
 

 الباب األول
 املقدمة

 خلفية البحث  .أ 
يتعلمون اللغة العربية هم يشعرون بأن اللغة العربية  ةللطلبة اإلندونيسي

العربية  صعبة وهم يواجهون الصعوبات واألخطاء يف تعلم اللغة العربية. ألن
اللغة  -وقواعدها املعقدة واملختلفة بلغة األم   باملترادفاتهي أغىن لغات العامل

علومات ويف عملية تغيري الكلمات، والطلبة يستخدمون امل -اإلندونيسية 
واخلربات يف اللغة األم. وظهرت األخطاء اللغوية يف تعلم اللغة العربية بسبب 
استخدام الطلبة عناصر اللغة األم يف اللغة املنشودة. وظهرت الصعوبات يف 

شودة يف عناصر اللغة األم، بل تعلم اللغة العربية بسبب عدم عناصر اللغة املن
 اللغة العربية يف تعليمها.بد على الطلبة أن يستخدموا عناصر ال

ة املنبثقة من جمموعة يأسرة اللغات السام یإل یة تنتميوأما اللغة العرب
ة، إال أن ية والعربية كما منها اآلرامية، منها الكنعانيوية اآلسيقياللغات األفر

ذلك لة تداوال وأكثرها انتشارا واستخداما، وية أكثر اللغات الساميالعرب
، یة أخريمن أي لغة سام ة األم أكثريومات اللغة  الساممق یالحتفاظها عل

ة وكذلك مئات ين كلغة رمسييتحدثها عشرات مالية لغة نابضة متدفقة يفالعرب
بة ومعجزاا ية، وقد متتعت هذة اللغة خبصائصها العجينيكلغة دن يياملال
ا منها ة كمية والداللية والصرفية والنحويدة منها اخلصائص الصوتيالفر
غها، ووفرة مصادرها يتها وصيحروفها وإعراا، وتعددت أبنصائص خ

قول يبها، كما يرها وتراكيومجوعها وجودة مفرداا واشتقاقها والدقة يف تعاب
ة لغة كاملة معجبة يالعرب«عبد الرزاق السعدي أحد إعالم اللغة واألدب: 

س، وتكاد ات النفوعة، ومتثل كلماا خطويتكاد تصور ألفاظها مشاهد الطب
ر، ونبضات يها يف أجراس األلفاظ، كأمنا كلماا خطوات الضميتنجلي معان

۱ 
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ذ كلماا تؤخما عرفنا أن هذه اللغة تكوين وك ۱».اةيالقلوب، و نربات احل
 اليت تكون بعملية التصريف. )triliteralitas(من ثالثة األحرف األصلي 

 هيالبولينيزية  -املاليوية وأما اللغة اإلندونسية هي من جمموعة اللغات 
جيعل لديها خصائص، منها: ، وهذه اللغة لغات أوسترونيزيةأحد اللغة من 

 الدواخل) Prefiks( اليت تتكون على السوابق afiksasi)(عملية الالحقة الكلمة ب

)Infiks( للواحق ا)Sufiks(،۲  املضاعفة مث عملية)Reduplikasi ( تعين تكرير
تسلسل  أصل الكلمة كلها أو بعضها. واللغة اإلندونسية من اللغات ذات

 -فاعل -تسلسل فعل ذات، وأما اللغة العربية )SPO( مفعول به-فعل-فاعل
وكما عرفنا أيضا ليس كل "اسم" يف اللغة العربية مبعىن ).  PSO(مفعول به 

"kata benda" يف اللغة اإلندونسية فيمكن مبعىن "kata kerja .كمثل مصدار " 
والصرف يف اللغة العربية له فردية من اللغة األخرى ألا من كلمة 

تستطيع أن جتعل إىل عشرات الكلمة األخرى وهلا معان خمتلفة وأما يف  واحدة
اللغة اإلندونيسية كانت كلمتها تغري إىل الكلمات القليلة فقط ألن علم 
الصرف بدراسة بنية الكلمة أو بتعبري أدق دراسة الواحدة الناقلة للمعىن، مثل 

ويف اللغة العربية واللغة اإلندونسية تتركبان من  ۳الكلمة وأجزائها وصريفها.
األجزاء من الكلمات األساسية وأحرف الزيادة، فالطلبة يرون بأن اللغة العربية 
صعبة يف استخدامها وتعلمها ألا خمتلفة بلغتهم. كما قال أهل اللغة من 

ربية لناطقني بغريها من ناحية علم اللغة هي األصوات أصعب تعليم اللغة الع
  ٤والصرف والنحو والداللة.

  ، حبثاا يف عصر العوملةية وحتدية يف اللغة العربيمقومات العاملعبد الرزاق السعدي،  ۱
 .٤٧ص ، ١٤٢٩قافة والتراث،العدد الثالث والستون،الثفاق آمنشوريف جملة 

2 Samsuri, Analisis Morfologi, (Malang: 1994) hal 190 
 ٣٠) ص ١٩٨٠، (القاهرة: مكتبة وهبة، اللغة العامعلم توفيق حممد شاهدين،   ۳

، (القاهرة: دار الكب العريب)، ص مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العربعلي احلديدي،   ٤
٧٩ 
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كن أن مت كلمةال بنيةعملية يف  وصاخاصم اللغة العربية تعلّ ات يفصعوبال
العملية املورفولوجية يف اللغة ظواهر اللغوية يف أجنبية وال ةلغا ألم فهت

مل توجد كثرية من أوجه تشبه ة أو علم الصرف يف اللغة العربيةاإلندونسي
غة األوىل سوف لغوية متطابقة للالظواهر "أن ال Robert Lado كما قالبينهما. 

أو احلاجز ستجعل ختلفة امل الغوية اهروظتسرع عملية التعلم، ولكن ال
وطروق التعليم القدمية يف املعاهد أو املدارس يف تعليم علم الصرف  .٥"املانع

تفريق بعلم النحو، حيت لو الطلبة حيفظون لكنهم مل يستطيعوا أن باحلفظ و
 فلذالك يدفع إىل تأثري السلبيات يطبقوا يف اجلملة أو يف الكالم. يسخدموا و

ألن احلفظ هو شيئ ثقيل فالطلبة خيفون تعليمه وسيقولون بأن علم الصرف 
 صعبة جدا.

والصعوبات األخرى عند الطلبة ليعرفون الكلمة األساسية يف اللغة 
س ولكنهم مل العربية، مثال إذا تريدون أن يعرفوا كلمة فتبحثون يف القمو

يعرفو عن الكمة أساسيتها فهم مل جيدوها. ووقفا على فهم النظريات تعليم 
غوية بسبب لتقع األخطاء ال  )psikologi behaviorismeعلم النفسي السلوكي (

النقل السليب، يعين استخدام نظام اللغة األم إىل اللغة املنشودة وأما هذا النظام 
خطاء الغوية وتأثريها تنبغي أن جترد من الطلبة خمتلف يف اللغة املنشودة. فاأل

 يسرا. مليكون عملية التعليم اللغة األجنبية 
وذه املشكالت تريد الباحثة أن تقارن بنية الكلمات بني اللغة العربية 
واإلندونسية لعصمة الطلبة أو املتكلم أو الكاتب من الصعوبات واألخطاء. 

اليت ميكن االستفادة علمية الية يف هذه الرسالة والباحثة تستخدم الدراسة التقابل
منها يف العملية التعليمية نتائج املقارنات التقابلية بني لغة الدارس األم واللغة 

. ففي ضوء نتائج هذه املقارنات ألا تساعد على تعليم اللغة األجنبية اهلدف

5 Robert Lado, Linguistik di Berbagai Budaya, terjemahan soedjono darjowijoyo, 
(Bandung: Ganeco, 1979,) h. VIII 
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اللغة اليت تواجه متعلم استطعنا أن نتعرف يف دقة تامة على املشكالت 
الدراسة التقابلية ، فإذا ماعرفناها ركزنا عليها يف االختبارات. وأما األجنبية

اللغة اللغوي بني لغتني خملفتني، مثال النظام الصريف اللغة العربية و مقارنة النظام
به واالختالف بني اللغة اشتاإلندونيسية، ويهتم التحليل التقابلي ببيان أوجه ال

   ٦ة.األوىل واللغة الثاني
ودف الدراسة التقابلية إىل البحث يف جوانب التشابه واالختالف بني 

؛ اللغة األوىل هي اللغة األم واللغة الثانية هي اللغة اهلدف أو ۷نظامني لغويني
وقع أن اللغة املنشودة اليت يتعلمها الطلبة، من أجل التنبؤ بالصعوبات اليت يت

يواجهها الدارسون عند تعلمهم اللغة األجنبية، ومن مث يساعد يف عدة عداد 
أمور، منها تأليف الكتب واملواد التعليمية املناسبة، واالختبارات اللغوية 

 Lado) وقد أظهر الدو ( ۸املناسبة أيضا وغريها من ااالت العملية التعليمية.

دعوى قوية تدعم فرضية التحليل التقابلي يف تعليم اللغة األجنبية، وقال: 
"أفضل املواد تلك املواد املبنية على وصف علمي للغة املدروسة مقارنة بوصف 

"، كما أنه أكد دور التحليل التقابلي وسيلة فعالة ۹مماثل للغة الدارس األصلية
يف التغلب على مشكلة تعلم اللغة وصعوباته، حيث قال: "من خالل املقارنة 

ة أو السهولة يف تعلم بني اللغة األم واللغة األجنبية يكمن السر يف مدى الصعوب
مث أضاف مؤكدا قوله: "نفترض أن الطالب الذي حيتك باللغة "اللغة األجنبية. 

سهلة متاما، وبعضها صعبة، فالعناصر اليت الاألجنبية سيجد بعض الظواهر 

جاسم على جاسم وزيدان علي جاسم، نظرية علم اللغة التقابلي يف التراث العريب، ص   ٦
١٠ 

7 Johansson, S. (1975), The use of error analysis and contrastive analysis. 
Oxford Journals, Humanities, English Language Teaching Journal, XXIX, Issue (4), 330-
336 doi:10.1093/elt/XXIX.4.330, p. 331. 

، (رباط: إسيسكو، جه وأساليبهتعليم العربية لغري الناطقني ا: مناهرشدي أمحد طعيمة،   ٨
 . ٥١) ص ١٩٨٩

9 Lado, Robert., Linguistics Across Cultures, Ann Arbor: The University of 
Michigan, Press, p. 1. 1976 
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تشابه لغته األم تعد سهلة بالنسبة له، أما العناصر املختلفة عن لغته األم فتمثل 
 صعوبة". 

نهج التقابلي جناحا كبريا يف أوروبا وأمريكا منذ مطلع القرن لقد القى امل
العشرين، وكان له دور كبري يف تطوير طرائق تعليم اللغات، كما أصبح هذا 
املنهج وسيلة فعالة لوصف اللغة أوال مث مقارنتها مع لغات أخرى. بناء على 

لتقابلية بني بنية "الدراسة ااملشكالت السابقة، أرادت الباحثة أن حتللها بإقامة 
به اشتسية حىت يظهر أوجه اليالكلمات يف اللغة العربية واللغة اإلندون

 تعليمواالختالف يف عملية تغيري الكلمات بني هاتني اللغتني واستخدامها يف 
 . "غة العربيةالل

 
 أسئلة البحث .ب 

 يسية ؟اإلندوناللغة ما أوجه التشابه بني بنية الكلمات يف اللغة العربية و .١
 اإلندونيسية ؟اللغة ما أوجه االختالف بني بنية الكلمات يف اللغة العربية و .٢
اللغة أوجه التشابه واالختالف بني بنية الكلمات يف اللغة العربية و ما وظيفة .٣

 ؟غة العربيةاإلندونيسية يف تعليم الل
 

 أهداف البحث  .ج 
 البحث:أسئلة البحث السابقة فاهلدف هلذا  إعتمادا على

 اإلندونيسية.اللغة ملعرفة أوجه التشابه بني بنية الكلمات يف اللغة العربية و .١
 اإلندونيسية. اللغة ملعرفة أوجه االختالف بني بنية الكلمات يف اللغة العربية و .٢
ملعرفة وظيفة أوجه التشابه واالختالف بني بنية الكلمات يف اللغة العربية  .٣

 .غة العربية تعليم اللاإلندونيسية يفاللغة و
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 البحث يةأمه .د 
 وهلذا البحث أمهية متعددة، ومنها: 

 الفائدة النظرية  .١
ويزيد ، هذا البحث ميكن أن يكون كاملرجع من الناحية النظرية، يرجى

اللغة اإلندونيسية بنية الكلمات يف اللغة العربية وثورة املعلومات عن نظرية 
. ولوصف السهولة أو الصعوبات يف تعليم اللغة عربيةغة التعليم الليف  اوتوظيفه
 العربية.

 الفائدة التطبيقية  .٢
 من الناحية التطبيقية،  يرجو من النتائج البحث النافع إىل: 

 احملاضرون   . أ
يف  مدخالت قيمة من أجل املسامهةمن نتائج البحث ميكن أن يكون 

حىت حتصل  لغويةال اتهارامل كليف  حتسني وترقية عملية تعليم اللغة العربية
على أحسن وجه وأمثل ووافية لألمل والغرض. ويساعد املدرسني يف عملية 

 التعليم اللغة العربية.
 الطلبة  . ب

السهولة.  اللغة العربيةيرجى أن يكون هذا البحث حتقيق تعليم 
 .سيةيويتعلمون التشابة واالختالف بني اللغة العربية واللغة اإلندون

 
   لتحديد اإلجرائيا .ه 

لتيسر التفهم على املوضوع والتجنب عن اخلطاء ىف الشرح، فأرادت 
 :وهيالصطالحات املستعملة ىف هذا البحث، االباحثة أن تقدم البيان 

بني اللغة العربية واإلندونيسية هو من خالل  بنية الكلمةوحددت الباحثة عن  .١
يف اللغة العربية واللغة  مساءاالعملية تغيري أشكال الكلمة من االفعال 
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والكلمات  morfologi derevisionalندونيسية. ومالت الباحثة أن تبحث عن اإل
 يف هذا البحث.  ورفوجلية أو بنية الكلماتاملعملية لختضع ل اليت 

اللغة العربية: اللغة العربية الفصحى احلديثة والتقليدية كما أن اللغة العربية  .٢
مجيع الكتابات العربية، وهذا النموذج املستخدم يف اخلطاب  تستخدم عملية يف

 املنطوقة، مثل نشرات األخبار، واخلطب واالحتفاالت.
سية الرمسية اليت يسية هنا اللغة اإلندونيسية: واملراد باللغة اإلندونياللغة اإلندون .٣

الورقة الرمسية، و لتعلم، ووسائل اإلعالم، والوثائقجمال التعليم وا تستخدم يف
 الرمسية، واألدب، ومجيع جمالس العلم و العام اآلخرى.

يقصد بالدراسة التقابلية هي الدراسة اليت تدور حول اللغتني الدراسة التقابلية:  .٤
املتقابلتني ليستا مشتركتني يف أرومة واحدة، وعلى وجه التحديد املقابلة بني 

األم والنظام اللغوي للغة نظامني لغويني خمتلفني، مها النظام اللغوي للغة 
 املنشودة.

يف كل املستوى العربية  اللغةتعليم يف هذه البحث هو يف  غة العربيةتعليم الل .٥
 .التربية يف اإلندونسية

 
 الدراسات السابقة .و 

وقبل أن تقدم الباحثة الرسالة العلمية ذا املوضوع املختار، قد فتشت 

 :، منهاتتعلق بالرسالة العلمية الباحثة عدة املراجع واملصادر اليت

) حتت املوضوع ٢٠١٥( Rama ulun sundasewuالرسالة العلمية اليت كتبها  -١
"Analisis Kontrastif Perubahan Fonem Pada Proses Afiksasi, Reduplikasi, Dan 

Komposisi Dalam Bahasa jepang Dan Bahasa Indonesia." 
قيض من حتليل أوجه التشابه واالختالف يف على الن البحثوقد أجريت هذه 

ومضاعفة، ، affixationالتغيريات اليت حتدث صوت يف عملية التشكل (
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سية. والغرض من هذا البحث لتحديد يف اللغة اليابانية واالندوني وتكوينها)
ت العلة والتغريات تتفق العمليات أوجه الشبه واالختالف من الفونيما

. وأما منهج البحث هو البحث املكتيب بالتحليل التقابلي املورفولوجية اللغتني.
ة والصوتيات تتفق تشهد تغيريا يف واهلدف من هذه الدراسة هو الفونيمات العل

 .واإلندونيسية، مضاعفة وتكوين لغة احلوار الياباىن affixation والتشكل 
ليس يف لوجية وأما هذه الرسالة العلمية كتبتها الباحثة حتلل يف املرحلة املورفو

 علم األصوات، وتقابل الباحثة بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. مرحلة
 

) حتت املوضوع ٢٠١٤( Rahmawati Nur Fu’adahالرسالة العلمية اليت كتبتها  -٢
دم هذا  اللغة العربية والسندوية". يستخ"التحليل التقابلي عن التصريف يف
عربية والسندوية، وأما منهج البحث هو البحث إىل التصريف يف اللغة ال

نهج النوعية، وحيصل على البيانات يف هذه الدراسة من مع امل البحث املكتيب
التحليل  الكتب واملقاالت وغريها املتعلقة ذا املوضوع. ويتم معاجلة البيانات

واللغة السودانية  الوصفي لنظرية التحليل التقابلي والصرف يف اللغة العربية
يف هذه الدراسة توضح الكتاب مورفولوجية السودانية  .يقة تعلم اللغةوطر

والعربية، وأوجه الشبه واالختالف بني اللغتني هذه وآثارها يف تعلم اللغة 
املعادلة ميكن العثور عليها من واحدة من اللغتني وهو التشكل من  .العربية

ختالف يف الكلمة اللغتني معا ملناقشة تعقيدات تشكيل كلمة يف حني أن اال
العربية يتأثر تشكيل من قبل توقيت، وكمية ونوع موضوع ولكن يف 

 .السودانية ال تالحظ ذلك
وأما هذه الرسالة العلمية كتبتها الباحثة وتقابل الباحثة بني اللغة العربية واللغة 

 اإلندونيسية.
 



۹ 
 

سودان كلية ) جبامعة ال٢٠١٤علي الزين عبدالنور أمحد (كتبتها الصحيفة اليت  -٣

"نظام اجلملة يف اللغتني العربية والفوراوية: دراسة  حتت املوضوع اللغات،

يهدف البحث إىل دراسة (نظام اجلملة يف تقابلية" املستخلص يف هذا البحث 

اللغتني العربية والفوراوية) دراسة تقابلية، وذلك للوقوف على الصعوبات اليت 

من املتحدثني باللغة الفوراوية، واتساقاً تواجه متعلمي اللغة العربية الفصحى 

ملراعاة اجلوانب الفنية للبحث، قمت بتقسيمه إىل فصول ومباحث، قاصداً 

التحكم والربط بني موضوعاته، ومن ضمنها، حتدثت عن اخللفية التارخيية 

للغتني املعنيتني، والعوامل املصاحبة للغة واتمع، وحاولت يف هذا اجلانب أن 

هبت إليه بالدراسات السابقة اليت تناولت اللغة الفوراوية يف أدعم ما ذ

مستوياا املختلفة، سالكاً سبيل املقارنة بني تلك الدراسات والدراسة احلالية، 

وملا كان النموذج املتبع يف هذه الدراسة، هو النموذج التوليدي التحويلي، 

أو مثرياً احلديث بنبذة حاولت الوقوف عند املدرسة التوليدية التحويلية رافداً 

مبسطة للنظرية وصاحبها، وطرقها يف حتليل اجلمل مث من ضمن املوضوعات، 

تناولت مفهوم اجلملة يف اللغتني مستهدفاً أركاا ووحدات بنائها، وذلك 

لدى القدماء واحملدثني، مث توصلت حبثاً إىل أو وحدات بناء اجلملة هي 

وجدت أن الوحدة األوىل من هذه (الكلمة والعبارة والتركيب) كما 

احلديث، كما أن من ضمن الوحدات هلا أقسام يف القدمي وأقسام يف 

 املوضوعات.

وأما هذه الرسالة العلمية كتبتها الباحثة حتلل يف املرحلة املورفولوجية ليس يف 

 املرحلة النحوية، وتقابل الباحثة بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية.



۱۰ 
 

 لبحثهيكل ا . ز

املقدمة، حتتوى على خلفية البحث وحتديد اإلجرائى الباب األول: 
 وأسئلة البحث وأمهية البحث والدراسات السابقة وهيكل البحث.

اإلطار النظري بنية الكلمات يف اللغة العربية الباب الثاىن: 
 .ة، تعليم اللغة العربيةتقابليال الدراسة، واإلندونيسية

البحث،  وضوع، مهحث، نوع البحث ومدخلمنهج البالباب الثالث: 
 البيانات. حتليل البيانات ومصادرها، أساليب مجع البيانات، أسلوب

البيانات وحتليلها فيه وتقدمي البيانات وحتليل  تقدميالباب الربع: 
 البيانات.

 يشتمل اخلامتة يتألف من خالصة البحث ومقترحات البحث.الباب اخلامس: 


