
 

 بعارالباب ال
 تقدمي البيانات وحتليلها

 
  تالبيانا وصف .أ 

 

كما تقدم الباحثة يف هذه الرسالة العلمية أن ختتص بنية الكلمات يف 
، فلذالك املوضوعات اليت Derivational morphologyاالستقاقية/ ةاملورفولوجي

ستعترض هلا بالدراسة التقابلية يف اللغة العربية هي يف التصريف اإلصتالحي 
صدر، اسم الفاعل، عل مضارع، فعل أمر، فعل ي، ميعين: فعل ماضي، ف

 اإلندونيسيةاسم املفعول، اسم املكان، اسم الزمان، اسم اآللة. وأما يف اللغة 
إزالة  لى الكلمات اليت متكن أن توجد تصريف الكلمات مع تغيريعختتص 

اليت تصبح  Kelas terbukaتطبيقها أو مميزة معجميتها اليت  تنتمي إىل تصنيف 
 nomina turunan, verba نية الكلمات يعينأساسا يف عملية مورفوجلية أو ب

turunan, dan Ajektifa turunan. 
 

 نات عن بنية الكلمات العربيةاوصف البي .١

 بنية األفعال يف اللغة العربية )أ 
األفعال يف اللغة العربية هي كل كلمة يدل على العمل والنشاط، 

 : ماضي ومضارع وأمر.  وينقسم إىل ثالثة أقسام
 

 ل املاضيالفع )١

الفعل املاضي هو ما دل على حدوث شيئ قبل زمن التكلم أو ما دل 
 على زمن املاض.  

٥٨ 



٥۹ 
 

 
  
 

ت اكما عرفنا أن الكلمة املستعملة يف كل اللغات تتكون من الكلم
ساسية ويف اللغة العربية اليت تكون صيغة األ اليت اعترت أساسا هلااألساسية 

صل الكلمة يف العربية تتكون على ثالثة أحروف. هي الفعل املاضي، فلذالك أ
 كل ساساألوعلى وبانظر إىل تركيبه ينقسم الفعل املاضي إىل ارد واملزيد، 

فتحة  –ركة عني الفعل الكلمات العربية هلا ارد املتساوية، فاختالفها يف ح
.  ليعرف حركتها ميكن أن يكون معروفا من خالل –أو كسرة أو ضمة 

 العادة العربية اليومية فقط أو ينظرها يف القاموس
 . األفعال املاضية الثالثية اردة١. ٤ل جدو

 اإلندونيسيةالترمجة يف  األفعال
ملع Telah mengetahui 

سرد Telah mempelajari 

عمس Telah mendengar 

مقَس Telah membagi 

جرخ Telah keluar 

 Telah meneliti بحثَ

فرع Telah mengenal 

حرش Telah Menjelaskan 

 Telah membaca قَرأَ

ظَرن Telah memandang 

بكَت Telah menulis 

زمن التكلم/ 
 الحا�� 

ي 
 الفعل الما��

ي / 
زمن الما��

 قبل التكلم
زمن المستقبل 

 / بعد التكلم
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 Telah mengambil أَخذَ

 Telah makan أَكَلَ

كرت Telah meninggalkan 

لَسج Telah duduk 

 
بزيادة حرف أو أكثر من أحرف   وأما املزيد يتصرف من ارد

 الزيادة، فالزيادة حبرف واحد يكون على ثالثة أوزان، هي: أَفْعلَ وفَاعلَ وفعلَ
 التعدية  " يتصرف من ارد بزيادة "أ" يف أوله، وداللتها علىأَفْعلَوزن " -

 املزيدة على الوزن أفعل. األفعال املاضية ٢. ٤ل وجد
 اإلندونيسيةالترمجة يف  األفعال ارد
ملع لَمأَع Telah memberitahukan 

عمس   عمأَس Telah mendengarkan 

جرخ جرأَخ Telah mendengarkan 

فرع فرأَع Telah memberitahukan 

حرش رحأَش Telah menjelaskan 

 Telah membangunkan أَيقَظَ يقَظَ

طَنب طَنأب Telah merahasiakan 

جرح جرأَح Telah menyusahkan 

نسح نسأح Telah memperbaiki 

بذَه بأذْه Telah mengilangkan 

جِعري عجأر Telah mengambalikan 

 Telah membebaskan أرسلَ رسلَ

دعس دعأس Telah membahagiakan 
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رِبش برأَش Telah memberi minum 

 Telah menyenangkan أمتع متع

 

 بتضعيف عني الفعل:" يتصرف من ارد فَعلَوزن "و -

 . األفعال املاضية املزيدة على الوزن فعل٣. ٤ل جدو
 دونيسيةاإلنالترمجة يف  األفعال ارد
ملع لَّمع Telah mengajarkan 

مقَس مقَس Telah membagi-bagikan 

جرخ جرخ Telah mengeluarkan 

فرع فرع Telah memperkenalkan 

سرد سرد Telah mengajarkan 

  MenghiasiTelah َزیَّنَ  زانَ

 Telah mengarang ألَّف ألف

قَر قَرر Telah memutuskan 

 Telah mempermudah سهلَ سهلَ

ملس لَّمس Telah mengucapkan salam 

 
 لَ" يتصرف من ارد بزيادة "ا" بني فاء وعني الفعل:عاوزن "فَ -

 . األفعال املاضية املزيدة على الوزن فاعل٤. ٤ل جدو
 اإلندونيسيةالترمجة يف  األفعال ارد
قفَر قفَار Telah berpisah 

مقَس مقَاس Telah berbagi 

كرش كارش Telah berpartisipasi 
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دهج داهج Telah bersungguh-sungguh 

سرد سارد Telah mempelajari 

رهج راهج Telah Menampakkan 

دعس داعس Telah Membantu 

فَرس افَرس Telah Pergi 

هِدش داهش Telah menyaksikan 

 Telah berusaha حاولَ حول

 
أما يزيد حبرفني يكون على مخسة أوزان، هي: انفَعلَ وافْتعلَ وافْعلّ 

 وتفَعلَ وتفَاعلَ
 :و"ن" يف أوله" يتصرف من ارد بزيادة "ا" انفَعلَوزن " -

 على الوزن إنفَعلَ. األفعال املاضية املزيدة ٥. ٤ل جدو
 اإلندونيسيةالترمجة يف  األفعال ارد
مقَس مقَسنا Telah terbagi 

قَلَب   قَلَبنا Telah terbalik 

فَعد فَعدنا Telah tertolak 

 Telah tersusun إنخرطَ خرطَ

عخد عدخان Telah tertipu 

فشخ فسخنا Telah terbenam 

رذَع رذَعنا Telah terkejut 

غَلَق لَقانغ Telah tertutup 

 Telah terkunci انقَفَلَ قَفَلَ

قَطَع قَطَعنا Telah terpotong 
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 بني فاء وعني الفعل: يف أوله و"ت" " يتصرف من ارد بزيادة "ا"افْتعلَوزن " -
 افْتعلَاملزيدة على الوزن . األفعال املاضية ٦. ٤ل جدو

 اإلندونيسيةالترمجة يف  األفعال ارد
بكَت بتكْتا Telah menyalin 

عمس   عمتسا Telah Mendengar 

عمج عمتجا Telah berkumpul 

بقَر برقْتا Telah Mendekat 

ظَرن ظَرتنا Telah menanti 

 Telah berpindah لَانتقَ نقَلَ

فَعن فَعتنا Telah memanfaatkan 

 Telah berperang اقْتتلَ قَتلَ

بكَس بسكْتا Telah memperoleh 

عنم عنتإم Telah mencegah 

 
 الفعل: يف أوله وتضعيف الم" يتصرف من ارد بزيادة "ا" افْعلّوزن " -

 افْعلّضية املزيدة على الوزن . األفعال املا٧. ٤ل جدو
 اإلندونيسيةالترمجة يف  األفعال ارد
رمح رمحا Telah bertambah merah 

رهز   رهزا Telah bertambah berbunga 

جرخ جرخا Telah bertambah hitam putih 
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 الفعل: وتضعيف عنييف أوله " ت" يتصرف من ارد بزيادة "تفَعلَوزن " -
 تفَعلَ. األفعال املاضية املزيدة على الوزن ٨. ٤ل جدو

 اإلندونيسيةالترمجة يف  األفعال ارد
لَمع لَّمعت Telah belajar 

فرع   فرعت Telah memperkenalkan 

جرخ جرخت Telah lulus 

 Telah menikah تزوج زاج

غَاب يغتب Telah tidak hadir 

كَلَم كَلَّمت Telah berbicara 

 Telah terpengaruh تأَثّر أَثَر

عمج عمجت Telah berkumpul 

 Telah berubah تبدلَ بدلَ

مسب مسبت Telah tersenyum 

 
 بني فاء وعني يف أوله و"ا"" تلَ" يتصرف من ارد بزيادة "عافَتوزن " -

 الفعل:
 تفَاعلَ. األفعال املاضية املزيدة على الوزن ٩. ٤ل جدو

 اإلندونيسيةالترمجة يف  األفعال ارد
جرخ جارخت Telah saling melepaskan 

فرع   فارعت Telah saling mengenal 

سرد ساردت Telah mempelajari bersama 

 Telah saling barter تبادلَ بدلَ

 Telah berdiskusi تباحثَ بحثَ

 



٦٥ 
 

نيب نايبت Telah berjauhan 

بِعت عابتت Telah saling bergantian 

 Telah saling bersekutu تحالَف حلف

 Saling bercakap-cakap تحادثَ حدثَ

قَطَع قَاطَعت Telah saling memotong 

 
لَ وعلَ وافْعاستفْة أوزان، هي: أربعكون على تحرف ثالثة أزيد بأما ي

عوافْعالَّ.و لَوفْعا 
 :يف أولهو"س" و"ت" " يتصرف من ارد بزيادة "ا"  علَاستفْوزن "  -

 استفْعلَ. األفعال املاضية املزيدة على الوزن ١٠. ٤جدول 
 ةاإلندونيسيالترمجة يف  األفعال ارد
لَمع لَمعتسا Telah minta keterangan 

فرع  فرعتسا Telah minta kenali 

 Telah minta bacakan اَستقْرأَ قَرأَ

دع دعتسا Telah Bersiap-siap 

دجن دجنتسا Telah minta pertolongan 

حصن حصنتسا Telah Minta nasehat 

نرص رصنتسا Telah minta bantuan 

فَهِم مفْهتسا Telah minta keterangan 

حفَت حفْتتسا Telah minta kemenangan 

غَفَر فَرغتسا Telah minta pengampunan 
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يف أوله و"واو املضعيف" بني عني " يتصرف من ارد بزيادة "ا" لَوافْعوزن " -
 :لفعلا والم

 . األفعال املاضية املزيدة على الوزن إنفَعل١١َ. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف  األفعال ارد
 Telah lalu dengan cepat اجلَوذَ جلَذَ

 Telah bergantung dipundak اعلَوطَ   علَطَ

 
 تضعيف عنييف أوله و"و" بني " يتصرف من ارد بزيادة "ا" لَوعافْعوزن " -

 :الفعل
 . األفعال املاضية املزيدة على الوزن إنفَعل١٢َ. ٤جدول 

 اإلندونيسيةالترمجة يف  األفعال ارد
قغَر قروغْرا Telah berlinang air mata 

بشخ  بشوشخا Telah jadi sekeras kayu 

 
ه وبني عني والم الفعل مث يف أول" يتصرف من ارد بزيادة "ا" افْعالّوزن " -

 يف آخره تضعيف الالم
 افْعالّ. األفعال املاضية املزيدة على الوزن ١٣. ٤جدول 

 اإلندونيسيةالترمجة يف  األفعال ارد
رهز ارهزا Telah tambah berbunga 

 Telah bertambah kusut اشعالَّ   شعلَ
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 الفعل املضارع )٢

ع هو ما دل على حدوث شيئ يف زمن التكلم أو بعده أو دل الفعل املضار
 على زمن احلاضر أو املستقبل. 

 
  
 

 
املضارعة،  الفعل املضارع يتصرف من الفعل املاضي بزيادة حرف من حروف

ت" ويكون مفتوحا يف الثالثي واخلماسي والسداسي ويكون  -ي  –ن  –يعين "أ 
مضموما يف الرباعي. يف مضارع الرباعي واخلماسي والسداسي إذا بدأ الفعل مزة 

 الوصل حل حملها حرف املضارعة.
 الفعل املضارع الثالثي: -

 . األفعال املضارع الثالثي١٤. ٤جدول 
 اإلندونيسيةال       =              الترمجة يف األفع املاضي
ملع لَمعي Sedang mengetahui 

سرد سردي Sedang mempelajari 

عمس عمسي Sedang mendengar 

مقَس قِْسمي Sedang mengenal 

جرخ جرخي Sedang keluar 

فرع رِفعي Sedang mengenal 

حرش حرشي Sedang Menjelaskan 

 Sedang membaca يقْرأُ قَرأَ

بكَت بكْتي Sedang menulis 

ي / 
زمن الما��

 قبل التكلم
زمن التكلم/ 

 الحا�� 
زمن المستقبل 

 / بعد التكلم

 الفعل المضارع الفعل المضارع
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 Sedang meneliti يبحثُ بحثَ

 
 :اخلماسيالفعل املضارع  -

 . األفعال املضارع اخلماسي١٥. ٤جدول 
 اإلندونيسيةاألفعال       =              الترمجة يف  املاضي
قَسنام قَِسمني Sedang terbagi 

  قَلَبان   بقَلني Sedang terbalik 

فَعدنا فدنيع Sedang tertolak 

 Sedang tersusun ينخرِطَ انخرطَ

لَقانغ قلغني Sedang tertutup 

بتكْتا بتكْتي Sedang menyalin 

  عمتسا   عمتسي Sedang Mendengar 

عمتجا متجيع Sedang berkumpul 

برقْترِ ايقْتب Sedang Mendekat 

ظَرتنا ظتنير Sedang menanti 

رمحا رمحي Sedang bertambah merah 

  رهزا   رهزي Sedang bertambah berbunga 

لَّمعت لَّمعتي Sedang belajar 

  فرعت   فرعتي Sedang memperkenalkan 

كَلَّمت يكَلَّمت Sedang berbicara 

أَثّرت يأَثّرت Sedang terpengaruh 

عمجي تعمجت Sedang berkumpul 

جارخت جارختي Sedang saling melepaskan 
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  فارعت   فارعتي Sedang saling mengenal 

 Sedang berdiskusi يتباحثَ تباحثَ

نايبت نايبتي Sedang berjauhan 

عابتت عابتتي Sedang saling bergantian 

 
 :سداسيالفعل املضارع ال -

 . األفعال املضارع السداسي١٦. ٤جدول 
 اإلندونيسيةمجة يف األفعال       =              التر املاضي
لَمعتسا ملعتسي Sedang minta keterangan 

 فرعتسا  رِفعتسي Sedang minta kenali 

مفْهتسا يمفْهتس Sedang minta keterangan 

حفْتتسا يحفْتتس Sedang minta kemenangan 

فَرغتسا فَرغتسي Sedang minta pengampunan 

قروغْرا قرورغي Sedang berlinang air mata 

بشوشخا يبشوشخ Sedang jadi sekeras kayu 

ارهزا ارهزي Sedang tambah berbunga 

 
 :رباعيالفعل املضارع ال -

 . األفعال املضارع الرباعي١٧. ٤جدول 
 اإلندونيسية=              الترمجة يف        األفعال ارد
لَمأَع ملعي Sedang memberitahukan 

  عمأَس   عمسي Sedang memperdengarkan 

جرأَخ رِجخي Sedang keluar 
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نسأح ِسنحي Sedang memperbaiki 

بأذْه بذْهي Sedang mengilangkan 

لَّملِّ ععيم Sedang mengajar 

مقَس مقَسي Sedang membagi-bagikan 

جرخ جرخي Sedang mengeluarkan 

كَلَّم كَلَّمت Sedang berbicara 

أَثّر أَثّرت Sedang terpengaruh 

قفَار فَارِقي Sedang berpisah 

مقَاس مقَاسي Sedang berbagi 

كارارِ ششيك Sedang berpartisipasi 

 Sedang berdiskusi تباحثَ باحثَ

نايب نايبت Sedang berjauhan 

 
 الفعل األمر )٣

الفعل األمر هو ما يطلب به حدوث شيئ بعد زمن التكلم. وداللة 
 فعل األمر يتضمن على األمل للمخاطب حلدوث شيئ.

 
  
 

 
الفعل األمر يصاغ من الفعل املضارع حبذف حرف املضارعة، 

 والباقي فهو األمر:

ي / 
زمن الما��

 قبل التكلم
زمن التكلم/ 

 الحا�� 
زمن المستقبل 

 تكلم/ بعد ال

 الفعل األمر

 



۷۱ 
 

ولكن إذا بعد حذف حرف املضارعة ساكنا، فتزيد عليه مهزة 
، وحركة مهزة الوصل تتبع حركة لنطق احلرف الساكن لتتوصل االوصل 

" الفعل؛ إذا حركة العني فتحا أو كسرا فكسر مهزة الوصل ولكن إذا "عني
 حركة العني ضما فضم مهزة الوصل أيضا.

 مرأفعال األ. ١٨. ٤جدول 
 اإلندونيسية=              الترمجة يف   األمر        املضارع
لَمعي لَمعا Ketahuilah  

سردي سراُد Pelajarilah 

قِْسمي اقِْسم Kenallah 

بكْتي باُكْت Tulislah 

قَِسمني قَِسمنا Bagilah  

  عمتسي   عمتسا Dengarlah  

  رهزي   رهزي Bertambah berbunga lah 

لَّمعتي لَّمعت Belajarlah 

  فارعتي   فارعت Saling mengenallah 

ملعتسي ملعتسا mintalah keterangan 

مقَسي مقَس Bagi-bagikanlah 

فَارِقي فَارِق Berpisahlah 

 
 إذا وجدت حرف العلة يف آخره، فحذفت. وكذالك وجدا يف عني الفعل.

 األجواف والناقصأفعال األمر . ١٩. ٤جدول 
 ندونيسيةاإلاألمر          =              الترمجة يف  املضارع
 Katakanlah قُلْ يقُولُ
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  دوعي   دع Kembalilah 

عبِيي بِع Belilah 

امني من Tidurlah 

 Panjangkanlah طُلْ يطُولُ

لُوتلُ ياُت Bacalah 

وعدي عاُد Panggilah 

 Laranglah انه ينهى

يكبي كبا Menangislah 

 Larilah جرِا يجري

 
 يفْعلُ" يصاغ فعل االمر منها على وزن "أَفْعلْ".-والالزم على وزن "اَفْعلَ

 . أفعال األمر على وزن "أَفْعل٢٠ْ. ٤جدول 
 اإلندونيسيةاألمر          =              الترمجة يف  املضارع
ملعي ملأَع Beritahukanlah 

  عمسي   عمأَس Perdengarkanlah  

رِجخي رِجأَخ Keluarkanlah 

رِحشرِ يأَشح Lapangkanlah 

 Bangunkan أَيقظْ يوقظُ

ينطب نطأب rahasiakan 

يرِجح رِجأَح susahkan 

يِسنح ِسنأح perbaikilah 

يبذْه بأذْه hilangkan 

يجِعر جِعأر ambalikan 
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 بنية املصدر )ب 

أصل الفعل  املصدرو .جمرد من الزمن حدث املصدر هو اسم يدل على
واصل مجيع األمساء املستقة. ولكل األفعال  مصدر خاص أما ثالثيا أو رباعيا 

 أو مخاسيا أو سداسيا ويؤخذ املصدر من األفعال
، السماعي هو الذي ليس له قاعدة كلية مساعية قياسية املصادر نوعان

ة على جزء بل  يصاغ بالرجوع إىل كتب اللغة العربية أو يف القموس مشتمل
 العربية أو بالسماع من اللسان العريب، وأما قياسية 

املصدر الثالثي يصاغ بالسماعي، فلذالك املصدر الثالثي يأيت على 
 :صور خمتلفة

 . املصدر الثالثي٢١. ٤جدول 
 اإلندونيسيةيف املصادر       =              الترمجة  املاضي
ملع لْمع Pengetahuan 

سرد سرةً/ داسرد Pelajaran 

عمس عمس Pendengaran 

حرش حرش Penjelasan 

 Bacaan قراَءةٌ قَرأَ

بةٌ كَتابتك Tulisan 

حجن احجن Keberhasilan 

 Penelitian بحثٌ بحثَ

 Makan أكْلٌ أَكَلَ

لَسج جلوس Duduk 

 Bangun قيام قام

دمح دمح Pujian 
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ملةٌ سلَامس Selamat 

نسح نسح Kebaikan 

 Kemudahan سهولَةٌ سهلَ

 ولكن له بعض الضوابط وهي:
 حمرة، حضرة، بيضة :وزن "فعلة" فيما دل عل لون -
 . تجارة  -  صناعة  -  راعةزِ : حرفة فيما دلّ على  وزن "فعالَة" -
 جريان  -  طريان  -خفَقان  : اضطراب فيما دلّ على "فَعالن"وزن  -
  سعال  -  زكام  -  صداع : مرض فيما دل على" فُعال"وزن  -
 زئري  -  رحيل، عويل : صوت أو سير فيما دل على "فَعيل"وزن  -
 . حول  -  عرج  - عمى : عيب فيما دلّ على" فَعل"وزن  -
  . نزول  -  صعود  -قُدوم  : حركة فيما دلّ على" فُعول"وزن  -

 
 املصدر الرباعي يصاغ بالقياسي وخيتلف أوزانه باختالف صيغ األفعال.

 إذا كان الفعل على وزن "أَفْعلَ"، فمصدره على وزن "إِفْعال" -
 . املصدر على وزن "إِفْعال"٢٢. ٤جدول 

 اإلندونيسيةاملصادر       =              الترمجة يف       ارد
لَنالن أَععا Pengunguman 

لَملَام أَععا Pemberitahuan 

  نسان   أَحسحا Kebaikan 

عماع أَجمجا Kesepakatan 

دعأب ادعبا Penjauhan 

 pengkhabaran إبالغٌ أبلَغَ

تأثْب ثْباات Penetapan 
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سساس أَححا Perasaan 

بهأَر ابهرا Ancaman 

 Kesibukan إِشغال أشغلَ

 
 إذا كان الفعل على وزن "أَفْعلَ" ومعتل العني، فمصدره على وزن "إِفْعلة" -

 .األلف يف اآلخر بدالً من تاء مربوطة بزيادة
 . املصدر على وزن "إِفْعلة"٢٣. ٤جدول 

اإلندونيسيةاملصادر       =              الترمجة يف       ردا 
 Pengaturan/manajeman إدارة أدار

  Rangsangan إثارة  أثار

 Kegunaan إفادة أفاد

 
 إذا كان الفعل على وزن "فَعلَ"، فمصدره على وزن "تفْعيل" -

 . املصدر على وزن "تفْعيل"٢٤. ٤جدول 
 اإلندونيسيةصادر       =              الترمجة يف امل      ارد
لَّمم عيلعت Pengajaran 

رر طَوطْوِيت Pengembangan 

قق فَرفْرِيت Pemisah 

 Pendaftaran تسجِيل سجلَ

أَلَّف فيأْلت Karangan 

مم قَسقِْسيت Pembagian 

جرخ جريخت Lulusan 

فرع فرِيعت Pengertian 
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سرد رِيسدت Pelajaran 

نيز نيِيزت Hiasan 

 
إذا كان الفعل على وزن "فَعلَ" ومعتل الالم، فمصدره على وزن "تفْعلة"  -

 .الياء يف اآلخر بدالً من تاء مربوطة بزيادة
 . املصدر على وزن "تفْعلة"٢٥. ٤جدول 

 اإلندونيسية=              الترمجة يف     صادر   امل      ارد
 Pengukuhan تقْوِية قَوى

 Pendidikan تربية ربى

 Penyelesaian تسوية سوى

 
 إذا كان الفعل على وزن "فَاعلَ"، فمصدره على وزن "مفَاعلَة / فعال" -

 . املصدر على وزن "مفَاعلَة / فعال"٢٦. ٤جدول 
 اإلندونيسية=              الترمجة يف     املصادر         ارد
ققة فَارفَارم Perpisahan 

كاركَة باربم Keberkahan 

اقَشةٌ ناقَشنم Perdebatan 

مقَاس ممةٌقَاس Pembagian 

اجده مداهةٌج Kesungguhan 

اسدع مداعةٌس Bantuan 

عراج رامعةٌج pengulangan 

احلَو لَمةٌحاو Usaha 

كارارِكَةٌ ششم Persekutuan 
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الَجةٌ عالَجعم Pengobatan 

 
 إذا كان الفعل على وزن "فَعلَلَ"، فمصدره على وزن "فَعلَلَة". -

 ""فَعلَلَة. املصدر على وزن ٢٧. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف       =            املصادر         ارد

ترجم ترجةم Terjemahan 

 Gulungan دحرجة دحرج

 
 املصدر اخلماسي يصاغ قياسية.

إذا كان الفعل اخلماسي مبدوءا باهلمزة الوصل، فمصدره بالزيادة الف قبل  -
 : اآلخر. مثل

 . املصدر اخلماسي٢٨. ٤جدول 
 اإلندونيسية=              الترمجة يف     املصادر         ارد

فشكْتاف اشكْتا Penemuan 

لَفتخلَاف اتخا Perbedaan 

ربتخار ابتخا Pengujian 

دهتجا ادهتجا Kerja keras 

مرحتا امرحتا Penghormatan 

حرشناح ارشنا Kesenangan 

قشنا قَاقاشن Pemecahan 

مقَسنام اسقنا Pembagian 

رشتنشار اتنا Percampuran 

فرحنا افرحنا Penyimpangan 
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إذا كان الفعل اخلماسي مبدوءا بالتاء الزائدة، فمصدره نفس حروف الفعل  -
 املاضي مع ضم 
 . املصدر اخلماسي مبدوءا بالتاء الزائدة٢٩. ٤جدول 

 اإلندونيسية=              الترمجة يف     املصادر         ارد
لَّمعلُّم تعت Pembelajaran 

قفَرق تفَرت Pembagian 

رتأَخ رأَخت Keterlambatan 

أَثُّر تأثّرت pengaruh 

مسبم تسبت Senyuman 

 
 املصدر السداسي يصاغ قياسية أيضا:

 لَ"اعاستفْعلَ"، فمصدره على وزن "كان الفعل على وزن "استفْإذا  -
 . املصدر على وزن "استفْعالَ"٣٠. ٤جدول 

 اإلندونيسية=              الترمجة يف     املصادر         ارد
عمتسا اعمتسا Pendengaran 

عجرتساع اجرتسا Pembatalan 

دعتسداد اعتسا Perencanaan 

جرختسا اجرختسا Pengeluaran 

 Penggunaan استخدام استخدم
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 بنية اسم الفاعل )ج 

اسم الفاعل يدل على احلدث أو على من وقع منه احلدث حدوثا ال ثبوتا، حنو 
 كاتب يدل على من هو يكتب. 

بعد أول حرف  ألف اضي الثالثي بزيادةنأيت به من الفعل املصيغة اسم الفاعل 
 ـِ ـ.  ا ـ على وزن "فَاعل" احلرف قبل األخري كسر مع  من حروف الفعل

 اسم الفاعل الثالثي. ٣١. ٤جدول 
 اإلندونيسيةاسم الفاعل   =              الترمجة يف  املاضي
ملع مالع Orang berilmu 

طَلَب بطَال Penuntut 

عمس سعام Pendengar 

 Pembaca قَارِئ قَرأَ

بكَت بكَات Penulis 

حرش ارِحش Penafsir 

بلَع بلَاع Pemain 

 Penanya سائلٌ سأَلَ

 Peneliti باحثٌ بحثَ

 
  :معتل الوسط:يقلب فيه حرف العله مهزةوإذا كان الفعل الثالثي 

 تل الوسط. اسم الفاعل الثالثي مع٣٢. ٤جدول 
 اإلندونيسيةاسم الفاعل   =              الترمجة يف  املاضي
 Orang yang berbicara قَائلٌ قال

عبِيي عائب Pembeli 

امن مائن Orang yang tidur 
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افخ فائخ Penakut 

ارز رائز Pengunjung  

 
 :ياء رف العلة: يقلب فيه حمعتل اآلخروإذا كان معتل الالم أو 

 . اسم الفاعل الثالثي معتل الالم ٣٣. ٤جدول 
 اإلندونيسيةاسم الفاعل   =              الترمجة يف  املاضي
 Pelempar رامٍ رمى

 Orang yang membangun بان بنى

 Penyeru داعٍ دعى

 Pemelihara واقٍ وقى

 Pencukur واس وسى

 
عل من الفعل غري الثالثي ال ختتلف عن صيغة فعل وأما صياغة اسم الفا

وكسر ما  املضارع إال يف حرف املضارعة الذي يبدل ميما مضمومة يف اسم الفاعل
 ـِ ـ مـ ـ قبل اآلخر.

 . اسم الفاعل غري الثالثي٣٤. ٤جدول 
 اإلندونيسيةاسم الفاعل   =              الترمجة يف  املضارع
لَّمعتي لِّمعتم Pelajar 

مقَدتي مقَدتم Yang lama 

أَلِّفي  أَلِّفم Pengarang 

لِّمعي لّمعم Pengajar 

 Pencipta مستحدثٌ يستحدثُ

  عمتسي  عمتسم Pendengar 
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  فَرِدني   فَرِدني Penyendiri 

جِمرتي جِمرتم Penerjemah 

  تيراوح   اوِرحتم Yang berdiskusi 

 Yang berhubungan متقَارِنٌ يتقَارنُ

شاقني شاقنم Pendebat 

 Penyelidik مباحثٌ يباحثُ

 
 بنية اسم املفعول )د 

وف الفعل املتصرف املبين اسم مشتق من حراسم املفعول هو 
  أو حدث مؤقت. اعل؛ ليدل على من وقع عليه فعل الفللمجهول

 يعين ،يصاغ من الفعل الثالثى على وزن مفعول فعولصيغة اسم امل
 .و ـ مَـ ـ ـُ. بزيادة ميم مفتوحة أوالً ، وواو قبل احلرف األخري

 . اسم املفعول الثالثي٣٥. ٤جدول 
 اإلندونيسيةاسم املفعول   =              الترمجة يف     املاضي
ملع لُومعم Yang diketahui 

طَلَب بطْلُوم Yang dicari 

عمس عومسم Yang didengar 

 Yang dibaca مقْروٌء قَرأَ

بكَت بوكْتم Yang ditulis 

حرش وحرشم Yang dijelaskan 

 Yang ditanya مسؤولٌ سأَلَ

 Yang diteliti مبحوثٌ بحثَ
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)  -ا  -وسطه ألف( أ معتل الوسطان الفعل الثالثي وإذا كان إذا ك
أو آخره حرف علة أي ناقصاً (مثل: دعا،  )،أي أجوفاً (مثل قال أو باع

 : بالطريقة اآلتية املفعول يأيتقضى)، فاسم 
  . نأيت بالفعل املضارع -
 ، إال حنذف حرف املضارعة ، ونضع بدالً منه ميماً مفتوحة -
 لة يف الناقص ( آخره حرف علة).نضع شدة على حرف الع -

 . اسم املفعول الثالثي معتل العني٣٦. ٤جدول 
 اإلندونيسية=              الترمجة يف   اسم املفعول    املضارع
 yang dikatakan مقُولٌ يقُولُ

عبِيي عبِيم Yang dibeli 

 Yang dilempar مرميٍ يرمي

نِيبي نِيبم Yang dibangun 

 Yang diseur مدعو يدعو

 
وأما صياغة اسم املفعول من الفعل غري الثالثي نأيت به من الفعل املضارع مع 

 ـَ ـ) مـ ـ(إبدال حرف املضارعة إىل ميم مضمومة ، وفتح ما قبل اآلخر
 . اسم املفعول غري الثالثي ٣٧. ٤جدول 

 اإلندونيسيةرمجة يف اسم الفاعل   =              الت املضارع
لَّمعتي لَّمعتم Yang dipelajari 

مقَدتي مقَدتم Yang lama 

أَلِّفي  أَلَّفم Yang disusun 

لِّمعي لَّمعم Yang diajarkan 

 Yang dibuat مستحدثٌ يستحدثُ
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  عمتسي  عمتسم Yang didengar 

 Yang diterjemahkan مترجم ميترجِ

  راوحتي   راوحتم Yang didiskusikan 

 Yang dibandingkan متقَارنٌ يتقَارنُ

شاقني اقَشنم Yang didiskusikan 

 Yang diteliti مباحثٌ يباحثُ

 
 واسم الزمان بنية اسم املكان )ه 

ليدل  ،ن حروف الفعلاسم مأخوذ مهو  املكان اسم
اسم مأخوذ من حروف الزمان هو  اسم. وأما الفعلحدوث  مكان على

 .الفعلحدوث  مكان ليدل على ،الفعل
بنية اسم املكان واسم الزمان من الفعل الثالثي فنأيت ما من الفعل 

 يصاغان على وزن مفعلعلى حروف الفعل،  ميم مفتوحة املاضي بزيادة
 .)(بكسر العني علومف(بفتح العني)، 

 : )مفْعل ( وزن -

 يف املضارع. مضموم العني أو مفْتوحها نأيت به من الفعل الصحيح )۱

 . اسم املفعول اسم املكان واسم الزمان من الفعل الثالثي٣٨. ٤جدول 
 اإلندونيسية=     الترمجة يف  اسم املكان أو الزمان املضارع املاضي
  Tempat / waktu memulai أٌمبد يبدأُ بدأَ

عمس عمسي عمسم Tempat / waktu mendengar 

جتَر رجتي رجتم Tempat / waktu berdagang (Toko) 

بكَت بيكت بكْتم Tempat / waktu menulis (meja) 
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بلَع بلْعي بلْعم Tempat / waktu bermain (lapangan) 

دقَع دقْعي دقْعم Tempat / waktu duduk (bangku) 

خطَب خطْبي خطْبم Tempat / waktu memasak (dapur) 

مطَع مطْعي مطْعم Tempat makan 

 
 مباشرة  ( ما كان آخره حرف علة) املعتل الناقص نأيت به من الفعل )۲

  املعتل الناقص . اسم املكان واسم الزمان من الفعل٣٩. ٤جدول 
 اإلندونيسية=     الترمجة يف  اسم املكان أو الزمان املضارع املاضي
  Tempat / waktu berlindung أْوىم أْويي أوى 

 Tempat / waktu mengalir (saluran air) مجرى يجرِي جرى

 Tempat keluar angin (ventilasi) مهوى يهوى هوى

  Tempat / waktu minum kopi مقْهى ييقْه اَقْهى

 
  :)لمفْع ( وزن -

اذا كان مكسور العني ىف املضارع: يأتى الزمان واملكان منه على(مفعل) 
 نأيت به من الفعل املعتل املثال ( أوله واو ، أو ياء )  مباشرة.بكسر العني، أو 

 . اسم املكان واسم الزمان على وزن مفْعل٤٠ٌ. ٤جدول 
 اإلندونيسية=     الترمجة يف  اسم املكان أو الزمان املضارع اضيامل

لَسج سلجي سلجم Tempat / waktu memulai  

 Tempat / waktu mendengar منزِلٌ ينزِلُ نزلَ

 Tempat / waktu mendarat مهبِطٌ  يهبِط هبط

قَفو فقي فقوم Tempat / waktu berdiam 

ولَد دلي دلوم Tempat / waktu kelahiran 

قَعو قَعي عقوم Tempat / waktu kejadian 
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  ( وسطه ألف ) تأيت على الفعل األجوف من  معظم أمساء الزمان و املكان -

 .فقط  على حروف الفعل املاضي ميم أي بزيادة )مفْعل ( وزن
  الفعل األجوف ن من. اسم املكان واسم الزما٤١. ٤جدول 

 اإلندونيسية=     الترمجة يف  اسم املكان أو الزمان املاضي
   Tempat / waktu berdiri مقام قام

 Tempat terbang (bandara) مطار طار

ارد اردم Tempat / waktu berputar 

 
 أمثلة:  التضعيف، فك يأيت غالباً دون  املضعف الفعل الثالثي -

  املضعف . اسم املكان واسم الزمان الثالثي٤٢. ٤ جدول
 اإلندونيسية=     الترمجة يف  اسم املكان أو الزمان املاضي

فر فرم Tempat / waktu berdiri   

مر مرم Tempat / waktu lewat  

قر قرم Tempat / waktu tinggal 

 
أو  الكثرة لتدل على من الثالثي ناملكا على اسم تاء التأنيث املربوطة قد تدخل -

 املكان اخلاص. أمثلة:
 أو املكان اخلاص الكثرة لتدل على . اسم املكان واسم الزمان الثالثي٤٣. ٤جدول 
 اإلندونيسية=     الترمجة يف  اسم املكان أو الزمان أصله املاضي
عرةٌ مزرع زعرزم Tempat  menanam (sawah)   

سرد سردةٌ مسردم Tempat belajar (sekolah) 

بكَت بكْتةٌ مبكْتم Tempat menulis (kantor / 
perpustakaan) 
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قَرب رقْبةٌ مرقْبم Tempat yang banyak kuburan 

عسب عبسةٌ معبسم Tempat banyak binatang buas 

 
 مفْعل) ( سهاوقيا مفْعل)(  هناك كلمات جاءت على وزن -

  مفْعل) ( وقياسها مفْعل)( اسم املكان واسم الزمان على وزن .٤٤. ٤جدول 
 اإلندونيسية=     الترمجة يف  اسم املكان أو الزمان املضارع
قرشي رِقشم Tempat/waktu terbit  

برغي رِبغم Tempat/waktu terbenam 

تبني بِتنم Tempat/waktu tumbuh 

طْلُعي عطْلم Tempat/waktu terbit 

دجسي جِدسم Tempat/waktu sujud 

رخني رخنم Tempat/waktu hembusan 

عمجي عمجم Tempat/waktu berkumpul 

 
 يصاغ من غري الثالثى بنفس وزن اسم املفعولبنية اسم املكان واسم الزمان 

ة ويفتح ما قبل :حتويل املاضى اىل مضارع مث يقلب حرف املضارعة ميما مضموممبعىن
 اآلخر

 من غري الثالثى. اسم املكان واسم الزمان ٤٥. ٤جدول 
 اإلندونيسية=     الترمجة يف  اسم املكان أو الزمان املضارع

يجتمع مجتمع Tempat/waktu pertemuan  

 Tempat/waktu berjumpa ملتقى يلتقى
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 بنية اسم اآللة )و 

على األداة اليت يكون ا  اسم اآللة هي اسم مشتق من الفعل للداللة
ثالثة أوزان: بنية اسم اآللة ال يصاغ إال من الفعل الثالثي املتعدي على الفعل. 

 أمثلة:مفْعال، ومفْعل، ومفْعلة، بكسر امليم فيها، 
 لةاسم اآل. ٤٦. ٤جدول 

 اإلندونيسية=     الترمجة يف  اسم اآللة املاضي
حفتاح فَتم Alat membuka / Kunci  

برغاةٌ يربم Alat meraut 

ظَرن ظَارنم Alat melihat / kacamata 

قَص قَصم Alat pemotong / Gunting 

 Alat pembelah / pisau bedah مشرط شرطَ

عمس مسمع Alat pendengaran 

سسة كَنكْنم Alat menyapu / sapu 

طَرةٌ سطَرسم Alat menggaris / penggaris 

احة رحروم Kipas angin 

 Setrika مكْواةٌ كَوى

 
 
 
 
 
 
 

 



۸۸ 
 

 اإلندونيسيةوصف البينات عن بنية الكلمات  .٢

 اإلندونيسيةاللغة يف  Derivational morphologyاملورفولوجي االستقاقية/
اليت تصبح أساسا يف  Kelas terbukaختتص إىل الكلمات اليت  تنتمي إىل تصنيف 

 nomina turunan, verba turunan, dan Ajektifa turunan عملية مورفوجلية يعين

كمثل  اليت توجد تصريف الكلمات مع تغيري إزالة تطبيقها أو مميزة معجميتها
أو  Ajektifaو  nominaإىل  verbaأو من  Ajektifa و verbaإىل  nominaمن 

 .afiksasi dan reduplikasiالعكس بعملية 
 

  Verba turunanبنية البيانات  )أ 

املورفولوجي عملية اليت تصبح أساسا يف  Verba turunanبنية 
 nomina dan Ajektifa متكن ان تأيت من  Derivational morphologyyاالستقاقية/

  ومضاعفة، تعين: Afiksasiلية بطريقة عم
 -ber (prefiks)ابقة السبزيادة  )١

 -berالسابقة  بزيادة  Verba. ٤٧. ٤جدول 
 عربيةالالترمجة يف =            verba          الصيغة األساسية

Baju Berbaju  دىتريرتدى -ا 
Sepatu Bersepatu  ذىتححيتذى –ا 
Telur Bertelur  اضبِ –بضيي 
Buah Berbuah  رأَثْم– ريثم 
Kuda Berkuda ركب احلصان 
Hasil Berhasil  حجن– حنجي 

Kemah Berkemah  ميخ– ميخي 

 



۸۹ 
 

Sedih Bersedih  حيزن–حزن 
Manfaat Bermanfaat  فعينفع –ن 

 

 -me (prefiks)ابقة السبزيادة  )٢

 
حيت  morfofonologyأو تعريف أيضا أنف ت هلا قاعدة -me (prefiks)ابقة الس

 .-me-, mem-, men-, meng-, meny- dan mengeتستطيع تغيري إىل 

 

 ,/r/, /l/, /w/, /y/, /n/, /m/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  -meصيغة  -

/ny/,  و /ng/ :كما التايل 

 -meالسابقة  بزيادة  Verba. ٤٨. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف =          verba          الصيغة األساسية

Rasa Merasa  سح– سحي 
Rantai Merantai دقَي-دقَيي 

Lamban Melamban  اطأبباطأ –تتي 
Warna Mewarna  َننُ –لَولَوي 
Madu Memadu  احلَم– لْحمي 

Makanan Memakan  َاْكُلُ –أَكَلي 
Nasehat Menasehati  ينصح –نصح 

Nyanyian Menyanyi  يغين –غىن 
  
 
 

 



۹۰ 
 

ولكن  ،/b/, /p/, /f/, /v/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  -memصيغة  -

 يف التايل:ال تكتب وال تنطق، كما  /p/لصيغة اليت أوله فونيم 

 -memالسابقة  بزيادة  Verba. ٤٩. ٤جدول 

 اإلندونيسيةالترمجة يف =          verba          الصيغة األساسية
Bajak Membajak رثحي – رثح 
Batu Membatu  رجحت– رجحتي 

Pajangan Memajang  ضررض –ععي 
Pesan Memesan يوصي-أَوصى 

Format Memformat  َاغغ –صصيي 
Vaksin memvaksinasi  لَقَّح– لَقِّحي 

 

ولكن لصيغة  ،/t/ و /d/ عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيمخدم تست -menصيغة  -

 كما يف التايل:ال تكتب وال تنطق،  /t/اليت أوله فونيم 

 -menالسابقة  بزيادة  Verba. ٥٠. ٤جدول 

 اإلندونيسيةالترمجة يف =          verba          الصيغة األساسية
Desain Mendesain  ممص– ممصي 
Daftar Mendaftar َلجلُ -سجسي 
Tulisan Menulis  بكَت– بكْتي 
Tambah Menambah  ادز– دزِيي 

 

 



۹۱ 
 

ولكن  ،/s/, /tʃ/, /dʒ/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  -Menyصيغة  -

نيم ، وأما يف فو /n/يف لغة الكتابة تكتب بفونيم  /tʃ/, /dʒ/لصيغة اليت أوله فونيم 

 يف التايل:فال تكتب وال تنطق، كما 

 -menyالسابقة  بزيادة  Verba. ٥١. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف =          verba          الصيغة األساسية

Cambuk Mencambuk  جيلد –جلد 
Coba Mencoba  َلاواول –ححي 

Jumlah Menjumlah دعد- ددعي 
Jilid Menjilid جلَّد-لِّدجي 

Salinan Menyalin  َقَلقُلُ –نني 
Sambutan Menyambut  َلقْبتسقْبِلُ –اتسي 

 

 ,/k/,  /g/, /h/, /x/, /a/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  -mengصيغة  -

/i/, /u/, /e/, /o/ ولكن لصيغة اليت أوله فونيم ،/k/  ال تكتب وال تنطق.كما يف

 لتايل:ا

 -mengالسابقة  بزيادة  Verba. ٥٢. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف =          verba          الصيغة األساسية

Karang Mengarang  اَلِّف –الّفي 
Gagas Menggagas  فَكِّر –فَكّري 
Hina Menghina  َانه– نهِيي 

Khayal Mengkhayal  َليخل –تيتخي 

 



۹۲ 
 

Ambil Mengambil  َذذُ –أَخيأخ 
Intai Mengintai  اقبر– باقري 
Utus Mengutus  ليرسل –اَرس 

Ekspos Mengekspos  ضراَع– رِضعي 
Olok Mengolok  رخس– خرسي 

 
 -Ter (prefiks) ابقةالسبزيادة  )٣

 -terالسابقة بزيادة  Verba. ٥٣. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف =          verba          الصيغة األساسية

Bagi Terbagi مقَسنا – قَِسمني 
Balik Terbalik  َانه– نهِيي 
Tolak Tertolak  ديرد –ر 

Pendek Terpendek رقصر -أقصي 
Baik Terbaik أفضل 

 
 kan-  (sufiks) ةحقالالبزيادة  )٤

 kan-قة  الالحة بزياد Verba. ٥٤. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف =          verba          الصيغة األساسية

Guna Gunakan استخدام 
Tulis Tuliskan اكتب 
Diam Diamkan  أصقط 
Baca Bacakan اقرأ 
Beri Berikan هات 

 



۹۳ 
 

 i -  (sufiks) ةحقالالبزيادة  )٥
 - iقة الالحبزيادة  Verba. ٥٥. ٤جدول 

 اإلندونيسيةالترمجة يف =          verba األساسية الصيغة
Terang Terangi واضح 
Jauh Jauhi أبعد 

Kurang Kurangi ناقص 
Jalan Jalani رس 
Cinta Cintai ببأح 

 

 ber-an (konfiks)الالحقة  و السابقةبزيادة  )٦

 ber-an  اجلوامعبزيادة  Verba. ٥٦. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف =          verba          الصيغة األساسية

Pasang berpasangan متجاوز 
Dekat Berdekatan جاورتم 
Jauh Berjauhan متباعد 

Kenal Berkenalan متعارف 
Lawan Berlawanan متعارض 

 
 ber-kan (konfiks)الالحقة  و السابقةبزيادة  )٧

 ber-kan  اجلوامعبزيادة  Verba. ٥٧. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف =          verba          الصيغة األساسية

Dasar berdasarkan  دنتسا– تندسي 

 



۹٤ 
 

Dalil Berdalilkan  َّلدتسلُّ –ادتسي 
Landasan berlandaskan  ساَست– سأستي 

 
 nomina turunanبنية البيانات  )ب 

املورفولوجي عملية اليت تصبح أساسا يف  nomina turunanبنية 
بطريقة  verba dan Ajektifa متكن ان تأيت من  Derivational morphologyyاالستقاقية/

 ومضاعفة، تعين: Afiksasiعملية 
 -pe (prefiks)ابقة السبزيادة  )١

حيت  morfofonologyأو تعريف أيضا هلا قاعدة تأنف  -pe (prefiks)ابقة الس

 .-pe-, pem-, pen-, per-, peng-, peny- dan pengeتستطيع تغيري إىل 

 ,/r/, /l/, /w/, /y/, /n/, /m/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  -peصيغة  -

/ny/,  و /ng/  كما التايل 

 -pe  بقةاسالبزيادة  nomina. ٥٧. ٤جدول 
 اإلندونيسيةمجة يف التر=          nomina          الصيغة األساسية

Merawat Perawat ضرمم 
Meramal Peramal مجنم 
Mewaris Pewaris ارثو 
Menanti Penanti رظتنم 

Menasihati Penasehat حناص 
Marah Pemarah بضغتم 

Menyanyi Penyanyi ينغم 
Mengamen Pengamen لوستم 

 



۹٥ 
 

  
ولكن  ،/b/, /p/, /f/, /v/عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم تستخدم  -pemصيغة  -

 كما يف التايل:.ال تكتب وال تنطق /p/لصيغة اليت أوله فونيم 

 -pem  بقةاسالبزيادة  nomina. ٥٨. ٤جدول 

 اإلندونيسيةالترمجة يف =         nomina          الصيغة األساسية
Membantu Pembantu خادم 
Membawa Pembawa حامل 
Memotong Pemotong قاطع 
Memajang Pemajang نيزم 
Memfitnah Pemfitnah ريقتم 

 

ولكن لصيغة  ،/t/و /d/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  -penصيغة  -

 كما يف التايل:ال تكتب وال تنطق،  /t/اليت أوله فونيم 

 -pen  بقةاسالبزيادة  nomina. ٥٩. ٤جدول 

 اإلندونيسيةالترمجة يف =         nomina          الصيغة األساسية
Mendidik Pendidik يبرم 

Mendengar Pendengar امعس 
Menerjemah Penerjemah جِمرتم 

Meneliti Peneliti احثب 
Menulis Penulis بكَات 
Menanya Penanya لائس 
Menuntut Penuntut بطَال 

 

 



۹٦ 
 

ولكن  ،/s/, /tʃ/, /dʒ/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  -penyصيغة  -

 يف التايل:، كما /n/يف لغة الكتابة تكتب بفونيم  /tʃ/, /dʒ/لصيغة اليت أوله فونيم 

 -peny  بقةاسالبزيادة  nomina. ٦٠. ٤جدول 

 نيسيةاإلندوالترمجة يف =         nomina          الصيغة األساسية
Menyendiri Penyendiri فْرِدم 

Menyaji Penyaji مقَدم 
Menyalin Penyalin خاسن 
Mencuri Pencuri سارق 

Menceramahi Penceramah اضرحم 
Manjual Penjual تاجِر 
Menjaga Penjaga ارِسح 

 

 ,/k/,  /g/, /h/, /x/, /a/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  -pengصيغة 

/i/, /u/, /e/, /o/  يف التايل:كما 
 -peng  بقةاسالبزيادة  nomina. ٦١. ٤جدول 

 اإلندونيسيةالترمجة يف =         nomina          الصيغة األساسية
Mengirim Pengirim ٌلسرم 

Mengganggu Pengganggu ٌطَفّلتم 
Menghafal Penghafal ظافح 
Menghayal Penghayal مالح 
Mengajar Pengajar سردم 
Mengikut Pengikut تابع 
Menuji Penguji نحتمم 

 



۹۷ 
 

Mengejek Pengejek ءتهزسم 
 

 an-  (sufiks) ةحقالالبزيادة  )٢

 an-  حقةالالبزيادة  nomina. ٦٢. ٤جدول 
 ونيسيةاإلندالترمجة يف =         nomina          الصيغة األساسية

Menulis Tulisan ةابتك 
Menterjemah Terjemahan ترجةم 
Menghafal Hafalan فْظح 
Membaca Bacaan قراءة 
Mengutip Kutipan اسبقْتا 

 
 

 داللتها عن األحوال أو التوكيد nya- (sufiks) ةحقالال )٣

 nya-  حقةالالبزيادة  nomina. ٦٣. ٤جدول 

 اإلندونيسيةالترمجة يف =         nomina          الصيغة األساسية
Mahal Mahalnya عزةم 
Luas Luasnya اتساع 

 
 Pe-an (konfiks) ةحقالال و ابقةالسبزيادة  )٤

أو تعريف أيضا هلا قاعدة تأنف  -me (konfiks) ةحقالال و ابقةالس

morfofonology   تغيريها كمثل بالسابقةpe  تعينpe-an, pem-an, pen-an, per-

an, peng-an, peny-an dan penge-an. 

 



۹۸ 
 

 ,/r/, /l/, /w/, /y/, /n/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  pe-anصيغة  -

/m/, /ny/,  و /ng/  :كما التايل 

 pe-an امعواجلبزيادة  nomina. ٦٤. ٤جدول 
 اإلندونيسيةرمجة يف الت=          nomina          الصيغة األساسية

Merawat Perawatan حافَظةم 
Meramal Peramalan ؤبنت 
Menanti Penantian ظارتان 
Belajar Pelajaran سورد 

Memanfaatkan Pemanfaatan امدخاست 
 

 ،/b/, /p/, /f/, /v/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  pem-anصيغة  -

 كما يف التايل:.ال تكتب وال تنطق /p/ليت أوله فونيم ولكن لصيغة ا

 pem-an امعواجلبزيادة  nomina. ٦٥. ٤جدول 

 اإلندونيسيةالترمجة يف =         nomina          الصيغة األساسية
Membagi Pembagian قِْسيمت 

Membahas Pembahasan ًثةاحبم 
Memotong Pemotongan قاطعةم 
Memahami Pemahaman فَهم 
Memfitnah Pemfitnahan هِريتش 

 

ولكن  ،/t/و /d/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  pen-anصيغة  -

 كما يف التايل:ال تكتب وال تنطق،  /t/لصيغة اليت أوله فونيم 

 



۹۹ 
 

 pen-an امعواجلبزيادة  nomina. ٦٦. ٤جدول 

 اإلندونيسيةالترمجة يف =         nomina          الصيغة األساسية
Mendidik Pendidikan لُّمعت 

Mendengar Pendengaran ماعتسا 
Menerjemah Penerjemahan مةرجت 

Meneliti Penelitian ٌثحب 
Menulis Penulisan ابةتك 

 

ولكن  ،/s/, /tʃ/, /dʒ/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  peny-anصيغة  -

 يف التايل:، كما /n/يف لغة الكتابة تكتب بفونيم  /tʃ/, /dʒ/لصيغة اليت أوله فونيم 

 peny-an امعواجلبزيادة  nomina. ٦٧. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف =         nomina          الصيغة األساسية

Menyaji Penyajian قَْدميت 
Menyalin Penyalinan قْليدت 
Mencuri Pencurian الستاخ 
Manjual Penjualan قايضةم 
Menjaga Penjagaan فُّظحت 

 

 ,/k/,  /g/, /h/, /x/, /a/تستخدم عندما صيغة أساسيتها تبدؤ بفونيم  peng-anصيغة  -

/i/, /u/, /e/, /o/ :كما يف التايل 

 
 

 



۱۰۰ 
 

 peng-an امعواجلبزيادة  nomina. ٦٨. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف =         nomina          ةالصيغة األساسي

Mengirim Pengiriman ٌسالرا 
Mengajar Pengajaran يسدرت 
Menguji Pengujian بارتخا 

Menghapal Penghapalan ٌحفْظ 
Mengkhususkan Pengkhususan اصصتخا 

 

 Per-an (konfiks) ةحقالالو ابقةالسبزيادة  )٥

nomina ةحقالالو ابقةالسب (konfiks) Per-an  يأيت منVerba ابقةالسب ber  أو
 األساسية.: nominaتصاغ من 

 per-an امعواجلبزيادة  nomina. ٦٩. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف =         nomina          الصيغة األساسية

Berdagang Perdagangan جارةت 
Berdebat Perdebatan اقَشةمن 
Bertemu Pertemuan قىلْتا 
Beralih Peralihan ٌلوحت 

Berkembang Perkembangan طْويرت 
 

 ke-an (konfiks)الالحقة  و السابقةبزيادة  )٦

nomina ةحقالالو ابقةالسب (konfiks) ke-an الصيغة األساسة املصاغ يأيت من 
Verba أو nomina. 

 



۱۰۱ 
 

 ke-an امعواجلدة بزيا nomina. ٧٠. ٤جدول 
 اإلندونيسيةالترمجة يف =         nomina          الصيغة األساسية

Hasil Keberhasilan انسحا 
Baik Kebaikan اعمجا 

Sepakat Kesepakatan الستاخ 
Senang Kesenangan احرشنا 
Lambat Keterlambatan رأَخت 

 

 ter السابقةبزيادة  )٧

nomina  بالسابقة ter- يعين: .فقط توجد يف ميدان القوانني 
 -ter بقةاسالبزيادة  nomina. ٧١. ٤جدول 

 اإلندونيسيةالترمجة يف =         nomina          الصيغة األساسية
Sangka Tersangka كوكمش 
Dakwa Terdakwa كومحم 
Tuduh Tertuduh جمرم 
Hukum Terhukum مدان 
Pidana Terpidana كومحم 

 
 Adjektiva turunanبنية البيانات  )ج 

 Adjektiva  حىت ال يقبل  ةاملورفولوجيالعملية أساسا يف الكلمات أو  أصليكون
 nomina dan Verba ، ولكنها ستكون أسسا لبنيةAdjektivaلتكون  Afiksasiعملية 

 :Afiksasiبطريقة عملية 
 

 



۱۰۲ 
 

 adjektiva. ٧٢. ٤جدول 
Verba Nomina       adjektiva        = اإلندونيسيةالترمجة يف 
Marah Pemarah Marah بغَض 

Menakuti Penakut Takut خوف 
Membersihkan Pembersih Bersih نظيف 

Memalukan Pemalu Malu حياء 
Mendendam Pendendam Dendam حسود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



۱۰۳ 
 

 البيانات ليل حت .ب 
واللغة بنية الكلمات يف اللغة العربية بيانات باحثة عن بعدما وصفت ال

ووظيفتها يف  واالختالف بينهما التشابهستقدم عن تقابل أوجه  اإلندونيسية
 . كما اآلتية:تعليم اللغة العربية

 
 واالختالف بنية الكلمات يف اللغة العربية واإلندونيسية  بهاحتليل التش .١

بنية الكلمات يف اللغة العربية  بني قابلةاملة الباحث قدمست الفصل هذا يف
 وجه تقسيمها وأوجه األخرى، كما سيأيت:من  اإلندونيسيةواللغة 

 
 اللغة اإلندونيسيةيف  Verbaاالفعال يف اللغة العربية مع  )أ 

 بهاأوجه التش -
االفعال يف اللغة العربية استنادا إىل تقدمي البيانات السابقة نعرف أن 

يف اإلندونيسية. يف األفعال املاضي واملضارع متشابه بني  Verbaتشابه بِـ 
Verba السوابق بber-, me-, ter,   أو باجلوامع.ber-kan  يف األفعال األمر

 ,kan, -I, -lah–باللواحق  Verbaمتشابه بني 

 أمثال من تشبه األفعال. ٧٣. ٤جدول 
 اإلندونيسيةيف  Verba االفعال يف اللغة العربية

 Menulis كَتب يماض

 Menulis يكتب مضارع

 Tuliskan اُكْتب أمر

 Berpisah فَارق ماضي

 Berpisah يفَارِق مضارع

 Pisahkan فَارق أمر
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 Menjauh ابتعد ماضي

 Menjauh يبتعد مضارع

 Jauhi ابتعد أمر

 Terbagi انقَسم  ماضي

 Terbagi ينقَِسم مضارع

 Bagilah نقَِسما أمر

 
 أوجه االختالف -

اإلندونيسية التغيري بتغيري الزمن كما يف  اللغة Verbaوأما إختالفها يف 
العربية اليت تنقسمها إىل املاضي واملضارع، يعين املاضي يدل على زمن املاضى 

. مثلها اإلندونيسية تكن ومل واملضارع يدل على زمن احلاضر أو املستقبل
اليت تزيد  Verbaلفعل إذا تشابه يف اللغة اإلندونيسية فتشابه مع وهذا الزمن ا

 . sudah, sedang, tengah, hendak, mauمنها  Verba  +adverbia kalaبـ 

 sedang, tengah, hendak, mauاملضارع =  -

 sedang menulis=  يكتبمثال: 

 telah / sudahاملاضي =  -

 = بمثال: كَتtelah menulis 

اإلندونيسية ليست من  يف اللغة Verba  +adverbia kalaكن ول
 sintaksis) أو fraseمستوى الكلمة أو مورفولوجية ولكنه من مستوى العبارة (
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 املصدار )ب 
 التشابهأوجه  -

 -anوالالحقة  -peبالسابقة  nominaاملصدار يف اللغة العربية تشبه بِـ 
 نيسيةاإلندو يف pe-an أو  ke-anواجلوامع 

 
 صدرأمثال من تشبه امل. ٧٤. ٤جدول 

 اإلندونيسيةيف  nomina املصدار يف اللغة العربية
 Penelitian بحثٌ

 Pengunguman اعالن

فيأْلت Karangan 

ترجةم Terjemahan 

 Tulisan كتابة

احجن Keberhasilan 

 Kesepakatan اجماع

 
 أوجه االختالف -

 -peبالسابقة  nominaيف اللغة العربية أحيانا ليس مبعين  املصدر
 يف تكن ومل verbaولكنه مبعين  pe-an أو  ke-anواجلوامع  -anوالالحقة 

 .مثلها اإلندونيسية
 

 اسم الفاعل )ج 
 التشابهأوجه  -

مع أنوعها  -peبالسابقة  nominaشابه بِـ اسم الفاعل يف اللغة العربية ت
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 كالمها مبعىن من هو يفعل.اإلندونيسية،  يف
 اسم الفاعلأمثال من تشبه . ٧٥. ٤جدول 

 اإلندونيسيةيف  nomina اسم الفاعل يف اللغة العربية
 Peneliti باحث

 Penulis كَاتب

 Penanya سائل

لّمعم Pengajar 

لِّمعتم Pelajar 

 Penguji ممتحن

 Penyaji مقَدم

 Penerjemah مترجِم

بلَاع Pemain 

قَارِئ Pembaca 

 
 أوجه االختالف -

بالسابقة   nominaبه مع اشأن اسم الفاعل يف اللغة العربية تكما عرفنا 
pe- اإلندونيسية اليت وطيفتها كالفاعل ( مع أنوعها يفsubjek،(  ولكن يف

 يف تكن ومل adjektivaالعربية اسم الفاعل ميكن أن يظف كالصفة أو 
 .مثلها اإلندونيسية

 
 اسم املفعول )د 

 التشابهأوجه  -

 يف -terبالسابقة  nominaاسم املفعول يف اللغة العربية تشابه بِـ 
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 اإلندونيسية.
ما توجد يف اللغة اإلندونيسية إال قليل يعين يف  -ter بالسابقة  nominaولكن 

 ميدان القوانني.
 اسم املفعولأمثال من تشبه . ٧٦. ٤جدول 

 اإلندونيسيةيف  nomina سم املفعول يف اللغة العربيةا
 Tersangka مشكوك

 Terdakwa محكوم

 Tertuduh جمرم

 
 أوجه االختالف -

) fraseبه مع العبارة (اشن اسم املفعول يف اللغة العربية توكثري م
"yang di +  اليت ليس من مستوى  يف اللغة اإلندونيسية" صيغة األساسية

 ي.املورفوجل
 اختالف يف اسم املفعولأمثال من . ٧٧. ٤جدول 

 اإلندونيسيةيف  nomina اسم املفعول يف اللغة العربية
 Yang dibaca مقْروٌء

بوكْتم Yang ditulis 

 Yang disusun فلَّمأَ

اقَمنش Yang didiskusikan 

احبثٌم Yang diteliti 

جرتمم Yang diterjemahkan 

 وملاحيانا يستخدم اسم املفعول كاسم الصفة وأحيانا كمفعول به، 
 .مثلها اإلندونيسية يف تكن
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 اسم املكان والزمان )ه 
 التشابهأوجه  -

 اليت يدل على املكان. nomina dasarبه مع اشاسم املكان ت
 

 أوجه االختالف -
 .سيةيف قواعد اللغة اإلندوني تشابهاسم الزمان مل جتد الباحثة ما 

ولكنه   nomina turunanيف  تشابه اسم املكان يف اللغة العربية ماوأما 
ويدل على   اليت ال تقبل تغيري إىل الصياع األخرى nomina dasarمع  تشابه

املكان، ويصاغ بالسماعي يعين بالسماع إىل نطق اإلندونسي أو اختيار يف 
 القاموس.

 
 كاناختالف يف اسم املأمثال من . ٧٨. ٤جدول 

 اإلندونيسيةيف  nomina dasar اسم املكان يف اللغة العربية
رجتم Toko 

بكْتم Meja 

بلْعم Lapangan 

دقْعم Bangku 

خطْبم Dapur 

مطْعم Restoran 

 Ventilasi مهوى

طارم  Bandara 

 Sekolah مدرسةٌ

 kantor / perpustakaan مكْتبةٌ
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 اسم اآللة )و 

 التشابهه أوج -
اسم اآللة يف اللغة العربية واللغة اإلندونسية جتد يف معنهما يعين  تشابه

 تدالن على معاين اآللة. 
 أوجه االختالف -

يف اللغة  nomina dasarبِـ  تااسم اآللة يف اللغة العربية تش
 اإلندونيسية أيضا اليت صيغتها غري منضبطة بل تعترب مساعية.

 
 اختالف يف اسم اآللةأمثال من . ٧٩. ٤ول جد

 اإلندونيسيةيف  nomina dasar اسم املكان يف اللغة العربية
 Kunci مفتاح

ظَارنم Kacamata 

قَصم Gunting 

 pisau bedah مشرط

 Sapu مكْنسة

 

nomina dasar  يف اللغة اإلندونيسية ليس من مستوى املورفولوجي
املورفولوجيا اإلعرابية  ولكن من  Derivational morphologyاالستقاقية/

)inflectional morphology وأما اسم اآللة يف العربية من مستوى املورفولوجي ،(
 Derivational morphologyاالستقاقية/
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 هغة العربية ووظفتنبؤ الصعوبات واألخطاء يف تعليم الل .٢

ال األخطاء والصعوبات يف ميكن توقع احتم السابقةمن الوصف 
ستخدام حتدث يف ا متكن أنمن الصعوبات اليت و .ورفولوجية العربيةامل التعليم

الكثرية وحبركاا اليت تتغري  نوازاملتلتزم ب ألن الكلمات يف العربية الكلمات،
 .فضال عن اللغة العربية له معىن إىل املعاىن األخرى،

قسام الوقت يف استخدام مل جيد أهو وميكن الصعوبات األخرى 
يف الكالم  استخدامهاخمطئ ب ةبالطل صارتاألفعال اللغة االندونيسية، فلذالك 

 .غالبا ما تستخدم الفعل ليس يف مكانه، وباللغة العربيةأو الكتابة أو ترمجة 
بات األخرى يف استخدام اسم الفاعل واملفعول اليت ميكن أن جيعل ووالصع

مل  objek أو Subjek فقط، وأما يف اإلندونسية  الصفة ليس فاعل أو مفعول
 مث مل يكن اسم الزمان يف اللغة اإلندونسية.. adjektivaيتغري إىل  

مث الطلبة ال يعلمون بأن اسم الفاعل واسم املفعول يف اللغة العربية 
ميكن أن يظف كالصفة ليس كالفاعل أو املفعول به فقط ألن ليس يف 

 adjektivaيظف كـ مع أنوعها  -peابقة بالس nominaاألندونسية 
التقليدية  ورفولوجيعليم املطريقة الت ، إنالسابق باإلضافة إىل التنبؤ

، ولينقصها فالباحثة تقدم طريقة من طروق التعليم أيضاة لبصعوبات للطتؤثر 
االنتقائية وهي طريقة يعين الطريقة اللغة العربية املناسبة بتعليم بنية الكلمات. 

إىل تعليم اللغة العربية من املهارات اللغوية األربعة ومن عناصر اللغة دف 
العربية الوظيفة منها القواعد واملفردات وغريها. ألن تعليم املورفولوجي مل 

  تفارق من تعليم اللغة العربية كاملة.
اإلستقرائة،  تتم مبدخلن أن وذه الطريقه تعليم بنية الكلمات ميك

فيها واملوازنة اىل الطلبة ومناقشتهم  األمثلة تقدمييقة تقوم بان هذه الطر يعين
أن يستنتج تخالص القاعدة مث التدريب عليها، حىت ميكن الطلبة بينها واس
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القواهد الصرفية فيها. وذه الطريقة يرجي الطلبة حيفظون قواعدها املعطئ 
ات هي سهولة مث يستخدموا يف تركيب اجلملة الصحيحة. ألن بنية الكلم

 احدى من القوعد اللغة العربية اليت تالزمها باحلفظ.
أوجه التشابه وباالضافة يقدم األمثال، املدرس يالزم تقدمي 

 تحليلالاستناداً إىل نتائج دونسية واللغة العربية واالختالفات يف اللغة اإلن
فيسرع باللغة اإلندونسية  التشابهالتقابلي. ألن إذا كان الطلبة يعرفون أن جيد  

جيعل هذه االختالف إىل فهمهم، ولكن إذا جيد اختالفها فالزم على املدرس 
تقلد سي، مث يعطي التمثيل إىل الطلبة مث تركز التعليم وتكررها للتدريب

العربية لديهم عادات قوية يف اللغة حىت يكون الطلبة . استمرارا ا إليهمهويطبق
 .األم  لغتهمعلى هذه العادة يف واغلبي أنفهم ميكنون أن 

مع خلفية  اإلندونيسيةوميكن أن طالب تعليم اللغة العربية يف 
كمثل الطلبة ىف املعهد أو الطلبة  –االجتماعية والثقافية اليت أقرب إىل العرب 

فنظام و تركيب اللغة العربية مألوفة معهم. لذالك  -ىف املدرسة اإلسالمية 
 واإلندونيسية ميكن املتحمل. ميكن أن فنظام و تركيب بني اللغة العربية

 


