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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نوع البحث  .أ 

مجع يعين  لذي تستعمله الباحثة هي الدراسة املكتبيةنوع هذا البحث ا
بنية الكلمات يف اللغة  علىالبيانات واملعلومات املستمدة من الكتب اليت حتتوي 

) هو Contrastive analysisمبنهج التحليل التقابلي (  .العربية واللغة اإلندونسية
دف إجياد أوجه نة لهجات خمتلفة من لغة معيللغتني أو أكثر أو ل دراسة مقارنة

  التشابه واالختالف بينها بصورة عامة أو يف جوانب لغوية معينة.
يقول : "التحليل التقابلي هو   Koh boh boonالتحليل  التقابلي  عند  
النحوية  القواعد اللغتني من الناحية الصوتية، والقاعدة اليت تستعمل للمقارنة بني

ومدخله األسلوب الوصفي بهذا البحث  الباحثة يف ستخدمتف ۱.الصرفية"و
يف هذه و البحث الكيفي. البحث الوصفي هو حبث يصف الظاهرة وحيلله.

 الكلماتوحتليل وتفسري التغيريات  وتباين لوصفاول حت العلمية الباحثة ةالسالر
استناداً إىل (العربية واإلندونسية)  تنياللغ يف بنية الكلمات حتدث يف عمليةاليت 

 . تتجمعواألدبيات اليت  والبياناتالنظريات 
ة فالتحليل يف هذا البحث هو تقابل النظام اللغوية يف اللغتني املستخدم

 ملصدر أو خلفية يف تنبئ صعبات تعليم اللغة على متعلم اللغة األجنبية.
 
 
 

1 Koh boh boon, Persfektif-Persfektif Dalam  Pengajaran Bahasa 
Malaysia, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 1989) h. 81 
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 موضوع البحث .ب 
أما املوضوع من هذا البحث هو بنية الكلمات يف اللغة العربية واللغة 

 اإلندونيسية.
 

 مصادر البيانات .ج 
 املصادر الرئيسية .١

ثائق املتعلقات املصادر الرئيسية يف هذا البحث مأخوذة من الكتب والو
ببنية الكلمات يف اللغة العربية كمثل كتب اليت ألفها فؤاد نعمة والغاليني وغري 
ذالك، وبنية الكلمات اللغة اإلندونسية كمثل كتب اليت ألفها عبد اخلري وغري 

واللغة  معجم كبريذالك، ومن معاجم اللغة العربية واللغة اإلندونسية منها 
بالتحليل التقابلي يف القواعد املستخدمة  حتَلَّلُمث  .املنورو العصرو املنجدالعربية و

  يف اللغتني ويصف أوجه التشبه واإلختالف بينهما.
 املصادر الثانوية .٢

املصادر الثانوية من هذا البحث مأخوذة من الكتب  والوثائق املتعلقات 
رسائل العلمية بالدراسة التقابلية بني هايت اللغتني. واالت، واجلرائد، ومن ال

اليت كتبها الطلبة يف كلية التربية بقسم التعليم اإلسالمية أو تعليم مدرس 
 .املدرسة اإلبتدائية أو تعليم التربية األطفال

 

 أساليب مجع البيانات .د 

ب مجع البيانات يف هذا البحث تقدم الباحثة جمموعة البيانات بأسلوب اليأس
يعين جبمع البيانات احملتاج إليها من الكتب  ؛)Analisis Linguistik( "التحليل اللغوي"

 منها:  املتنوعة يف موضوع واحد.

 ، لفؤاد نعمةملخص قواعد اللغة العربية -
 ، أمحد ورسون منوراملنور -
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- Kamus Kontemporer Arab-Indonesia �الع, oleh Atabik Ali dan A. Zuhdi Mudlor. 

- Morfologi Bahasa Indonesia, oleh Abdul Chaer 
- Linguistik Umum, oleh Abdul Chaer 
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
 أسلوب حتليل البيانات .ه 

ويف جمال تعليم اللغة األجنبية مير التحليل التقابلي باخلطوات نفسها 
ل جيعل التنبؤ باألخطاء أساسا لتصميم حتليل األخطاء، إال أن األو امير اليت

 طوات فيما يايل:يف هذا البحث خب سلوب حتليل البياناتوأما أ. املواد التعليمية
 وصف النظام أو عناصر اللغة األصلية واللغة املنشودة. .١
ة واللغة املنشودة اليت ستقابل اختيار نظام أو عناصر من اللغة األصلي .٢

 حتللها.و
ام أو عناصر من اللغة األصلية واللغة املنشودة بطريق رسم يطابق النظ .٣

 ال.يالعناصر من لغتني حتل
 ٢ يتنبأ نظام أو عناصر من اللغة األصلية واللغة املنشودة لتعليم اللغة. .٤

 

و Henry Guntur Tarigan دراسة التقابلية عند إجراء الوأما خطوات 
Djaro Trigan يلي: كما 

املستوي من  النظام أو عناصر اللغة األصلية واللغة املنشودة جتمع وتقابل .١
 اللغوي، حىت حيصل وصف أوجه التشابه واالختالف بني هاتني اللغتني.

به واالختالف بني يتنبأ صعوبات التعليم واألخطاء اللغوية، بناء على التشا .٢
 اللغتني.

 ٤ .، املرجع السابق، صالتحليل التقابلي بني النظرية والتطبيقأمحد عبد اهللا البشري،   ٢
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نتائج من وصف أوجه التشابه واالختالف بني هاتني اللغتني وتنبأ  .٣
ب يألساس يف إختيار وترتصعوبات التعليم واألخطاء اللغوية تستخدم 

 تعليم اللغة املنشودة. موادتركيز و
 املناسبة. طريقة التعليم يعطي احللَّ عن .٤

 

 احثة تستخدم اخلطوات منهما، كما يلي:فالب ويف هذه الرسالة العلمية
 هذا بياناتو .وصف النظام أو عناصر اللغة األصلية واللغة املنشودةو جتمع .١

اليت أخذا من  البحث من الكلمات اليت مرت  على عملية بنية الكلمات
 –"علّم  كمثل يف اللغة العربية إما واالت وغري ذالك.قاموس وكتب 

 يف اللغة اإلندونسية وأوغري ذالك.  -علم ا –علّم مت – معلّم –تعلّم 
  ”belajar – mengajar – pengajar – pelajar – pelajaran – dan lainya“ كمثل:

اختيار نظام أو عناصر من اللغة األصلية واللغة املنشودة اليت ستقارن و  .٢
الكلمة  حتللها. يف هذه مرحلة يتم حتليلها باإلشارة إىل النظريات حول بنية

 يف اللغة العربية واللغة اإلندونسية وحتلل كيف تغيرياا.

يطابق النظام أو عناصر من اللغة األصلية واللغة املنشودة بطريق رسم  .٣
العناصر من لغتني حتلال. يف هذه املرحلة ترتب الباحثة البيانات اليت قد 

ان اللغتني، حللت يف اجلدول لتبحث عن العناصر اإلختالف والتشابة يف هت
  .وبعد يوجد أوجه التشابه واالختالف فيها فتشرح الباحثة يف األوصاف

صعوبات التعليم اللغتني. فيتنبأ  بني واالختالف بعد حتصري أوجه التشابه .٤
 .من اللغة األصلية واللغة املنشودة لتعليم اللغة األجنبيةواألخطاء اللغوية 

دم على األساسي لتصمم على ترتيب وبعد ذالك نتائج هذه الدراسة تستخ .٥
، ويعطي احللَّ عن طريقة التعليم أو نظام املواد التعليمية يف اللغة املنشودة

۳ املناسبة.
 

3 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan 
Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 2011) h 26. 
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 ةليالتقاب دراسةفرضيات ال .و 

 عدد من الفرضيات ومن أمهها: ةالتقابلي دراسةلل
الفرضية اليت ترى أن صعوبة اللغة اهلدف تعتمد على درجة االختالف بني اللغة  .١

األم للمتعلم، واللغة اهلدف فإذا كثرت االختالفات بينهما زادت صعوبة اللغة 
 اهلدف وكثرت األخطاء والعكس بالعكس.

ينهما توقع أخطاء الدارسني أو تفسريها بعد الوقوع فيه الفرضية اليت ترى أنه ب .٢
 إذا عرفت االختالفات بني أنظمة لغة الدارس األم وأنظمة لغة اهلدف.

وتعتمد هاتان الفرضيتان على االجتاه التحليل التقابلي الذي تبنته 
الغالبية العظمى من مؤيدي هذا املنهج ويعىن إمكان التنبؤ بأخطاء املتعلم يف 

ة اهلدف قبل وقوعه فيه بناء على درجة االختالف بني أنظمة لغته األم اللغ
وأنظمة اللغة اهلدف. ويقابل هذا االجتاه اجتاه آخر يعرف باالجتاه الضعيف 

week view  ويهتم بتفسري أخطاء املتعلم يف اللغة اهلدف بعد وقوعه فيها على
 ٤.أساس من االختالف بني لغته األم ولغة اهلدف

  لفرضية هذه الدراسة، يعين: اأساس ونكاالفتراضات اليت ت
 .جنبية هو تدخل اللغة األماأللغة الأن السبب الرئيسي للمشكلة يف تعلم  -
  دةلغة األم ولغة املنشو اختالفات بني اللغتني؛ بسبب تعلم اللغةأن صعوبة  -
يف تعلم اللغة الستشراف الصعبات  تستخدم بني اللغتني التقابلينتائج الأن  -

  .األجنبية
 ٥الدراسة التقابلية.نتائج مية للطلبة هي االختالف املكتوبة من يعلتمواد الأن  -

 

 ١٢، املرجع السابق، ص : علم اللغة التطبيقي وتعليم  اللغاتجحي، الرا  ٤
5 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Op Cit, h 17 
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