
 

 مساالباب اخل
 اإلختتام

 
  اخلالصة .أ 

 :ني بنية الكلمات يف اللغة العربية واإلندونيسيةأوجه التشابه ب .١
 .يف اإلندونيسية Verbaمماثل لـ يف اللغة العربية األفعال  -
أو   ,ber-, me-, terسوابق الب Verba مماثل لـاألفعال املاضي واملضارع  -

 ber-kan.باجلوامع 
 ,kan, -I, -lah–باللواحق  Verba مماثل لـ األفعال األمر  -
 .يف اإلندونيسية adjektiva وnomina اء يف اللغة العربية مماثل لـ األمس -
 -anوالالحقة  -peبالسابقة  nomina مماثل لـ املصدار يف اللغة العربية  -

 اإلندونيسية يف pe-an أو  ke-anواجلوامع 
 مع أنوعها يف -peبالسابقة  nomina مماثل لـاسم الفاعل يف اللغة العربية  -

 ية، كالمها مبعىن من هو يفعل.اإلندونيس
 يف -terبالسابقة  nomina مماثل لـاسم املفعول يف اللغة العربية  -

 اإلندونيسية.
 

 :أوجه االختالف بني بنية الكلمات يف اللغة العربية واإلندونيسية .٢
 .كما يف العربية األعمال زمن ليس لهاإلندونيسية  اللغة Verbaيف  -
  .verbaولكنه مبعين  nominaعربية أحيانا ليس مبعين املصدر يف اللغة ال -
الفاعل أو  adjektivaيف العربية اسم الفاعل ميكن أن يظف كالصفة  -

)subjek (مثلها اإلندونيسية يف تكن ومل. 

۱۱۲ 



۱۱۳ 
 

صيغة  +   frase " (yang diاسم املفعول يف اللغة العربية يشبه مع العبارة ( -
احيانا واليت ليس من مستوى املورفوجلي.  يف اللغة اإلندونيسية" األساسية

 يف تكن ومليستخدم اسم املفعول كاسم الصفة وأحيانا كمفعول به، 
 .مثلها اإلندونيسية

 .اسم الزمان مل جتد الباحثة ما يشبه يف قواعد اللغة اإلندونيسية -
ولكنه   nomina turunan ليس مماثل لـاسم املكان يف اللغة العربية وأما  -

 .nomina dasarمع  يشبه
 يف اللغة اإلندونيسية  nomina dasarاسم اآللة يف اللغة العربية تشبه بِـ  -

 
وظيفة أوجه التشابه واالختالف بني بنية الكلمات يف اللغة العربية  .٣

 :هي غة العربيةواإلندونيسية يف تعليم الل
ناصر اللغوية لتخطيط جمهزات تعليم اللغة العربية يف تعليم العكأساس يف   -

 أم املهارات اللغوية
للمدرس سيقدم اختار املواد السهلة يف الشرح، يعين يف اجلزء املتشابة بالغة  -

 اإلندونسية. 
ميكن املدرس أن يتنبؤ عن الصعوبات يف تعليم اللغة  ويف اجلزء االختالف -

 وطريقة واختبار التعلمية املواد العربية اليت تسهل للمدرس باختار

 
 
 
 
 
 



۱۱٤ 
 

 االقتراحات .ب 
 هذه الرسالة العلمية ترجو الباحثة أن يكون استمرارا أحسن وأكمل من .١

الباحثة أن تكون هذه الرسالة العلمية أساسا لتخطيط جمهزات تعليم ترجو  .٢

اللغة العربية، إما يف تصميم الكتب الدراسية وإعداد املواد الدراسية 

 ة العربية.واختيار طريقة التعليم واالختبار اللغ

ينبغي على املعلم واملتعلم اللغة العربية االهتمام  بالصعوبات يف تعليمها إما  .٣

 يف تعليم العناصر اللغوية أم املهارات اللغوية

 
 


