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 Kalimat Nomina التحليل التقابلي للجملة االسمية في اللغة العربية و"

 "في اللغة اإلندونسية و طريقة تعليمها 
 سالنداري أيكا فتري                      

           1311020029                  
 ،اجلملة الفعلية تًتكب من فعل و فاعل و مفعول. اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية: اجلملة يف اللغة العربية تنقسم اىل القسمُت 

 kalimat: وعلا،واما اجلملة يف اللغة االندونسية تنقسم اىل قسمُت كاجلملة يف اللغة العربية. واجلملة االمسية تًتكب من ادلبتدأ و اخلرب
verba  او تسمى باجلملة الفعلية و kalimat nominaوالفرق بُت الًتكيب اجلملة يف اللغة العربية .  او تسمى باجلملة االمسية

. يف اللغة اإلندونسية kalimat nominaو تركز الباحثة يف اجلملة االمسية أو يسمى بـ . واجلملة يف اللغة االندونسية تظهر من بنائو
: ادلثال من حيث الًتكيب. ذلما اوجو التشابو و االختالف يف اللغة اإلندونسية kalimat nominaاجلملة االمسية يف اللغة العربية و 

اعراب اجلملة االمسية يف اجلملة ليس ليس كذالك، مث  kalimat nominaيف اجلملة االمسية اخلرب أن غلب ضبط ادلبتدأ، يف حُت يف  
و لذلك احينا يشعرون التالميذ .  ولكن ؽلكن ان يكون مثٌت و مجع مذكر سامل و مجع مؤنث سامل و مجع التكثَت،بشكل مفرد فقط

 اجلملة ما الفرق.۱ :من خلفية البحث التايل، مشكلت البحث يف ىذه الدراسة ىي .بالصعوبة ليفرقون عالمة الرفع يف اجلملة االمسية
 kalimatاجلملة االمسية يف اللغة العربية و  ما ادلعادلة بُت . ٢ ؟  يف اللغة اإلندونسيةkalimat nominaاالمسية يف اللغة العربية و  

nomina؟طريقة ادلناسبة يف تعليم اجلملة االمسية  كيف .٣ ؟   يف اللغة اإلندونسية  
يف اللغة  kalimat nominaو  االمسية يف اللغة العربية ةربديد أوجو التشابو يف اجلم. 1:  أىدف البحث يف ىذه الدراسة ىي

 إغلاد الطريقة  .3 .اإلندونيسيةيف اللغة  kalimat nominaو  االمسية يف اللغة العربية ةأوجو التشابو يف اجلم. 2.اإلندونيسية
 حبثللحصول على بيانات دقيقة، النوع  ال. لبحث النوعيا باحثةيف ىذه الدراسة، استخدمت ال .اجلملة االمسية يف تعلم لعدد ناسبةامل

ادلستخدمة يف مجع الطريقة و، ربليل احملتوىو طريقة التحليل يف ىذه الدراسة ىي   نوع البحوث ادلكتبية،ىا الباحثة ىو استخدامالذى
  . الوثائقلطريقة ىو اا البحثالبيانات يف ىذ

  االختالفاتوصف: أما خطوات التحليل التقابلي ىو.  ،دلقارنة ادلعٌت، ادلفردات، والًتاكيب التحليل التقابلي  و استخدمت الباحثة
، التنبؤ أسباب صعوبات التعلم من اللغتُت نظام يف االختالفات يقارن اللغتُت، بُتعناصر أوجو التشابو واالختالف اختيار اللغتُت، بُت ال
 . النتائجيقارنخالل 

 ،التشابو بينهما: ادلثال. ىناك اوجو التشابو واالختالف kalimat nomina  اجلملة االمسية وىنا ؽلكن االستنتاج، أنو يف مقارنة     
اجلملة و االختالف بينهما ان . خرب+أو مبتدأ S+P لديهما ظلط kalimat nominaاجلملة االمسية و  يقع يف الًتاكب، و ىو

و .  ولكن ليس كذلك يف اجلملة االمسيةkalimat nomina خرب أن يكون من من الفغل يف، kalimat nominaاالمسية و 
 . طريقة مناسبة يف التعليم اجلملة االمسية ىي طريقة القواعد و الًتمجة، مع طريقة القيصية، وىي تعطي قواعد مث االمثلة

 .طريقة تعليم، kalimat nominaالتحليل التقابلي، الجملة االسمية، :الكلمة المفاتح 
 
 





  



 شعار

                        

           

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan 

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

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Ar Ruum: 

22)
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Departemen agama RI. Al Qur‟an dan Terjemahannya. (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 

2005), h.204 



إىداء 

 :أىديت ىذه الرسالة إىل

 .امد اهلل يف عمرعلا، عرفانا بفضلهما بعد اهلل تعاىلايب سربيٍت و امي اسنيَتيت،  .1
. اخي رزقي نور فضيلة، و مجيع أسريت الذين يدعوٍل ويعطي نشاطا .2
 .ٍلترافقو  تٍتجعش يتالسيت مطهرة،  .3
 . اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين إنتان المبونج .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السيرة الذاتية

احلادى عشر ، فوساوران يف نغري كاتون، لومبَتغلويف  ولدت  الينداري إيكا فًتيس

التعليم تبدأ الباحثة . من االب سربيٍت و االم إسنيَتيت  وىلالبنت األ . ۱٩٩٥ سنة مايومن 

 لومبَتغلو اذلداية  ادلدرسة االبتدائية تعليمها يفمث استمرت. روضة األطفال اذلداية لومبَتغلو

احلكومية السابع نغري مث استمرت تعليمها يف ادلدرسة الثناوية . ٢٠٠٧ -٢٠٠١يف السنة 

 و يف سنة . احلكومية األوىل نغري كاتون اىل ادلدرسة العاليةكتابةمث استمرت الب. كاتون

 كطالب يف كلية الًتبية جامعة االسالمية احلكومية رادين انتان كتابةم سجلت ال٢٠۱٣

 . م٢٠۱٧و تدرس الباحثة يف ىذه اجلامعة حىت سنة . المبنج يف قسم اللغة العربية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر و تقديم

الصالة و السالم على خامت االنبياء . احلمدهلل الذى علم بالقلم علم االنسان ما مل يعلم

الذى ارسل باللسان العرب و على الو و صحبو امجعُت و عن التابعُت و من تبعهم بإحسان 

.  اىل يوم الدين، اما بعد

التحيليل  ":مع االمتنان، وأخَتا يسَت اهلل يل إلسبام ىذه الرسالة العلمية ربت عنوان 

يف اللغة اإلندونسية و الطريقة  Kalimat Nominaالتقابلي اجلملة االمسية يف اللغة العربية و 

و يتمحور ىذه الرسالة العلمية مقدمة لتكملة الشروط للحصول على الدرجة ". تعليمها

يف ىذه  .اجلامعية االوىل يف كلية الًتبية باجلامعة االسالمية احلكومية رادين انتان المبنج

: اىلجزيل الشكر و تقدير الفرصة قدمت الباحثة 

االستاذ الدكتور خَت االنوار ادلاجسًت عميد كلية الًتبية باجلامعة االسالمية احلكومية . ۱

. رادين انتان المبنج

.  قسم تعليم اللغة العربيةتا رئيسةرلينا ادلاجسًتأيالدكتورة . ٢

 . الدكتورنديس  احلاج أمَت الدين ادلاجستَت مشرفا اوال.٣



 .  ثانيا الاشرف األستاذ كمران ادلاجسَت م.٥

. اصحايب و اصحبايت الذين ساعدوٍل يف اسبام ىذه الرسالة العلمية. ٦

عسى ان غلزىم اهلل جزاء كثَتا يفقهم بإحسان التوفيق و كتب على نفسهم الرمحة و عسى 

. امُت. ان تكون ىذه الرسالة على حسن انتفاع يل و القارئُت مجيعا

ى ۱٤٣٨ شعبان ٨/م٢٠۱٧ مايو ٢١بندر المبونج 

                                           الباحثة
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                                     ٩ ۱٣۱۱٠٢٠٠٢                    
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الباب األول 

 مقدمة

 وضيح الموضوعت. أ

من أجل تسهيل  .ىذا العنوان ىو حملة عامة عن القضايا اليت هتم العمل العلمي

كشف عن ادلصطالحات الواردة لت باجثة العلىفهم واحلد ىذا البحث، ينبغي ال يف باحثةال

يف اللغة  kalimat nomina و يف اللغة العربيةالتحليل التقبلي مجلة االمسية. يف العنوان

 .اإلندنسية و طريقة تعليمها

 التحليل التقابلي. ١

كلمة التقابلية ىي كلمة و  .التحليل ىو التحقيق يف حادث دلعرفة الوضع احلقيق

لذلك، التقابلية يضع شيئا يف ادلوقف أو ادلعارضة من أجل  . to contras،مشتقة من الفعل

  .  مقارنة وسيلة الظهار االختالفات .إظهار عدم ادلساواة

 ادلختلفتُت يهدف التعريف على أوجو الشبو ينتاللغ يف ادلنهجية الدراسةالتقابلي ىو التحليل 
 .و اإلختالف اذليكل

                                                             
2 Nur Mufied, Kamus Modern Al- Mufied, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2010) 
3
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa,(Bandung: Angkasa, 1992) 

Cet-I , h. 226. 



 جملة االسميةال. ٣

كموضوع واخلرب  فقرة تتكون من مبتدأ واخلرب، ادلبتدأ /ىو اجلملة  مجلة االمسية 

  . كادلسند

٤ .Kalimat Nomina 

Kalimat Nomina اجلملة اليت مسندىا ليس من الفعل أو العبارة الفعل،ىي ، Kalimat 

Nomina ىي اجلملة اليت تتكون من  مسند االمسية، وكذالك الضمائر، والصفات، وعدد. 

  طريقة التعليم .٥

الطريقة ىي خطة  .عامة إلختيار و تنطيم وعرض ادلادة اللغويةالطريقة ىي خطة 

الطريقة ىي واحدة من  .شاملة لتحقيق أىداف زلددة واإلجرائية، وترتكز بواسطة هنج

م ىو مزيج يتضمن عناصر احملتشدة البشرية وادلادية يالتعل  و .العناصر أعلية يف عملية التعليم

 .وادلرافق وادلعدات واإلجراءات، اليت ترتبط ربقيق أىداف التعليم

                                                                                                                                                                              
:يًتجم من 4   

wipkidia, the free encyclopedia. (n.d.), contrastive analysis, retrived Marc 20.2010 
http:/en.wipkidia,org/wiki/contrastive_analysis  

 5 ( م1119دار ادلعارف، : قاىرة) ،نحو الواضحعلي اجلارم و مصطفي امُت ،   
6
 Abdul Chaer, Linguistik Umum, Edisi Revisi,Cet-4. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 249.  

( م1980جامعة األم القرى، : مكة)، تعليم للغة العربية للناطقين بلغات أخرىزلمود كامل،  7  
8
 Aziz Fachrurrazi, Erta Mahyudin, Metode Pembelajaran Bahasa Asing,(Jakarta: Bania 

Publishing) h. 9. 
9
 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara) h. 57. 



 أسباب اختيار الموضوع. ب

 Kalimat التحليل التقبلي مجلة االمسية يف اللغة العربية و"لقد اختارت الباحثة ىذا ادلوضوع 

Nominaألمور األتية"  يف اللغة اإلندنسية و طريقة تعليمها: 

 الذى يتعلمون التالميذ يف علم ،مجلة االمسية احدى ادلباحث يف التعلم اللغة العربية. ١

 .النحو

٢ .Kalimat Nominaالذى يتعلمون ، احد من ادلباحث يف الدرس اللغة االندونسية 

يف اللغة  Kalimat Nomina و كان مجلة االمسية و. التالميذ يف الدرس اللغة االندونسية

 .العربية و اللغة االندونسية استخداما كثَتا و ىذا ػلتاج اىل فهمها فهما عميقا

 . ذلما التشابو واإلختالف Kalimat Nomina مجلة االمسية و.  ٣

ىذا العنوان ىو وثيق الصلة بقسم الذي أخذت الباحثة ، وىي قسم التعليم العربية . ٤

 ادلواد إىل ، غلب أن تعرف مكان وجود أوجو التشابو واالختالف لتسهيل تسليم

 . ادلناسبةطريقة مع الالتالميذ

 



 خلفية البحث. ج

اللغة ىي أداة التواصل اليت يتم استخدامها رلموعة من الناس، والتبادل الرأي 

اللغة ىي وسيلة منهجية لديهم أظلاط وقواعد، حيث ػلب، شلا يعٍت أن اللغة ولدت  .والتعبَت

على ما يتحدث هبا البشر، من خالل السان، وكذلك تلك ذبسدىا يف شكل مكتوب أو 

اللغة ال ؽلكن فاصلة عن احلياة البشرية، ألن الناس الذين يستخدمون  .. حركة اجلسم

. اللغة نفسها للتفاعل

اللغات متنوعة عديدة يف أجزاء سلتلفة من العامل، وبالتأكيد سلتلفة من الصوتيات، 

العربية زبتلف اللغة .  ىي اللغة العربيةواللغة لديها امتياز فريد ومعقد  .لغوي، والتشكل ذلا

عن أي لغة أجنبية أخرى، واليت ال ؽلكن أن تتساوى االمتيازات، ألن اللغة العربية ىي لغة 

الزخرف  .وكلمة من اهلل يف سورة .القرآن، حىت يتسٌت لنا كما ىو مطلوب ادلسلمُت لدراستو

 :٣ اآلية
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 Chaedar Alwasih, Linguistik Suatu Pengantar (Bandung: Angkasa, 2011) Cet-1 Edisi 

Revisi, h. 87 



                    

“Sesungguhnya kami menjadikan Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu 

memahaminya (QS. Az  Zukhruf : ٣ ) ”
11

 

 يستخدم لقراءة القرآن فقط، الذي مكتوب باللغة تعلم اللغة العربية يف البداية،

 لتكون قادرا  إاللكن، وكما تطور العصر، ويعترب دراسة اللغة العربية مهمة، ليس .العربية

على قراءة القرآن وحده، ومع ذلك، من أجل دراسة تعاليم الدين اإلسالمي اآلخر الذي ىو 

 .أكثر تسليمها من خالل كتب احلديث أن غالبية مكتوبة باستخدام العربية

يف الواقع أن اللغة العربية ىي اللغة اليت معقدة وصعبة للتعلم، وحىت دروس اللغة 

فًتاض عائقا يف عملية تعلم اللغة إلأصبحت ا أخَتا .تالميذالعربية يف ادلدارس شبح سليف لل

خالل ىذا الوقت التالميذ ال تزال تواجو صعوبات، سواء يف صناعة  .العربية يف إندونيسيا

  . وكذلك التواصل باستخدام اللغة العربية، من العربيةاإلنشاءالباحثة، أو 

 وعلا اللغة العربية ىناك نوعان من اجلوانب اليت غلب أن تأخذ األسبقية، تعليميف 

 ما ؽلكن أن هوالدة كل العلوم، ألنكرف الص يفًتض علم .علم النحو و علم الصرف
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 Departemen Agama RI. Al Qur‟an dan Terjemahnya. (Jakarta: PT Syamil Cipta Media), 

h.246 



و يفًتض علم النحو . تشكلت اجلملةف  اذا تركب الكلمةو. تلد جلميع أشكال الكلمة

قواعد اللغة تتكون من ل اعليميف األساس ت . رلموعة من بناء اجلملةهألنكوالده 

إدخال قواعد يف . اتوشلارسة التمرينالنحوية و قواعد الصرفية إدخال قواعد : جزئُت

علم  . أو شفويااالعربية مكتوباستعمال اللغة  يف تالميذوقت مبكر هتدف لتسهيل ال

 العلوم اليت ينبغي أن تكون األولوية يف  الفروع منان فرعاىمالنحو و علم الصرف 

 اللغة العربية لدخول  يفهمون القواعدأنعلى  التالميذ غلب . دراسة اللغة العربية

فهم األدب العريب، ل مهمة يناقش قواعد اللغة العربية علم النحو الذى . ىاتدريس

يناقش تشكل كذلك علم الصرف الذى و. وخاصة القرآن الكرَل واحلديث الشريف

عدم فهم ب تسبب القرآن واحلديث، عنيف بعض األحيان ىناك آراء سلتلفة . كلمة

  .امالقواعد اليت توجد فيو
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M Anwar, Ilmu Sharaf Terjemahan Matan Kailani danNazham al-Maqsud, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 1996), cet. 5, h. 1.  
13

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat Malang, 

2012), h.113    



اللغة العربية و اللغة االندونسية لديهما بعض التشابو و االختالف من ناحية 

   و   adat كما الفاظ .كثَت من اللغة االندونسية الىت تتمص من اللغة العربية. اللغوية

laknat و  mufakat  وقيل ان ىذه الفاظ االمتصاص،وغَت ذلك . 

ولذلك الباحثة مهتمينة لبحث اوجو التشابو و االختالف بُت اللغة العربية و 

 ،ستبحث الباحثة اجزاء اجلملة يف اللغة العربية و اللغة االندونسية. اللغة االندونسية

 اجلملة .اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية: اجلملة يف اللغة العربية تنقسم اىل القسمُت

 . واجلملة االمسية تًتكب من ادلبتدأ و اخلرب،الفعلية تًتكب من فعل و فاعل و مفعول

 ،واما اجلملة يف اللغة االندونسية تنقسم اىل قسمُت كاجلملة يف اللغة العربية

او تسمى باجلملة  kalimat nominaاو تسمى باجلملة الفعلية و   kalimat verba:وعلا

والفرق بُت الًتكيب اجلملة يف اللغة العربية واجلملة يف اللغة االندونسية تظهر  .االمسية

 .من بنائو

فمن ادلؤكد ىناك الصعوبات لتحصلها . اللغة العربية كانت لغة ثانية يف اندونسيا

الىت يسبب الصعوبة يف تدريس اللغة العربية قسمان، .  بسبب االختالفات بُت اللغتُت
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 مرتبطة الصعوبات وىذه صعوبات شفوية  .صعوبات شفوية و صعوبات ربريرية: علا

 : و التحدث، و من أشهر ىذه الصعوبات كما تلياالستماع ةدبهار

 .العربية احلروف بعض نطق صعوبة .1
 .صعوبة التحدث بطالقة .2
 .ادلسموع فهم صعوبة .3
 .هبا النُّطق عند الكلمات من احلروف بعض حذف .4
 . و غَت ذلك.التَّحدُّث عند اجلمل من الكلمات بعض حذف .5

صعوبات ربريرية و ىذه الصعوبات مرتبطة دبهارة القرأة و الكتابة، ومن اشهر 

 : ىذه الصعوبات

 .ادلقروء فهم صعوبة .1

 .صعوبة الكتابة من اليمُت إىل اليسار .2

 .صعوبة كتابة الًتاكيب العربية بشكل صحيح .3
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و تركز الباحثة يف الصعوبة ربريرية و حددت يف تعليم الًتكيب العربية بشكل 

والسيما صعوبة يف دراسة الفروق بناء . صحيح و خاصة يف تعليم اجلملة االمسية

و كذلك يف دراسة اجلملة االمسية، ىناك بعض العوامل . اجلملة و ادلفردات و ادلعاٌل

 :ىذه ىي العوامل كما يلي. الىت تسبب الصعوبات يف دراستو
 . أن يتناسب دببتدئو اجلملة االمسية غلب  يفاخلرب .1

إمسا و صفة و جر و كون ي غلب أن Kalimat Nominaيف  (predikat)اخلرب .2

 .رلرور، وال غلوز من فعل

ادلختلف، اليت تقع يف  ذلما ادلعٌت Kalimat Nominaيف اجلملة االمسية و  .3

 .عددىا و نوعها

 ولكن ؽلكن ان ،اعراب اجلملة االمسية يف اجلملة ليس بشكل مفرد فقط .4

و لذلك . يكون مثٌت و مجع مذكر سامل و مجع مؤنث سامل و مجع التكثَت

 .احينا يشعرون التالميذ بالصعوبة ليفرقون عالمة الرفع يف اجلملة االمسية
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يف  .لغة اندونيسيا  واللغة األوىل ىي ، إىل اللغة الثانية التالميذتتدخل اللغة األوىل

 ،S + P + O + Kية تشكلت من الفعلاجلملة للغة اإلندونيسية، 

 + P + S يف حُت يف اللغة العربية  شكل اجلملة فعلية و ىي  (توضيحة+مفعول+فاعل+فعل)

O + K (توضيحة+مفعول+فاعل+فعل) .ادلثال" :Aisyah memasak nasi di dapur" . أحيانا

عائشة تظبح "التالميذ ال تزال اخلطأ يف جعل اجلملة العربية، وعندما ترجم إىل العربية تكون 

ال ؼلتلف عن ". تظبح عائشة الرز يف ادلطبح" ، وىو اجلملة االمسية، ينبغي"الرز يف ادلطبح

  .،التالميذ الذين يتعلمون اللغة األجنبيةاجلملة االمسية تعلم 

وغالبا وضع التالميذ ادلوضوع بعد ادلسند،  .أحيانا يكون خاطئة يف ادلبتدأ و اخلرب

الذي يفًتض ىو " األستاذ ماىر "Dua ustad itu pintar: ادلثل .وليس ضبط اخلرب و ادلبتدأ 

باإلضافة إىل نقس وجود دراسات اللغة اليت ؽلكن أن تدعم وتسهل ". األستاذ ماىران" 

 .التالميذ على تعلم اللغة العربية
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  في المعنى اإلختالف.١  الجدوال

Kalimat Nomina تركب الجملة االسمية  و  

 اللغة اإلندنسية
(معنى)  

 رقم اللغة العربية

Zaid itu pintar ١  ماىرزيد 

Dua Zaid itu 

pintar 
 ٢ زيدان ماىران

Para Zaid itu 

pintar 
 ٣ زيدون ماىرون 

اإلندونيسية اللغة  يف معٌت اجلملةمن األمثلة أعاله، فإنو ؽلكن أن طللص إىل أن 

كما يف . يكون ىناك اختالف، وىي أن اللغة اإلندنسية ال غلب أن يكون مناشبا بادلوضوع

 يتناسب دببتدأ، ألنو ثٌت أيضا،م مث اخلرب غلب ،ثٌت ادلثال أعاله كلمة ماىران، لو معٌت م

   .  االندونيسية، ماىران لو معٌت واحد فقطىل اللغةولكن عندما ترمجت إ
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  في التركيباإلختالف. ٢ الجدوال

Kalimat Nomina معنى الجملة االسمية و    

 رقم اللغة العربية اللغة اإلندنسية

Jeruk itu besar ١ الربتقال كبَت 
Pelajar  itu cantik ٢ الطلبة مجيلة 
Sapu itu panjang ٣ ادلكنسة طويلة 

بناء اجلملة  .يف بناء اجلملة اإلندونيسي، ؼلتلف كثَتا عن تركيب اجلملة العربية

ادلبتدأ غلب ضبط اخلرب، على عدد "األندونيسية، وخصوصا على مناقشة اجلملة االمسية ، 

 .) مئنث أو مذكر ) ونوع اجلنس

اإلندونيسية اللغة  يف تركب اجلملةمن األمثلة أعاله، فإنو ؽلكن أن طللص إىل أن 

كما يف . يكون ىناك اختالف، وىي أن اللغة اإلندنسية ال غلب أن يكون مناشبا بادلوضوع

ئنث أو مذكر م مث اخلرب غلب ،ئنث و مذكر لو معٌت مطويلة، ومجيلة، كبَتادلثال أعاله كلمة 

 االندونيسية، ماىران، ومجيالن لو ىل اللغة ولكن عندما ترمجت إيتناسب خبربه، ألنو أيضا،

   . معٌت واحد فقط
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ليست سهلة جملموعة من الناس الذين يعرفون وتعلم اللغة العربية، العربية لغة التعلم 

ال يكفي  .اللغة اجلديدة، وخاصة يف البيئة واحلياة كل يوم أهنم مل يستخدموا اللغة العربيةك

ليوم واحد أو حىت أسبوع واحد لتكون قادرة على السيطرة على اللغة العربية، ولكن حىت 

على األقل ىناك عقبات اليت غالبا ما واجو عندما يتعلم الناس  .يأخذ الصرب كبَتا الوقت

لغة، القيد األول فيما يتعلق باجلوانب اللغوية اليت تشمل، علم األصوات، علم الداللة وبناء 

 .اجلملة

لذلك بانشطة ادلقارنة بُت اللغتُت ػلتاج ان يكون التسهيلة للمعلمُت يف توفَت ادلواد 

 .و بتلك االنشطة يسهل التالميذ الستقبال ادلواد الىت يوفرىا ادلعلمُت. الدراسية

استعملت الباحثة  kalimat nomina مث للعثور االختالفات و التشابو بُت اجلملة االمسية و 

التحليل التقابلى ىو انشطة ادلقارنة بُت اللغتُت و يبحث التشابو و . طريقة التحليل التقابلى

و من التشابو و االختالفات سوف يسهل ادلعلمُت ليوفر ادلواد وكذلك . االختالفاهتما

االختالفات  من حصول انشطة ادلقارنة ان يكون . التالميذ اسهل الستقبال ادلواد الدراسية

 .تنبؤ الصعوبات يف تعليم اللغة الثانية



التحليل التقابلى من االنشطة الىت رباول تتقارن ىيكل اللغة االوىل و اللغة الثانية 

درس مقارنة بُت ت الىتالتحليل التقابلي ىو الدراسة  و .لتحديد االختالفات بُت اللغتُت

النماذج ادلختلفة لقواعد ب ادلقارنة بُت اللغتُت ؽلكن القيام   ان انشطة.غويةاللغة من حيث الل

  .اللسانيات البنيويةباللغة، ولكن التحليل التقابلي يف كثَت األحيان استخدام 

. والعادات على اكتساب اللغة  الذين يتعلمون لغة ثانية يف الواقع لديهم القدرةالتالميذ

لكن يف  .ساعد بيئة داعمة توىل، على ذلكاأل قادرة على السيطرة على اللغة مكما أنو

وىذه العادة من استخدام .  إلتقان لغة ثانيةعلى التالميذبعض األحيان اللغة األوىل حاجز 

 ىناك نوعان من تأثَتات اللغة األوىل، .ثانيةاللغة ال عليمت   التالميذ يفاللغة األوىل تؤثر على

 :وىي
a. Adakalanya kebiasaan dan pengalaman bahasa pertama membantu 

peserta didik untuk menguasai bahasa kedua. Karena adanya kesamaan 

atau kemiripan antara kedua bahasa tersebut. Dengan demikian 

pengaruh bahasa pertama bersifat positif terhadap bahasa kedua. 

b. Pada waktu yang sama, adakalanya bahasa pertama menjadi faktor 

penghambat peserta didik untuk menguasai bahasa kedua. Hal ini terjadi 

karena adanya perbedaan yang sangat besar antara kedua bahasa 

tersebut.
27
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ألشياء اليت تتناقض يف ادلقارنة بُت اللغتُت ىو النظام الصويت،  اأماو Lado قال

 Henry Gunturقال نفس الوقت،  ويف .البنية النحوية وادلفردات ونظام الكتابة

Tarigan من النظرية ادلذكورة ركزة.اللغة على نظام الصوت ونظام قواعد اللغة مقارنة  

الباحثة ىذه الدراسة على ترتيب اجلملة يف اللغة العربية وىو اجلملة االمسية اليت تًتكب من ادلبتدأ 

  .Predikat و Subjekو على تركيب اجلملة االندونسية اليت من . و اخلرب

بعض العوامل اليت أدت إىل عدة غَت ناجحة يف تعليم اللغة العربية اليت ىي عوامل 

التالميذ أنفسهم، الذين يعتقدون العربية ىو موضوع صعب، وعدم ثقتهم يف التواصل باللغة 

على سبيل .تالميذوجود خالفات بُت اإلندونيسية والعربية وىذا ما تسبب ادلتاعب لل .العربية

ادلثال، يف صياغة اجلملة، والتالميذ ال يزال غالبا ما تكون خاطئة يف وضع وظيفة ادلوضوع 

 .وادلسند

اما االسلوب ادلطابق يف تدريس اللغة الثانية بالطريقة التحليل التقابلى فهو 

 :باخلطوات كما يلى
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شبو واالختالف بُت تألوجو ال لغتُتبُت ال  االختالفاتوصفاخلطوة األوىل، 

 .اليت مت احلصول عليها من خالل ادلقارنة بُت اللغتُت (العربية واالندونيسية)اللغتُت 

 . اللغتُتبُتعناصر أوجو التشابو واالختالف اختيار الاخلطوة الثانية، 
 .اللغتُت نظام يف االختالفات يقارناخلطوة الثالثة 
  .التنبؤ أسباب صعوبات التعلم من خالل يقارن النتائج اخلطوة الرابعة،

اجلملة ىي أصغر وحدة اللغة اليت ؽلكن أن تستخدم للتعبَت عن فكرة أو أفكار 

، ال تزال ىناك ملةقال ليكون أصغر ترتيب اللغة ألن الواقع فوق صفوف اًفي .ضلويا

ويقول اخلرباء أن اجلملة ىي وحدة اللغة اليت  .وحدات لغوية أخرى ىي أكرب من ذلك بكثَت

لذلك ؽلكننا أن نستنتج أن اجلملة  .عبارةىي مستقلة نسبيا، والفعلية واحملتملة يتكون من ال

عندما وحدة كاجلملة   يذكروحدة لغوية . أخرىالعبارة و العبارةتتحدث عن العالقة بُت 

  . ادلسند وظيفة ادلوضوع و ذلااللغوية
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 يف وحدة اللغة  اجلملة ىو عند كتابة  اجملمع  .معقدة ربتوي اجلملة فكرة والية

غلب أن يكون عنصرا من عناصر ادلوضوع، أو موضوع، ويكون عنصرا من عناصر أصلية أو 

 ادلسند،  من كمل الذي يكون املالعناصر إىل تعليق، إال أنو يف اجلملة كاملة، وىناك الكائن

 ربديد اذلياكل .وادلسند  وىو شرح أكثر تفصيال ذلذا ادلوضوع، الكائن التوضيح والعناصر

 من ادلوضوع وادلسند ليست رلرد كيان أو رلموعة من الكلمات اليت ليس اجلملة على أقل

 موضوع العقل، كما كاشف عنصريف اجلملة، غلب أن يكون ىناك  .لديها وسيلة موحدة

 .نية ادلتكلم

ادلوضوع وادلسند ىو العنصر الذي غلب أن تكون موجودة يف اجلملة، يف حُت أن 

وجود أو عدم وجود كائنات تابعة  . ال غلب أن تكون موجودة يف اجلملةالكائنالعناصر 

غلب الفعل متعدية مث الكائن ب سندإذا كان امل .مسند  الىت تكونالكلمات اعتمادا على نوع

، ولكن إذا ادلسند ىو فعل الزم، غلب على الكائن غَت موجود بوجوده ىف اجلملة 

 .الستكمال اللقب
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 ، مث تبقى مجلة  الوصفيف اجلملة، إذا كان ىناك عناصر من الكائنات وعناصر

وبالتايل فإنو ؽلكن استنتاج  .مجل غَت مكتملة ىي إذا كان غياب ادلوضوع وادلسند .كاملة

 .ىو العنصر األكثر أعلية يف إنشاء اجلملة (P)وعنصر (S) عناصر ادلوضوع

 مجلة أن (٢) وفقا للهيكل النحوية للجملة يف اللغة االندونيسية وينقسم إىل قسمُت

يف حُت  . ىي اجلملة اليت تتكون فقط من موضوع وادلسندمفردةمجلة   . مجلة مركبة ومفردة

 .  مفردةأن اجلملة ادلركبة ىي اجلملة اليت تتكون من اثنُت أو أكثر من مجلة

إذا كان  .تنقسم اجلملة إىل مجل صوت اإلغلايب والسليبالكائن مث، إذا ما نظر إليها من 

مجلة  .بناء اجملهول و بناء ادلعلوماحلكم قيد ادلراجعة من عدد من بنود ينقسم إىل قسمُت ال

  P ىي اجلملة اليت لديها شرط واحد فقط، وىو أن ليس ىناك سوى عنصر واحد منمفردة

مفردة يف مجلة  .واجلملة ادلركبة ىي اجلملة اليت لديها شرط واحد أو أكثر .مفردةيف مجلة 

 اإلندونيسية من عنصر ادلسند  اللغة يفةوتنقسم اجلمل .وفقا لعناصر ادلسندإىل اجلملة  تنقسم

  :إىل قسمُت، علا
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 ١.  Kalimat verba  

٢.  Kalimat nomina 

kalimat nomina سملادلسند االيت تشكلت من  اجلملة ىي. kalimat nomina   ىي
 (nomina) األصلية إما أن يكون اسم وظيفة ادلسند.  الفعل ادلسند ليس مناجلملة لديها

 : ادلثال.صفضمائر و الالو والعدد، ، (adjektiva )والصفات

 
a. Rustam pegawai = KB+KB 

b. Budi seorang yang pandai = KB+KS 

c. Kampus itu luas = KB+KS 

d. Guru itu pandai = KB+KS 

e. Wati seorang yang rajin = KB+KS 

 

 مسندربتل وظيفة ا pegawai  ، و (S) ربتل وظيفة ادلوضوع Rustam (أ)يف ادلثال 
(P) ،يف ادلثال ب، ج، د، ه وظيفة شكل ادلسند صفة  (adjektiva) . 

 ، ةسلتلف خرى، جبميع اللغات ذلا كلمات مع اذلياكلاألجنبية األغة للاؼلتلف عن  ال

 . األخرى النحوية اليت فريدة من نوعها اللغات األجنبيةةالعربية، واليت لديها البٍتاللغة مثل 

 . اجلملة أو الكالماجلملة يف اللغة العربية يعرف دبصطلح
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ويطلق  .اجلملة ىي تركب الكلمة أو اللفظ اليت لديها الشعور بالكمال /الكالم 

 ىناك نوعان من .على اجلملة كاملة  اجلملة ادلفيدة  إذا يقل تتكون من ادلوضوع وادلسند

. أظلاط اجلمل يف اللغة العربية، و معُت بالكلمة اليت  تبدأ ىي اجلملة االمسية و اجلملة الفعلية

إذا اجلملة مبدوأة باإلسم فتلك اجلملة ىي اجلملة االمسية،  ولكن إذا كانت اجلملة مبدوأة 

.  بالفعل فتلك اجلملة ىي اجلملة الفعلية

، و اإلسم اإلول ىي فعل+ أو اإلسماألسم+اجلملة االمسية تتكون من األسم

 (٢) زلمد طالب، ( ١): ادلثال. موضوع أو مبتدأ، و اإلمث  أو الفعل الثاٍل ىو كائن أو خرب

  اجلملة االمسيةىو "Muhammad seorang pelajar"معنو  ،ىو قائم (٣)  ضلن رلاىدون،

الذي " زلمد"موضوعو ىو  (١)اإلسم  الواردة يف ادلثل . اإلسم+اليت تتكون من اإلسم

، ('mubtada) ضلن موقف كموضوع (٢)ادلثل . اإلسم عامل مفرد، و مسنده ىو طالب

ىو اجلملة االمسية  (ىو قائم)dia (Lk) berdiri“  ”(٣)فادلثال الثالث. ورلاىدون منصب اخلرب

الذي يشغل ىذا ادلوضوع، يف حُت  إسم الضمَت" ىو. "فعل+الذين لديهم ظلط اإلسم

 .كادلسند (kata kerja) ىو فعل" قائم"
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   Kalimat Nominaالنمط الجملة االسمية و  .٣ الجدوال       

Kalimat Nomina رقم الجملة االسمية 

Ini lebah 1 ىذا ظلل 

Kamu orang yang 

rajin 
 2 أنت ناجح

Dua Zaid orang yang 

tekun 
 3 زيدان رلتهدان

Mereka (lk) Orang 

yang pandai 
ماىرونىم   4 

 

  مع ظلط kalimat nomina   /من األمثلة األربعة ادلذكورة أعاله، كلهن اجلملة االمسية 

M+K  أو يف اللغة اإلندونسية مبتدأ يسمى بادلوضوع (S) واخلرب كادلسند (P)  ادلوضوع وظيفة

، يف حُت أن وظيفة ادلسند، (nomina) وكالعلا األمساءيف اللغة العربية واللغة يف اإلندنسية ، 

 .(P) موقفهما كاخلرب (adjektiva) صفة

من تفسَت قليال أعاله بشأن العبارة االسم و اجلملة االمسية  ،إستنتجت الباحثة بأن  

ىو جزء  kalimat nomina/kalimat verba .  kalimat nomina يف اللغة اإلندونسية مجلة ىناك

 kalimat nomina  .(S + P)من مجلة مفردة ، واليت ربتوي على عناصر من ادلوضوع وادلسند



 kalimat nomina  .ىو إحدى من مجلة اليت ؽلكن أن ينقسم وفقا لًتتيب ادلسند، وىو االسم

كالعلا لو وجو التشابو واالختالف اليت  .ؽلكن أن تتساوى مع اجلملة االمسية يف اللغة العربية

ػلتوي بادلسند على تركيبة اليت ال ؽلكن  kalimat nomina ؽلكن ربليلها، واحدة منها ىي

اإلسم +شغلها من الفعل، يف حُت يف اللغة العربية  الًتتيب اجلملة االمسية ؽلكن ظلط  اإلسم

:  ادلثال  .فعل+اسمأو 

معنى اللغة العربية رقم 
 غللسعلي  1

Ali sedang duduk 

 يلعببكر  2
Bakr sedang bermain 

 تكنسىند  3
Hindun sedang menyapu 

 يلعبانعلي و زلمد  4
Ali dan Muhammad 

sedang bermain 

  يقرأونىم 5
Mereka (lk) sedang 

bermain 
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اخلرب يف اجلملة األتية ىو  .اخلرب +ألمثلة األتية ىي اجلملة االمسية مع عناصر مبتدأا 

ولكن ونوع اجلملة األتية ثابت كاجلملة  .ىي اخلرب الذي من الفعل. اخلرب اجلملة الفعلية

يف اللغة االندونيسية  kalimat nomina يف  / nomina.االمسية ، ألن ادلوضوع يف الشكل اإلسم

.  ، ال ؽلكن تشكل ادلسند من الفعل

ومن الناحية العملية للمبتدئُت  من العرب أو أعجمي يشعرون بصعوبة يف تعليم  

الطلبة االندونيسيُت  .وخصوصا علم النحو الذي تعقيد يف القواعده. علم ضلو و صرف

يشعرون بصعوبة األن القاعدة يف علم النهو  ألن الفرق بُت القاعدة يف اللغة اإلندونسية و 

ومن  .ولذلك، فإن الباحثة ادلهتمُت يف القيام بدراسة التحليل التقابلي.اللعة العربية فرق بعيد

ادلتوقع حبوث التحليل التقابلي ؽلكن للحد من صعوبات يف تعلم اللغة الثانية أو اللغة 

 .األجنبية، ألن من أجل فهم وإتقان لغة أجنبية، وغلب علينا أوال أن نفهم اللغة األوىل

يف تدريس اجلملة االمسية، ؽلكن أن أوجو التشابو ادلوجودة بُت اللغة العربية 

 Kalimat nomina اجلملة االمسية و .واإلندونيسية تسهيل التالميذ يف عملية تعلم اللغة العربية

   لديهما نفس النمط األساسي، أي:ادلثال. اللغة اإلندونسية ىناك بعد جوانب التشابو

.S+P  ومع ذلك، التالميذ غالبا  تواجو مشاكل عند  .ادلوضع كادلبتدأ وادلسند كاخلرب



على سبيل ادلثال، التالميذ ال تزال صعوبات يف سبييز الكلمات اليت ؽلكن أن سبأل  .اختالفهما

التالميذ ال يزال ؼللط على التمييز بُت ادلوضوع و ادلشند باللغة العربية،  (Subjek) كما ادلبتدأ

حبيث يتحمل التالميذ بأهنا اخلرب كادلوضع  ألن يف بعض األحيان اخلرب ؽلكن أن تشكل من 

ىذه الصعوبة  . وباإلضافة التالميذ غلب أن يتناسب مبتدأ خبربه يف عدده .(nomina) األمساء

 .سبب من تتدخل اللغة األوىل إىل اللغة الثانية

التعليم اللغة العربية اليت يقوم هبا ادلعلمون يرجى أن التغلب على ىذه إشكالية، وىي 

 .يف تعليم اللغة، واحدة من أىم جوانب ىوطرق التدريس . واحدة باستخدام الطرق ادلناسبة

صلاح أو فشل عملية التعلم، وىذا يتوقف على الطريقة ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت،  ألن 

إذا كان ادلعلم غَت قادر على  .الذي ػلدد احملتوى وكيفية تقدَل ادلواد التعليمية الطريقة التعليم

 .نقل ادلواد مع الطريقة الصحيحة، مث من عملية التعلم لن ربصل مع ما ىو متوقع

الذي ىو عبارة عن رلموعة من ، "methodos" ريقة يأيت من اليونانيةطمصطلح ال  

يسمى بطريقة  ”metode“  يف اللغة العربية .اإلجراءات ادلستخدمة لتوجيو ربقيق األىداف

الكيفية رلموعة ىي  الطريقة  . وكيفية التصرف، وادلؤسساتسبيل أو طريقةذات معٌت،
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من أجل احلصول على نتيجة، وفقا لألىداف ، ادلعلم يف عملية تعليم   هباادلستخدمةاليت 

 . التالميذادلراد ربقيقها

 Fu‟ad Efendy ،“metode pengajaran adalah rancangan menentukanوفقا  

pengaitan teori-teori yang diyakini (dalam pendekatan) dengan materi dan aktivitas 

belajar mengajar, dengan prosedur yang diambil dari pendekatan dan rancangan 

tertentu”  . الطرقة/ metode   ىي كل أشياء الذي تشتمل على أنشطة التعلم، واليت

لتصميم الطريقة ادلناسبة لتدريس اللغات األجنبية، خصوصا   .تغطي كافة رلاالت العلوم

 .(١B) اللغة العربية،ػلتاج إىل فهم عميق لقواعد اللغة األوىل مقدما

وعرض  (gradasi) يف طريقة التدريس إختيار طريقة  ينبغي أن يشمل ادلستويات

 مدرس، ال ؽلكن ألن(perjenjangan) عملية التعلم ينبغي أن يشمل ادلستويات .والتكرار

ىو أن  (Presentasi)ويرتبط التعلم مع عرض  .أن توفر ادلواد التدريس وفق اختيار وقت واحد

التعلم ال يتجزأ من التكرار،ال ؽلكن . ادلعليم ال ؽلكن يدرس اللغة دون التواصل بينو و طالبو

 .للمعلمُت لتعليم اللغة دون تكرار للمواد اليت ذبري دراستها
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  Ahmad Fu‟ad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,.h.10 



  مشكلة البحث. د

 :بناء على ما سبق، فإن ادلشكلة يف ىذا البحث ىي كما يلي

اإلندونيسية؟  اللغة للغة العربية ويف اامسية اإل هملاًفما معادلة . 1

 الفرق اجلملة االمسية يف اللغة العربية و اللغة اإلندونسية ؟ما . 2

 اجلملة االمسية بالتحليل التقبلى؟ تعلم صحيحا يف  طريقة ما.3

 

دف و أغرض البحث  هأ.ه

أحدف البحث .    أ

مجلة يف األساس، فإن ىذه الدراسة هتدف إىل احلصول على معلومات بشأن   

ومع ذلك دبزيد من التفصيل ىذه الدراسة  . اإلندونيسية اللغةيف kalimat nomina ،االمسية

  :إىل ربقيق األىداف التالية



يف  kalimat nominaو   االمسية يف اللغة العربية ةربديد أوجو التشابو يف اجلم. 1        

 .اإلندونيسيةاللغة 

يف  kalimat nominaو   االمسية يف اللغة العربية ةربديد أوجو االختالف يف اجلم. 3  

 .اإلندونيسيةاللغة 

 اجللة االمسية يف تعلمإغلاد الطريقة الصحيحة لعدد .  2      

أغرض البحث . و

األكادؽلية النظرية . (١     

          من الناحية النظرية، ومن ادلتوقع أن تزيد وإثراء خزينة ادلعارف والنظريات يف 

   .ربليل مقارن للجملة امسية نتائج ىذه الدراسة

عملي . (٢     

  :         عمليا، ىذا البحث ىو مفيد ىل

العربية ربدد فًتة التخطيط،  للغة مساعدة الدوائر األكادؽلية، خصوصا ادلعلم . أ

 .طالبواختيار طرق التدريس ادلناسبة لل



 ، لذلك اجلملة االمسيةلتسهيل التالميذ يف تعلم قواعد اللغة العربية، وخاصة  . ب

 .سوف تضيف حب العربية

باعتبارىا مرجعية إضافية للقراء الذين يرغبون يف فهم أوجو الشبو واالختالف  . ج

 .يف اجلملة االمسية

 الدراسات السابقة. ه

التحليل التقبلى الجملة االسمية في  " رسالة عملية زلمد برىاندين بالعنوان. ١ 

وتركز الرسالة . (اجلامعة اإلسالمية احلكومية جغجاكرتا) "اللغة اإلندونسية و اللغة العربية

. على اآلثار دون حل ادلشكلة وصياغة األساليب على التعلم اجلملة االمسية

 التحليل التقبلي بين الجملة الفعلية و"رسالة العملية تري ليسًتي بالعنوان . ٢ 

kalimat verbal  ىذه .(اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادن إنتان دلبنج) "و أسلوب تعليمها

 .الرسلة ىي أكثر تركيزا على ادلتغَتات وتقنيات التعلم ادلناسبة الفعل العبارة
 

 

 

 



الباب الثاني 
 طار النظارياإل

 التحليل التقابلي . أ

 تعريف التحليل التقابلي. ١

التحليل التقابلى عند امحد بن عبد اهلل البشَت ىو اجراء عملي دلقارنة بُت 

ويعتمد ذلك . بينهما انظمة لغتُت او اكثر حلصر اوجو التشابو و اوجو االختالف

على ربليل لكل من النظامُت موضوع ادلقارنة يقوم على اساس ادلنهج الوصفى ال 

 .تارؼلى

 :التحليل التقابلى ىو James وقال
Suatu aktifitas lingustik yang bertujuan untuk menghasilkan tipologi dua 

bahasa yang kontras satu dengan yang lain, berlandaskan atas asumsi bahwa 

bahasa-bahasa itu dapat dibandingkan dan tidak diserumpunkan.
47

 

 

 :ىو Henry Guntur Tariganو اما التحليل التقابلى عند 
 Analisis kontrastif adalah komparasi perbandingan sistem-sistem 

linguistik dua bahasa, baik sistem bunyi maupun sistemm gramatikal.
48

 

 

 :التحليل التقابلى ىو Fuad Abdul Hamied وفقا
 Analisis kontrastif sebagai suatu studi yang sistematik dari ciri-ciri 

linguistik yang spesifik dari dua bahasa atau lebih.
49
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  :التحليل التقابلى ىو Kridalaksanaواما عند 
 Analisis kontrastif adalah metode sinkronis dalam analisis bahasa untuk 

mmenunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa atau 

dialek-dialek untuk mencari prinsip yang dapat diterapkan dalam masalah 
praktis, seperti dalam pengajaran bahasa dan penerjemahannya.

50
 

و من التعريفات ادلذكورة قد استبخت الباحثة ان التحليل التقابلى ىو عملية 

وىو االعمال و االنشطات الىت تقارن تركيب اللغة االوىل و اللغة  الثانية دلقارنة 

التشابو و االختالفات بُت اللغتُت و االختالفات الىت ربصل من حاصل البحث 

و اما . التقابلى تستخدم لتنبؤ مشكالت تدريس  اللغة الثانية الىت سيوجهون التالميذ

التشابو الذى ػلصل من ادلقارنة اللغتُت سيكون الة لتسهيل ادلعلم الستعداد ادلواد 

التدريسية و كذلك للتالميذ سيكون حاصل ادلقارنة الة لتسهيل الستقبال ادلواد من 

 .ادلعلم

 :ؽلكننا ان نرى التحليل التقابلى من ناحيتُت و علا Syamsuri Ali وفقا
a. Dilihat dari objeknya.  

Jika dilihat dari segi objeknya, maka analisis kontrastif adalah  

penganalisaan dua bahasa dari rumpun yang berbeda. 

b. Dilihat dari prosedur kerjanya.  

Dan apabila dilihat dari segi prosedur kerjanya, maka analisis 

kontrastif kegiatan yang mencoba membandingkan struktur B1 dan 

B2 untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan diantara dua 

bahasa.
51
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 تركيبقارن ت ىو االنشطة الىتالتحليل التقابلي من حيث موضوعها نرى ان 

 و من . ركزت على دراسة اللسانيات البنيويةتقابلىألن دراسة التحليل ال. بُت اللغتُت

 اللغة  واللغة االوىلأنشطة للمقارنة بُت ىيكل حيث اعمالو التحليل التقابلى ىو 

التحليل من األنشطة األخرى .  اليت تتناقضتُتف الفروق بُت اللغيلتعرل الثانية

 . لتنبؤ الصعوبات الىت وجدت من حاصل ادلقارنة اللغتُتالتقابلي 

 ا للمعلم الستعداد إعدادسيكون  ربديد وتنبؤ مقارنة  اللغتُت احلصول من

 التحليل التقابلي كعالج لتدريس اللغة األجنبية، قد ذكر انألن . ادلواد التدريسية

 .اىل اللغة الثانية تتدخل دائما غة االوىل  اللانوليس ىناك شك 

  :Henry Guntur Tariganكما قال 
Dalam taraf permulaan pemerolehan bahasa kedua dapat dipastikan 

bahwa bahasa ibu lebih dikuasai daripada B2. Dalam situasi seperti ini 

pengaruh bahasa ibu sangat menonjol terhadap B2. Apabila pengaruh bahasa 

ibu tidak sejalan dengan sistem B2, maka terjadilah interferensi B1 terhadap 

B2. Interferensi merupakan sumber kesulitan dalam belajar bahasa dan juga 

penyebab kesalahan berbahasa.
52
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ع و فر احدى من من مفهوم التقابلية اللغويات، وىيهالتحليل التقابلي أصل

 للعمل على البحث عن أوجو احدى وسيلةالتحليل التقابلي . علم اللغة التطبيقي

وقد عرفت التحليل التقابلي    .  أو أكثراللغتُت  يف  الذى يوجد التشابو واالختالف

 لتدريس اللغة التحليل التقابلي حقيقة احدى من كيفية .۲۰ن يف منتصف القر

األجنبية بكفاءة وفعالية، ألن التحليل التقابلي ؽلكن التنبؤ األخطاء والصعوبات اليت 

 مقارنة  ه يف وىو استعراض عناصر اللغةو. ة اللغة الثانيةسوف تكون موجودة يف دراس

 . النحويةانظمة لغتُت، مثل أنظمة الصوت وبُتواألنظمة اللغوية  

ألشياء اليت تتناقض يف ادلقارنة بُت اللغتُت ىو النظام  اأماو Ladoكما قال 

 Henry Gunturو كذلك قال  .الصويت، البنية النحوية وادلفردات ونظام الكتابة

Tarigan اللغة على نظام الصوت ونظام قواعد اللغة مقارنة. 

و لذا التحليل التقابلى ىو االنشطة ادلقارنة بُت اللغتُت على النظام الصويت و 

يف ىذه الرسالة العلمية ركزت . النظام البنية النحوية و ادلفردات و النظام الكتابة

 .ردات يف اللغة العربية و اللغة االندونسيةفالباحثة بادلقارنة نظام النحوية و امل
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 تحليل التقابلى الفرضية  . أ

 ت أسفربالتالميذ سيتم دراستها تركيب اللغة االوىل و اللغة الثانية الىتمقارنة 

الفرق بُت اللغتُت ىو األساس لتقدير العناصر شلا . ربديد االختالفات بُت اللغتُتال

وضعت نا من هو، تالميذتدريس اللغة اليت سيواجهها ال يف صعوبة واألخطاءاليسبب 

 .الفرضية ربليل التقابلي

 ة فرضية قويةوجود م،تقابلى نسختُت من فرضية التحليل العرفيف تطورىا، ن

اللغة ؽلكن التنبؤ من خالل ربديد الفرق بُت اللغة الثانية مجيع األخطاء يف  على أن 

أن التحليل التقابلي التشخيص الوحيد ان فرضية ضعيفة يقول . اللغة الثانيةو االوىل 

 .وحده
Hipotesis bentuk kuat ini didasarkan kepada asumsi-asumsi berikut ini: 

a. Penyebab utama atau penyebab tunggal kesulitan belajar dan kesalahan 

dalam pengajaran bahasa asing adalah interferensi bahasa ibu. 

b. Kesulitan belajar itu sebagian atau seluruhnya disebabkan oleh perbedaan 

B1 dan B2. 

c. Semakin besar perbedaan antara B1 dan B2 semakin akut atau gawat 

kesulitan belajar. 

d. Hasil perbandingan antara B1 dan B2 diperlukan untuk meramalkan 

kesulitan dan kesalahan yang akan terjadi dalam belajar bahasa asing. 

e. Bahan pengajaran dapat ditentukan secara tepat dengan membandingkan 

kedua bahasa itu, kemudian dikurangi dengan bagian yang sama, 

sehingga apa yang harus dipelajari oleh peserta didik adalah sejumlah 

perbedaan yang disusun berdasarkan kontrastif.
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 : التحليل التقابلي، وىي لتعزيز فرضيةىناك ثالثة مصادر اليت تستخدم

 .عملية تدريس اللغات األجنبيةادلعلم يف خربة  .۱

يعرفون ان االخطاء يف التدريس اللغة االجنبية كثَتة كل معلم اللغة األجنبية 

 اللغة ؽلكن ضغط .  اىل تتدخل اللغة االوىل أو  ادلتكرر، ؽلكن أن تعادو دائمة 

.  و غَت ذلك على النطق وترتيب الكلمات وتشكيل كلمة، وبناء اجلملةاالوىل

 . إندونيسيااحلجة يتكلمون العربية ب االندونسيونادلثال،

( Bilinguallisme )وضع االتصالب دراسة اللغة يف ثنائية اللغة .۲

كلما . اللغة ثنائية اللغة اليت تعرف لغتُت أو أكثر ىي احلاويات لإلتصال

 عليجاللغة اتصال .  تكثيف االتصاالت بُت اللغتُتف ثنائية اللغة، عددزادت 

 اللغة اليت تعتمد إىل حد كبَت على مستوى ادلشًتيات. بعضاظواىر تؤثر بعضها 

 سبيل اىل اللغة االوىل فللغة االوىل تؤثر ثنائية اللغة ما كان . ثنائية اللغة أجنبيةمن

ما كان قدرة ثنائة اللغة على اللغة االجنبية اكرب من ناحية أخرى، . اىل اللغة الثانية

  .فللغة الثانية تؤثر اىل اللغة االوىل

 

 



تقييم نظرية  .۳

التحليل التقابلي ونظرية التدريس وخاصة نظرية  ادلصدر الثالث كتعزيز فرضية

وسائل عملية الذي يصف استخدام السلوك الذي مت تدريسو ىو نقل ال. نقلال

ؽلكن نقل يكون إما سلبيا أو . تلقائيا وعفويا يف زلاولة لتوفَت استجابة جديدة

 يقدر بالتالميذ  الذي  اللغة االوىلػلدث نقل سليب عندما يكون نظام. إغلابيا

على العكس من ذلك، إذا .  اللغتُتبُت، أن نظام سلتلف اللغة الثانيةتستخدم يف 

. ىناك نقل إغلايبف  ادلتساوىكان النظام 

  يطالب التحليل التقابلي التربوي. ج

 الذين تالميذ يعاٍل منها الالىت اللغة الثانيةيف تدريس و االخطاء صعوبات ال

ىذا ىو . يتعلمون اللغة األجنبية  يسبب مطالب ربسُت تدريس اللغة األجنبية

ىناك أربع خطوات ردا على التحليل التقابلي يف . لتحليل التقابليلادلطالب الًتبوية  

 :زلاولة لتحسُت تدريس لغات، وىي
a. Pengidentifikasian perbedaan struktur bahasa 

b. Prakiraan kesulitan dan kesalahan berbahasa 

c. Penyusunan urutan bahan ajaran 

d. Penyampaian bahan ajaran.
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 تركيب اللغة االوىل و اللغة الثانيةاخلطوة االوىل، ربديد االختالفات يف بنبدأ 

من األىداف .  تنقل الشروط اللغويةتُت  ادلقارنة بُت اللغ.تالميذلبا هتاستتم دراسالىت 

 .  بُت اللغتُتالفرقوىو تصور وىل اال اخلطوة

.  التدريس اللغة و االخطاء يف صعوباتديد أو تحسُتاخلطوة الثانية، تح

 ىذا التعريف، وضع منو. علاادلقارنة بُت بنية اللغة ربديد الفرق بُتاحلصول من 

يف صعوبات ال. اللغة الثانيةم ب يف التعلتالميذواجهها السيتقديرات الصعوبات اليت  

 . مصدر اخلطأ اللغوييهاللغة الثانية التدريس 

 الفرق  أسفرتتركيبقارنة امل. اخلطوة الثالثة، ذبميع وفرز ادلواد التدريسية

وىذا  الذي يستخدم .  اللغويةخطاءصعوبة واالالكأساس لتقدير رق ربديد الف. بينهما

 .اللغة الثانيةتعزيز ادلواد  الكأساس لتحديد ترتيب

 التالميذ الذين يتعلمون اللغة الثانية لديهم. تسليم ادلوادبالاخلطوة الرابعة تتعلق 

غلب التغلب على ىذه العادة من أجل مل تعد . وىلبعض العادات يف لغتهم اال

توصيل بفعل ي  تدريس اللغة الثانية تشكيل العادة يف. تدريس اللغة الثانيةتتدخل يف 

. الثالثة بطرق معينة اخلطوة الثانية و اخلطوة  اخلطوة األوىل واىل وتعودادلواد الدراسية 
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والتعزيز  (التدريبات)ادلتتالية شلارسة  و  التكرار والتقليد: الطرق اليت تبدو مالئمة ىي

باستعمال  لديهم عادة تالميذوهبذه الطريقة فمن ادلتوقع أن ال. (الثواب والعقاب)

 .غة االوىلقوة وؽلكن التغلب على ىذه العادة يف الب اللغة الثانية

 تحليل التقابليالجوانب اللغوية والنفسية  . د

من خالل . لتحليل التقابلي لو جانبان، وىي اجلوانب اللغوية واجلوانب النفسيةا

 :بعض االحتماالت ىي.  من األشياء اليت ؽلكن أن تكشفكثَتادلقارنة بُت اللغتُت 
a. Tiada perbedaan: struktur atau sistem aspek tertentu dalam kedua 

bahasa tidak ada perbedaan sama sekali. 

b. Fenomena konvergen: dua butir atau lebih dalam B1 menjadi satu 

dalam B2 (Indonesia tangan, kekuasaan dalam bahasa Arab يد). 
c. Ketidakadaan: butir atau sistem tertentu dalam B2 tidak terdapat 

dalam B1. Misalnya, sistem penjamakan dengan  ان untuk mutsanna 

atau ات dan ين dalam bahasa Arab tidak ada dalam bahasa Indonesia; 

sebaliknya sistem penjamakan dengan pengulangan kata dalam 

bahasa Indonesia (rumah-rumah, daun-daun, ikan-ikan) tidak ada 

dalam bahasa Arab. 

d. Fenomena divergen: satu butir tertentu dalam B1 menjadi dua butir 

dalam B2. Misalnya, kata rumah (Indonesia) dapat menjadi  دار,بيت ,
.dalam bahasa Arab  منزل
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 البنية النحوية  و على جوانب الصوتيةاجراءتاللغة    مقارنةLado   تشجيع

.  البنية النحوية من حيث تتقارن الباحثةيف ىذه احلالة . وادلفردات ونظام الكتابة

 .االنشاءات يف اجلمل اليت تستخدم  الناطقُت باللغةىي البنية النحوية 

موقف .  اللغة الثانية يف فهملتسهيل التالميذ يف معٌت النحوية ةقارناملإجراء 

 تالميذعدم قدرة ال.  أعلية  ادلعٌت اجلذري يف اجلملةكما  مهمةمعٌت النحوية يف اجلملة

على فهم العالقات بُت الكلمات يف اجلملة ؽلكن أن يسبب األضرار اليت حلقت 

 .معٌت اجلملة

، خاصا االندونيسية اجلملة العالقة بُت الكلمات اليت صلد يف اجلملة العربية و

 : kalimat nomina يف اجلملة االمسية و

 مبتدأ و خربالعالقة بُت  . أ

 predikat و  subjekالعالقة بُت  . ب
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بلي اأىدف التحليل التق. ٢

: يهدف التحليل التقابلي إىل ثالثة أىداف ىي

. حصر أوجو التشابو والتخالف بُت اللغات. ١ 
 .التنبؤ بادلشكالت اليت تنشأ عند تعلم لغة أجنبية وزلاولة تفسَت ىذه ادلشكالت. ٢
 اإلسهام يف تطوير مواد دراسية لتعليم اللغة األجنبية. ٣
 

 تعلمآثار التحليل التقابلي في . ٣
التابعون التحليل التقابلي يدركون أن ادلفهوم التحليل التقابلي ىذا ىو ليس مفهوما  

 ولكن كل شيء لو عيوبو، وكذلك .أن يكون كميال، وصحيحا وليس فيو عيوبا إطالقا 

باإلضافة إىل  .ولكن ىذا ال يعٍت أن التحليل التقابلي ال يسهم بأي شيء .التحليل التقابلي

ؽلكن أن ينظر  .ضعف، والتحليل التقابلي تتخذ العديد من األدوار يف تدريس اللغة األثانية

 :إليو من آثارىا يف التعليم اللغة الثانية، دبا يلي

و اللغة الثانية  ذبميع ادلواد التعليمية، استنادا إىل حصول مقارنة اللغة اإلوىل. ١ 

 .إعداد القواعد الًتبوية إىل تطبيق نظرية لغوية تبٌت. ٢ 

تقدَل مواد مباشرة اليت مت اختيارىم على أساس درجة التشابو أو االختالف على . ٣ 

:  مستوى األسهل على أكثر صعوبة
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. و اللغة الثانية إظهار أوجو الشبو واالختالف اللغة اإلوىل.            أ

. يشَت النقاط اللغة األوىل اليت ؽلكن أن تتداخل إىل اللغة الثانية.        ب      

 .تدريب دبكثف نقاط سلتلفة.        ج       

وؽلكن أن طللص إىل أن اآلثار ادلًتتبة على التحليل التقابلي من العربية واإلندونيسية يف ىذه 

الدراسة، يف شكل التنبؤ صعوبات التعلم سيتم اليت يواجهها التالميذ يف التعلم اللغة الثانية، 

 .ومعرفة أوجو التشابو واالختالف اجلملة االمسية يف اللغة العربية واإلندونيسية

خطوات التحليل التقابلي 

ذكر كيفية إجراءات التحليل التقابلي بُت نظامُت تركيبُت، وىي كما أيف ىذا ادلبحث 
: يلي 

 .لغتُتبُت ال  االختالفاتوصف .1
  اللغتُتبُتعناصر أوجو التشابو واالختالف اختيار ال .2
 لغتُت االختالفات إىل نظام يقارن .3

 . النتائجيقارن التنبؤ أسباب صعوبات التعلم من خالل  .4
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 الجملة االسمية في اللغة العربية   . ب

 تعريف الجملة االسمية. ١

: قال فؤاد نعمة  .(nomina) سماإلاجلملة االمسية ىي اجلملة تبدأ ب

 مجلة إمسية ىي الىت تبدأ بإسم أو بضمَت 
 “Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda atau kata 

ganti.”
64

 

 ادلبتدأ يسمى .وفقا مصطفى الغاليُت اجلملة االمسية اليت تكون من مبتدأ و خرب 

 ادلبتدأ ىو إسم Syuhada Syarkun و وفقا .أو ادلوضوع، وادلسند. بادلسند و خرب كادلسندإليو

 ، ادلرفوع العارى عن العوامل اللفظية

“ Mubtada‟ adalah isim yang dibaca rafa‟ sunyi dari berbagai „amil lafdhi ”  

 ادلبتدأ

 (Subjek) 

 خرب

 (Predikat) 

غلب أن يكون   (S)عنصر ادلبتدأ .ادلبتدأ عموما وصف، يف حُت اخلرب ىو ادلعلومات 

 .األمساء هنائيا أو باللغة العربية  معروف بإسم ادلعرفة، وىو إسم الذي يشَت إىل شيء خاص

                                                             
١٩. ، ص(بَتوت، دار الثاقفة اإلسلمية), ةملخص قواعد اللغة العربيفؤاد نعمة،  64  
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أنا، ضلن، ىو،  :ؽلكن أن تكون من اإلسم الضمَت، مثل مبتدأ .زلمد، علي، ىند :ادلثال

 :ادلثال. واخلرب ىو كلمة تصف مبتدأ، واخلرب ؽليل إىل ادلتدأ .علا، واألخر

 معنى اللغة العربية رقم
 Musthofa adalah seorang مصطفى تلميذ 1

siswa 
-Siswa itu bersungguh الطالب رلتهد 2

sungguh 
 Rumah itu luas البيت واسع 3

 Kampus itu indah اجلامعة مجيلة 4

 Muhammad itu rajin     اشطزلمد ن 5

 

، الطالب، البيت، اجلامعة، زلمد،ادلوقف كادلبتدإ مصطفى يف األمثلة أعاله، كلمة   

. اليت تصيفها الكلمات التاىل،فالكلمة، تلميذ، رلتهد، واسع، مجيلة، كاخلرب اجلملة

 

عناصر الجملة االسمية . ٢

مبتدأ .  أ 

 :على سبيل ادلثال ." تقع يف بداية اجلملة "ادلبتدأ ىو اإلسم ادلرفوعة"  

 Emas adalah barang tambang : معدن الذىبُ (. ١  



   (الذىبُ  : مبتدأ مرفوع بضمة)

 : dua hakim itu memutuskan dengan adil  ػلكمان بالعدلالقاضيان(. ٢  

( مبتدأ مرفوع بألف و نون ألنو مثٌت : القاضيان   )   

Para pedagang itu saling berjuang متنافسونالتاجرون. (٣ :     

    (التاجرون مبتدأ مرفوع بواو و نون ألنو مجع مذكر سليم)

 para mitra itu sepakat :   متفقونالشركاء(. ٤       

 (الشركاء مبتدأ مرفوع بضمة ألنو مجع التكثَت)  

 :para perawat itu penyayang   رحيماتادلمرضات(. ٥      

  (ادلمرضات مبتدأ مرفوع بألف و تأ التأنيث ألنو مجع مئنث السليم( 

عناصر تشكيل ادلبتدأ ىو من إسم، اليت تنقسم إىل ثالثة أقسام، وىي إلسم ادلعرب 

.  ادلناسبة باألحكام ، أن مبتدأ غلب أن يكون إسم معرفة.و إلسم ادلبٍت و ادلصدر ادلؤول

 . اإلسم ادلعرب ىو الذي يتغَت حركة أخَتي الكلمة، كمثل األمثلة السابقة. أ



 :ادلثال.(إسم إشارة، إسم موصول, إسم ضمَت )اإلسم ادلبٍت .       ب

إسم ضمَت مبٍت على السكن وىو يف زلل أنا   "saya orang Arab"أنا عريب . ١ 

 .رفع مبتدأ

   Ini keutamaan dariTuhanku“ "  (٤٠: النمل )  من فضل ريبىذا. ٢

.  إسم إشارة مبٍت على فتح وىو يف زلل رفع مبتدأىذا     

 Yang mendapat penghargaan adalah“  فاز باجلائزة  لو إنتاج أديب رائعالذي. ٣ 

yang menghasilkan karya sastra yang luar biasa” 

 . إسم موصول مبٍت على السكون يف زلل رفع مبتدأالذي  

 ”Barang siapa menanam maka ia yang memanen“   يزرع ػلصدمن. ٤

.  من إسم شرط مبٍت على السكون يف زلل رفع مبتدأ       

 مصدر مؤول من أن و فعل. ج

 Kalian bersatu lebih baik bagi kalian :خَت لكم  أن تتحدوا .١ 

     

. مصدر مؤول من أن تتحدوا ىو إربادكم وىو مبتدأ

 



الم باجلملة، ولكن ادلبتدأ ؽلكن إدراجها بداية  يف  أن تكونيكمن ادلبتدأ دائما

 تأثَت أحروف ليس ذلاىذه  . حبرف نفى و حرف اإلستفهاماإلبتدأ، وؽلكن أيضا أن يسبقو

 : ادلثال. إعرابجلانب ادلبتدأ من اعلى

 Zaid benar-benar lebih baik dari Ali: لزيد أفضل من علي . ١

 .  اإلبتدأ، و زيد مبتدأ مرفوعالم ىو المحرف :    لزيد 

  dengan angan-angan  Cita-cita tidak dapat dicapai: ما نيل ادلطالب بالتمٍت.٢

 ما حرف نفى و نيل مبتدأ مرفوع   

   ?Apakah kamu seorang guru :ىل أنت مدرس؟ . ٣

     ىل حرف إستفهام و أنت ضمَت بارز منفصل يف زلل رفع 

 .    مبتدأ 

لكن يف بعض . قد بيينت الباحثةكما  إسم ادلعرفة ىو  ادلبتدأيف األساس عناصر

 :إذا كان يف ظروف التالية.  إسم نكرة تشكلت من ادلبتدأاألحيان

 منصوفإذا كان . ١

 ada lelaki mulia disisi kami  : رجل كرَل عندنا،     ادلثل 

 .نكرةمن إسم   مرفوع تشكلترجل مبتدأ    



إذا العجاف إىل اإلسم النكرة . ٢

 rumah Ali luas   :       ادلثل، بيُت علٍي واسعٌ 

 .    بيت علي مبتدأ تشكلت من إسم نكرة وىو مجلة اإلضافة

رف إستفهام بحعندما يسبقو . ٣

  ?Apakah ada lelaki diantara kalian :      ادلثال ، ىل رجل فيكم؟ 

 نكرة ألن يبدأ حبرف إستفهام  تشكلت من إسمرجل مبتدأ    

 حبرف نفى عندما يسبقو. ٤ 

 Orang dzalim tidak akan berhasil :ما ظلم ناجح   ادلثال، 

بدأ حبرف نفى ينكرة ألن من إسم   تشكلتظلم مبتدأ    

 .مبتدأ ؽلكن إزالتها من األلقاب، مثل عنوان الكتاب، قصص الصحف، األخر

: ادلثال

 Posisi-posisi rofa‟nya isim : حالت رفع االسم . ١ 

 .Ini adalah posisi-posisi rofa‟ nya isim:  "ىذا حالت رفع االسم" العنوان األصلي ىو 

  .ادلبتدأ حذف

( ١٨: اليوسوف)صرب مجيل  . ٢ 
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 .(sikap kami adalah sabar dengan sabar yang indah)موقفنا "موفقنا صرب مجيل" تعلن

  وحذف ادلبتدأ.  يبدل فعلو الذي تشكلت من ادلصدر اخلربناجلملة، أل  يف حذف ادلبتدأ

 ، كما "أين الكتاب؟" استجابة من "على ادلكتب" :مثال يو تشَت إل اليتإذا كانت ىناك أدلة

 .(Kitab itu di atas meja) يفهم ضمنا من الكتاب على ادلكتب

خبر . ب

دلة اليت تكمل ادلبتدأ اخلرب ىو الك .نفسو ادلبتدإ وظائف لشرح ادلبتدإ، يقع اخلرب بعد  

 من اخلرب ؽلكن أن يكون .كاملةكون اجلملة تمث س بادلبتدأ مشًتك عنداجلزء الذي  وىو

 :ادلثال. اإلسم وكذالك من الفعل

 guru itu hadir :ادلدرس حاضٌر . ١

  ظاىرة  ضمة وعالمة رفعو    حاضٌر، خرب مرفوع
 dua mata ini melihat :العينان مبصرتان . ٢

  مثٌتألنألف، وعالمة رفعو العينان، خرب مرفوع      

 para petani itu rajin:   دونهالتاجرون مج. ٣ 

 امل ألن مجع مذكر سوعالمة رفعو واو،دون خرب مرفوع همج     
 Para insyinyur itu pintar :ادلهندسات ماىرات . ٤ 

. ملاألن مجع مئنث س، وعالمة رفعو ألف و تاءماىرات خرب مرفوع مرفوع     

                                                             
 ٤٣. ، صنفس ادلراجع 



 : ادلثال.(مذكر أو مئنث)ه ونوع (ومجعمفرد، مثٌت ). ادلبتدأ يف العدداخلرب غلب أن تتبع 

 معنى اللغة العربية رقم
 Murid itu berdiri الطالب قائم 1

 Dua murid itu berdiri الطالبان قائمان 2

الطالب و ادلدرس  3
 حاضران

Murid dan guru itu hadir 

 Para muslim itu berdiri ادلسلمون قائون 4
  

 فاخلرب أن يكون من إسم مفرد و مثٌت و مجع ، و غَت عاقلمجعكان ادلبتدأ يف شكل إذا 

 : مثال . مئنث سامل

نظيفات \ادلساجد نظيفة  .١ 
مجيلة \األشجار مجيالت. ٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 



أنواع الخبر . ١
 :، وىي أقسامينقسم اخلرب إىل ثالثة

 (مبني أو معرب)إسم ظاىر . أ 

 ينقسم إسم ظاىر مفرد إىل  .يف شكل نكرة  وعادة اخلرب ظاىر معرب إسماخلرب يف شكل 

إسم جامد ىو اإلسم الذي ال يؤخذ من الفعل، أما إسم .إسم جامد و إسم مشتق: قسمُت

عادة اخلرب تشكلت من إسم . مشتق ىو اإلسم الذي يؤخذ من الفعل و دل على صفة

  . ظاىر ادلستمدة من اإلسم مشتق

 

 اللغة اإلندونسية اللغة العربية رقم
 Singa أسد 1

 Sungai هنر 2

 Dahan غصن 3

 Apel تفاح 4

 
 
 

 
                                                             

 ٤٥. ، صنفس ادلراجع 



    :مثال اإلسم ادلشتق

 اللغة اإلندونسية اللغة العربية رقم
 Hadir حاضر 1

 Melihat مبصر  2

 Ahli ماىر 3

 Berani شجاع 4

 Manis حلو 5

 Berani أمحر 6

 

:مثال. أما إسم مبٍت الذي صار اخلبىر ؽلكن أن يكو من إسم ضمَت  

  ”Mereka itulah orang-orang yang beruntung“ (٥:البقرة ) ألئك ىم ادلفلحون. ١  

. ىم ضمَت منفصل مبٍت على السكون ىف زلل رفع حرب  

( ١٦:البقرة) ألئك الذين أشًتوا الضاللة باذلدى. ٢  

 “Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk”  

 . الذين إسم موصول يف زلل رفع خرب  

 



 الجملة  هخبر شب. ب 

: ادلثال.اخلرب شبهل اجلملة ىو الذي تتشكل من ظرف أو من جر رلرور

 keselamatan ada pada kejujuran  :النجاة يف الصدق. ١ 

 بتدأامل حرف جر و إسم رلرور وىو خرب يف الصدق 

  rumah itu di depan jalan : ادلنزل أمام السارع. ٢ 

رف مكان وىو خرب مبتدأ  ظ أمام السارع 

 pekerja itu di pabrik: العامل يف ادلصنع. ٣ 

  حرف جر و إسم رلرور وىو خرب مبتدأيف ادلصنع 

خبر الجملة  .     ج

وجود ىذه  .  خرب اجلملة ىي خرب الذي يف شكل اجلملة االمسية و اجلملة الفعلية 

عناصر اخلرب اجلملة للمبتدإ غلب أن ؽللك رابط، وغلب على رابطو أن يكون تناسب كل 

معنو، إذا كان خربه يف شكل مجلة إمسية ففعلو يتوصل بضَت الذي يتناسب . خرب مفرد

: مثال. بادلبتدأ
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 Para muslim sholat di dalam masjid:  ادلسلمون يصلون يف ادلسجد. ١  

 kamu (sekalian) mengetahui agama Islam:  أنتم تعلمون دين اإلسالم. ٢ 

اجلملة الفعلية ؽلكن أن تكون اخلرب، ولكن غلب أن سبلك رابطة بُت اجلملة الفعلية و  
 :مثال .مبتدأ

 ”Muhammad di dalam masjid“ زلمٌد ىو يف ادلسجد

 ”matahari telah terbit“ الشمش أشرققت  

 "Ayahnya Marwan datang"  مروان أبوه قادم 

 ”Muhammad saya mencintainya“ زلمد أحبو

 .”Rumah itu saya duduk didalamnya“ البيت جلست فيو

 pakaian taqwa itu adalah yang“(٢٦: األعراف )لباس التقوى ذلك خَت   

terbaik” 

 ”?Al haaqqah, apakah itu al haaqqaah“ (١: احلاقة )احلاقة ما احلاقة   

 ”Zaid sebaik-baik pria“ زيد نعم الرجل
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أو  بفاصلة اخلرب ال غلب أن يكون مباشرة بعد ادلبتدأ، ولكن ؽلكن أن يكون قبل ادلبتدأ 

دلعرفة اخلرب غلب علينا أن نفرق بُت اخلرب  أن هبذكرشيئ ىام الذي غلب . أكثر من الفواصل

يف . أن اخلرب ىو جزء الذي يكمل مبتدأ و يكون زوجا يف تركيب اجلملة الكاملة. و األخر

   مبتدأولكن ىناك ثالثة مواقف اليت تتطلب ادلبتدأ،قبل غلوز موقفو األساس أن يكون اخلرب 

 :غلب تقدَل مبتدأ إذا . يف بداية اجلملة

 ”dilarang merokok“ شلنوع التدخُت: مثال.  أعلية اخلربظهارمطلوب إل.  ١ 

 .خر مرفوعأ مبتدأ مالتدخُت خرب مقدم مرفوع، شلنوع

و اخلرب يف شكل . إذا كان ادلبتدأ و اخلرب يسبقان حبرف نفى و حرف إستفهام. ٢

 ”? Apakah kamu berdiri“ أقائم أنت؟: مثال. الصفة

 ضمَت منفصل يف زلل رفع مبتدأ أنت خرب مقدم مرفوع، قائم حرف إستفحام، أ         

. مأخر

 أمامم :ادلثال. شبو اجلملة و مبتدأ من إسم ادلعرفةشكل   يفاخلربكان إذا . ٣

 ”Di depan hakim ada pembicara kebenaran“ القاضي قائل احلق



. أمام ظرف مكان يف زلل رفع خرب مقدم،  قائل مبتدأ مرفوع، احلق مضاف إليو 

 :يف احلاالت التالية من عدد شكل ي وؽلكن أن  ادلبتدأ،أمام كوني أن  غلباخلرب

 :ادلثال. من شبو اجلملة، و مبتدأ من إسم نكرة دون موصوف إليو اخلرب  كانإذا. ١

 ”Para muslim di masjid“ يف ادلسجد مسلمون

 .  كان ادلبتدأ من إسم نكرة موصوف إلية، فاخلرب غلوز بأن تقدؽلو أو تأخَتهإذا. ٢

 :ادلثال

 أو رجل كرَل يف بيتنا  .”Di rumah kami ada lelaki mulia“ يف بيتنا رجل كرَل

“Lelaki mulia ada di rumah kami” 

  مىت اإلمتحان؟:ادلثال .فظ الذي غلب بأن تقدؽلو كالفظ إستفهام لاخلرب نكاإذا . ٣

“ Kapan ujian”?  

.  مىت حرف إستفحام يف زلل رفع خرب مقدم، اإلمتحان مبتدأ مرفوع

 Bagi“  للسالم تبعاتو:ادلثال.  كان ادلبتدأ يتصل بضمَت الذي يعود إىل اخلرب إذا. ٤

 keselamatan ada konsekuensi-konsekuensinya” 
 إسم رلرور يف زلل رفع خرب مؤول، سالم حرف جر مبٍت على السكون، ل

.  ضمَت متصيلهخر مرفوع، أ مبتدأ متبعات

 



 Kalimat Nomina .ج

 Kalimat Nomina تعريف. أ 

 Kalimat Nomina  ية، الفعل أو العبارة الفعل من  ليس ىاسندمىو اجلملة اليتKalimat 

Nomina ،ذلك الضمائر، والصفات، وعددك و ىو اجلملة اليت مسندىا من اإلسم. 

Kalimat Nomina مع أظلاط، صر من عناصر ادلوضوع، وادلسنداعن لو:       

يكمل يف بعض األحيان  ليس إال ادلوضوع و ادلسند بل ، Kalimat Nomina  عناصر

، كتكملة، أما ادلسند ىو العنصر الرئيسي Kalimat Nominaادلوضوع يف . بالكائن و الوصف

 .أو شيء الذي يكتل معلومات

 من حيث العنصر النفسي، عنصر ادلوضوع ىو الكلمة أو الكلمات  نرىإذا كان

بينما ادلسند ىو مكون من اجلملة اليت تصف  .اليت تظهر على شيء قد يفهمها ادلستمع

 اجلملة ىو Umi Hijriyah ،Kalimat Nomina اليت استشهد هبا Nadwiووفقا  .ادلوضوع

سواء بالًتكيب  Kalimat Nomina يب يف كالًت . ادلوضوع عنصر يفمن اجلملة األساس اليت 

ىناك  Kalimat Nomina يف اجلملة الفعلية، والذي تًتكب من ادلوضوع و ادلسند،إال أنو يف
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 وظيفة من Kalimat Nomina ؽلكن أن تتكون  .يتضمن عنصران إلزاميا وعلا ادلوضوع وادلسند

 Kalimat ترتيببأن  ؽلكن .عبارات تصنيفها على األمساءة أو كلمالوىي  (S) ادلوضوع

Nomina  إذا:  

 تووظيف  اإلسم الذيخاضعة لنوع واحد منكادلوضوع  تووظيف اإلسم الذي . ١ 

 :ادلثال .ادلسندك

1. Gurame itu ikan 

2. Mawar itu bunga. 

3. Pensil itu alat tulis. 

4. Semangka itu buah. 

5. Fahri itu siswa. 

قد عرف توضيحو،يف اإلسم الذي وظيفتو  اإلسم الذي وظيفتو كادلوضوع.  2

 :ادلثال. كادلسند

1. Pedagang itu pak Joko. 

2. Petugas Upacara itu teman Ali. 

3. Perawat itu sepupu Budi 
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4. Pembawa acara itu adik Hindun 

5. Pasien itu bu Zaenab 

 :ادلثال.  ؽلكن أن يكون من ادلهنة، لوظيفتو ادلوضوعاإلسم الذي وظيفتو كادلسند. 3

1. Ayahnya guru di sekolah itu. 

2. Budi perawat di rumah sakit itu. 

3. Pak Ali Pedagang di Pasar Minggu. 

4. Rukmana mahasiswa di Akademi Kebidanan. 

5. Joko Pengawas pada Ujian Nasional. 

 

 :مثال.  تواصل للمسنداإلسم الذي وظيفتو كاموضوع وىو.  4 

1. Wati itu anak kepala desa. 

2. Orang yang tinggi itu paman saya. 

3. Orang yang kecil itu insyinyur. 

4. Budi itu wakil Bupati 

5. Tas biru itu kulit ular 

 . ادلوضوعةادلسند لديو اخلصائص كما ذكر امسا يف وظيفك تو اإلسم الذي وظيف.5 

 :ادلثال

1. Ikan itu binatang air. 

2. Ayam itu hewan ternak. 



3. Sapi itu hewan menyusui. 

4. Petani itu bekerja di sawah. 

5. Para siswa belajar di sekolah. 

ظلط، بيتم تشكيلها   Kalimat Nomina، وؽلكن أيضا KB + KB باالضافة اىل وجود ظلط

 .على النحو التايل

1. Nomina+nomina  : Ayah seorang dokter 

2. Nomina+adjektiva :  Guru itu pandai 

 

 

   Kalimat Nomina خصائص منال. ب 

  . ”adalah“ كلمة  ؽلكن موجودة Kalimat Nomina يف. ١  

 .Jumlah korban gempa Sumatra adalah sekitar seribu orang  :ادلثال  

 Dia bukan :ادلثال ."يسل" تبطل بكلمة  Kalimat Nominaادلسند يف . ٢  

mahasiswi di kampus itu. 

  .سم، صفة، وعددإل اتشكليت منادلسند . ٣
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 Kalimat Nomina أنواع.       ج

 

 Kalimat Nomina Ekuatif.  أ

Kalimat Nomina Ekuatif و ضمائر سمإل اه منىو اجلملة اليت مسند،  

أن  ؽلكن  Kalimat Nomina Ekuatif . من الضمائر و عبارة االمسيةوؽلكن أيضا

 :ادلثال .نفس الفئة يف  اليت ادلسند  أو اجلملةاجلملة ادلعادلةكتفسر 

1. Ibuku guru bahasa Indonesia 

2. Ayahnya seorang insyinyur 

“Ibuku”   وىي  عبارة االمسية ادلسند معىو ادلوضوع“ guru bahasa Indonesia”. 

فالرئيس يف األمثلة .الرئيس من اجلملة يف ادلناقشة السابقة أن ادلوضوع ىو  كما سبق بيانو

 .ىنة ادلوضوعمىو ادلسند الذي يصف  .”guru bahasa Indonesia “ و ”ibuku“ األوىل ىو

 عبارة االمسية مث، lah–  جزيئاتةسم األول إضافإلإذا كان ا Kalimat Nomina Ekuatif يف

 dialah : ادلثال .والعكس بالعكس وظيفتو كادلسند  ادلوضوع، ولكن تغَتت يكنمل وىلاأل

                                                             
78

 Utami Nisa, Kalimat Verbal, ada di dalam : 
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guru saya .،يف ىذا ادلثال" dialah " يف وذلك ألن  .ليس موضوعا ولكنها ادلسند يف اجلملة

 .تدل على ادلسندجزيئات عموما  كل االندونيسيةاللغة 

 Kalimat Nomina Statif. ب  

Kalimat Nomina Statif ادلثال . ليست امسا، ولكن صفةه مسند اجلملة اليتىو : 

1. Paman marah. 

2. Ayahnya sakit. 

3. Kampus itu luas sekali. 

 paman ،ayahnya،dan kampus itu :ىو،ملةادلثال أعاله، فإن موضوع اًفة ثالالثيف 

 Kalimatيف marah ، sakit، .luas sekali   ادلسند يف اجلملةثالثةويف نفس الوقت ،.

Nomina Statif  ويةاالمسية ، عبارة الفعل بعبارات أخرى، ادلثال عبارةادلسند ، عادة يتبع ، 
 .جر رلرور

 :ادلثال  .يكون عدد، ؽلكن أن  Kalimat Nomina يفادلسند
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 Anaknya banyak . أ

 .Uangnya hanya sedikit . ب

 .Sapinya dua ekor . ج

يف ادلثال أعاله ادلسند أن يشَت إىل كلمات عدد غَت زلددة الواردة يف اجلمل أ و ب،   

وال يتبع بكلمة ادلصنف ، يف حُت ادلسند أن يظهر عدد من الكلمات الواردة يف اجلملة ج، 

 .الذي يتبع ادلصنف

 

 عليمتطريقة ال. د 

وفقا . و استنادا بادلنهجطريقة ىي خطة شاملة لتحقيق أىداف زلددة واإلجرائية،

Acep Hermawan الطريقة ىي التدابَت العامة ادلتعلقة بتطبيق النظريات اليت توجد على هنج ،

 .احملددةاستنادا ادلنهج منهجية اللغة الطريقة ؽلكن تفسَت كاخلطة الشاملة لتقدَل  .معُت

 عبارة عن سلسلة من اإلجراءات ورتبت بعناية ي أن الطريقة هإستنتجت الباحثة

يف ىذه احلالة غلب أن يكون خيارات حول مهارات زلددة  .كأداة لتسهيل عملية التعلم
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، ادلدخلطريقة مرتبطة نظريا مع ال .ئها إجراكيفيةليتم تدريسها، واختيار ادلواد ادلناسبة، و

 .نظمت يف التصميم، والعملية أدركت يف اإلجراء

مهندس أنشطة التعلم، أو ك  ادلعلمالتعلم ىو عملية األنشطة التعليمية اليت تقوم هبا

التعلم ادلستمدة  Acep Hermawan من خالل KBBI يف .كمصمم، لتمكُت أنشطة التعلم

 و معنو،pembelajaranوبالتايل أصبح "an"والحقة"pe"، الذي يقًتن مع البادئة "ajar"من 

 . يريدون أن يتعلموا التالميذ، حبيث أو تعليمكيفية تدريسالعمل، و  ،عملية

تدريس، ولكن التعلم ىو زلاولة إلثارة االىتمام ال  عنأنشطة التعلم ليس فقط

 بأن جوىر التعلم والتدريس اإلستنتاجلذلك ؽلكن  .والتحفيز، وربسُت النشاط التالميذي

ادلعلمُت، حبيث التالميذ ؽلكن أن تؤدي أنشطة باألنشطة اليت تقوم هبا إىل احلد األقصى 

 .اجيد التعلم

 عبارة عن سلسلة يطريقة التعلم همن التوضيحة السابقة إستنتجت الباحثة بأن 

يف عملية التعلم، ودور ادلعلم ىو كبَت  . للطالباألسلوبيةليتم تطبيقها على مجيع أشكال 

 الطريقة  باستخدامادلربُتغلب   ادلواد تسليممث يفيسر، مبجدا، لذلك غالبا تسمى ادلعلمُت 

 .جبيد من عملية التعلم ؽلكن ربقيقو أىداف ذلذا ،ادلناسبة
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يف تعليم اللغة ىناك نوعان من اجلوانب اليت تؤثر على التالميذ يف اكتساب اللغة 

 والنطق  على النحويةمشلتاللغوية  اجلوانب . وجوانب غَت لغويةويةوعلا جوانب اللغالثانية، 

وكان  .لطالب اجلوانب النفسية ل تشمل علىيف حُت تشمل اجلوانب غَت اللغوية .وادلعٌت

 على عملية التعلم، إىل جانب  كثَتة تؤثر والتالميذعامل ادلوىبة والفائدة والرغبة واخلربة

لذلك، ادلعلمُت دورا  .مؤثرة جدا يف عملية التعلم (١B)العوامل النحوية ادلختلفة باللغة األم 

 .، من خالل ربديد الطريقة ادلناسبة الستخدامها ٢Bعملية التعلم ىاما يف

 تسليمادلعلمُت لتسهيل ب  الطرق اليت ؽلكن استخدامها بعضيف عملية التعلم ىناك 

طريقة ادلباشرة وطريقة القراءة، وطريقة  و الًتمجةالقواعد و  طريقة :وىيادلواد باللغة العربية، 

  ، الطريقةاجلملة االمسية تعلم  يف.اإلنطقائية، وطريقة التواصل، وطرق الشفويةمسعية ال

الًتمجة أن اللغة اذلدف، وال و قواعد الطريقة   يفًتض.الًتمجةو قواعد ال ىي طريقة ادلناسبة

سيما يف رلال التكامل كنظام من القواعد اليت غلب مراعاهتا يف النصوص واجلمل، مث ربط 

   .مع القواعد ومعٌت اللغة األوىل
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 الباب الثالث
 طريقة البحث

  البحثدخل م. أ

طريقة البحث عبارة عن . طريقة البحث ىو عنصر ىام يف إعداد األعمال العلمية 

رلموعة من اإلجراءات ادلستخدمة للبحث عن بيانات دقيقة، وذلك باستخدام أداة أو 

 وينقسم منهج البحث إىل قسمُت، وعلا .اختبار، أو استبيان والتوثيق وادلراقبة وادلقابالت

 .البحث النوعي والبحث الكمي

 ي البحث النوعي هيقةطر .لبحث النوعيا باحثةيف ىذه الدراسة، استخدمت ال

وضوع الدراسة مثل السلوك واإلدراك امل هالبحث الذي يهدف إىل فهم ظاىرة ما شهد

ف يف شكل الكلمات واللغة، يف يوصالتسيلة  بو و،والتحفيز والعمل وغَتىا بطريقة شاملة

البحث النوعي ىو   . طبيعية وباستخدام األساليب الطبيعية ادلختلفةالسياق خاص 
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دراسة اليت يعرب عنها البيانات يف شكل لفظية وربليلها دون استخدام األساليب 

 .اإلحصائية

يركز على شكل مجع و البحث النوعي ىو نوع من البحوث اليت تعطي األولوية  

نوعي ال تستخدم دعم ال حبث ىذا ال يعٍت أن . األرقاموال يركز اىل البيانات منالبيانات 

البيانات الكمية ولكن الًتكيز ليس على اختبار ولكن على زلاولة لإلجابة على سؤال 

نوعي وجدت ال حبث إذا كان يف .البحث من خالل الطرق الرمسية يف التفكَت وجدلية

لكن ىذه األرقام إىل دعم البيانات يف . األرقام، مث األرقام ليست البيانات الرئيسية

 .الدراسة

ال ؽلكن أن نظر البحث النوعي إىل وجوه كما جزئية ومقسمة إىل متغَتات  

 البحث النوعي لديو  . الكائن كشيء ليست ثابتةحبث انوتعترب ىذه ال. متعددة

:  التايلكمااخلصائص 

 .ىي الباحثُت أنفسهم  أدوات البحث .1
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 . األرقام ادلعٌت من أعليةالبحث النوعي أعلية يؤكد .2

 . من النتائجالعمليةتدفع ىذه الدراسة  من االىتمام  .3

  .إجراء ربليل البيانات االستقرائي .4

 

كتابو، مشَتا إىل أن األحباث النوعية اليت أجريت دبكثف،  يفSugiyono  و قال 

سلتلف الوثائق من  ما ىو موجود، وربليل  و يكتب كانت الباحثون قادرين على القفز يف

 .ادلتعلقة بنتائج عناوين البحوث

 

 خطوات البحث النوعي. ب

 : كما يليخطوات على البحث النوعي

 . البحث موضوع على التعرف.1 

 . السابقة البحوث مراجعة. 2  
 . البيانات على للحصول ادلشاركُت اختيار. 3  
 ادلالحظة أو الشخصية ادلقابالت باستخدام ادلشاركُت من البيانات مجع. 4  

 . أخرى أدوات أو ادلباشرة
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 . إحصائيا ربليال وليس ، تفسَتية طبيعة ذو ربليال البيانات ربليل. 5   
 .وتفسَته وتقوؽلو البحث تقرير إعداد. 6   

 

أنواع البحوث   . ج

 نوع ىا الكتابة ىو استخدامالذى حبثللحصول على بيانات دقيقة، النوع  ال 

  ادلتصلة دبشكلةكتبيةالبحوث ادلكتبية، وىذا ىو من خالل النظر يف بيانات من مصادر امل

ىو األحباث اليت أجريت عن  Marzuki  البحوث ادلكتبية  وفقا.ةالىت ستبحثها الباحث

 ادلعلومات من كل الكتابات ادلنشورة وجدت يف ادلكتبات أو يف اوطريق مجع البيانات 

 يف .غَت ذلكأماكن أخرى مثل الكتب واجملالت وادلواد الوثائق والصحف واإلنًتنت، و

 مجع البيانات ادلطلوبة من خالل األدب ادلختلفة والكتب  أو كتابات الباحثةىذه احلالة، 

 أطروحة والكتابات األخرى ذات الصلة كتابة ىذه  العلميات وعلى شكل اجملالت والرسائل

. الدراسة
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 جمع البيانات طريقة. د

الطريقة ىذا البحث ىو نوع من البحوث ادلكتبية ليس نوع من البحوث ادليدانية، و 

طريقة التوثيق ىو وسيلة .  الوثائقلطريقة ىو اا البحثادلستخدمة يف مجع البيانات يف ىذ

جلمع البيانات اليت ال هتدف بصورة مباشرة إىل موضوع البحث، ولكن من خالل 

 .الوثائق

 :       M Iqbal Hasan  وفقا 

 Metode dokumentasi adalah pengumpulan catatan yang telah berlalu.
105  

و وفقا . رلالت ومقاالت أو أو صور كتب ؽلكن أن يكون ادلاضي ادلالحظة
Sugiyono : 

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar dan bisa berupa karya monumental 

seseorang.
106

 

 يتم مث ادلعلومات البيانات أو مجع أي. وصفية عرضو، ىذه دراسة يف حُت أنو يف

 على  البيانات  مجع ىذه الطريقة الوثائق، الباحثة باستخدام .شرحها و مث وربليلها، ذبميعها

حصلت الباحثة  .طريقة العليمهاالتحليل التقابلى و و  kalimat nomina واجلملة االمسية 

 .واإلنًتنت البيانات من الكتب و اجملالت
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 مصادر البيانات. و

 مصدر علا، و مصدران الذى تستخدم حلصول البياناتيف ىذا البحث، وىناك 

. البيانات األولية ومصدر البيانات الثانوية

 رئيسية مصدر البيانات ال. ١ 

  ( 1966دار ادلعارف،  ) النحو الواضحعلى جارم، مصطفى أمُت،  . أ

 (بَتوت، دار الثاقفة اإلسلمية),  ملخص قواعد اللغة العربيةؤاد نعمة،ق . ب

 ،دار السالم: قاىرة) ،جامع الدروس اللغة العربية شيخ مصطفى الغالييٍت،. ج

۲٠٠٩) 

 ,R. Kunjana Rahardi, Bahasa Indonesia Uuntuk Perguruan tinggi. ه 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), cet. 17 

 Pranowo, Analisis Pengajar Bahasa, (Yogyakarta: Gadjah Mada .و  
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 طرق التحليل البيانات . ه

ربليل البيانات ىي عملية البحث ومجع البيانات اليت مت احلصول عليها من مجع  

 ذبميع وتنظيم يف ظلط  والبيانات عن طريق تنظيم البيانات إىل فئات، ووصف يف وحدة

 وتقدَل استنتاج أن يسهل فهمها من قبل نفسي تعليمهاواختيار ما ىو مهم وما سيتم 

 .واآلخرين

ربليل احملتوى وىو تقنية البحث ادلستخدمة  و طريقة التحليل يف ىذه الدراسة ىي 

ومن خالل  .جلعل استنساخ قابلة للتكرار وصاحلة من خالل تفسَت وترميز ادلواد النصية
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، ؽلكن ربويل (مثل الوثائق واالتصال الشفوي والرسومات)إجراء تقييم منهجي للنصوص 

 .البيانات النوعية إىل بيانات كمية

ىو أسلوب البحوث اليت استخدمت لصنع االستنتاجات اليت قابلة  حبث النوعي 

 وثائق، :من خالل تقييم منهجي النص ادلثال .يةتفسَت وترميز ادلواد النصب حيحةللتكرار وص

 .التواصل الشفهي والرسوم البيانية، وؽلكن أن تتحول البيانات النوعية يف البيانات الكمية

 :ومن النظاريات ادلذكورة ؽلكن الباحثة لتحليل البيانات باخلطوات التالية 

 . ادلتغَتات تسجيل اليت غلب  علىتحقيقها .1

 ".ادلوسوعة زبضع"البحث عن كل متغَت يف  .2

 .اخًت الوصف ادلواد الالزمة من ادلصادر ادلتاحة .3

 .ربقق  فهرس الذى يتضمن ادلتغَتات وموضوع ادلشاكل فحص .4

وعالوة على ذلك، كان أكثر خاصة للبحث عن ادلقاالت والكتب والسجالت  .5

 .مفيدة جدا للحصول على ادلواد اليت ىي ذات الصلة دلشاكل فحصها
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بعد ان يتم العثور على ادلعلومات ذات الصلة،  بعد ذلك رأت الباحثة مرة  .6

 .أخرى وإعداد مواد ادلكتبة وفقا لًتتيب أعلية و إعادتو دلشاكل فحصها

مواد اإلعالمية الىت مت تضخيمها مث تقرأ و تسجل و ترتيب و تكتب مرة  .7

 .أخرى

وكانت اخلطوة األخَتة  للباحثة ىي عملية كتابة دراسة ادلواد اليت مت مجعها إىل  .8

 .واحد يف عملية البحث

 ربليل التقابلي لتحليل البيانات اليت مت ة الباحثتيف ىذه الدراسة، استخدم

ثانية  لتحديد أوجو اللغة الالتحليل التقابلي ىو النشاط مقارنة بنية اللغة األوىل و. مجعها

 أن تقدم األجوبة  البيانات الىت مت مجعهاومن ادلتوقع. شبو واالختالف من اللغتُتتال

 .يتم وضعها يف صياغة ادلشكلةالىت على األسئلة البحثية 

 :، واليت ينبغي أن تستند إىل ربليل التقابلي ىي(العربية)خطوات تعلم لغة أجنبية 

شبو واالختالف بُت تألوجو ال لغتُتبُت ال  االختالفاتوصفاخلطوة األوىل، 

 .(العربية واالندونيسية)اللغتُت 

 . اللغتُتبُتعناصر أوجو التشابو واالختالف اختيار الاخلطوة الثانية، 
 .اللغتُت نظام يف االختالفات يقارناخلطوة الثالثة 



  . النتائجيقارنالتنبؤ أسباب صعوبات التعلم من خالل اخلطوة الرابعة، 
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الباب الرابع 

 عرض البيانات و تحليلها

 Kalimat nominaالتحليل التقابلي الجملة االسمية و . أ

 ادلبتدأ  . باإلسم ، اليت لديها ظلط مبتدأ واخلربأملة االمسية ىي اجلملة اليت تبداًف

شكل من إسم اإلشارة و إسم العامل و  إسم ياخلرب ؽلكن أن  .كادلوضوع و اخلرب كادلسند

شكل من اسم الفاعل و اسم ادلفعول و صفة يبينما اخلرب ؽلكن أن  .  الضمَت و اسم ادلعرفة

 .ادلشبو و الفعل ادلاضى و الفعل ادلضارع

 Kalimat nominaولكن ليس ذلك  من اإلسم ىي اجلملة اليت لديها ادلسند ،

 وحروف  و العدد الضمائر و الصفات ادلسند بشكل من  ؽلكنKalimat nomina فحسب،

  إىلverba aktif ؽلكن أن يكون كائن بعد التغيَت من Kalimat nomina ادلوضوع يف . اجلر

Verba pasif .ط  ًلKalimat nominaىو موضوع وادلسند . 

يف  يت قد وضحت الباحثة الKalimat nomina و على أساس مناقشة اجلملة االمسية 

 Kalimat nomina و ربليل التقابلي بُت اجلملة االمسيةالجراء ست الباحثةالقسم السابق، فإن 

 .بشأن جوانب التشابو واالختالف بُت اللغتُت



 Kalimat nomina و اجلملة االمسية جوانب التشابو . أ

 .اجلملةتركب  على التشابو. 1

  4. الجدوال
 + المبتدأأو  S + P   ىما تشكل من عنصر ، Kalimat nomina و الجملة االسمية

 .الخبرك predikatمبتدأ الك subjek،لخبرا
Kalimat Nomina رقم الجملة االسمية 

Pekerja itu di pabrik يف ادلصنع العامل  ١ 
Kebun itu di depan 

rumah. 
أمام ادلنزل احلديقة  ٢ 

Zainab dan Maryam itu 

pelajar 
تلمذتان زينب و مرَل  ٣ 

Buku baru itu bagus مجيل الكتاب اجلديد  ٤ 
Muhammad utusan Allah رسول اهلل زلمد  ٥ 

 

 (di يف ادلصنع  و، subjekكادلبتدأ أو  (Pekerja itu) العامليف االمثلة االوىل، 

(pabrikادلبتدأ أو .اجلملة الثاٍل، الثالث، الرابع، و اخلامس وبادلثل.  كاخلربsubjek 

 .subjek من ادلبتدأ أو يشرح  predikat أو يف حُت اخلرب  من اجلملة،رئيسة ىو
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 ٥. جدوال

 ((subjek  على مبتدأتشابوال
Kalimat Nomina رقم الجملة االسمية 

Ini dua pena ١ ىذان قلمان 
Ini adalah buku-buku ٢  كتبىؤالء 

Itu sebuah Kursi ٣  كرسيذلك 
Dia seorang dokter ٤ تلك  طبيبة 

Ini dua majalah  ِ٥  رَلَلََّتانِ ىَتان 
 

 
Kalimat nomina سم إشارةؽلكن أن تتكون من اإل  و اجلملة االمسية. 
، يف اللغة اإلندونسية يسمى من االسم اشارة تاتشكل  subjekعناصر ادلبتدأ و 

  االسم إشارةمستخدمة يف ادلثال االوىل ،كما يف ادلثال أعاله . kata tunjukبـ 
 مثٌت، و لكن يف اللغة لو معٌت يف اللغة العربية ىذانIni .  و معنو  ىذان 

 . اإلندونسية ال تعريف مثٌت
 

  ٦. الجدوال

 . من الضمائرتتكون kalimat nomina المبتدأ في الجملة االسمية و
 

Kalimat Nomina رقم الجملة االسمية 

Mereka Berdua seorang 

guru 
 ١  ُمَدرَسانأَنـُْتَما



Mereka dua orang 

Fatimah  
 ٢  فاطمتانعلا

Mereka (perempuan) 

pelajar 
 ٣ ىن طالبات

Dia seorang yang mulia         ٤ ىي كرؽلة 
Kami (seorang) yang 

pandai 
 ٥ كياء أذضلن 

 

يف . تشكلت اجلملة االمسية من اسم االشارة، ؽلكن أيضا تشكلت من الضمائر

 و معنو أَنـُْتَماتشكلت من الضمائر، و ىو subjek   االمثالة االوىل، مبتدأ و 

 . mereka berdua يف اللغة اإلندونسية

  ٧. الجدوال

 من subjek يمكن أن تشكل kalimat nomina الجملة االسمية و في
 .الكلمات التي تظهر اسم

Kalimat Nomina رقم الجملة االسمية 
Mahmud itu pandai ١ زلمود عبقري 
Hindun orang yang 

sakit 
 ٢ ىند مريضة

Ibrahim itu rajin ٣ إبراىيم ناجح 
Para muslim itu 

bepergian 
ادلسلمون مسافرون        

   
٤ 

Bunga itu indah ٥ الشجرة مجيلة 
 



 يشرح زلموديف ادلثال االوىل الكلمة .  شرح االسم، ذلماsubjekيف اجلملة االمسية، ادلبتدأ و 
 .أن زلمود عبقري

 ٨. الجدوال
 .predikat لتشابو وظيفة الخبر و ا

Kalimat Nomina رقم جملة االسمية 
Zaid di Rumah ١ زيد يف الدار 
Anak itu rajin ٢ الولد رلتهد 

Kucing itu sedang minum ٣ القط يشرب 
Ali sedang bermain ٤ علي يلعب 
Hindun,Fatimah dan 

Aisyah telah pergi 
ىند فاطمة و عائشة 

 ذىنب
٥ 

 
 (subjek)  تكملة ادلبتدأك لو نفس الوظيفة، وىي predikat خلرب وا

 ٩. الجدوال
 . من جر و مجرورKalimat Nominaالجملة االسمية و 

Kalimat Nomina رقم جملة االسمية 
Ustad itu di depan 

kelas 
 ١ األستاذ أمام الفصل

Khotib itu di depan 

mimbar 
 ٢ اخلطيب أمام ادلنرب

Buku-buku itu di atas 

rak 
 ٣ الكتب على الرف

 Dua rumah itu di 

belakang masjid  
 ٤ البيتان ورأ ادلسجد



Para pegawai itu di 

depan pabrik 
 ٥ ادلوظفون  مام أ ادلعمل

 

تشكلت من اجلر و رلرور ، و يف  Kalimat Nominaاخلرب يف اجلملة االمسية و 

كما . و ىو الكلمات اليت تقع قبل االسم preposisiاللغة اإلندونسية يسمى بـ 

 .االمثالة السابقة، بعد ادلبتدأ ىو جر و رلرور، الذي يقع بعده

 

 ١٠. الجدوال

 .صفة مشبومن ، يمكن المسند  Kalimat Nomina جملة االسمية وال
Kalimat Nomina رقم جملة االسمية 
Ustad itu pintar  ماىرٌ األستاُذ  ١ 
Motor itu baru  جديداجلوال  ٢ 

Kampus itu bersih  نظيفةاجلامعة  ٣ 
Bunga itu indah  مجيلةالشجرة  ٤ 

Ali pegawai yang rajin  موظف نظيفعلي  ٥ 
 

  يف اللغة اإلندونسية ؽلكن أن predikatاخلرب ؽلكن تشكل من صفة مشبو، وكذالك 

 kata sifat. يشكل من 



 ١١. الجدوال
 .ليس من الفعل  مسندهKalimat Nomina والجملة االسمية 

Kalimat Nomina رقم جملة االسمية 
Gelang itu emas  ىبذالسوار  ١ 

 Mobil itu milik Ahmad  ذو أمحدالشيارة  ٢ 
Dia seorang insyinyur  مهندسىو  ٣ 

Dua lelaki seorang 

siswa 
طالبانالرجالن   ٤ 

Buku itu di atas rak  على الرفعالكتاب  ٥ 
 

و ملة االمسية  اًفتشابو ادلوضوع وادلسند ىو العنصر يف ال يظهر  السابقةيف األمثلة
Kalimat Nomina تشكل ادلسند أيضا ملة االمسية اًف يف، و  ذلما ادلسند ليس من الفعل

 .الفعلليس من 
 ١٢. الجدوال

يمكن   Kalimat Nomina في   predikat الخبر في الجملة االسمية و
 (subjek)  المبتدأبتقديمهما قبل

Kalimat Nomina رقم جملة االسمية 

Di dalam kelas ada 

siswa 
 ١ يف الفصل طالب

Di atas meja ada dua 

buku 
 ٢ على ادلكتب كتبان

Di atas dinding ada jam  ٣  ساعة على اجلدار 
Di depan sekolah ada 

rumah-rumah 
 ٤  أمام ادلدرسة بيوت

Di dalam kamar ada 

ranjang 
 ٥ يف احلجرة سرير



 

و .  ادلوقع من اخلرب دائما يف هناية اجلملة، ولكن ؽلكنو يقع يف بداية اجلملةليس
االصل ادلوقع منهما يف بداية اجلملة، ولكن ببعض . يف اللغة اإلندونسيةpredikatكذالك 

 .preposisiاذا كان تشكلتا من جر و رلرور أو . االسباب ؽلكن أن يقعا يف هناية اجلملة

 ١٣. الجدوال
  من العددpredikatالخبر و 

Kalimat Nomina رقم الجملة االسمية 
kursi Itu  dua buah  ١ ناناثالكرسيان 
Sapi Itu  dua ekor          ٢ اسنتان  البقرتان 

Siswa-siswa itu semangat  رلتهدونالتالب  ٣ 
Murid itu Satu  ٤ واحدالطالب 

Al-Qur‟an itu 30 juz.   ثالثون جزءاالقرأن  ٥ 
 يف اللغة اإلندونسية تشكل من predikat اخلرب ؽلكن تشكل من العدد، و كذالك 

kata bilangan . 

 ١٤. الجدوال
يجب تشكل من اإلسم ولكن  (predikat)المسند  Kalimat Nomina في

 .ال يجب في الجملة االسمية 
Kalimat Nomina رقم الجملة االسمية 
Saudagar itu kaya  غٍتالتاجر  ١ 



Dua saudagar itu kaya  غنيانالتاجران  ٢ 
Ibrahim Berdiri  قائم ابراىيم  ٣ 
Dua Zaid berdiri  قائمانزيدان  ٤ 

Pelajar itu bepergian  يسافرالتلميذ  ٥ 
Pelajar-pelajar itu 

bepergian 
 ٦  التالميذ يسافرون 

 
يف اما . يف نوعو و عدده اخلرب، و ادلبتدأ  ان تناسب غلب  اجلملة االمسيةيف

Kalimat Nominaليست كذلك . 

 إختالفات في المفردات. (2

 ١٥. الجدوال
  (مئنث أو مذكر)اختالفات في النوعو 

Kalimat Nomina رقم الجملة االسمية 
Sekolah itu bersih ١ ادلدرسة نظيفة 

Penggaris itu panjang  ٢  ادلسطرة طويلة 
Pegawai itu rajin ٣ ادلوظفة رلتهدة 

Sapi itu besar ٤ البقرة كبَتة 
Gambar itu indah مجيلةصورة ال  ٥ 

Apel itu manis تفاحة حلوةال  ٦ 
   

                                                             
111 Pranowo, Analisis Pengajaran Bahasa., h. 42. 



 اختالفات في التركيب(. 3  

 ١٦. الجدوال
في الجملة االسمية يمكن أن تكون الفعل، ولكن ليس   (predikat)الخبر

 .Kalimat Nomina في

Kalimat Nomina رقم الجملة االسمية 

Muhammad itu akan datang ١   ػلضرزلمد 
Tuhan mu menciptakan apa yang 

Ia kehendaki 
 ٢ ربك ؼللق ما يشاء

Pelajar-pelajar (pr) itu menulis 

pelajaran 
 ٣ الطالبات يكتنب الدرس

Pelajar-pelajar itu berdiri  ٤ الطالب قائمون 
Harun memakan nasi ٥  ىارون يأكل الرز 
Huda membuka pintu  ٦ ىدى يفتح الباب 

 

اجلملة االمسية  الفعل، ولكن يف من ، ادلسند ؽلكن أن يكونKalimat nomina يف

اإلندونيسية أكثر تركيزا على ادلسند يف  يف اللغةKalimat nomina  .لكاذليس ك

 العربية أكثر تركيزا علىاللغة يف اجلملة االمسية ، يف حُت  nomina أو شكل امسا

  .ادلبتدأ من االسم
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 7١. الجدوال
    اإلختالفات في المعنى

Kalimat Nomina رقم الجملة االسمية 
Penulis itu Pintar ١ ادلؤلف ماىر 

Dua Penulis itu Pintar ٢ ادلؤلفان ماىران 
Para Penulis itu pintar ٣ ادلؤلفون ادلاىرون 

Masjid itu Besar ٤ ادلسجد كبَت 
Itu desa yang tentram ٥ القرية مطمئنة 

ادلختلف، اليت تقع يف عددىا و  ذلما ادلعٌت Kalimat Nominaيف اجلملة االمسية و 
 .نوعها

 ؽلكن أن نرى أنو يف Kalimat Nominaكما اجلدوال أعاله عن اجلملة االمسية و 

 ، مثمن اسم ادلفرد إذا كان ادلبتدأ  . ادلبتدأتيبع شكل ) (predikatاجلملة االمسية ان اخلرب  

 ادلفرد، إذا كان ادلبتدأ من ادلثٌت و كذلك اخلرب، إذا كان ادلبتدأ من شكلاخلرب  يف  غلب على

إذا كان البتدأ من الذكر او الؤنث و غلب على و . و غلب على اخلرب ان يكون كذلك اجلمع

  . على ادلسند ادلوضوع  ال يؤثرااالندونيسي يف يف حُت  .اخلرب بأن يتناسب مع ادلبتدأ

 Kalimat يف ولكن  .أن يكون الفعل ) (predikatؽلكن اخلرب اجلملة االمسية يف  

Nomina  اجلملة وبالتايل فإنو ؽلكن استنتاج أن يف  . ادلسندموقف يقعاألفعال ال ؽلكن أن
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 وضوع الغلب  امل Kalimat Nomina  يف حُت.األمساءتشكل  من  بالتأكيداالمسية، ادلوضوع  

 ؽلكن أن طللص إىل أن التوضيحاتمن ىذه . ، ادلهم موقف ادلسند من اإلسميكون امساان 

ا اىتمامتعطى  Kalimat Nominaيف حُت  ادلوضوع،اىل  ا كثَتا اىتماماجلملة االمسية تعطى 

 .ادلسنداىل  كثَتا 

 مناقشة. ب
 .التحليل التقابلي ىو وسيلة للبحث عن أوجو التشابو واالختالف يف اللغة أجنبية

ىو إجراء عملي للمقارنة بُت أنظمة لغتُت أو "كما يرى أمحد عبد البصَت التحليل التقابلي 

أكثر حلصر أوجو التشابو وأوجو االختالف بينهما، ويعتمد ذلك على ربليل لكل من 

 ."النظامُت موضع ادلقارنة على أساس من ادلنهج الوصفي ال التارؼلي

 Analisi kontastif adalah prosedur praktis untuk membandingkan antara dua atau 

lebih sistem untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya, 

berdasarkan pada analisis dari kedua sistem dalam perbandingan atas dasar 

pendekatan deskriptif tidak historis. 

، عن طريق مقارنة ٢B  التدريسطريقةل ادلعلمُت لتطوير ي التحليل التقابلي ىو أداة تسو

العناصر ادلختلفة بُت اللغة األم واللغة اليت يتم تدريسها، سواء يف علم األصوات والصرف 
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  الذين تتم عن لغتهم األم، التالميذغالبا ذبد صعوبات منها ادلعلمُت ٢B يف تدريس .والداللة

 . للمعلمُت ىو الواجبة تدخلوىذا

 ؽلكن التنبؤ هبا عن طريق مقارنة ٢Bوىناك بعض االفًتاضات اليت تفًتض أن تدريس

: ىذه االفًتاضات ىي كما يلي. ٢B و ١Bالعناصر ادلختلفة بُت 

  .طالبال ( ١B) وىو تدخل لغتهم األم ٢B أساسا أسباب صعوبات يف التعلم.١

 . ٢Bو ١B أن تكمن الصعوبة سباما يف الفرق . ٢

لطالب يف عملية ا ، فإنو متزايد من الصعب على ٢B إىل ١B كلما الفرق بُت . ٣

 .التعلم

 عندادلقارنة اليت مت احلصول عليها، هتدف إىل تقدير الصعوبات واألخطاء .٤

 . يف تعلم اللغات األجنبيةطالبال



من .  ٢B و ١B ادلقارناتاحلصول، أن ادلواد التعليمية ؽلكن ربديد بدقة من خالل مث

، لذلك غلب أن تعلمها أوجو التشابو  عليها مث مت زبفيضها إىل مقارنةاليت مت احلصول 

 .من اللغة األوىل أوجو اإلختالفات الطالب

 :تعليم التحليل التقابلي ىمالأىم من البيانات أعاله، فإنو ؽلكن وصفها بأن 

 (العربية)  تدريس اللغة الثانية يفواجو ادلعلمُت عرفة ادلشاكل اليتمل. ١

 .مساعدة ادلعلمُت يف إعداد ادلادة. ٢

.  التدريبات ترتيبمساعدة ادلعلمُت يف. ٣

 . ادلناسبةطريقةمساعدة ادلعلمُت يف اختيار ال. ٤

خطوات التحليل التقابلي 

ذكر كيفية إجراءات التحليل التقابلي بُت نظامُت تركيبُت، وىي كما أيف ىذا ادلبحث 
: يلي 

 .لغتُتبُت ال  االختالفاتوصف .5
  اللغتُتبُتعناصر أوجو التشابو واالختالف اختيار ال .6
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 لغتُت االختالفات إىل نظام يقارن .7

 . النتائجيقارن التنبؤ أسباب صعوبات التعلم من خالل  .8

 مناقشة . ب
 :  الباحثة باستخدام التحليل التقابلي، فمن ادلعروف أنتصفوقد  احلصول الىت  من
 .ا نفس النمط األساسيملو Kalimat Nomina اجلملة االمسية و.١

اجلملة  .اختالفهمايرة من ثبو كاشالتىناك أوجو  Kalimat Nomina اجلملة االمسية و
وضوع وادلسند              أو امليكون  النمط األساسيذلا  االمسية 
، ال ؼلتلف عن مبتدألل وصفية الرئيس يف اجلملة و اخلرب كالعنصرك (subjek) ادلبتدأ 

Kalimat Nominaالذي لديهم ظلط   subjekو .predikat  نفسعلى  اجلملة االمسية أظلاط 
 أو                           و  : Kalimat Nominaبـ  سواء

 أو
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S+P 

 S+P م+خ

 م+خ

P+S 

م+خ  



 

 
 

  .يف نفس الوظيفة predikat و subjekاخلرب أو  ادلبتدأ و. ٢
كالرئيسية (subjek)بتدأ امل . يف نفس الوظيفة،  kalimat nominaو  يف اجلملة االمسية

 . (subjek)بتدأ امل التفسَتية من ك  (predikat) واخلرب يف اجلملة
لتفسَتية من ا، واخلرب كيف اجلملةرئيسي كالىي ادلبتدأ ىي سواء بوظيفة ادلوضوع و وظيفة 
 و واسع كاخلرب أو اليو كادلبتدأ أو مسند البيت ”Rumah itu luas“البيت واسع : مثال .ادلبتدأ

. مسند 
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Kalimat Nomina 

Subjek Predikat 
(nomina) 

(nominal) 

 مسند إليو مسند/اسم

 ااالمسية اجلملة

 مبتدأ خرب

 إليو مسند/اسم مسند

subjek Predikat (nominal) 



تشكل من  ؽلكن أن Kalimat Nomina اجلملة االمسية و  يفادلبتدأ أو ادلوضوع. ٣
  .(kata tunjuk)شارة اإلسم إ

 ؽلكن Kalimat Nominaاجلملة االمسية و باالضافة اىل وجود نفس النمط، 
 ini“ قلمان  ىذان:مثال .ير الضم إسمشارة ،اإلسم إ :كلمات، ادلثالال من عدة علاتشكلت

dua pena” . ىذان (Ini) الذي شغل  ادلبتدأ شارة اإل مثٌت، ىو إسم  شلا يدل على 
(subjek) شغل اخلرب   قلمُت/وقلمان.(predikat) 
 

ؽلكن أن تتكون من  Kalimat Nominaاجلملة االمسية و يف  (subjek)ادلبتدأ .٤ 
 .الضمَت

 Kalimat ادلبتدأ يف اجلملة االمسية و تشكلالىت  من الكلمات يف حُت احدى
Nomina  ىي إسم الضمَت و يسمى يف اللغة االندونسية بـkata ganti.كرؽلةىي  : ادلثال  

.dia perempuan yang mulia"كاخلرب" كرؽلة"دلبتدأ و كا" ىي . 

وؽلكن  أن تتكون من  Kalimat Nominaاجلملة االمسية و  يف (subjek)ادلبتدأ  .٥
 .الكلمة الىت تدل على إسم

 تدلادلبتدأ ؽلكن أن تكون الكلمات اليت  Kalimat Nominaاجلملة االمسية و يف 
  زلمود عبقري  :ادلثال .اسم الشخص واسم ادلكان واسم الدولة: أمساء مثل على 
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122 Abdul Chaer, Linguistik Umum, Edisi Revisi,Cet-4. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 

249.  



“Mahmud itu cerdas”،سومطرا واسعة”  “Sumatera itu luas.  "كادلبتدأ " زلمود
(subjek) كاخلرب " عبقري" و(predikat) . ،سومطرا"و كذلك اجلملة التالية  "

 . (predikat)كاخلرب " واسعة"كادلبتدأ و 

 .شبوامل من صفة (predikat) اخلرب .٦ 
ان  الكلمة اليت ؽلكن  اجلملة وأظلاطىناك التشابو   Kalimat Nominaيف اجلملة االمسية و 

يف اجلملة االمسية   (predikat)اخلرب .(predikat)وكذلك التشابو يف اخلرب (subjek)تكون ادلبتدأ 
البقرة : ادلثال. ؽلكن ان يكون من صفة ادلشبو و اإلسم و جر ورلرور Kalimat Nominaو 

 . ، وىو صفة ادلشبو"كبَتة"اخلرب يف اجلملة ىو كبَتة البقرة  اجلملةيف .  sapi itu besarكبَتة

  :ادلثال.(اإلنسان واحليوان والنبات وغَتىا)  العاملسم من إ (predikat)اخلرب . ٧ 
عامل، يف  وىو اإلسم ال"فاطمتان"اخلرب يف اجلملة ىو .  mereka dua Fathimahعلا فاطمتان 

 .الضمَتمن إسم  تشكلت " علا"حُت ادلبتدأ يف اجلملة 

 :ادلثال. من جر و رلرور و ظرف   (predikat)اخلرب . ٨ 

 اجلملة، اخلرب من الظرق وىي يف . ”ustad itu di depan kelas“  األستاذ أمام الفصل  
 " . أمام الفصل"الكلمة 
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 . قدؽلوكن أن ت َل(predikat)اخلرب . ٩ 
 .أحيانا يقع اخلرب يف بداية اجلملة، خلف ادلبتدأ  ليست دائما يف predikat اخلرب و

  "ادلدرس أمام الفصل" : ادلثالعموما ادلبتدأ يقع يف بداية اجلملة و يتبع اخلرب بعده، 

itu di depan kelas”  guru  "  . ادلدرس(Guru) كادلبتpredikatأو دأ ) (subjek أمام ،
 يف اللغة predikatألن اخلرب و . وىو كالظرف ادلكانpredikat) ( أوكاخلرب الفصل 

 di“ "أمام الفصل مدرس"تكون اجلملة ف ،كون يف بداية اجلملة ؽلكن  أن ياالندونيسية 

depan kelas ada guru”. 

 .اخلرب و من العدد. ١٠
 . .”itu dua buah kursi“ "نانثالكرسيان ا: "ادلثالؽلكن أن يكون من العدد،  predikatاخلرب 

 . الذي يشكل من العدداخلربىو  "نانثا"و ادلبتدأ ىو  (itu kursi) الكرسيان

اجلملة االمسية وكذلك مع . وضده  ىناك اإلختالفاتال ينكر إذا كان ىناك تشابو 
اجلملة االمسية و االختالفات بُت  . بعض االختالفاتالديهم،  Kalimat Nomina و

Kalimat Nomina  خلرب ايف تقع (predikat). 

إمسا و صفة و جر و كون ي غلب أن Kalimat Nominaيف  (predikat)اخلرب. ١
 أو ؽلكن أن يكون الفعل (predikat) اجلملة االمسية، اخلرب يفأما  .رلرور، وال غلوز من فعل
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ه  معن"حاضر"يف اجلملة ىو  (predikat)اخلرب  .حاضرزلمد : ادلثال.اخلرب اجلملة الفعلية
.“telah datang” 

، غذا كان ادلبتدأ من إسم أن يتناسب دببتدئو اجلملة االمسية غلب  يفاخلرب. ٢ 
أو إذا كان ادلبتدأ من ادلؤنث و . دببتدئوأن تطابق ادلفرد أو ادلثٌت و اجلمع ، فخربه غلب 

 ".التلمذان كسالن":  ادلثال.ادلذكر فخربه غلب أن يشكل من ادلؤنث و ادلذكر

"dua murid itu malas  "يف اللغة  ، اما "نا"ىو ادلبتدأ يف شكل ادلثٌت و عالمتو "  التلمذان 
 "dua murid itu malas"   dua"التلمذان كسالن"يف ادلثال  . اإلندونسية ال تعرف عن ادلثٌت

murid" كادلوضوع و   "malas"  كادلسند و ىو ليس من ادلثٌت كمثل يف اجلملة االمسية . 

  Kalimat ادلسند، ولكن ليس يف ب يتناسبأن غلب اخلرب يف اجلملة االمسية ،3.   

Nomina  ،لفون ماىرون ؤامل: ادلثال. ألن يؤثر على ادلعٌت يف اللغة اإلندونسية“Para penulis 

itu pintar”وىي صيغة ، ادلوضوعب ال ينبغي أن يكون ضبط ة االندونيسي يف اللغة   ادلسند
  .اجلمع يف ىذه اجلملة

 Kalimatنعرف ان التشابو يف اظلاط اجلملة االمسية و من ىذه ادلناقشات ؽلكن أن 

Nominaكما يايل : 

ظلط يف مجلة االمسية . (أ

 خرب+ مبتدأ . ١ 
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 الدار واسعة: ادلثال

 

( من صفة مشبهو)خرب  + (من أسم ضمَت)مبتدأ . ٢

ىو طالب : ادلثال

( من إسم)خرب  + (من أسم إشارة)مبتدأ . ٣

  (من صفة مشبهو)خرب  + (من أسم معرفة)مبتدأ . ٤

ادلدرسة نظيفة : ادلثال

 (S+P+K)/ (من صفة شبح اجلملة)خرب  + (من أسم علم)مبتدأ . ٥

الطالب أمام األستاذ : ادلثال 

 (P+K+S) مبتدأ مأخر+ خرب مؤول . ٦
يف الفصل مدرس : ادلثال

 Kalimat Nomina ظلط يف.(٢

a. Subjek+ Predikat  

Contoh: Buku itu cetakan Bandung. 

b. Subjek (nomina) + Predikat (nomina) 



Contoh: Sepeda itu milik Ahmad. 

c. Subjek (kata ganti) + Predikat (adjektiva) 

Dia guru saya.  

d. Subjek (kata tunjuk) + Predikat (nomina) 

Ini murid saya. 

e. Subjek (nomina) + Predikat (adjektiva) 

Ahmad orang yang rajin. 

f. Subjek (nomina) + Predikat (preposisi) 

Ayah saya di dalam masjid. 

g. Subjek (adjektiva) + Predikat (adjektiva) 

Habis gelap terbitlah terang. 
 

h. Subjek+Predikat+Keterangan 

Andi di dalam mobil 

i. Predikat + Subjek 

Dialah Pencurinya 

j. Predikat+Keterangan+Subjek 

Di dalam kamar ada meja 

 Kalimatاجلملة االمسية و من احلصول وادلناقشة أعاله، فإنو ؽلكن أن طللص إىل أن 

Nomina  اجلملة االمسية و  . من ظلطأبدي التشابو بُت اللغتُت. التشابولديهم الكثَت من
Kalimat Nomina ادلبتدأ و ذلما التشابو يف النمط،  وه  



 ) ( subjekيتبعو باخلرب  مث  (predikat) .يف اجلملة االمسية و Kalimat Nomina  ادلبتدأ  
(subjek)ادلبتدأ  يف ادلناقشة السابقة أنبينت الباحثة   وقد .قع بعد اخلرب ؽلكن أن ي  

(subjek)   يف حُت اخلرب و إسم اإلشارة،  الضمائر  و من األمساءيشكلؽلكن أن 
(predikat)  و العدد األمساء و من الصفاتيشكلؽلكن أن .  

 طريقة التعليم للجملة االسمية . ج

بأن  باحثة، ؽلكن لل Kalimat Nomina ة عن اجلملة االمسية ووادلنقاشاحلصول من  
يف تعلم اللغة، وىناك ثالثة  .اتريانظاجلملة االمسية مطابقا باللتعلم تصميم الطريقة 

ادلدخل .ادلدخل و الطريقة و األسلوب: ىو، وتصميمو ه ربتاج إىل فهم تعريفذيالإصطالح 
 (Approach) يف حُت  .بطبيعة اللغة والتعلم  ادلتعلقةاليت  اإلفًتاضاتعن رلموعةعبارة  ىو

 .الذي مت ربديده الحقاادلدخل  على ة تقدَل لغة ترتكز بٍتأن  خطة شاملة  ىوأن طريقة
 ىو الشكل احلقيقيو  الفصول الدراسية األنشطة احملددة اليت يتم تنفيذىا يفاألسلوب ىو 

 . بُت ادلدخل و الطريقة و اإلسلوبعالقة ىرمية  ال .لطريقةا من
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قواعد و باستخدام التحليل التقابلي، وؽلكن أن يتم التعلم من خالل توفَت طريقة  

كز على حفظ القواعد وادلسائل ادلتعلقة تر يت الطريقة اليالًتمجة هالقواعد و طريقة  .الًتمجة

 ىذه الطريقة   Acep Hermwanاستشهد هبااليت   Nababanوفقا و  .عاٍل اللغة األوىلمب

 رأي  وفقا   و. ىي فرع من ادلنطقتركيب اللغة، والالسواء نفس  لغة يفأن أساسا كل

 الًتاكيب على الًتكيز من خالذلا يتم اإلجراءات من رلموعة آخر طريقة قواعد و الًتمجة ىي

 .ادلتعلِّم لغة إىل مفردات من هبا يرتبط وما ىذه الًتاكيب نقل ضرورة مع اذلدف، للغة اللغوية
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Pendekatan 

(Aksiomatis) 

Metode 

(Prosedural) 

Teknik 

(Operasional) 



 عليها انتقادات أنَّ  األجنبية، كما اللغات تعليم طرائق أقدم من والًتمجة القواعد طريقة وتعد

 .عيوهبا على للتغلب األخرى؛ طرائق التدريس من كثَت ظهور يف سبباً  كانت كثَتة،

 

الترجمة  و قواعدالتصميم طريقة . أ

ظلوذج ادلنهج . ١ 

تعليمية الواد امل .ادلفردات والنحوي  تركيزا كبَتا على التعلمطريقة الهيضع ىذ 

من األسهل إىل مرتبة  يادلنهج النحو .استنادا إىل مستوى صعوبة النحوييرتب اللغة العربية 

 .األصعب

 التعلم ودور ادلواد التعليمية  أنشطةنوع. ٢

اللغة ) ٢Bإىل) اللغة اإلندونيسية) ١Bيتم تدريس الطالب على ترمجة من 

 فهم  بإعطاء إليهم، حيثقياصية قواعد اللغة الونعلميت مأنو .أو العكس بالعكس (العربية

  .مثلةمث  نعطى إليهم  األقواعد اللغة 

دور ادلعلمُت والطالب . ٣

                                                             

 ( م2010مجيع احلقوق زلفوظة، : رياض)علي عبد احملسن، دليل معلمُت اللغة العربية لناظقُت لغَتىا،   
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 الًتمجة كان ادلعلم صاحب سلطة أعلى يف  الطريقة القواعد ودور ادلعلم يف 

 .التقليديةيذكر بالطريقة الفصول الدراسية، لذلك، وىذه الطريقة غالبا 

  ةترجمو الالقواعد الطريقة الخطوات استخدام . ب

ادلدخل القيصية وىو ادلدخل بأسلوب التعلم الذي يبدأ حبفظ باستخدام  

 : مث خطوات التعلم ىي كما يليالقواعد وبإعطاء األمثلة، 

 . رلموعة واسعة من ادلسائل ادلتعلقة ادلواد اليت سيتم عرضهاتشملمقدمة، و .1
تزويد ادلعلمُت مقدمة وتعريف قواعد زلددة يف الباب اجلملة االمسية، فإن  .2

  :اخلطوة األوىل اليت غلب القيام بو من قبل ادلعلمُت ىي
 .إدخال مفهوم و تعريف ادلبتدأ و اخلرب مث ترمجتها إىل اللغة االندونسية . أ

 .إعطاء األمثلة الذى سيقارن مع القواعد اللغة االوىل . ب
 .إذا كان ىناك ادلفردات الصعبة، و ادلعلمُت ينبغي أن يشرح أوال .3

كلمة بكلمة  الطالب يًتمجون تزويد ادلعلمُت ادلادية من الكتاب ادلدرسي، و
واخلرب، مث  ادلبتدأوكان من ادلتوقع أن يتمكن الطالب من ربديد . حىت الفقرة

  .امربليلو
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 الباب الخامس 

 الخاتمة

 الخالصة.أ

:  ما يلي طللصوبناء على حصول البحث وادلناقشة، ؽلكننا أن 

 التشابو و االختالف  .1

 اجلملة االمسية و :ىي، kalimat nomina أوجو التشابو واالختالف يف اجلملة االمسية و 

kalimat nomina اجلملة االمسية و مث يف .تشكلت من األمساء kalimat nomina ،  وكالعلا

 kalimat nomina اجلملة االمسية و و يف .بعدم الوصفيةمجل كاملة من كؽلكن اعتبار 

 نفس مالوpredikat اخلرب و .(predikat) و اخلرب (subjek)  نفس العناصر، وىي ادلبتدأمالديو

ادلبتدأ  kalimat nomina يف اجلملة االمسية و. (subjek)  دلبتدألتكملة  كالوظيفة، وىي  

(subjek) ؽلكن أن يكون موجودا بعد اخلرب (predikat) ، وكذلك يف kalimat nomina. 

 اجلملة االمسية و .العدد  و الصفة ؽلكن مسنده من kalimat nomina اجلملة االمسية ويف 

kalimat nomina من الفعل وليس مؤكدا إىل ادلسند  أو اخلرب.  



يف اجلملة االمسية . ذلما اإلختالفات اليت تقع يف ادلعٌت kalimat nomina اجلملة االمسية و 

  يف اللغة اإلندونسية ال predikat من اسم مفرد، مثٌت، و مجع، و لكن ؽلكن أن يكون اخلرب

 . يعرف مثٌت

 (من حيث اللغوي)العوامل المسببة صعوبات التعلم الجملة االسمية  .2

 .لكلمةا هناية  الصوت يفوالذي يتغَت اإلعراب،.١  

 .ترتيب الكلمات واجلمل .٢ 

 . بُت أجزاء من الكلمات واجلملالتناسب. ٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



لجملة االسمية  لطريقة التعلم  .3

القواعد و باستخدام التحليل التقابلي، وؽلكن أن يتم التعلم من خالل توفَت طريقة 

ركز على حفظ القواعد وادلسائل ادلتعلقة ت تى الطريقة اليقواعد و الًتمجة هال الطريقة .الًتمجة

 .عاٍل اللغة األوىلمب

: خطوة طريقة القواعد والًتمجة. (أ

 . رلموعة واسعة من ادلسائل ادلتعلقة ادلواد اليت سيتم عرضهاتشملمقدمة، و .4
تزويد ادلعلمُت مقدمة وتعريف قواعد زلددة يف الباب اجلملة االمسية، فإن  .5

  :اخلطوة األوىل اليت غلب القيام بو من قبل ادلعلمُت ىي
 .إدخال مفهوم و تعريف ادلبتدأ و اخلرب مث ترمجتها إىل اللغة االندونسية . ت
 .إعطاء األمثلة الذى سيقارن مع القواعد اللغة االوىل . ث

 .إذا كان ىناك ادلفردات الصعبة، و ادلعلمُت ينبغي أن يشرح أوال .6
كلمة بكلمة  الطالب يًتمجون تزويد ادلعلمُت ادلادية من الكتاب ادلدرسي، و .7

واخلرب، مث  ادلبتدأوكان من ادلتوقع أن يتمكن الطالب من ربديد . حىت الفقرة
 .امربليلو

 
 
 

 



 اتقتراحالا. ب

 تعتمد اعتمادا كبَتا على وصلاح عملية التعلم، باإلضافة إىل الطالب أنفسهم  

  بسهولة اجلملة االمسيةتوفَت ادلوادل  ىم ؽلكن و البحث، كمساعلة للمعلمُتهبذاو .ادلعلم

على تنفيذىا يف   الطريقة القواعد و الًتمجة ، باستخدام طريقة التحليل التقابلي ولفهمها

 .الفصول الدراسية
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