخدام النتائج لتدريس لغة ثانية أو لغة أجنبية.

41

لذلك ؽلكن االستنتاج أن التحليل التبايٍت ىو دراسة اللسانيات اليت تدرس مقارنات
اللغة وأوجو التشابو يف األشكال الصوتية وادلورفولوجية والنحوية.
 .2خصائص التحليل التقابلي
يذكر اخلرباء اللغويون أن "التحليل التبايٍت لو جانبان علا اجلانب اللغوي واجلانب
النفسي .اجلانب اللغوي للتحليل التبايٍت يتعلق بتوفَت اللغة من أجل مقارنة لغتُت .يف ىذه
احلالة يوجد شيئان مهمان  ،وعلا ما تتم مقارنتو  ،وكيفية مقارنتو .يف حُت أن اجلانب

41

Umi Hijriyah ,Analisis Kontarstif Pembelajaran Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia
,(Bandar Lampung : Fakta Press,2014), hlm. 9-10.

النف سي للتحليل التبايٍت يتعلق بصعوبة التعلم  ،وكيفية ترتيب ادلواد التعليمية وكيفية تقدًن
ادلواد التعليمية.42
تتميز طريقة التحليل التبايٍت ىذه بالفعل بالعديد من اخلصائص ادلتعلقة بعملية تعلم
اللغة العربية .ؽلكن رؤية اخلصائص ادلذكورة يف السياق التارل.
أ .ىذه الطريقة ىي دراسة لغة وصفية وعملية.
ب .تقارن ىذه الطريقة بشكل متباين بُت لغتُت أو أكثر.
ج .ىذه الطريقة أيضا يف عملية التعلم تعطي األولوية لدراسة ادلواد التعليمية.

43

 .3أنواع التحليل التبقابلي
أ .التحليل اللغوي التقابلي الدقيق
مت تعديل التحليل اللغوي الدقيق على النظام الفرعي اللغوي  ،أي النظم الفونولوجية
والصرفية والنحوية والداللية .تتم مقارنة النقاط من كل لغة مصدر ونظام فرعي للغة الوجهة
لتحديد أوجو التشابو واالختالف بُت اللغتُت ادلتشاهبتُت.

42

Ibid ,hlm. 16.
Dzulhanan.Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: rajawali pres, 2014),
cet-ke1, hlm. 62.
43

على ادلستوى الصويت  ،غلب أن تقارن ادلقارنة بُت العمليات الشكلية للغة ادلصدر
واللغة ادلستهدفة  ،وخصائص فئات الكلمات  ،وعمليات االشتقاق والتسريب  ،والفئات
النحوية.
ب .حتليل التباين الكلي
دل يقارن حتليل التباين اللغوي الكلي عناصر اللغة كنظام إشارة يركز فقط على حتليل
الكلمات أو معٌت الكلمات  ،ولكنو تطور إذل حتليل أوسع وأكرب  ،مثل النصوص واآليات
وادلقاالت وادلقابالت.

44

 .4الغرض من التحليل التبقابلي
اذلدف من التحليل التقابلي ىو حتديد جوانب التباين أو التباين بُت لغتُت أو أكثر
قابلتُت للمقارنة  ،وىناك نوعان من األساليب يف التحليل التبايٍت  ،وعلا حتليل التباين ادلطبق
(حتليل التباين ادلطبق) وحتليل التباين البحت .يقارن ىذان النهجان اللغتُت األوذل والثانية
لكنهما ؼلتلفان يف الغرض .يهدف التحليل التبايٍت ادلطبق إذل حل ادلشكالت الًتبوية ،
بينما يهدف التباين البحت إذل دراسة تصنيف اللغة .من خالل ىذا النهج التبايٍت  ،سيتم
أيضا من الكشف عن
احلصول على دتيز كل لغة  ،ومن خالل الدراسات ادلقارنة  ،ستتمكن ً
Joa Daniel Parera, Linguisik Edukasional, ( Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 1997), hlm.
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34.

أن االختالفات الثقافية (بُت ثقافة اللغة األوذل واللغة الثانية) ذلا آثار على االختالفات يف
مظهر اللغة.

45

يرتبط غرض التحليل التبايٍت بعملية التعليم والتعلم الثانية  ،كما أوضح تارغلان على
النحو التارل:
أ .إلعداد مواد تدريس اللغة الثانية  ،واليت تتم صياغتها بناءً على نقاط سلتلفة بُت
قواعد اللغة (اذليكل) األوذل ( )1Bوقواعد اللغة الثانية ( )2Bاليت سيتم دراستها من قبل
الطالب.
ب .إلعداد تدريس اللغة الثانية اليت تقوم على وجهة نظر علم النفس السلوكي
واللغوي البنائي.
ج .إلعداد فصول تعلم اللغة ادلتكاملة بُت طالب اللغة األوذل ( )1Bواللغة الثانية
( )2Bاليت غلب أن يتعلمها الطالب.
د .إلعداد إجراءات التعلم أو تقدًن مواد تعلم اللغة الثانية.
اخلطوات ىي:
أ .اظهار أوجو التشابو واالختالف بُت طالب  1Bو  2Bسوف يتعلم الطالب.
)Tajudin Nur, Analisis Kontrastif Dalam studi Bahasa ,Arabi Vol. 1 No. 2 (8 Mei 2016
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ب .عرض نقاط االختالف لدى طالب  1Bالذين لديهم القدرة على التسبب يف
صعوبات التعلم وأخطاء لغة الطالب  2B؛
ج .اقًتاح حلول (طرق) للتغلب على التدخل يف  2Bالذي سيتعلمو الطالب.
عددا من التمارين على العناصر اليت سيكون ذلا اختالفات بُت  1Bو 2B
د .يقدم ً
واليت سيتم دراستها من قبل الطالب.
د .خطة التدريس اسم االشارة
تعلم اللغة العربية ادلثارل ىو التعلم الذي يسمح للطالب بإتقان أربع مهارات لغوية
(مهرة اإلستماع  ،الكالم  ،القراءة  ،والكتابة) بشكل متناسب.
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يف اسم االشارة التعلم ىناك  3أنواع من التعلم اليت سيتم شرحها  ،وىي:
أ .هنج التعلم
ب .اسًتاتيجية التعلم
ج .طريقة التعلم
من ىذه ادلكونات الثالثة  ،سيشرح الكاتب ما ىو مناسب لعملية التعلم اإلسالمي
للمتحدث اإلندونيسي الصحيح.
46

Subur, Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Pemikiran Alternatif
Kependidikan, Vol 11 No 2, Januari-April 2006, hlm 1.

 .1هنج التعلم
منهج التعلم الذي يتوافق مع اسم االشارة ىو هنج تعليمي مرتبط باللغة ألن اسم
االشارة ىو أحد مكونات اللغة  ،وىي اللغة العربية.
النهج ادلناسب لتعلم اسم االشارة ىو النهج التواصلي (النهج التواصلي)  ،وىو هنج
يركز فيو عرض اللغة على التواصل الفعال والعملي.

47

أسلوب التواصل يف تعلم اسم االشارة لتعليم ادلتعلمُت أن يكونوا نشطُت يف اجلمل
سبيل ادلثال اليت تتوافق مع مادة اسم االشارة  ،حيث يكون ىذا النهج التواصلي ىو تدريب
ادلتعلمُت ليس فقط على فهم مادي اسم االشارة ولكن ؽلكن أن يقدموا أمثلة مشاهبة حول
اسم االشارة من خالل الكتابة أو لفظيا حبيث ؽلكن للمتعلمُت فهم بشكل صحيح
وصحيح.
اسم االشارة ىو أحد قواعد اللغة العربية حيث تتطلب كل كلمة وكل مجلة مفردات
 ،وبالتارل فإن النهج التواصلي اسم االشارة قادر على تدريب ادلتعلمُت على معرفة ادلزيد من
مفردات اللغة بشكل أفضل.
 .2اسًتاتيجيات التعلم
Ibid, hlm 3.
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اإلسًتاتيجية ىي فهم العمل يف زلاولة لتحقيق ما مت حتديده .48أثناء التعليم والتعلم
شيء لو قيمة الفهم وادلعرفة والتدريس.
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عندما تكون اسًتاتيجيات التعليم والتعلم ادلدرلة ىي حالة يقوم فيها ادلعلمون
بأنشطة التعليم والتعلم لتحقيق أىداف زلددة مسب ًقا.
اإلسًتاتيجية ىي شرط ال غٌت عنو للمعلمُت حبيث يصل ما ىو مرغوب فيو يف
التعلم إذل األىداف بشكل جيد ويف إعداد التعلم بطريقة منظمة وصحيحة حبيث ؽلكن
للطالب قبوذلا.
وف ًقا السًتاتيجيات التعلم
التعليمية يف بيئة تعليمية معينة.
وف ًقا لدي

Dick

Gerlach

و

Ely

 ،يتم اختيار األساليب لنقل ادلواد
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و  ،Careyفإن إسًتاتيجية التعلم ىي مكون التعلم بالكامل

واإلجراء أو مراحل أنشطة التعلم اليت يستخدمها ادلعلم من أجل مساعدة الطالب على
حتقيق أىداف تعليمية معينة.
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Jakarta, 2010), hlm. 5.
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سوف حتصل إدارة اسًتاتيجيات التعلم اجليدة والصحيحة على تفاعل بُت ادلعلمُت
والطالب حىت يتمكنوا من إتقان التعلم الذي مت حتديده .وسيؤثر ذلك بشكل كبَت على
أيضا.
نتائج التعلم اليت سيتم حتقيقها ً
أيضا إحدى اسًتاتيجيات التعلم يف إدارة الفصول الدراسية  ،حيث غلب أن
توجد ً
قادرا على احلفاظ على تركيز الطالب حىت ال ينقطع حبيث يتم نقل التعلم
يكون ادلعلم ً
بشكل صحيح.
سوف تؤثر اسًتاتيجيات التعلم على أساليب ونتائج التعلم للطالب .وذلك ألن
إحدى اسًتاتيجيات التعلم اليت ذلا تأثَت كبَت يف عملية التعليم والتعلم يف الفصل  ،حبيث
قادرا على توفَت نتائج تعليمية جيدة ألن الطالب
يكون هتيئة الظروف يف الفصل الدراسي ً
جيدا.
ؽلكنهم تلقي فهم جيد للتعلم ً
ىناك  4اسًتاتيجيات أساسية يف التعلم  ،مبا يف ذلك:
.1

حتديد وحتديد مواصفات ومؤىالت السلوك والتغَتات الشخصية للطالب

كما ىو متوقع.
.2

اختيار نظام التعليم وهنج التعلم القائم على تطلعات وتوقعات احلياة العامة

.3

حدد وحدد اإلجراءات واألساليب وأساليب التدريس والتعلم اليت تعترب

األكثر دواما وفعالية حىت ؽلكن للمعلم استخدامها كدليل يف القيام بأنشطة التدريس.
.4

وضع معايَت واحلدود الدنيا للنجاح أو معايَت ومعايَت النجاح حبيث ؽلكن

استخدامها كدليل من قبل ادلعلمُت يف تقييم نتائج أنشطة التعليم والتعلم واليت سوف تقدم
بعد ذلك ردود الفعل لتحسُت نظام التعليم ككل.
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من ىذ ه االسًتاتيجية األساسية للتعلم  ،ؽلكننا أن نستنتج أن اسًتاتيجية التعلم ال
أيضا شخصية جيدة
تؤثر فقط على ادلواد أو ادلواد التعليمية اليت سيتم تعلمها  ،بل ستشكل ً
أيضا.
للطالب ألهنا ستغَت وضع الفصول الدراسية حبيث تكون منظمة ً
جيدا وتفضي ً
باإلضافة إذل ذلك  ،غلب أن يكون ادلعلمون قادرين على حتديد اسًتاتيجيات التعلم
ادلناسبة بناءً على الطالب الذين سيحصلون على مواد تعليمية ألنو سيؤثر بشكل كبَت على
الطالب الذين سيتم تدريسهم.
يف اسًتاتيجية التعلم  ،ىناك العديد من ادلكونات اليت غلب معرفتها من أجل تطوير
اسًتاتيجية التعلم بشكل مناسب  ،وىي:
أ .معلم
52

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi belajar mengajar, (Rineka Cipta :
Jakarta, 2010), hlm. 6.

إن التعلم اذلندسي من ادلعلم ىو تكوين حالة يكون فيها الطالب قادرين على فهم
عملية التعلم حىت يتمكنوا من توفَت نتائج التعلم ادلطلوبة.
ب .الطالب
يعد ادلتعلمون مكونًا للقيام بأنشطة التعليم والتعلم من أجل إنشاء أىداف تعليمية.
ج .ىدف
األىداف ىي أساس حتديد إسًتاتيجية التعلم وادلواد والوسائل اإلعالمية وتقييمو.
د .مواد الدراسة
ىي وسيلة لتحقيق أىداف التعلم يف شكل مواد يتم ترتيبها بشكل منهجي
وديناميكي وف ًقا لتوجيو األىداف والتقدم يف التعليم وادلطالب اجملتمعية.
ه .أنشطة التعلم
عند حتديد اسًتاتيجيات التعلم  ،من الضروري صياغة أو حتديد أنشطة التعلم وف ًقا
دلعايَت التعلم.
و .طريقة
طريقة لتحقيق أىداف التعلم احملددة سلفا
ز .أداة

تستخدم لتحقيق أىداف التعلم من أجل حتقيق أىداف التعلم.
ح .مصادر التعلم
ادلكان أو ادلرجع حيث ؽلكن احلصول على ادلواد التعليمية.
ط .تقييم
ادلكون الذي يعمل على معرفة ما إذا كانت األىداف ادلخطط ذلا قد حتققت أم ال.
ي .الوضع أو البيئة
تؤثر البيئة بشكل كبَت على ادلعلم يف حتديد اسًتاتيجيات التعلم.
أيضا العديد من التصنيفات ادلطلوبة حىت يعرف ادلعلم
يوجد يف إسًتاتيجية التعلم ً
اآلثار اإلغلابية والسلبية السًتاتيجية التعلم اليت سيتم اختاذىا  ،وىي:
أ.

اسًتاتيجيات التعلم ادلباشر:

)1

التعلم الذي يوجو مباشرة من قبل ادلعلمُت.

)2

ادليزة ىي أنو سهل االستخدام والتخطيط.

)3

الضعف ىو وجود نقاط ضعف يف تطوير القدرات والعمليات وادلواقف

الالزمة للتفكَت النقدي والعالقات الشخصية والتعلم اجلماعي.
ب.

اسًتاتيجية التعلم غَت ادلباشر:

)1

غالبًا ما يسمى االستقصاء واالستقرائي وحل ادلشكالت واختاذ القرارات

واالكتشاف.
)2

بشكل عام طالب تركزت كلها.

)3

لعيوب :يتطلب وقتا طويال  ،والنتيجة من الصعب التنبؤ هبا

)4

نقاط القوة:

أ) تشجيع اىتمام الطالب وفضوذلم
ب) إنشاء بدائل وحل ادلسكالة.
ج) تشجيع اإلبداع وتطوير مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرات األخرى.
( )1فهم أفضل.
( )2التعبَت عن الفهم.
ت.

اسًتاتيجية التعلم التفاعلي

)1

التأكيد على ادلناقشة وادلشاركة مع الطالب

)2

نقاط القوة :ؽلكن للطالب التعلم من وأصدقائهم ومعلميهم لبناء ادلهارات

والقدرات االجتماعية وتنظيم األفكار وبناء احلجج ادلنطقية.

)3

تعتمد ىذه االسًتاتيجية بشكل كبَت على قدرة ادلعلمُت يف تطوير وتطوير

ديناميات اجملموعة.
ث.

اسًتاتيجيات التعلم التجريبية (التجريبية)

)1

ادلوجو على األنشطة االستقرائية  ،اليت تركز على الطالب  ،وعلى أساس

النشاط.
)2

نقاط الضعف :الًتكيز فقط على العملية وليس على النتائج  ،وسالمة

الطالب  ،والتكاليف باىظة الثمن  ،ويتطلب وقتا طويال.
)3

نقاط القوة:

أ).

زيادة مشاركة الطالب

ب) .حتسُت طبيعة األزمات الطالبية
ت) .حتسُت حتليل الطالب
ث) .ؽلكن تطبيق التعلم حلاالت أخرى

الذات.

ج.

اسًتاتيجية التعلم ادلستقلة

)1

إهنا اسًتاتيجية تعليمية هتدف إذل بناء ادلبادرة الفردية واالستقالل وحتسُت

)2

نقاط القوة :تشكيل متعلمُت مستقلُت ومسؤولُت.

)3

نقاط الضعف :إذا مت تطبيقها على الطالب الذين دل ينضجوا بعد ألهنم دل

يتمكنوا من الدراسة بشكل مستقل.
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من التفسَتات ادلختلفة ادلذكورة أعاله  ،يتم ترتيب معرفة أعلية اسًتاتيجيات التعلم
بشكل مناسب وصحيح  ،لذلك  ،لتعلم اسم اإلشارة االسًتاتيجية الصحيحة ىي
اسًتاتيجية التعلم الًتكيب.
الًتكيب ىي القواعد اليت حتكم استخدام اللغة العربية واليت تستخدم كوسيلة لفهم
اجلمل .54تتمثل وظيفة التعلم تركيب يف تصحيح االهنيار من أخطاء النحوية  ،ومساعدة
ادلتعلمُت يف إشعال ما ىو مطلوب من قبل أسلوب اليت لديها اختالفات طفيفة  ،وتطوير
ادلواد اللغوية اليت يسهل فهمها  ،وبناء بيئة اللغوية الصحيح  ،واحلفاظ على العالقة بُت
أسلوب الذين لديهم اختالفات رقيقة ىيكل اجلملة مع مجال معناه  ،والتقليل من الغموض
وضعف ادلعٌت يف فهم العبارة اللغوية.
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Hamruni, Strategi Pembelajaran,(insan madani : Yogyakarta, 2012), hlm. 18.
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ؽلكن أن تستخدم إسًتاتيجية تعلم الًتكيب يف اسم إلشارة طريقتُت  ،علا إعطاء
الطريقة األوذل لفهمها ومن مث إعطاء مثال على اسم إلشارة حبيث يفهم ادلتعلم ويفهمو قبل
تقدًن مثال على طريقة اسم إلشارة والثاين يعطي مثاالً عن اسم إلشارة أوالً مث إعطاء طريقة
تعلم اسم إلشارة من خالل األمثلة اليت أعطيت.

 .3طرق التعلم
منهجية التعلم ىي دراسة طرق تنفيذ األنشطة النظامية من بيئة تتألف من ادلعلمُت
والطالب للتفاعل مع بعضهم البعض يف القيام بنشاط ما حىت تسَت عملية التعلم بشكل
جيد وؽلكن حتقيق أىداف عملية التعلم وف ًقا دلا دتت صياغتو بواسطة ادلعلم.

56

وطريقة التعلم الصحيحة لتعلم اسم االشارة طريقة حتليل .التحليل التقابلي ىو
دراسة اللسانيات اليت تدرس مقارنات اللغة وأوجو التشابو يف األشكال الصوتية وادلورفولوجية
والنحوية .تعلم أساليب التحليل التبايٍت يقارن بُت لغة واحدة واللغة الثانية من خالل البحث
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Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif, (PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2016), hlm. 105.

عن أوجو التشابو واالختالف .يرتبط غرض التحليل التبايٍت بعملية التعليم والتعلم الثانية ،
كما أوضح تارغلان على النحو التارل:
أ .إلعداد مواد تدريس اللغة الثانية  ،واليت تتم صياغتها بناءً على نقاط سلتلفة بُت قواعد
اللغة (اذليكل) األوذل ( )1Bوقواعد اللغة الثانية ( )2Bاليت سيتم دراستها من قبل الطالب.
ب .إلعداد تدريس اللغة الثانية اليت تقوم على وجهة نظر علم النفس السلوكي واللغوي
البنائي.
ج .إلعداد فصول تعلم اللغة ادلتكاملة بُت طالب اللغة األوذل ( )1Bواللغة الثانية ()2B
اليت غلب أن يتعلمها الطالب.
د .إلعداد إجراءات التعلم أو تقدًن مواد تعلم اللغة الثانية.
اخلطوات ىي:
أ .اظهار أوجو التشابو واالختالف بُت طالب  1Bو  2Bسوف يتعلم الطالب.
ب .عرض نقاط االختالف لدى طالب  1Bالذين لديهم القدرة على التسبب يف
صعوبات التعلم وأخطاء لغة الطالب  2B؛
ج .اقًتاح حلول (طرق) للتغلب على التدخل يف  2Bالذي سيتعلمو الطالب.

عددا من التمارين على العناصر اليت سيكون ذلا اختالفات بُت  1Bو  2Bواليت
د .يقدم ً
سيتم دراستها من قبل الطالب.

لباب الخامس
االختتام
أ .استنباط البحث
من خالل ادلناقشة اليت جتري يف زلاولة للمقارنة بُت الكلمات باللغة اإلندونيسية وإيزًن
إيزاروه باللغة العربية اليت يقوم هبا ادلؤلفون بناءً على أحباث ادلكتبة  ،ىناك اختالفات وأوجو
تشابو بُت االثنُت.
االختالفات والتشابو بُت االثنُت كالتارل:
 .1االختالف  :فهم ,نوع ,خصائص ,عناصرو وظيفة.
 .2التشابو  :فهم ,نوع ,خصائص ,عناصرو وظيفة.
 .3خطة تدريسها  :هنج التعلم ,اسًتاتيجية التعلم و طريقة التعلم.

ب .االقتراح

يف هناية ىذه ادلناقشة  ،قدم ادلؤلفون االقًتاحات التالية:
 .1اللغة ىي أداة تواصل يومية  ،لذلك غلب على ادلتعلمُت اإلندونيسيُت الذين يتعلمون
الكلمات ادلدببة باللغة العربية وىي ىسم االشارة زيادة تدريبهم وتكرارىم.
 . 2غلب أن يكون لدى مدرسي اللغة العربية الكفاءة الكافية لتدريس اللغة العربية ،
أيضا باستخدام
وخاصة إيزًن إيزاروه حىت يتمكن من التواصل مع ادلتعلمُت بشكل صحيح ً
إيسيم إيساروه يف التعلم بشكل صحيح.

ج .االختتام
احلمد هلل بنعمتو وتوفيقو وإرشاداتو  ،يستطيع مؤلفوه إكمال ىذه األطروحة .يف كتابة الرسالة
 ،يدرك ادلؤلف أن ىذه األطروحة بعيدة عن الكمال .لذلك النقد واالقًتاحات من القراء
الذين ىم مؤلفو البناء جدا يتوقعون.
يأمل ادلؤلف أن نأمل يف كتابة ىذه األطروحة اليت حتاول مقارنة اللغتُت أن تكون ىناك فوائد
عموما.
وحكمة  ،خاصة بالنسبة للكاتب نفسو وللقراء ً
سللصا من ادلؤلفُت.
أخَتا  ،جلميع الذين ساعدوا يف حتقيق ىذه األطروحة  ،شكراً ً
ً

الباب الرابع
عرض البيانات
يشرح ىذا الفصل حتليل البيانات ونتائج البحوث هبدف إغلاد إجابات لصياغة ادلشكلة ،
وتستخدم ىذه الدراسة طريقة حتليل التقابلي باللغتُت العربية واإلندونيسية وعلا البحث يف
حتليل التقابلي إلسم االشارة باللغتُت اإلندونيسية والعربية والتعلم  ،يف حُت أن التحليل
التقابلي نشاط اللسانيات اليت هتدف إذل إنتاج ظلاذج من لغتُت تتناقض مع بعضها البعض ،
على أساس افًتاض أن اللغات ال تتم مقارنتها وصقلها .حتليل السياق ىو مفهوم يهدف إذل
معاجلة مشكلة تدريس.B2
أوضح

Haenry Guntur Tarigan

أن حتليل التقابلي ىو مقارنة بُت األنظمة اللغوية بلغتُت ،

على سبيل ادلثال نظام الصوت والنظام ادلاحل .57حتليل التباين ) (Anakonىو نشاط يقارن بنية
اللغة األوذل  B1وىيكل اللغة الثانية  B2دلعرفة االختالفات بُت اللغتُت .بالنسبة لالختالفات
اليت تنتج عن حتليل التقابلي عن اسم

Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung : Angkasa, 1992), hlm. 4.
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االشارة ؽلكن أن تساعد الطالب يف مواجهة الصعوبات وتوفَت الراحة يف تعلم

B2

خاصة

يف فهم اسم االشارة.
كما أن االختالف بُت اللغتُت ىو وسيلة الكتشاف الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف
تعلم لغة أجنبية  ،فإن أوجو التشابو بُت اللغتُت  B1و

B2

جتعل من األسهل على الطالب

تعلم اللغة األجنبية ) ، (B2كما ىو احلال بالنسبة لالفًتاضات األساسية للمحلل التقابلي
ىو على النحو التارل :
 .1التحليل التقابلي ؽلكن استخدامها لتقدير اخلطأ ادلتعلمُت يف تعلم لغة أجنبية ).(B2
واخلرز من الفرق إعطاء مشكلة للطالب تعلم لغة ثانية يف حُت ادلعادلة من شأنو أن يسهل
على خالف ذلك ادلتعلمُت يف تعلم لغة ثانية.
أيضا كوسيلة
 .2ؽلكن أن يقدم التحليل التبايٍت مساعلة شاملة ومتسقة وؽلكن استخدامو ً
لتجميع ادلواد التعليمية وتعلم لغة ثانية بكفاءة .ؽلكن ترتيب ادلواد يف كل مستوى صعوبة.
 .3ؽلكن أن يسهم التحليل التبايٍت يف تقليل عملية التداخل من اللغة األوذل إذل اللغة
الثانية.

وبناء على ىذه االفًتاضات كانت تتألف من كتب تعلم اللغات األجنبية ،وخاصة اللغة
العربية إذل اللغات األخرى حبيث ال يتأثر اللغة الثانية ىي اللغة األوذل أو اللغة األم .ومن
ىذه االفًتاضات ؽلكن أيضا أن تكون أسهل دلعرفة الصعوبات يف تعلم اللغة األجنبية من
قبل ادلعلمُت واجو ،وخاصة يف تعلم اللغة العربية ،شلا يساعد ادلعلمُت على اختيار الطريقة
الصحيحة

يف

تعلم

لتعليم

اللغة

ادلطلوبة،

وختطيط

ادلواد

والتقييم.

ينقسم تطبيق أسلوب التحليل التقابلي يف ىذه ادلناقشة إذل أربع خطوات:
 .1تأسيس أنظمة اللغة  B1و

B2

 .2اختيار عناصر االثنُت للمقارنة.
 .3شرح من ادلقارنة اليت مت العثور عليها
 .4حتديد أخطاء أو صعوبات من اخلالفات النامجة عن اللغة األوذل واللغة الثانية.
من التفسَت الذي أوضحو ادلؤلف  ،يريد الكاتب أن يقارن بُت إسم االشارة باللغتُت
اإلندونيسية والعربية وتعلمو باستخدام طرق حتليل التقابلي يف ىذه احلالة  ،سيقارن الكاتب

بُت

kata tunjuk

وإسم االشارة إذل أربعة عناصر مقارنة  ،وىي من حيث أنواع وخصائص

وعناصر ووظائف  kata tunjukو اسم االشارة.
أ kata tunjuk .و اسم االشارة باللغة العربية
 .1حتليل من ناحية الفهم
الناحية
للمقارنة
فهم

مقارنة
Kata tunjuk
Abdul

اسم االشارة

Menurut

للشيخ االجتالف :
وف ًقا
مصطفى الغالييٍت:
يف اللغة اإلندونيسية يقال
اسم ىو ما يظهر

yang

أكيدا سواء إن الكائن الذي يعيش
شيئًا
ً
كان حقيقيًا باليد أو
الكائن فيو أو ميت ،
مع اآلخرين إذا كان
ادلعُت بينما يف اللغة العربية
الشخص

Chaer kata tunjuk
kata-kata

adalah

digunakan

untuk
menunjukkan
. Benda

االختالف و التشابو
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disebutkan

benda
yang

bisa benda mati
atau pun benda

من
بالقرب
الكائن الذي يكون الكائن
الشخص ادلعُت أو
بعيدا
ادلوعد غَت حقيقي بالقرب منو أو ً

Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, ( jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 110.
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: إذا كان الشخص التشابو
ادلعُت غَت حقيقي
مبعٌت االندونيسية والعربية
أو الشخص ادلعُت
ليس أمام الشخص على حد سواء ذكر أو
.61ادلعُت
شرح للكائن ادلعُت
 ما: اسم االشارة
يدل على معُت
بواسطة اشارة حسية
 ان,باليد و ضلوىا
كان ادلشار اليو
 او اشارة,حاضر ا
اذا كان

معنوية

 أو,ادلشار اليو معٌت

hidup.
Menurut KBBI (
Kamus

Besar

Bahasa Indoensia
)

kata

tunjuk

merupakan
menunjuk
benda

suatu
dengan

panca indra59.
Kata

tunjuk

(

Demonstrativa

)

menurut para ahli
bahasa yaitu kata
yang

berfungsi

untuk

menunjuk

atau

menandai

secara

khusus

orang

atau

benda60.

59

Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2005 ), hlm. 828.
Ibid, hlm. 412.
61
Syekh Musthafa Al Ghulayaini, Tarjamah Jamiud Durusil Arobiyah, (Semarang : CV Asy syifa
1992), hlm. 236.
60

ذاتا غَت حاضرة.
وف ًقا للشيخ صيام
الدين زلمد العرايٍت
 ،فإن إيزًن إيزاروه
إيزًن

يستخدم

لإلشارة إذل شيء
زلدد.

 .1يف معٌت كلمة العرض التوضيحي  ،يُشار إذل أن الكلمة ادلعينة تشَت إذل الكائن ادليت أو
احلي الذي يُشار إليو بالتحديد باحلواس اخلمس.
أمثلة على الكلمات اإليضاحية ىي ؛
أ .ىذه سياريت.
ب .ىذا أخيت الصغرى اليت جتلس ىناك.
 .2مبعٌت اسم االشارة الكلمة اليت أشار إليها احلواس اخلمس إذا كان الكائن يف متناول
احلواس اخلمس أو إذا كان ادلعُت ال ؽلكن الوصول إليو باحلواس اخلمس.

مثال إسم االشارة :
أ َ .ى َذا كِتَاب
اك بِ َال ٌد
ب ُ .ىنَ َ
 .3فيما يتعلق  kata tunjukو اسم االشارة فإن الفهم بُت االثنُت مذكور بالتساوي حول
الكلمة ادلستخدمة لإلشارة إذل كائن .أكام ولكن بُت الفهم باللغتُت اإلندونيسية والعربية
والذي ىو األكثر ىيمنة يف منح الكلمة عالمة اليت ىي الفهم باللغة العربية ألن تفسَت
الكائن ادلعُت ؽلكن أن يكون كائنات يف ادلسافة أو ادلسافة القصَتة.

 .2حتليل من ناحية النوع
الناحية
للمقارنة
النوع

مقارنة
اسم االشارة

Kata tunjuk
a. Kata tunjuk dekat
Ini, disini
tunjuk

b. Kata
sedang
Disitu

tunjuk

c. Kata
jauh

Itu,disana

االختالف و
التشابو

أ .إلظهار أن ما يقرب االختالف :
من عدم ارتداء الكاف
يف  kata tunjukال
الالم.
أو
َى َه َذاَ ،ى ِذهُِ ،ىنَا يوجد فرق يف كل
ب .إلظهار من يرتدي
استخدام للكلمة
الكاف.
ذاك

.
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ج

.إلظهار

البعد ادلمثلة يف كائن

ارتداء الكاف واالم
ولكن يف استخدام
معا.
ِ
كُ ،ىنَاك 63إسم االشارة يقال
ك ،تِْل َ
ذَذال َ
يف

أنو

كائن

مواناست أو مدزكار
التشابو :
يف

kata tunjuk

و

اسم االشارة معا
لديهم ثالثة أنواع
وىي قريبة ومتوسطة
وبعيدة

Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, ( jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 112-113.
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Syekh Syamsuddin Muhammad, Ilmu Nahwu, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 131
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من رلموعة متنوعة من اسم االشارة با للغة االندونسية و اسم االشارة با للغة العربية فوق
ؽلكن مقارنة الفرق بُت االثنُت ىو يف اسم االشارة با للغة االندونسية و اسم االشارة باللغة
العربية بينما يف العربية ،على سبيل ادلثال:
ادلثال من اسم االشارة با للغة االندونسية
a. Tiket kereta ini untuk tujuan ke
semarang.

Kata tunjuk dekat

b. Disini jalan untuk menuju
rumah saya.
a. Disitu rumah yang akan saya
beli.

a. Barang itu sangat bagus.

Kata tunjuk sedang

Kata tunjuk jauh

b. Lapangan disana sangat luas

من ادلثال أعاله  ،ؽلكننا أن نرى أن اسم االشارة باللغة اإلندونيسية أو  kata tunjukهبا 3
أنواع من ادلظاىرات  ،قريبة  ،متوسطة  ،بعيدة  .تشَت كلمة إغالق (ىذا  ،ىنا) إذل أن
شيئًا ما نشَت إليو بالقرب منا ما زال مرئيًا أو ال تزال تصل إليو حواسنا اخلمسة  ،يف حُت
بعيدا عن رؤيتنا أو حواسنا اخلمسة
أن نقطة التأشَت ىي (ىناك) شيء نشَت إليو ولكن ليس ً

 ،والكلمة البعيدة (ذلك  ،ىناك) ىي شيء نشَت إليو بعي ًدا عن نظرنا أو حواسنا اخلمسة.
ومع ذلك  ،يف العرض التوضيحي  ،ال يوجد اختالف يف مجيع الكائنات احلية أو ادليتة
اليت مت حتديدىا يف استخدام العرض التوضيحي  ،ولكنها تعتمد على مسافة الكائن  ،لكن
يف اسم االشارة توجد اختالفات مثل ادلثال التارل:
ادلثال من اسم االشارة باللغة العربية

ِ
اب
َى َذا كتَ ٌ

أ .إلظهار أن ما يقرب من عدم

ِِ
اسةٌ
َىذه ُكَّر َ

ارتداء الكاف أو الالم.

ُىنَا َم ْس ِج ٌد

َى َه َذاَ ،ى ِذهُِ ،ىنَا

ب .إلظهار من يرتدي الكاف.
ت
َذ ّاك بَْي ٌ

ذاك

ِ
ك قَلَ ٌم
َذال َ
ك ِم ْكنَ َسةٌ
تِْل َ

ج .إلظهار البعد ارتداء الكاف
واالم معا.

اك َمْي َدا ٌن
ُىنَ َ

ِ
كُ ،ىنَاك
ك ،تِْل َ
ذَذال َ
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يف ادلثال األول  ،تُستخدم كلمة َى َذا يف كائنات مذكر اليت تكون قريبة من احلواس اخلمسة ،
بينما تُستخدم كلمة َى ِذهِ يف كائنات مؤنث القريبة من احلواس اخلمس  ،وتستخدم كلمة ُىنَا
يف أماكن قريبة من احلواس اخلمسة .مث يف ادلثال الثاين ذاك ادلستخدمة من قبل كائنات أو
ادلسافة اليت ؽلكن حتقيقها عن طريق احلواس اخلمس .وادلثال الثالث ذالك تستخدم
الستخدام الكائنات مذكر بعيدة بواسطة احلواس اخلمس بينما تلك الكلمة الستخدام
مؤنث األشياء البعيدة بواسطة احلواس اخلمس يف حُت أن كلمة تستخدم الستخدام ىناك
بعيدة عن طريق احلواس اخلمس.

Syekh Syamsuddin Muhammad, Ilmu Nahwu, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 131
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 .3حتليل من ناحية اخلصائص
الناحية
للمقارنة
اخلصائص

مقارنة
Kata tunjuk
Kata

tunjuk
menjadi

dibagi

dua bagian ciriciri yaitu :
1. Kata tunjuk
dekat
objek

a. Ada
yang

ditunjuk
yang

b. Kata

memberika
n
penekanan
yang

pada

ditunjuk
c. Benda yang
ditunjuk

االختالف و التشابو
اسم االشارة

ينقسم اسم االشارة االجتالف :
ثالث
إذل
يف  kata tunjukيكون
خصائص  ،وىي:
أ .يتم استخدام الًتكيز على الكائن أو
اسم االشارة َذ ِان
الكائن ادلعُت ولكن يف
عندما
وتان
ىو إسم االشارة الفرق يف كل
يكون
الف
مبٍت
استخدام للكلمات اليت
،
تبعا للكائن أو
يتم استخدام اسم تتغَت ً
االشارة ذين و تُت
الكائن.
يكون
عندما
نصب و جر التشابو :
ىو مبٍت ياء ،اسم
استخدام الكلمات يف
االالشارة
مبا يف ذلك اسم  kata tunjukو اسم
مبٍت ،على الرغم

bisa berupa

من وجود آراء االشارة يعتمد على الكائن

benda mati

تقول أن اسم
االشارة ىو اسم
تسنية.

ataupun
hidup.
d. Benda yang
ditunjuk ada
di muka si
pembicara
e. Kata

yang

dapat
menjadi
kata
pengganti
benda yang
dekat.

tunjuk

2. Kata
jauh

a. Benda yang
ditunjuk
dari
si

jauh
muka

ب .قد يتم قراءة
اسم ذه وتو قراءة
كسرة حاء '.إذا
كنت تقرأ القصر ،
فيمكنك قراءتو
باختصار أو القراءة
الطويلة.
ج .يُعترب كف

خطاب الذي يقع
يف اسم االشارة،
حكماً بالسجن
ػلتوي على أحكام
مثل كف ضمَت
خطاب يف رلتمع
الالفتات  ،مثل:
َذ ِاك كِتَاب ِ
ك يَا
ُ
تِلْ ِمْي َذةٌ

ذَالِ ُك َما
ِ َياتِْل ِمي َذت
ان
ْ َ
َذالِ ُك َّن كِتَابُ ُك َّن
ِِ
ات
ُ يَاتلم َذ

كِتَابُ ُك َما

 يفًتض بعض.ج
علماء ضلو أن اسم
االشارة ىو معرب
على الرغم من أن
شكل مفرد ىو
 وطريقة، مبٍت
تكوينو غلب أن
تضاف يف النهاية

pembicara.
b. Ada

objek

yang
ditunjuk.
c. Benda yang
ditunjuk
bisa berupa
benda mati
ataupun
hidup65.

الف و (ان) و
 الحظ. 66) (ين
:أدناه
التكوين
-  ىذا:مذكرات
ىذان \ ىذين
-  ىذه: مؤنث
ىتان \ ىتُت
65

Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, ( jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm 111-112.
Rappe, Kaidah Perubahan Bentuk Isim Mufrad menjadi Bentuk Mutsanna dan Bentuk Jama’, Jurnal
UIN Alauddin, vol V, no 1, januari-juni 2017, hlm. 95.
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 .1يف جانب القسمة  ،يُالحظ الفرق يف أن الكلمات اإلندونيسية تنقسم إذل قسمُت  ،علا
الكلمات ادلقربة والكلمات البعيدة  ،كل منها عبارة عن  5كلمات  ،يف حُت أن الكلمات
البعيدة ىي  3أحرف و اسم االشارة باللغة العربية تنقسم إذل  3خصائص تشرح كل ميزة
بالتفصيل استخدام كل كلمة توضيحية سيتم استخدامها مثل تقسيم مؤنث و مذكر  ،مفرد
 ،مثن و مجع.
 .2ال تشَت األمساء إذل أي تغيَت يف عدد مجل األمساء ادلراد تعيينها بينما يقوم اسم االشارة
اعتمادا على عدد مجل األمساء ادلستخدمة.
بتغيَت الكلمات
ً
على سبيل ادلثال:
 :kata tunjukيتم أخذ الكرتُت يف وقت واحد
اسم االشارة َ :ذالِ ُكما كِتَاب ُكما ياتِلْ ِمي َذتَ ِ
ان
َ ُ َ َ ْ
من ادلثال أعاله  ،ؽلكن مالحظة أنو يف اجلمل االمسية ال توجد تغيَتات يف األمساء ادلراد

تعيينها على الرغم من أن عدد األمساء أكثر من واحد بينما يف إيزًن إيزاروه يعتمد على عدد
األمساء اليت مت تعيينها بواسطة مفرد أو مؤنث أو مجع.
 .3عدم اإلشارة إذل أي تغيَتات على كل نوع من األمساء ادلراد تعيينها بينما يتم اعتماد
اعتمادا على نوع االسم ادلراد تعيينو.
اسم االشارة
ً
على سبيل ادلثال
جدا باللون األصفر
 :kata tunjukىذه األحذية لطيفة ً
الزىور يف احلديقة مجيلة جدا
اسم االشارة  :ى ِذهِ َزىرةٌ َِ
مجْي لَةٌ
َ َْ
ِ
ت َكبِْي ٌر
َذال َ
ك بَْي ٌ
من ادلثال أعاله ؽلكن مالحظة أنو يف اجلمل اجلملة ال يوجد نوع من التغيَت يف األمساء اليت
سيتم تعيينها بينما يف اسم االشارة اعتمادا على استخدامو مؤنث أو مذكر.

 .4حتليل من ناحية العناصر
الناحية

مقارنة

للمقارنة

Kata tunjuk

العناصر

a. Ini

االختالف و التشابو
اسم االشارة

أ .ذا للمذكر

االختالف :

b. Itu
c. Disana
d. Disini

ب .ذان للمثن

يف  kata tunjukحتتوي

مدزكر

العناصر اليت ال فرق أو

e. Disitu.

ج .ذىبية للمفرد

تغيَت يف الصفات على

مواناست

الرمز بينما يف العناصر

د .تان للمثن

اسم االشارة اليت يوجد

مؤنث

فيها اختالف يف استخدام

ه .اوالء للمذكر

كلماهتم يف الكائن ادلراد

اجلمع و مؤنث

اإلشارة إليو

و .ىناك إلظهار

التشابو :

األماكن البعيدة

كل استخدام للعنصر يف

ز .ىنا لتظهر لك

 kata tunjukو اسم االشارة

األماكن القريبة .67لإلشارة إذل شيء ما

 .1حتتوي الكلمة اإليضاحية على  5عناصر ال يوجد اختالف أو تغيَت لكل عنصر فيها مع
االسم ادلراد تعيينو  ،على سبيل ادلثال:
أ .ىذا ادلنزل كبَت جدا
ب .مكتبة مزدمحة للغاية
ج .ىناك طعام لذيذ جدا ىناك
د .محام السباحة ىنا عميق جدا
ه .ىناك حديقة مجيلة جدا
ال يوجد تغيَت يف العروض التوضيحية ادلستخدمة يف أمساء ادلنازل وادلكتبات والطعام
ومحامات السباحة واحلدائق العامة.
 .2ػلتوي اسم ال على  7عناصر سلتلفة لكل اسم  ،على سبيل ادلثال:
67
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ِ
اب ِىف الد ُّْرٍج
أَ .ى َذا كتَ ٌ
ِ
اب" ىو نوع مدزكر يستخدم بعد االسم َى َذا
االسم "كتَ ٌ
ب .ى َذ ِان قَلَم ِ
ان
َ
َ
االسم "قَلَم ِ
ان" ىو نوع مدزكر ويتم استخدام الرقم الثاين بعد العرض التوضيحي َى َذان
َ
ِِ ِ
ص ِل
جَ .ىذه م ْكنَ َسةٌ اََم َام ال َف ْ
االسم " ِم ْكنَسةٌ" ىو اسم من نوع مؤنث يستخدم بعد االسم ى ِذهِ
َ
ُ
َ
ان ُكَّراستَ ِ
د .ىتَ ِ
ان
َ
َ
اسم " َكَّراستَ ِ
ان" ىو اسم من نوع مؤنث وىناك نوعان من الكلمات اليت تُستخدم بعد
َ
االسم ىتَ ِ
ان
َ
ِ
ب
هَ .ى ُؤَالء طَُّأل ٌ
ب" ىي كلمة هبا إمجارل عدد األمساء أو أكثر من اثنُت تستخدم لكلمات
الكلمة "طَُّأل ٌ
اجلمع مذكر و مؤنث
اك َمْي َدا ٌن َو ِاس ٌع
وُ .ىنَ َ
اك الذي يعمل
جدا ألن الكلمة ادلشار إليها تستخدم ُىنَ َ
الكلمة " َمْي َدان" ىي مكان بعيد ً
على اإلشارة إذل مكان بعيد

ز .ىنَا قَريةٌ نَ ِ
اظ َفةٌ
ُ َْ
جدا بسبب العرض التوضيحي الذي يستخدم ُىنَا والذي
كلمة "قَ ْريَةٌ" ىي مكان قريب ً
يشَت إذل مكان قريب.

 .5حتليل من ناحية الوظيفة
الناحية
للمقارنة
الوظيفة

مقارنة
Kata tunjuk
kata

Fungsi

adalah

tunjuk

sebagai berikut :
a. Menjadi

االختالف و التشابو
اسم االشارة

يف اسم اإلشارة

االختالف :

يوجد من

يف وظيفة

يستخدمون

يوضح أن الكائن ادلعُت لو

kata tunjuk

penunjuk
benda
b. Menjadi
penentu atau
pembatas
c. Menjadi

الكاف و اذلاء

وظيفة وف ًقا ألحكام

تنبيو  ،وكالعلا

الكائن أو الكائن ادلراد

ذلما وظائف

تعيينو بينما يف اسم

pengganti

سلتلفة يف

االشارة الوظيفة يف الكلمة

benda
d. Memberi
penekanan

استخدامها ،

يف اسم االشارة ذلا فرق

وعلا:

التشابو :

e. Menjadi
penunjuk
hubungan
atau
pertalian.68

أ .لفظ اًن اإلشارة يف  kata tunjukو اسم
من خالل ارتداء

االشارة على حد سواء

اذلاء تنبيو

التأكيد على فائدة الكلمة

قد تدخل اذلاء

وفقا للكائن الذي سيتم

تنبيو بإسم اإلشارة تعيينو
ىذا و ىذه و
ىذان و ىذين و
ىاتان و ىاتُت و
ىؤالء.

69

ِ
اب
ادلثالَ :ى َذا كتَ ٌ
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َعلَى ادل ْكتَب
َ
يوضح اذلاء ىنا أن
ادلسافة بُت
السماعة والكائن
قريبة وؽلكن
الوصول إليها عن
طريق الرؤية
واحلواس األخرى.
يشار إذل مكان
قريب باستخدام
مثال لفظ ُىنَا أو
َى ُهنَا:
اِنَّا ىهنَا قَ ِ
اع ُد ْو َن
َُ
“sesungguhnya
kami hanya

duduk menanti
disini saja.”(Al)Maidah: 24

لألماكن البعيدة
باستخدام لفظ
اك ِىنَّا َىنَّا
َى ُهنَا ُىنَ َ
ِ
ك أو َمثَّ كما
ُىنَال َ
يف ادلثال:
ِ
ت َمثَّ
َواذَ َاراَيْ َ
“dan apabila
kamu melihat
disana (singa).
)(Al-Insan: 20

ب .لفظ اسم
اإلشارة يرتدي

الكاف
إذا كان الشيء
بعيدا ،
ادلشار إليو ً
فقم بتضمُت اسم
اإلشارة مع حرف
الكاف الذي
ؽلكن أن يتغَت مع
تغَت الكاف اسم
ضمَت ،إذل
الشخص الذي
يتم التحدث إليو
مثل لفظ:

 )6ذَ َاك
للمفرد مذكر
 )7ذَ ِاك
للمفرد مؤنث
 )8ذَ ُك َما
للتثنية مذكر أو
مؤنث
 )9ذَ ُك ْم
للجمع مذكر
َ )11ذا ُك َّن
للجمع مؤنث

70

قد تضيف
خطابات الم قبل
الكاف  ،على
Ibid, hlm. 96.

70

سبيل ادلثال :ذَ ِ
لك
ذَلَ ِ
ك ذَلِ ُك َما
ذَالِ ُك ْم ذَالِ ُك َّن وال
غلوز لرسائل الم
الدخول إذل موثٌت
وصيغة اجلمع وف ًقا
ذلجات أولئك
الذين ؽلدوهنا.71
ومع ذلك  ،ؽلكن
أن يدخل الكاف
كالعلا إذا كان
يف حالة بعيدة
ذَانِ ُك َما تَانِ ُك َما

Syekh Syamsuddin Muhammad, Ilmu Nahwu, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 96.

71

ك .وبالتارل قد
أُلَئِ َ
ال تدخل احلروف
الم اسم اإلشارة
على شكل مفرد
إذا سبقتها الرسالة
اذلاء التنبيو ،مثل
لفظ َى َذا .لذلك
أقول لو إذا كان
يف حالة بعيدة ،
وىي َى َذ َاك.72

أ .حتتوي وظيفة العرض التوضيحي على  5مكونات سلتلفة  ،فيما يلي أمثلة على العرض
التوضيحي ؛

Ibid, hlm. 96.
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Ini mobil

كلمة التأشَت ادلوجودة يف اجلملة أعاله ىي كلمة تأشَت لإلشارة إذل الكائن ادلدبب.
Orang itu bukan ayah saya

كلمات التأشَت ادلوجودة يف اجلملة أعاله ىي كلمات التأشَت اليت ىي الكائنات احملددة أو
ادلقيدة للمتكلم اليت يتم استخدامها خلف األمساء احملددة.
ini akan dikirim ke medan

ىذا العرض التوضيحي ادلوجود يف اجلملة أعاله ىو دليل توضيحي يستبدل كائن مكرب
الصوت يف مكان الكائن الذي يتم استبدالو.
kedatangan saya kesana hendak mengembalikan bukunya

كلمات التأشَت ادلوجودة يف اجلملة أعاله ىي عبارة عن كلمات تشَت إذل العضو ادلستخدم
خلف اجلملة اليت تريد التأكيد عليها.
Langit mendung berawan tebal itu tandanya hari akan hujan

كلمة التأشَت ادلوجودة يف اجلملة أعاله ىي كلمة التأشَت اليت دتثل عالمة على العالقة مع
الكائن أو الشيء الذي مت ذكره مسب ًقا  ،وتستخدم يف بداية اجلملة التالية.
ب .وظيفة اسم االشارة ذلا  2مكونات ىاء تنبيو والكاف التالية ىي مثال على ذلك ؛
لفظ ىاء تنبيو

َى َذهِ ُكَّر َسةٌ َعلَى ادل ْكتَب
َ
يظهر ىاء ىنا أن ادلسافة بُت السماعة والكائن بعيدة وال ؽلكن الوصول إليها بواسطة الرؤية
واحلواس األخرى.
اِنَّا ىهنَا قَ ِ
اع ُد ْو َن
َُ
)“sesungguhnya kami hanya duduk menanti disini saja.”(Al-Maidah: 24

يظهر ىاء ىنا أن ادلسافة بُت السماعة والكائن قريبة وؽلكن الوصول إليها عن طريق الرؤية
واحلواس األخرى.
لفظ كف
ذَالِ َ ِ
اب
ك كتَ ٌ
وظيفة كف يف اجلملة أعاله ىي إظهار كائن بعيد أو مكان بعيد.

ب .حتليل االختالف بُت  kata tunjukو اسم االشارة

لفرق بُت  kata tunjukو اسم االشارة ىو تسهيل التغلب على الصعوبات بُت  B1و  B2فيما
يلي االختالفات بُت  kata tunjukو اسم االشارة :
 .1من ناحية الفهم يف اللغة اإلندونيسية يقال إن الكائن الذي يعيش الكائن فيو أو ميت ،
بعيدا.
بينما يف اللغة العربية الكائن الذي يكون الكائن بالقرب منو أو ً
ادلثال :
Buku itu ada di laci meja

يدا ٌن َو ِاس ٌع
ُىنَ َ
اك َم َ

 .2من ناحية النوع

kata tunjuk

ال يوجد فرق يف كل استخدام للكلمة ادلمثلة يف كائن

ولكن يف استخدام إسم االشارة يقال أنو يف كائن مؤنث أو مذكر
ادلثال :
Saya meminjam 2 pena
ت ثََالثَةُ أَقْ َالٍم
نَظَْر ُ

 .3من ناحية اخلصائص يف  kata tunjukيكون الًتكيز على الكائن أو الكائن ادلعُت ولكن يف
تبعا للكائن أو الكائن.
إسم االشارة الفرق يف كل استخدام للكلمات اليت تتغَت ً
ادلثال :
Bunga ditaman itu sangat cantik

ِ
اب َج ِديْ ٌد
َى َذا كتَ ُ
 .4من ناحية العناصر يف  kata tunjukحتتوي العناصر اليت ال فرق أو تغيَت يف الصفات على
الرمز بينما يف العناصر اسم االشارة اليت يوجد فيها اختالف يف استخدام كلماهتم يف
الكائن ادلراد اإلشارة إليو.
ادلثال :
Rumah itu sangat besar

ِِ
أسةٌ
َىذه ُكَّر َ
 .5من ناحية الوظيفة يف وظيفة  kata tunjukيوضح أن الكائن ادلعُت لو وظيفة وف ًقا ألحكام
الكائن أو الكائن ادلراد تعيينو بينما يف اسم االشارة الوظيفة يف الكلمة يف اسم االشارة ذلا
فرق

Malam ini ayah akan pulang

ت َكبِْي ٌر
ُىنَ َ
اك بَْي ٌ
ج .حتليل التشابو بُت  kata tunjukو اسم االشارة
كما أن الفرق بُت لغتُت ىو وسيلة دلعرفة الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم لغة
أجنبية  ،فإن أوجو التشابو بُت اللغتُت  B1و  B2جتعل من األسهل على الطالب تعلم اللغة
األجنبية  (B2).أوجو التشابو بُت  kata tunjukو اسم االشارة ىي كما يلي:
.1من ناحية الفهم مبعٌت االندونيسية والعربية على حد سواء ذكر أو شرح للكائن ادلعُت.
ادلثال :
Ini meja

َى ِذهِ َش َجَرٌة
 .2من ناحية النوع يف  kata tunjukو اسم االشارة معا لديهم ثالثة أنواع وىي قريبة
ومتوسطة وبعيدة.
ادلثال :

Disini taman bunga

ُىنَا َمْي َدا ٌن
 .3من ناحية اخلصائص استخدام الكلمات يف  kata tunjukو اسم االشارة يعتمد على
الكائن.
ادلثال :
Ini pohon apel

ِِ
اسةٌ َج ِديْ َدةٌ
َىذه ُكَّر َ
 .4من ناحية العناصر كل استخدام للعنصر يف  kata tunjukو اسم االشارة لإلشارة إذل
شيء.
ادلثال :
Lantai itu sangat kotor

ام َكثِْي ٌر
َى َذا طَ َع ٌ
 .5يف  kata tunjukو اسم االشارة على حد سواء التأكيد على فائدة الكلمة وفقا للكائن
الذي سيتم تعيينو.

ادلثال :
Halaman rumah itu sangat luas

ىنَا قَريةٌ نَ ِ
اظ َفةٌ
ُ َْ
د .خطة التدريس اسم االشارة
تعلم اللغة العربية ادلثارل ىو التعلم الذي يسمح للطالب بإتقان أربع مهارات لغوية (مهرة
اإلستماع  ،الكالم  ،القراءة  ،والكتابة) بشكل متناسب.
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يف اسم االشارة التعلم ىناك  3أنواع من التعلم اليت سيتم شرحها  ،وىي:
أ .هنج التعلم
ب .اسًتاتيجية التعلم
ج .طريقة التعلم
من ىذه ادلكونات الثالثة  ،سيشرح الكاتب ما ىو مناسب لعملية التعلم اإلسالمي
للمتحدث اإلندونيسي الصحيح.
 .1هنج التعلم

73

Subur, Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Pemikiran Alternatif
Kependidikan, Vol 11 No 2, Januari-April 2006, hlm 1.

منهج التعلم الذي يتوافق مع اسم االشارة ىو هنج تعليمي مرتبط باللغة ألن اسم االشارة
ىو أحد مكونات اللغة  ،وىي اللغة العربية .النهج ادلناسب لتعلم اسم االشارة ىو النهج
التواصلي (النهج التواصلي)  ،وىو هنج يركز فيو عرض اللغة على التواصل الفعال
والعملي.

74

أسلوب التواصل يف تعلم اسم االشارة لتعليم ادلتعلمُت أن يكونوا نشطُت يف اجلمل سبيل
ادلثال اليت تتوافق مع مادة اسم االشارة  ،حيث يكون ىذا النهج التواصلي ىو تدريب
ادلتعلمُت ليس فقط على فهم مادي اسم االشارة ولكن ؽلكن أن يقدموا أمثلة مشاهبة حول
اسم االشارة من خالل الكتابة أو لفظيا حبيث ؽلكن للمتعلمُت فهم بشكل صحيح
وصحيح.
اسم االشارة ىو أحد قواعد اللغة العربية حيث تتطلب كل كلمة وكل مجلة مفردات ،
وبالتارل فإن النهج التواصلي اسم االشارة قادر على تدريب ادلتعلمُت على معرفة ادلزيد من
مفردات اللغة بشكل أفضل.
 .2اسًتاتيجيات التعلم

Ibid, hlm 3.
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اإلسًتاتيجية ىي فهم العمل يف زلاولة لتحقيق ما مت حتديده .75أثناء التعليم والتعلم شيء لو
قيمة الفهم وادلعرفة والتدريس .76لتعلم اسم االشارة اإلسًتاتيجية الصحيحة ىي إسًتاتيجية
تركب التعليمية.
تركب ىي القواعد اليت حتكم استخدام اللغة العربية واليت تستخدم كوسيلة لفهم اجلمل.77
تتمثل وظيفة التعلم تركب يف تصحيح أخطاء اسلوب من أخطاء ضلوية  ،ومساعدة ادلتعلمُت
يف إشعال ما ىو مطلوب من قبل اسلوب ذوي االختالفات الطفيفة  ،وتطوير ادلواد اللغوية
اليت يسهل فهمها  ،وبناء بيئة اللغوية الصحيح  ،واحلفاظ على العالقة بُت اسلوب الذين
لديهم اختالفات رقيقة ىيكل اجلملة مع مجال معناه  ،والتقليل من الغموض وضعف ادلعٌت
يف فهم لغوية عبارة.78
ؽلكن أن تستخدم إسًتاتيجية تعلم تركب يف اسم االشارة طريقتُت  ،علا إعطاء الطريقة
األوذل لفهمها ومن مث إعطاء مثال على اسم االشارة حبيث يفهم ادلتعلم ويفهمو قبل تقدًن
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مثال على طريقة اسم االشارة والثاين يعطي مثاالً على اسم االشارة أوالً مث إعطاء طريقة
تعلم اسم االشارة من خالل األمثلة اليت أعطيت.
 .3طرق التعلم
منهجية التعلم ىي دراسة طرق تنفيذ األنشطة النظامية من بيئة تتألف من ادلعلمُت والطالب
للتفاعل مع بعضهم البعض يف القيام بنشاط ما حىت تسَت عملية التعلم بشكل جيد وؽلكن
حتقيق أىداف عملية التعلم وف ًقا دلا دتت صياغتو بواسطة.79
وطريقة التعلم الصحيحة لتعلم اسم االشارة طريقة حتليل .التحليل التقابلي ىو دراسة
اللسانيات اليت تدرس مقارنات اللغة وأوجو التشابو يف األشكال الصوتية وادلورفولوجية
والنحوية .تعلم أساليب التحليل التبايٍت يقارن بُت لغة واحدة واللغة الثانية من خالل البحث
عن أوجو التشابو واالختالف .يرتبط غرض التحليل التبايٍت بعملية التعليم والتعلم الثانية ،
كما أوضح تارغلان على النحو التارل:
أ .إلعداد مواد تدريس اللغة الثانية  ،واليت تتم صياغتها بناءً على نقاط سلتلفة بُت قواعد
اللغة (اذليكل) األوذل ( )1Bوقواعد اللغة الثانية ( )2Bاليت سيتم دراستها من قبل الطالب.
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ب .إلعداد تدريس اللغة الثانية اليت تقوم على وجهة نظر علم النفس السلوكي واللغوي
البنائي.
ج .إلعداد فصول تعلم اللغة ادلتكاملة بُت طالب اللغة األوذل ( )1Bواللغة الثانية ()2B
اليت غلب أن يتعلمها الطالب.
د .إلعداد إجراءات التعلم أو تقدًن مواد تعلم اللغة الثانية.
اخلطوات ىي:
أ .اظهار أوجو التشابو واالختالف بُت طالب  1Bو  2Bسوف يتعلم الطالب.
ب .عرض نقاط االختالف لدى طالب  1Bالذين لديهم القدرة على التسبب يف
صعوبات التعلم وأخطاء لغة الطالب  2B؛
ج .اقًتاح حلول (طرق) للتغلب على التدخل يف  2Bالذي سيتعلمو الطالب.
عددا من التمارين على العناصر اليت سيكون ذلا اختالفات بُت  1Bو  2Bواليت
د .يقدم ً
سيتم دراستها من قبل الطالب.

الباب الخامس
االختتام
أ .استنباط البحث
من خالل ادلناقشة اليت جتري يف زلاولة للمقارنة بُت الكلمات باللغة اإلندونيسية وإيزًن
إيزاروه باللغة العربية اليت يقوم هبا ادلؤلفون بناءً على أحباث ادلكتبة  ،ىناك اختالفات وأوجو
تشابو بُت االثنُت.
االختالفات والتشابو بُت االثنُت كالتارل:
 .1االختالف  :فهم ,نوع ,خصائص ,عناصرو وظيفة.
 .2التشابو  :فهم ,نوع ,خصائص ,عناصرو وظيفة.
 .3تعليمها  :هنج التعلم ,اسًتاتيجية التعلم و طريقة التعلم.

ب .االقتراح

يف هناية ىذه ادلناقشة  ،قدم ادلؤلفون االقًتاحات التالية:
 .1اللغة ىي أداة تواصل يومية  ،لذلك غلب على ادلتعلمُت اإلندونيسيُت الذين يتعلمون
الكلمات ادلدببة باللغة العربية وىي ىسم االشارة زيادة تدريبهم وتكرارىم.
 . 2غلب أن يكون لدى مدرسي اللغة العربية الكفاءة الكافية لتدريس اللغة العربية ،
أيضا باستخدام
وخاصة إيزًن إيزاروه حىت يتمكن من التواصل مع ادلتعلمُت بشكل صحيح ً
إيسيم إيساروه يف التعلم بشكل صحيح.

ج .االختتام
احلمد هلل بنعمتو وتوفيقو وإرشاداتو  ،يستطيع مؤلفوه إكمال ىذه األطروحة .يف كتابة الرسالة
 ،يدرك ادلؤلف أن ىذه األطروحة بعيدة عن الكمال .لذلك النقد واالقًتاحات من القراء
الذين ىم مؤلفو البناء جدا يتوقعون.
يأمل ادلؤلف أن نأمل يف كتابة ىذه األطروحة اليت حتاول مقارنة اللغتُت أن تكون ىناك فوائد
عموما.
وحكمة  ،خاصة بالنسبة للكاتب نفسو وللقراء ً
سللصا من ادلؤلفُت.
أخَتا  ،جلميع الذين ساعدوا يف حتقيق ىذه األطروحة  ،شكراً ً
ً
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