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د

تمهيديةالكلمة ال

بسم اهللا الرمحن الرحيم

القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان، والصالة اجلمد اهللا الذي أنزل

وصحبه ومن آلهوالسالم على سيدنا حممد الذي أرسل بلسانه قومه وهو عريب مبني، وعلى

تبعهم إىل يوم امليعاد، وبعد.

فإين أشكر اهللا تعال عز وجل أجزل الشكر الذي هداين و وفقين حىت استطعت 

إمتام هذه الرسالة البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا ساسرتا 

كاسر يف قسم جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مباإلنسانيةوالعلومبكلية اآلداب

ا. اللغة العربية وآدا

وهذه الرسالة اليت كتبتها ال ختلو عن اخلطيئات والنقصان، وهلذا أرجو من القراء و 

الناقدين اقرتا حهم و نقدهم إلصالح وإمتام هذه الرسالة لتكون حبثا نافعا مفيدا لدى 

الباحث والقراء.



ه

بال مساعدة من األشخاص الذين واعرتفت أين ما استطعت أن أمتم هذه الرسالة 

يساعدوين منذ اختيار املوضوع إىل أن يكون رسالة تامة، ويف هذه الورقة الرقيقة أشكر هم :

ذين غرسا يف نفسي حب اإلجتهاد لالباسو غليغ  وبّس بدريةالدي احلبيبني والكرمينو .١

ن أمور الدين واملثابرة يف طلب العلم، وأخص بدعائي هلما: اللهم سهل أمور والدي م

والدنيا واآلخرة. 

كتور احلاج مسافر ببباري, األستاذ الد ء الدين اإلسالمية احلكوميةرئيس جامعة عال.٢

تتمكن من أحىت للجامعةو للباحثواهتمامهمجهودهمقد بذلواالذينونوابهم.س.إ.

.تواصل دراسيت ىف راحة واطمئنانأأن 

ونوابه الكرام الدكتور احلاج برسها النور, م.أغ.عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .٣

.الذين قد أحسنوا اإلدارة واخلدمة

ا .٤ أمحد موفق،سكرتريايت, م.أغ. و مرو الدكتوراندةرئيسة قسم اللغة العربية وآدا

فسه حىت تيسر ن قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف القسم ناللذي.أغ.، م.بد.، الكرمينيس

صعوبة.ال إمتام الدراسة بال عسر و يل وللطالب مجيعا



ه

ه الذين أعدوا إلسالمية احلكومية مبكاسر وموظفيعميد مكتبة اجلامعة عالء الدين ا.٥

ها يف إمتام هذه الرسالة.منستفادتاالسهولة ااملطبوعات وأعطو 

املشرف فد.إ.م.أغ،س،,حممد صاحلاملشرف األول غ., م.أهرجومحممد اندسدكتور ال.٦

باإلشراف على كتابة هذه الرسالة وتلقيت منهما كثريا من اقد قامن اللذيالثاىن

ما اخري جزامها اهللامتام هذه الرسالة.إمنالتوجيهات واإلرشادات النافعة حىت متكنت

جزى به املعلمني األبرار.

الذين علموين عالء الدينجلامعةية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعةاألساتذة يف كل.٧

علومهم ومعرفتهم يف تكوين الطلبة والطالبات ذوي العلم والثقافة.

.لى إمتام هذه الرسالةإخويت الذين قد شجعوين ع.٨

ذكرهم واحدا واحدا, هم الذين كانوا يساعدونين يف ومجيع األصدقاء الذين ال يسعين.٩

إمتام كتابة هذه الرسالة مباشرة كانت أم غري مباشرة.

٢٠١٧يونيو١٣, مساتا

باسو عمر 
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تجريد البحث

: باسو عمراسم الطالب   

: الفعل يف اللغتني العربية واإلندونيسيةموضوع الرسالة

(دراسة حتليلة تقابلية يف جمال الصرف)

بني الفعل يف اللغتني العربية دراسة حتليلة تقابلية يف جمال الصرف هذه الرسالة متثل 

واإلندونيسية وهي دراسة حتلل عناصر الفعل يف هاتني اللغتني الكتشاف وجوه التماثل 

ذا التقابل نستطيع أن نقدر املشكالت لدي ووجوه االختالف  بينهما من ناحية صرفية. و

ة. وجبانب ذلك، أن تكون نتائج هذا البحث مساعدة اإلندونيسييفمتعلمي اللغة العربية 

على املعلمني يف معرفة تلك املشكالت ليسهل عليهم تنظيم مواد تعليم اللغة العربية 

واإلندنيسية.

الداللية على اينعوأوجه التقابل يف هذا البحث ترجع إىل تقابل األزمنة وتقابل امل

إىل ينقسيمبصيغه املختلفة عنهالصيغ املختلفة منهما. فأما الزمن يف اللغة العربية فيعرب

عنهالزمن يف اللغة اإلندونيسية بصيغة الفعل بل يعربعنماض ومضارع وأمر. وال يعرب

اإلندونيسية يف لفعل يف اللغة العربية واللغة لبعبارة خمصصة تدل عليه. وأما املعاين الداللية ا

ا كثري  ملعاين املشرتكة هي اإذ توجد املعاين املشرتكة بينهما واملعاين املختلفة. فةهذا البحث فإ



ي

ما تدل على املتعدي أو الالزم أو املشاركة أو التكثري أو اإلظهار أوالتكلف أو املبين للمعلوم 

هول. واملعاين املختلفة وجد يف اللغة اإلندونيسية يال هاماناليت توجد يف اللغة العربية موا

وهي ما تدل على االستحقاق والصريورة املواالة واملبالغة والطلب، واملعاين املختلفة اليت توجد 

أو الفعل لتقليلوجد يف اللغة العربية وهي ما تدل على ايما ال منها يف اللغة اإلندونيسية 

يفعله لشخص.



١

الباب األول

مةدالمق

الخلفية: الفصل األول

تمع، ويستعملها اإلنسان للتعبري عن  اللغة هي رمز يستعمل للتواصل بىن األفراد وا

إبن جين أفكاره وآرائه. وذهب العلماء إىل أن اللغة هى أداة للتعبري عن أفكارهم، كما قال

ا كل قوم عن أغراضهم .١:اللغة هي أصوات يعرب 

اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية، انشعبت هي وهن من أرومة واحدة نبتت 

يف أرض واحدة. فلما خرج الساميون من مهدهم لتكاثر عددهم اختلفت لغتهم األوىل

باالشتقاق واالختالط، وزاد هذا االختالف انقطاع الصلة وتأثري البيئة وتراخي الزمن حىت 

وهي أقدم لغة حية مل يعرتها التغيري والتبديل، فكانت .٢لةأصبحت كل هلجة منها لغة مستق

مشارق األرض طوال أربعة عشر قرنا من الزمان وعاء للحضارة اإلسالمية العلمية يف 

ا وتكون لغة رمسية للبالد اإلسالمية ٣، وقد اكتسبت مكانة عاملية بني اللغات املعروفةومغار

.١٢) ص.١٩٨٠(الطبعة األويل ؛ القاهرة : دار التمدن اللطباعة، علم اللغة العام،توفيق حممد شاحني،١
.١٥(الطبعة الثالتة عشر؛ القاهرة : دار املعرفة، دونسنة) ص.تاريخ األدب العريب، أمحد حسن الزيا, ٢
.١٤٥) ص.٢٠٠٢،" جملة أدبية، (الطبعة الرابعة، اللغة العربية على الطريقة امليسرة"تعليم حممد دنيال جالل الدين، ٣



٢

واململكة العربية السعودية واملغرب وسوريا والبالد منها مصر والسودان واجلزائر والعراق 

األخرى الواقعة يف جزيرة العرب. وعلمت هذه اللغة يف اجلامعات واملعاهد واملدارس 

اإلسالمية.

واللغة العربية لغة الدين أي دين اإلسالم، ولغة املسلمني يف التعبد إىل اهللا كالصالة 

ذه اللغة. فقال اهللا تعال: ﴿إنا أنزلناه قرآنا والدعاء له، أنرل اهللا القرآن و  هو أساس الدين 

. وذلك ألن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها ]٢[سورة يوسف:عربيا لعلكم تعقلون﴾

وأكثرها تأدية للمعاين اليت تقوم بالنفس فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على 

.٤أشرف الرسل

ذين يتعلمون تعاليم اإلسالم ويتبحرون يف فهمه أن يتعلموا على الطالب املسلمني ال

علوم اللغة العربية لفهم آيات القرآن وتفاسريها.

اللغة الوطنية يف او إندونيسيجلمهوريةاللغة الرمسيةأّما اللغة اإلندونيسية فهي

بدء نفاذبالتزامن مع، إندونيسياىفاالستقاللإعالنبعداإندونيسيوالظاهر أن.ندونيسياإ

.كلغة عملاإلندونيسي، وضعفيتيمور الشرقيةالدستور

.٥) ص.١٩٨٠، اجلرء الرابع (بريوت : دارالفكر، تفسري القرآن العظيمإمساعيل ابن كثري،٤



٣

من هذا البيان تظهر لنا أمهية هاتني اللغتني اللتني شرحهما الباحث، فدراستهما 

ضرورية لنشر اإلسالم وإحياء علوم الدين، لكن املعلمني جيدون مشكالت كثرية يف تعليم 

فيصعب تعليمها على ختالفات بعضهما عن بعض يف القواعداللغة العربية واإلندونيسية ال

واللغة اإلندونيسية من الطالب، ولذلك يريد الباحث أن يبحث عن التقابل بني اللغة العربية

ىف شكل الرسالة العلمية.ناحية األفعال ملا مل يكن درسها أي طالب

و : امسا وفعال، حنالعربيةمن اللغة اك مفردات كشرية اقرتضتها اللغة اإلدونيسية هن

لذلك اعترب الكاتب هذا املوضوع مهماحبثه لنعلم األفعال اللغة العربية عبادة، صالة، وزكاة.

يف اللغة اإلندونيسية، هل هلا مرادف أم مضاد، إما يف استعمال الكلمة ويف وظيفتها.

المشكلةثاني :الفصل ال

لها إىل فصالىت سيسألة األسأسيةاملوانطالقا من اخللفية املذكورة حدد الكاتب 

ثالث مشكالت يف هذه الرسالة، وهي :

ل يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية ؟الفعوما ه. ۱

ل ؟الفعلغتني بصدد لا. ما أوجه التقابل بني٢

. ما هي املشكالت اليت  أثارها هذا التقابل بينهما ؟٣



٤

توضيح معانى الموضوعالفصل الثالث :

قبل البحث عن املوضوع سيوضح الباحث الكلمات اليت اشتمل عليها املوضوع كما يلي : 

ل فعال.١

أو ٦أو العبارة عن حركة اإلنسان أو كناية عن كل عمل متعد٥لغة العملول هالفع

ستقبل املاالصطالحى كل كلمة تدل على معىن ، ومعناه٧اهليئة العارضة املؤثرة يف غريه

. ٨وحدوث شيء مقرتنا بأحد األزمنة الثالثة املاضي واحلاضر واملستقبلبالفهم يف نفسه 

اللغة العربية.٢

ا قوم عن أغراضهمال ا ٩لغة هي أصوات يعرب  ،اللغة العربية هي الكلمات الىت يعرب 

العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا عن طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكرمي  

.١٠فة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهماألحاديث الشريو 

.٧٢١) ص.١٩٨٥، اجلزء الثاين (الرياض: مطابع دار اهلندسة،، املعجم الوسيطجممع اللعة العربية٥
.٦.٥) ص.١٩٩٦، اجلزء الثالث (الرياض : دار عامل الكتب، ترتيب القاموس احمليططاهر أمحد الرازي، ال٦
١٦٧) ص.١٩٨٨، (الطبعة الثاثة ؛ بريوت: دار الكتب العلمية،كتاب التعريفاتالشريف علي بن حممد اجلرجاين، ٧
.٥٠٦م) ص.١٩٩٦(الطبعة الرابعة؛ الرياض: دار العامل اكتب، ، اجلزء الثالث ، ترتيب القاموس احمليطالطاهر أمهد الرازي٨
.٥(الطبعة اخلامسة والعشرون؛ القاهرة : دار النهضة، دون سنة) ص.تاريخ األدب العريبأمحد حسن الزيات، ٩

) ١٩٨٧، اجلزء األول (الطبعة احلادي و العشرون؛ بريوت : املكتبة العصرية، جامع الدروس العربيةمصطفى غالييين،١٠
٧ص.



٥

اللغة اإلندونيسية.٣

"اللغة اإلندونيسية" هي اللة اليت تفتح. معىن هي هذه اللغة الكثري الستيعاب كلمات 

.١١من لغات أخرى

Asal bahasa Jumlah kata

Belanda 3.280 kata

Inggris 1.610 kata

Arab 1.495 kata

Sanskerta 677 kata

Tionghoa 290 kata

Portugis 131 kata

Tamil 83 kata

Parsi 63 kata

11 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengembangan_dan_Pembinaan_bahasa



٦

Hindi 7 kata

مالت أو املناظرات أو استعملة يف جزر إندونيسيا يف املعاللغة املىه"اللغة اإلندونيسية"

.١٢ية أو غري ذلكفيف الصح

دراسة تقابلية.٤

اسم مصدر من درس، ودرس الكتاب مبعىن قرأه وأقبل عليه ليحفظه "دراسة"وكلمة 

واأللف بعد الفاء وهي االنسبة أصلها تقابل بزيادة التاء يف أوهلبياء. وتقابلية١٣ويفهمه

، واصطالحا ترجع إىل معنيني،مها: ١٤لغة التواجه، فتقابل الرجالن إذا تواجها

. التدريج أو مل تقبالهأن تتقابل كلمتان يف املعىن سواء أقبلتا .ٔ 

من سياقني متطابقني مع إحداث فرق يف تنيأن تتواجد وحدتان لغويتان خمتلف.ب

.١٥املعىن

.٦٢٢(جاكرتا: ف.ت. باىل مسناك، دون سنة)، ص. تدريب وتطوير اللغةذقمر اإلندونيسية، القاموس اللغة ١٢
.٢٧٩م ) ص.١٩٦٠اخلندسة، ، اجلزء األول ( القاهرة: مطابع الدار املعجم الوسيطجممع اللغة العربية،١٣
.٦٠٦م ) ص.١٩٥٦(الطبعة اخلامسة عشرة؛ بريوت املطبعة الكاثو ليكية، املنجد يف اللغة لويس معلوف ،١٤
.٥٨) ص.١٩٨٦(الطبعة األوىل ؛ بريوت : مكتب لبنا، معجم علم الغة النظريحممد علي اخلويل ، ١٥



٧

كل منهما إىل عائلة يتمنفاهلدف من الدراسة التحليلية التقابلية هي حتليل لغتني ت

لغوية خمتلفة الكتشاف وجوه التماثل ووجوه االختالف بينهما من صرفية أما إذا كانت

.١٦رنااللغتان من نفس العائلة فيسمى حتليال مق

فمن معاين الكلمات املذكورة، يبني الباحث أن الرسالة تبحث عن الدراسة التقابلية 

بني األفعال يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية الكتشاف وجوه التماثل و وجوه االختالف 

ا من ناحية صرفية. مهبين

سابقة الدراسة الالفصل الرابع :

الباحثون السابقون من ألفهاسالةالىتكان الباحث قد تصّفح املؤلفات العلمية 

ا، والآاللغة العربية وقسم  شريف الدين، حنو األخ تقابليةالة يتحليلبالدراسة التعلقىت تدا

ا حتتخريج   األفعال يف اللغة العربية :نالعنواكلية األدب واإلنسانية قسم اللغة العربية واد

ل يف اللغة العربية واللغة اإلندنيسية الفععن بحثترساليت أنواللغة املندرية ، والفرق بينهما

املندريةحث األفعال يف اللغة العربية و يب، ورسلتهصرفية حية نااالختالف بينهما منعن و 

.تية أو داللةمفرداالختالف بينهما من ناحية صوتية أو صرفية أوحنوية أو عن

.٥٨) ص.١٩٨٦بعة األوىل ؛ بريوت : مكتب لبنا، (الطمعجم علم الغة النظريحممد علي اخلويل ، ١٦
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مناهج البحثلخامس :الفصل ا

حتقيقا هلذا البحث يف الصورة العلمية املشبعة للشروط والضوابط، استخدم الباحث 

يف إعداده املناهج العلمية الشائعة االستعمال. واملراد باملناهج هنا عبارة عن طريقة أداء 

وتنظيمها.البحث، وطريقة مجع املواّد، وطريقة حتليل املواد 

فلكي يزداد األمر وضوحا وظهورا، فسيقوم الباحث هنا بإلقاء ضوء من البيان 

والتوضيح عن البنود السابقة الذكر، إلقاًء جامعا مانعا يتمثل فيه ما يدور حوله البحث من 

ا إعداد هذا البحث يف صورته العلمية. عمليات منهجية يتّم 

أوال: طريقة أداء البحث

ث يف هذه املرحلة من البحث طريقة املقارنة أو دراسة املقارنة، وهي اليت ينتهج الباح

تتّم بواسطة املقارنة بني أمر و آخر، أو بني أمرين فأكثر مع الداللة على ما يفّوق أحدمها 

على اآلخر، أو ما يضعفه عن اآلخر، حىت يتعني ما له من فضل على اآلخر ، كما يتعّني 

ه حمالّ وضيعا حّىت أصبح مردودا مرتوكا.ما لغريه من ضعف ُحيلِّ◌ُ 



٩

ثانيا: مدخل البحث

وملا كان املوضوع الذي اختاره الباحث يّتصل بالّدراسة الّنحويّة الّتطبيقّية، فليس من 

الّتقليل أن ينتهج املدخل الّلغوّي، وذلك ألّن املبحث نفسه لغوّي احملور واإلطار وملالئمته 

ملدخل الوحيد وهو املدخل اللغوّي.باملوضوع، فال ملجأ إالّ با

وإضافًة إىل ذلك، فإّن لدى الباحث إحساًسا بأّن هذا الضرب من املداخل يناسب 

اخلطوات واإلجراءات اليت يسري عليها البحث. فضال عن أّن الباحث يعمل على اجلمع 

خل اللغوّي إشارًة والّتوفيق بني خلفّيته الّدراسّية وبني ما اختاره من املوضوع، فيميل إىل املد

ذا  إىل أّن البحث يرتاوح حول املشكالت الّلغويّة؛ حيث أّن املشكالت ميكن حّلها 

الضرب من املدخل.

ثالثا: طريقة مجع املوادّ 

ومبا كانت املواّد أو املعطيات اليت قام الباحث بدراستها تتمّثل يف وجه نوعّي، فانتهج 

الطّريقة اجلارية عن طريق اإلْطالع على الكتب أو للحصول عليه الطّريقة املكتبّية، وهي

املراجع اّليت هلا مبطالب الّرسالة عالقة متينة، من كتب حنويّة، وصرفّية، ولغويّة وغريها من 
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املؤلَّفات األخرى. ففي هذا الصََّدد، قام الباحث باالقتباس والنقل عن هذه املصادر األمينة 

مباشرًة و غَري مباشرٍة.  

: طريقة تنظيم املواّد وحتليلهارابعا

انتهج الباحث يف هذه املرحلة من البحث طريقتني شاع استعماملها يف وضع املؤلَّفات 

العلمّية املختلفة. وذلك نظرا ملا يدور حوله البحث من املواّد واملعطيات، وما يدور حوله من 

تهاًء إىل الباب اخلامس، ومها:موضوع البحث يف أبوابه املتفرقة، ابتداًء من الباب األول، وان

األوىل: الطّريقة القياسّية

ا تنظيم املواّد أو املعطيات بواسطة إصدار اخلالصة باالنطالق من األمور  واملراد 

العامة إىل األمور اخلاّصة. أو بعبارة أخرى إصدار اخلالصة من األمور الكّلّيات إىل األمور 

اجلُْزئِيَِّة.

االستقرائّيةالثانية: الطّريقة 

ا تنظيم املواّد أو املعطيات بواسطة إصدار اخلالصة من األمور اخلاّصة إىل  واملراد 

األمور العاّمة، أو بعبارة أخرى إصدار اخلالصات البحثّية من األمور اجلُْزئِيَِّة إىل األمور 

ا ضّد الطّريقة السابقة الذّكر، أي الطّريقة ال ّ قياسّية.الكّلّية. وقصارى القول أ
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كذلك املناهج اليت سار عليها الباحث يف إحضار هذا البحث من البداية إىل النهاية، 

ملالئمتهما باملواد أو املعطيات اليت يتم احلديث عنها فيه.

أغراض البحث وفوائدهسادس :الفصل ال

وأما اعراض هذا البحث العلمي فهى :

اإلندونيسية.ل يف اللغة العربية و اللغة فعالتعرف على ال.١

ا الفعالتعرف.٢ ىف كلتا اللغتني.  لعلى الكيفيات اليت تتكون 

.الفعلالعربية واإلندونيسيةالتعرف علىأوجه التقابل بني.٣

وأما فوائد البحث، فهي تتلخص فيما يأتى :  

زيادة املعلومات يف فهم اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية خباصة األفعال عنها..١

ا األفعال.زيادة .٢ املعلومات يف فهم الكيفيات اليت تتكون 

زيادة املعلومات بالنسبة التقابلية بينهما إلىاللغة العربية واللغة اإلندونيسية..٣



١٢

محتويات البحثسابع :الفصل ال

البحث الذي بني يدي القارئ املطلع الكرمي حيتوي على مخسة أبواب متتابعة،يندرج 

فصول. فلتوضيح ذلك، قام الباحث بتشكيل اإلطار العاّم حتت كّل باب منها عدد من

حملتويات البحث تشكيال منطلقا من وحدة فكرية مرتابطة يرتبط بعضها ببعض بقوة  فائقة. 

وذلك أن يتألف البحث من األبواب، فالفصول حىت يكتمل فيكون مستويف الشروط العلمّية 

الالزمة.

الباحث إىل سبعة فصول متتابعة، فأوضح فالباب األول يعىن باب مقدمة، وأوصله

يف كّل فصل منها: اخللفية، واملشكلة، وتوضيح معاين املوضوع، والدراسة السابقة، ومناهج 

البحث، وأغراض البحث وفوائده، فختم الباب يف النهاية بإيراد حمتويات البحث.

بعة فصول؛ حيث والباب الثاين يعىن الفعل يف اللغة العربية، وأوصله الباحث إىل أر 

يقوم يف كّل فصل منها بتعريف الفعل يف اللغة العربية، مث أقسام الفعل يف اللغة العربية يف 

الفصل اآلخر من الباب.
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وأما الباب الثالث، فيعىن بالفعل يف اللغة اإلندونيسية، وأوصله الباحث إىل ثالثة 

اللغة اإلندونيسية، ّمث نوع فصول متتابعة؛ حيث أورد يف كّل فصل منها: تعريف الفعل يف 

الفعل يف اللغة اإلندونبسية.

أما الباب الرابع الذي هو لّب البحث، فيعىن بدراسة تقابلية بني الفعل يف اللغة 

العربية واللغة اإلندونيسية، فقد أوصله الباحث إىل فصلني متعاقبني، حيث أوضح يف فصل 

املشكالت اليت أثارها هذا التقابل بينهما.منهما أوجه التقابل بني اللغتني بصدد الفعل، و 

وأما الباب اخلامس أي آخر البحث،  فيعىن مبوضوع اخلامتة؛ فأوصله الباحث إىل 

فصل منهما: اخلالصة، واالقرتاحات.كل فصلني كذلك، حبيث يورد يف  
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الباب الثاني

فعل في اللغة العربيةال

ل في اللغة العربيةبالفعتعريف الالفصل األول:

توضيح معامل عندمقدمة هذه الرسالة يفالباحث ها ذكر كمتعريف الفعل لغة  

اسم مصدر من فعل بفتح العني، ومعناه لغة  عند "لبحث أن كلمة "الفعموضوع ال

، وذكر الشريف علي اجلرجاين على أن الفعل هو ١اللغويني كثري. فقيل معناه هو العمل

.٢بسبب التأثري أوال كاهليئة احلاصلة للقاطع بسب كونه قاطعاهثر يف غري يئة العارضة للمؤ هلا"

والالم أصل صحيح يدل على إحداث شيء من ومعناه عند ابن فارس :"الفاء والعني 

فالن فعلة حسنة أو قبيحة والفعال بفتح لنت عمل وغريه، من ذلك فعلت كذا أفعله وكا

.٣الفاء الكرم وما يفعل من حسن

املعجم . األستاذ زاجي األمسر، ٧٢١. ص. ١٩٨٥، اجلزء الثاين (الرياض: مطابع دار اهلندسة، ملعجم الوسيطجممع اللغة العربية، ا١
.٣٠٧م) . ص. ١٩٩٣، ( الطابعة األوىل: بريوت : دار الكتب العلمية، الفصل يف علم الصرف

.١٦٨) ص.١٩٨٨. ( الطيعة الثالثة: بريوت : دار الكتب العلمية، كتاب التعريفاتالشريف علي بن حممد اجلرجاين، ٢
.  ٨٤٣) ص.١٩٩٣. (الطبعة األوىل : بريوت : دار الفكر ، معجم املقاييس يف اللغةابن فارس بن زكريا، ٣
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٤وقال أمحد اهلامشي : إن الفعل عند اللغويني هو "ما يدل على احلدث

عبارة عن حركة اإلنسان أو كناية  وذهب الطهاهر أمحد الرازي إىل أن معىن الفعل 

. ٥يكل عمل متعد

أو غري يذلك ابن منظور كما ذكر أن الفعل كناية عن كل عمل متعدإىلوأضاف

.٦يمتعد

واستنتج الباحث من التعربفات السابقة أن الفعل هو العمل أو عبارة عن حركة 

للمؤثر يف غريه.ري متعد أو هيئة عارضة غكل عمل متعد أو اإلنسان أو كناية عن 

حدث مقرتن وضعا ما يدل على"بانه :اللغة أهل هقد عرفوالفعل ىف الصطالح 

وتابع فؤاد نعمة هذا التعريف بقوله "الفعل هو ."٧املاضي و االستقبالبأحد األزمنة الثالثة

."٨خاصنامز كل كلمة تدل على حدوث شيء يف

.١٧: دار الكتب العلمية ، دون سنة) ص.. (بريون،القواعد األساسية للغة العربيةأمحد اهلامشي ٤
.٥٠٦)ص.١٩٩٦، اجلزء الثالث (الرياض : دار عامل الكتب، ترتيب القاموس احمليطالطاهر أمحد الرازي، ٥
لد الرابع عشر ( القاهرة : الدار املصرية للتأليف والرت مجة، دون سنة) ص. لسان العرب،ابت منظور، ٦ .٤٣ا
.١٨. (الطبعة التاسعة؛ القاهرة: عامل الكتب ، دون سنة)ص.قواعد اللغة العربية، ملخصفؤاد نعمة٧
.٧٢١.ص.١٩٨٥، املرجع السابق. إبراهيم مصطفى وزمالءه، ١٧..صالقواعد األساسية للغة العربيةأمحد اهلشمى،٨
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.٩منز بمصطفى الغالييين بأن الفعل هو ما دل على معىن يف نفسه مقرتنا هوعرف

اصطالح النحاة هو ما دل على معىن يف نفسه ىف ف علي اجلرين فقال الفعل يوشرح الشر 

.١٠االسستقبالاألزمنة الثالثة املضي واحلال و مقرتنا بأحد 

بالفهم والزمن جزء أن الفعل ما يدل على معىن مستقل بأكد حفين ناصف وآخرون 

١١منه مثل قرأ ويقرأ واقرأ

على معىن ستنتج الكاتب أن الفعل هو كل كلمة تدل فمن التعريفات السابقة ا

األزمنة الثالثة املضي و احلال حدوث شيء مقرتنا بأحد مستقل بالفهم يف نفسه و 

صة.اخواالستقبال وله صيغ 

ل في اللغة العربيةالفعقسامأالفصل الثاني: 

ل عدة تقسيمات باعتبارات خمتلفة وهي تشتمل على مايلي :قسم النحاة الفعقد

األمرالمضارع و الماضي و .١

أمر.لفعل باعتبار زمانه إىل ماض ومضارع و ينقسيم ا

.١١) ص.١٩٨٧بريوت: املكتبة  العصربة، ، اجلرء األول (الطبعة احلادي والعشرون؛ جامع الدرس تالعربيةمصطف غالييين، ٩
.١٦٨).ص.١٩٨٨. (الطبعة الثالثة ؛ بريوت: دار الكتب العلمية، كتاب التعريفاتالشريف علي بن حممد اجلر جاين، ١٠

.٤. (سورابايا: املكتبة الشيخ سامل بن سعد نبهان، دون سنة)ص.قواعد اللغة العربيةحفين ناصف وآخرون، ١١
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، مثل ضرب وقرأ.١٢ضيااملاضي هو ما دل على معىن يف نفسه مقرتن بالزمان املو 

للمتكلم ع ما سللكقرأت وأن يقبل تاء الفاعل ١٣وعالمته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة

للمخاطب وإن  فهو للمكتلم وإن فتحت فهيت، فإن ضم١٤خاطبة كقرأتواملخاطب وامل

للمخاطبة.ت فهيكسر 

فصيغة املاضي قد تعرب عن املستقبل مثل إذا جئتين أكرمتك. و كما تعرب عن احلال يف 

قد قامت الصالة. :مثال

، ١٥االستقبالفسه مقرتن بالزمان حيتمل احلال و على معىن يف نواملضارع هو ما دل

، والبد من أن ١٦النواصب واجلوازم. وعالمته أن يقبل السني وسوف و يضرب ويقرأ: مثل 

قاهلمزة للمتكلم الواحد والنون للمتكلم مع أنيت.قولنا :يبدأ حبرف من أحرف جيمعها

.٣٣) ص.١٩٨٧العشرون؛ بريوت: املكتبة العصرية، ة احلادي و ع، اجلزء األول (الطبجامع الدروس العربية ين، مصتطفى غاليي١٢
هذه التاء تكون ساكنة إذا وليها متحرك حنو قالت فاطمة فإن وليها ساكن كسرت للتلخص من التقاء الساكنني كقالت امرأة إال إذا  ١٣

.٦. ص.املرجع السابقكان الساكن ألف اثنني فتفتح حنو قوله تعاىل قالتا أتينا طائعني. انظر : حفين ناصف وآخرون، 
.١٧. ص. سية للغة العربيةالقواعد األساأمحد اهلامشى، ١٤
.٣٣. ص.جامع الدروس العربيةمصطفى غالييين،١٥
. والنواصب حروف تنصب الفعل املضارع وهي أن ولن وإذن وكي. واجلوازم هو ٦. ص. قواعد اللغة العربيةحفين ناصف وآخرون،١٦

املضارعني. انظر : أمحد بن حممد زين الفطاين، خمتصر جدا يف شرح حروف جتزم األفعال املضارعة، إما جتزم فعال واحد وإما جتزم الفعلني 
منت اآلجرومية. (سورابايا : مكتبة اهلداية، دون سنة) ص.
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ومجع  الغائبة والتاء للمخاطب ومفردة الغائبة ظم نفسه والياء للغائب املذكر عغريه أو امل

ا. ومثنا

. )ما تدري نفس ماذا تكسب غدا(ويفيد املضارع معىن احلال إذا سبقه ما النافية مثل

أقول إال الواقع، أو الم تسصالح، أو ليس النافية مثل لإلاأو إن النافية مثل وإن أريد 

.١٧حلقته كلمة اآلن مثل أسافر اآلناالبتداء مثل إين ليحز نين أن تذهبوا، أو

السني مثل سيقول السفهاء، أو سوف مثل كال سوف ويفيد معىن االستقبال إذا سبقه

و أن أتعلم، أو اجلوازم (ما عدا مل وملا) مثل إن تعجل تندم، أأريدتعملون، أو النواصب مثل

ليسجنن وليكونا من (جي مثل لعلي أبلغ قصدي أو حلقته نونا التوكيد مثل أداة الرت 

.)١٨الصاغرين

سرت أمس : وصيغة املضارع ال تعرب عن احلال فحسب، بل قد تعرب عن املاضي مثل 

حىت أدخل املدينة، ويعرب بالصيغ املركبة عن حدث وقع يف املاضى مث استمر يف حنو كان 

يكتب.  

.١٩. (بريون: دار الكتب العلمية ، دون سنة) ص.،القواعد األساسية للغة العربيةأمحد اهلامشي١٧
.١٩. ص. ،القواعد األساسية للغة العربيةأمحد اهلامشي١٨



١٩

االستقبال واألمر هو ما دل على طلب وقوع الفعل من املخاطب بغري الم األمر يف 

اضرب و اقرأ. وعالمته أن يدل على الطلب بالصيغة مع قبوله ياء املؤنثة املخاطبة مثل :مثل 

اضريب و اقرئي.

المتعدي و الالزم .٢

الزم. الفعل باعتبار معناه إىل متعد و ينقسم

فاملتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إىل املفعول به وعالمته أن يقبل هاء الضمري 

اليت تعود إىل املفعول به، وينقسم إىل ثالثة أقسام وهي:

.فهم ولبسمتعد إىل مفعول واحد وهو كثري مثل .أ

اومتعد إىل مفعولني، إما أن يكون أصلها املبتدأ واخلرب مثل.ب وإما ال ،١٩ظن وأخوا

ا. مثل أعطى وأخوا

٢٠أصلهما مبتدأ وخربفاعل والثاين والثالث لج. ومتعد إىل ثالثة مفاعيل، األول أصلها 

ا.مثل أرى وأعلم وحدث وأخوا

) ص.١٩٥٧(الطبعة الثانية عشر: بريوت : املكتبة العلمية،كتاب شد العرف يف فن الصرفأمحد احلمالوي،١٩
.٧٧٤، اجلزء الثاين (بريوت: دار الفكر، دون سنة) ص. املعجم املفصل يف النحو العريبعزيزة فوال بابيت، ٢٠



٢٠

به بل يبقى يف نفس ما ال يتعدى أثره فاعله وال يتجاوزه إىل املفعولوالالزم هو 

مثل ذهب وقام.٢١فاعله

المعلوم والمجهول .٣

ينقسم الفعل باعتبار فاعله إىل معلوم وجمهول.

وله أمساء أخرى وهي الفعل املعروف فاعله املعلوم هو ما ذكر معه فاعله وأسند إليه ف

قرأ الطالب الدرس.، مثل٢٢والفعل املعلوم فاعله واملبين للفاعل

هول ما مل يذكر فاعل يف الكالم لغرض من األغراض، إما لإلجياز اعتمادا على هوا

لتعظيمه ه وإما للخوف منه وإما لتحقريه وإما يذكاء السامع، وإما للجهل به وإما للخوف عل

امه على السامع تهد.مثل٢٣إما فعل ما ال ينبغي ملثله وإما ال سهرت الليل ويكرم ا

الصحيح والمعتل .٤

وضعفها إىل صحيح ومعتل.هة أحرفينقسم الفعل باعتبار قو 

.٢٣. ص. جامع الدرس تالعربيةمصطفى غالييين،٢١
.٢١. ص. قواعد اللغة العربية. حفين ناصف وآخرون، ٧٧٩. ص. املعجم املفصل يف النحو العريبعزيزة فوال بايت، ٢٢

.٥٠. ص. جامع الدرس تالعربيةمصطفى غالييين، ٢٣



٢١

فالصحيح هو ما خلت أصوله من أحرف العلة وهي األلف والواو والياء وينقسم إىل 

وهي : ٢٤ثالثة أقسام

األصلية حرف علة وال مهزة وال مضعفا مثل كتب ههو ما مل يكن أحد أحرفالسامل.أ

ونصر.

املضاعف هو ما كان أحد أحرفه الصلية مكررا لغري زيادة مثل مد وحب..ب

أحرفه األصلية مهزة  وينقسم إىل مهموز الفاء مثل أخذ املهموز هو ما كان أحدج. 

مهموز الالم مثل قرأ.و مهموز العني مثل سأل و 

:وينقسم إىل أربعة أقسام٢٥اثنان منها من أحرف العلةهواملعتل هو ما كان أحد أصول

د ويسر.املثال هو ما كانت فاءه حرف علة مثل وع.أ

حرف علة مثل قال وخاف.هاألجوف هو ما كان  عين.ب

ج.  الناقص هو ما كانت المه حرف علة مثل رمى ورضي.

أحرف أصليان وينقسم إىل قسمني، لفيف مقرون د. اللفيف هو ما كان فيه حرفان من 

وى وحي ولفيف مفروق مثل وقى وويل.مثل ر 

.١٣. ص.قواعد اللغة العربيةحفين ناصف وآخرون،٢٥



٢٢

تصرفم. الجامد وال٥

ومتصرف. جامدقسمنيإىلينقسم الفعل من حيث أداءه 

فاجلامد هو الفعل الذي يلزم صورة واحدة  يف كل حاالت اإلعرب ويشبه احلرف 

، مثل ليس وعسى ونعم وبئس.٢٦واحلدثمن حيث أداء املعىن جمردا عن الزمان 

صرف هو الفعل الذي يقبل التحول من صورة ألداء املعىن املطلوب يف املاضي واملت

سم إىل تام التصرف مثل كتب ويكتب واكتب وناقص التصرف مثل  قين٢٧واملضارع واألمر

. ٢٨كان ويكاد وأوشك ويوشك

. المجرد والمزيد٦

يد.ز إىل  جمرد ومينقسم الفعل باعتبار حرف األصل 

.٢٩رد هو ما كانت مجيع حروفه أصلية وهو قسمان جمرد الثالثي وجمرد الرباعيفا

وهي :٣٠الثالثي ستة أبوابوجمرد

.٧٦٥. ص. املعجم املفصل يف النحو العريبعزيزة فوال بابيت،٢٦
.٧٦٥. ص. املعجم املفصل يف النحو العريبعزيزة فوال بابيت،٢٧
.٦٤. ص.جامع الدرس تالعربيةمصطفى غالييين،٢٨
.٢٩)ص.١٩٥٧(الطبعة الثانية عشر؛ بريوت: النكتبة العلمية، كتاب شد العرف يف فن الصرفأمحد احلمالوي، ٢٩

هذا اصطالح أطلقه اللغويون والصرفيون على املاضى واملضارع معا، وذلك ألن اللغة العربية قددت وزن املضارع بالنسبة ماضيه فجعلت ٣٠
.(الطبعة الثالثة ؛ مكة دراسات يف علم الصرفلكل نوع من املاضي وزنا خاصا يقابله يف املضارع الخيرج عنه. انظر : عبد اهللا درويش، 

.١٢) ص.١٩٨٧مكتبة الطالب اجلامعي، املكرمة: 
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ينصر.- يفُعل مثل نصر -فَعل .١

يضرب.–يفِعل مثل ضرب –فَعل .٢

مينع.-يفَعل مثل منع –فَعل .٣

يعلم. –يفَعل مثل علم –فِعل .٤

حيسن.–يفُعل مثل حسن –فُعل .٥

ينعم.–يفِعل مثل نعم –فِعل .٦

–يدحرج ووسوس –يفعلل مثل دحرج –وجمرد الرباعي له وزن واحد وهي فعلل 

يوسوس.

ن مزيد الثالثي األصلية وهو قسماهواملزيد هو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروف

. ٣١ومزيد الرباعي

د ومزيد حبرفني ومزيد بثالثة أحرف.وينقسم مزيد الثالثي إىل مزيد حبرف واح

فمزيد الثالثي حبرف واحد له ثالثة أوزان وهي :

.٨. ص. قواعد اللغة العربية. وانطر : حفين وآخرون،٢٩. ص.كتاب شد العرف يف فن الصرفاأمحد احلمالوي،٣١



٢٤

أوله ويدل على التعدية غالبا مثل أقمت زيدا أو ىفأفعل بزيادة مهزة القطع.أ

رع أو الدخول يف الزمان واملكان مثل أمسى املسافر االستحقاق مثل أحصد الز 

.٣٢أو الصريورة مثل أقفر البلدوأعرق زيد أو السلب مثل أشفى املريض 

التكثري مثل فّعل، بتضعيف العني ويدل على التعدية غالبا مثل فرحث األم الولد أو.ب

أو سلب أصل الفعل من املفعول مثل قطع زين احلبل أو النسبة مثل كفر زيد عمراً 

. ٣٣قشر عثمان الرمان  أو اختصار احلكاية مثل كرب وسبح

أو التكثري  الفاء ويدل على املشاركة مثل ضارب زيد عمرافاعل، بزيادة األلف بعد .ج

رد مثل سافر حممد أو املواالة مثل تابعت  مثل ضاعف اهللا أجره  أو معىن ا

.٣٤السري

فمزيد الثالثى حبرفني له مخسة أو زان وهي :

كتاب شد . أمحد احلمالوي،١٦. (جومباغ : مكتبة الشيخ سامل بن سعد نبهان دون سنة ) ص. األمثلة التصريفيةحممد معصوم، ٣٢
.٣٩. ص.فن الصرفالعرف يف 

. أمحد احلمالوي، املرجع ١٢. ص. األمثلة التصريفية. حممد معصوم،٣١٦. ص. املعجم الفصل يف علم الصرفزاجي ألمسر،٣٣
.٤١السابق. ص. 

.٤٠.ص. كتاب شد العرف يف فن الصرف. أمحد احلمالوي،٣١٦.ص.املعجم الفصل يف علم الصرفزاجي األمسر، ٣٤



٢٥

ويدل على املشاركة مثل مهزة الوصل يف أوله والتاء بعد الفاءو افتعل، بزيادة األلف .أ

طاوعة فعل مثل مجعت اإلبل فاجتمع أو املبالغة مثل املعمر أو عناختلف زيد

.٣٥أو االختاذ مثل اختدم حممد عثماناكتسب زيد

اركة مثل تضارب زيد تفاعل، بزيادة التاء يف أوله واأللف بعد الفاء ويدل على املش.ب

.٣٦وعة فاعل مثل باعدته فتباعدر مثل متارض الولد أو مطااهظأو التعمرمع 

تفّعل، بزيادة التاء يف أوله وتضعيف العني ويدل على مطاوعة فعل مثل علمت زيد .ج

ذ الفاعل أصل الفعل مفعوال مثل تبنيت والتكلف مثل تشجع أمحد أو إختافتعلم 

. ٣٧يوسف

الزجاج انفعل، بزيادة مهزة الوصل والنون يف أوله ويدل على مطاوعة فعل مثل كسرت .د

.٣٨فانكسر

كتاب شد . أمحد احلمالوي،٢٢. ص.األمثلة التصريفية. حممد معصوم،٣١٧. ص. املعجم الفصل يف علم الصرفزاجي األمسر،٣٥
.٤٢. ص. العرف يف فن الصرف

كتاب شد . أمحد احلمالوي،١٨. ص.األمثلة التصريفية. حممد معصوم،٣١٧. ص. املعجم الفصل يف علم الصرفزاجي األمسر،٣٦
.٤٣. ص.العرف يف فن الصرف

كتاب شد . أمحد احلمالوي،٠٢. ص.األمثلة التصريفية. حممد معصوم،٣١٧. ص. املعجم الفصل يف علم الصرفزاجي األمسر،٣٧
.٤٢. ص. العرف يف فن الصرف

كتاب شد . أمحد احلمالوي،٤٢. ص.األمثلة التصريفية. حممد معصوم،٣١٧. ص. املعجم الفصل يف علم الصرفزاجي األمسر،٣٨
.٤٢. ص. يف فن الصرفالعرف 



٢٦

فّعل، بزيادة مهزة الوصل يف أوله وتضعيف العني ويدل على قوة اللون مثل اسود أ.ه

.٣٩الليل

فمزيد الثالثي بثالثة  أحرف له أربعة أوزان وهي : 

ى الطلب مثل أستغفر اهللا ستفعل، بزيادة مهزة  الوصل والسني والتاء يف أوله ويدل علإ.أ

األمر أو مطاوعة أفعل مثل أقمته فاستقام أو أو وجدان الصفة مثل استحسنت 

.٤٠الصريورة مثل استحجر الطني

ى املبالغة مثل افعوعل، بزيادة مهزة الوصل وتضعيف العني والواو بني العينني ويدل عل.ب

. ٤١اعشوشب املكان

افعّول بزيادة مهزة الوصل والواوين بعد العني ويدل على مبالغة الالزم مثل احروط .ج

.٤٢شعاع الشمس

م ويدل على املبالغة يف اللون افعاّل، بزيادة مهزة الوصل واأللف بعد العني وتضعني الال.د

.٤٣مثل اصفار املوز

كتاب شد . أمحد احلمالوي،٦٢. ص.األمثلة التصريفية. حممد معصوم،٨٣١. ص. املعجم الفصل يف علم الصرفزاجي األمسر،٣٩
.٤٣. ص. العرف يف فن الصرف

كتاب شد احلمالوي،. أمحد ٦٢. ص.األمثلة التصريفية. حممد معصوم،٩٣١. ص. املعجم الفصل يف علم الصرفزاجي األمسر،٤٠
.٤٤. ص. العرف يف فن الصرف

.٨٢. ص.األمثلة التصريفية. حممد معصوم،٩٣١. ص. املعجم الفصل يف علم الصرفزاجي األمسر،٤١
.٣٠. ص.األمثلة التصريفية. حممد معصوم،٩٣١. ص. املعجم الفصل يف علم الصرفزاجي األمسر،٤٢



٢٧

وينقسم مزيد الرباعي إىل مزيد حبرف واحد ومزيد حبرفني.

ومزيد الرباعي حبرف واحد له وزن واحد وهي تفعلل بزيادة التاء يف أوله ويدل على 

رد مثل رد مثل تالْ مطاوعة الرباعي ا أل دحرجت احلجر فتدحرج أو معىن الرباعي ا

. ٤٤الزجاج

فمزيد الرباعي حبرفني له وزنان وهي :

افعنلل، بزيادة مهزة الوصل والنون بعد العني ويدل على املطاوعة حرمجت اإليل .أ

.٤٥فاحرجنم

ثل اقشعر افعلّل، بزيادة مهزة الوصل وتضعيف الالم ويدل على مبالغة الالزم م.ب

.٤٦اجللد

.٣٠. ص.األمثلة التصريفية. حممد معصوم،٩٣١. ص. الصرفاملعجم الفصل يف علم زاجي األمسر،٤٣
.٣٠. ص. األمثلة التصريفية٤٤
.٤٣. ص. األمثلة التصريفية٤٥
.٤٣. ص. األمثلة التصريفية٤٦
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الباب الثالث

ل في اللغة اإلندونيسيةالفع

ل في اللغة اإلندونيسيةتعريف الفعالفصل األول: 

لفعل يف اللغة اتعريفا خاصااليت قرأها الكاتب جيد كتبا تعطيمن املراجع

هو :. اإلندونيسية. وجاء يف املعجم الكبري اللغة اإلندونيسية أن الفعل مبعىن العام
١kata yang menyatakan tindakan atau perilakuKata kerja yaitu

مجة : الفعل هو كلمة تدل على عمل أو سلوك.الرت 

إىل أن الفعل هو :Harimurti Kridalaksanaوذهب
٢ang menunjukkan sebagai predikatKata kerja yaitu kata y

وم مقام املسند إليه.قتالرتمجة : الفعل هو كلمة 

عبد املعز وآخرون أنه قد خيتلف الباحثون يف تعريف الفعل يف اللغة وذكر 

ا، سواء أكانت من ناحية  اإلندونيسية ولكنهم أضافوا بأنه ال بد من خصائص يعرف 

صرفية أم من ناحية حنوية.

1 Tim prima pena, kamus besar bahasa indonesia (jakarta : Gitamedia press, tth) hal.845.
2 Harimurti kridalaksana, kamus linguistik. Edisi ketiga (Cet. 1 ; jakarta : PT. Gramedia pustaka

Utama, 1993) hal.276.
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باحث خالصة بأن الفعل يف اللغة اإلندونيسية كما السابقة يعرض الفمن البيانك

األخرى كلمة تدل على عمل ويعرف خبصائص خمصوصة إما صرفية هو يف سائر اللعات 

حنوية.وإما

نوع الفعل في اللغة اإلندونسيةالفصل الثاني : 

:٣كما يأينبصدد الفعل نوعان  ينبغي أن نفهم أن اللفة اإلندونسية  هلا 

ذريالفعل اجل.١

يف اجلملة هلاستعماجيوز من الفعلالفغل دون بناء اجلملة، هذ النوعوهو

. مثل كما يأين:٤املفيدة أو غري مفيدة

 تسكنأين?)di mana ?anda tinggal(

–على رساليتيف جاوى فردوصلت ذا إ

(jika anda sampai di Jawa,maka balaslah surat saya)

يوماليفالنوم حول سته ساعةإىلتاجحن?
(apakah kita membutuhkan tidur selama enam jam sehari ?)

3Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (jakarta : pusat dan pembinaan dan
pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan, 1985) hal. 104.

4 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.107.



٣٠

هناك عدده  يف اللغة ،هذا النوع من الفعل من خالل املعاجمنعرف معاين

كما يأيت:٥سيةياإلندون

Ada Gugur Jatuh Mandi

Bangun Hancur Kalah Mati

Cinta Hidup Lahir Menang

Datang Hilang Lari Minum

Duduk Ikut Makan Muak

Naik Rasa Tenggelam Tumbang

Paham Sadar Terbit Tumbuh

Pecah Suka Tiba Turun

Pergi Tahan Tidur Tamat

Pulang Tahu Tinggal Yakin

kata kerja turunanلصقيالفعل ال.٢

:   ٧نوع الفعل  املنصرف من أصله،٦ما يصاغ يإضافة الزوائدهو لصقيالفعل ال

5 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.107.
.٨) ص.١٩٨٢(الطبعة األول؛ بيوت : مكتب لبنان، معجم علم اللغة النظريالدكتور حممد علي اخلويل، ٦

7 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.108.



٣١

)transposisi(تبديل)١

تبديل هو عملية للحد من الكلمة اليت يظهر انتقال كلمة من فئة النحوية واحد 

الفئة النحوية إىل آخر دون تغيري شكله. من الطريقة اسم، على سبيل املثال املستمدة 

. مثل كما يأيت:٨الشارع الفعل

Dasar K.K turunan

Telepon > Telepon

Cangkul > Cangkul

Sikat > Sikat

)reduplikasi(مضاعفة)٢

مثل كما يأيت: ٩قاعدةتكرارهومضاعفة

Dasar K.K turunan

Lari > Lari-lari

Makan > Makan-makan

Tembak > Tembak-menembak

Terka > Menerka-nerka

)pemajemukan kata(يضاعفومما)٣

وحدةحبيثالقاعدةمنأكثرأواثننيالكشفيةأواندماجهويضاعفومما

، مثل كما يأين:١٠معىنمنواحدة

8 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.108.
9 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.109.



٣٢

Dasar K.K turunan

Beli > Membeli

Darat > Mendarat

Temu > Bertemu

Sepeda > Bersepeda

يف اللغة اإلندونيسيةالفعل اللصقيتنصرف .٣

proses penurunan kata kerja bhs indonesia

konfiksوالحقة،بادئة،: الفعلالشتقاقتستخدمالحقةأويضعواأنواعأربعةهناك

كمااللواحق،. القاعدةمقدماالالحقهالبادئة،تسمىماغالبااليتبادئة،وضعيتم. أقحم

اليتوالالحقاتالبادئاتمنمزيجهوKonfiks. القاعدةوراءوضعيتمالحقة،دعا

منشكلهوإدراج،أيضايسمىماوهوأقحم،. وطنيةوحدةوتشكيلالقاعدةتكتنف

.املتوسطةقاعدةيفوضعهايتمالالحقاتأشكال

ذلك،جانباىل. -berونصيبقفز،-mengالفعلالبادئاتالواردةاإلندونيسيةيف

. اجلملأوبنودمنمعينةأنواععلى-mengحملحلالذيواألكثرالبادئة-يفأيضاهناك

متأخروقتإىل-berهوالفعلKonfiks.و،kan،-i-وهيثالثة،هناكألفعالاللواحقعدد

.ومتأخر

10 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.109.



٣٣

بنيواملواءمةأوال،. التالينيشرطنياستيفاءمتإذاkonfiksلتشكيلوالالحقاتالبادئات

كلمةإىلنفسهالوقتيفتعلقالالحقاتكالأنيعينوهذامطلقة،والالحقاتالبادئات

:١١التايلاملثاليفالنظر. القاعدة

a. Para pengungsi berdatangan

b. Mereka kejatuhan pohon.

وصولهلدى. واخلريفآتهوكلمنأعالهاملثاليفالثانيةاألساسيةاألفعال

قاعدةإىلواحدوقتيفاضافته-berمتأخروقتيفوالالحقاتالبادئاتأشكال،

.١٢.سقوطشكلتنتجاليتاألساسيةوسقوط"متأخروقتيفوباملثل،konfiks.قادمة

تزالالكلمةشكلعلىيرتكلنأنهالالحقاتمنواحدفصلأنهوالثاينواملطلب

.التايلاملثاليفالنظر. املعىنتتبعاملمكنمنيزالالواليتملموسة

• mereka kecurian mobil

• pak asmuni berhalangan

curianألنه يف لغتنا هناك كلمةke-curianعلى الوجه ميكن فصل يف kecurianكلمة 

لذلك، curian.وkeال ميكن أن تعزى من دجمها kecurianومع ذلك، فإن معىن الفعل.

-keإىل -anهو'konfiks. بدال من ذلك، الفعل غائب ال تتشكل على أساس عربhalang

11 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h..110
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٣٤

-konfiksberو -anولكن من البادئات ،ber-مع النماذج اليت كانت يفbersufik وهو ،

جنبا إىل جنب والعقبات ليس فقط ميكن تتبع من االندماج يف حد ذاته، -berمعىن .عائق

مع -berوهي، -berولكن حىت من القاعدة العامة يف اإلندونيسية حول البادئات

mempunyai halangan١٣"عىن ومberhalanganوهكذا، ”mempunyai”معىن

(pengabungan prefiks dan sufiks)البادئاتو دمج واللواحقأ. 

ومع ذلك، يف الواقع العكس هو غري .يف األساس البادئات ميكن انضم مع الحقة

prefiksقادرة على االنضمام إىل أي البادئة الحقة لتشكيل البادئات الفعل االندونيسية

ke-ليكون غري قادر على االنضمام الحقة-kanأو) -i إال يف األفعال األساسية

an-وتكون قادرة على االنضمام إىل-di.و،-meng-،per- ،terللمعرفة)؛ البادئات

an-والبادئات فقط لالنضمام إىل.الحقةi-ال ميكن االنضمام إىل-Berبادئة.الحقة

.١٤هنا مثال على التوايل.أعرفعلى الكلمة -iالحقة ومع
1 Meng- -kan : 2 Meng- -i :

Menidurkan Merestui

Membelikan Membohongi

Mendekatkan Mendekati

3 Meng- -i : 4 Per- -i :

Merestui Perbaiki

13 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.110.
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٣٥

Membohongi Perlengkapi

Mendekati Peringati

5 Ber- -kan : 6 Ber- -an :

Berdasarkan Berjatuhan

Berisikan Bepergian

Berpedomankan Berdatangan

7 Ter- -kan : 8 Ter- -i :

Terselesaikan Terpenuhi

Terabaikan Teratasi

Terlemparkan Tersaingi

9 di- -kan : 10 di- -i :

Ditentukan Didatangi

Dihabiskan Dibatasi

Dituliskan Diulangi

11 Ke- -an :

Kelaparan

Kejatuhan

Kecurian

(urutan afiks)ترتيب الالحقاتب.

وقد قدم فوق االندماج بني البادئات والالحقات. بني البادئة نفسه هناك أيضا تسلسل 

-mengاليت جيب اتباعها إذا البادئات مها على نفس األساس. التسلسل األول هو بادئة 

وشكل memperأو-berهو دائما يف أقصى اليسار املوقف. مث أعقبت قفز نصيب بادئة 



٣٦

,memperjuangkan, memperkecilعركة كلمة، كما هو احلال يف امل- عضو memperbaiki,

memberhentikan, memberlakukan,وmemberangkatkan١٥.

إذا .البادئة يف مواقف معينة-mengهو جتسيد آخر لل-diو-terبادئة أكثر

meng-على البادئات الفعل متعدية، مثter-وdi-أكثر وتكون قادرة على أن حتل حملها.

:ملثال
Membeli -- Dibeli -- Terbeli

Membawa -- Dibawa -- Terbawa

Memberangkatkan -- Diberangkatkan -- Terberangkatkan

أخرى معظم املطلقني واحتلت نفس املوقف -terمع -diمن -meng، ا لككذو 

إىل تكون قادرة على االنضمام إىل البادئات أخرى إال يف حالة -keبادئة.يف ترتيب الفعل

=mengetahui.معرفة ketahui=tahu- لن تكون قادرة an-، وkan ،-i-وباملثل احقة=

ليس البادئات ، كما هو احلال يف وأشار-keوجتدر اإلشارة إىل أن اللبادئة.على االنضمام

.١٦عللفا

الفعلقت متأخر منإىل و an-ميكن أن تنضم فقط-keوفيما يتعلق احقة،

kejatuhan ،kehujanan،وkecurian

15 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.116.
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٣٧

Morfonemik.ج

، ومعظم التغيريات شكل وفقا لكالم صوت -terو-meng- ،per-,ber-،berبادئة

صوت إىل صوت آخر وفقا لصوت األويل أو صوت اليت عملية تغيري .األساساألولية

جلميع البادئات قواعدmorfomofenikوهنا.morphophonemicتسبق دعت عملية

..١٧واللواحق اإلندونيسية

١.morphophonemicبادئةmeng-

-mengوهناك مثاين قواعد اللبادئات Morphophonemic. قواعد٥-١ال تنطبق

Morphophonemic تنطبق على عدد ٧املادة .٦إىل أحادي األساسية، وغطت يف املادة

..-mengعلى أن أمناط مضاعفة مسبوقة٨من قاعدة األجنبية واملادة 

/إذا أضيفت إىل أسفل اليت تبدأ مع صوت ). ١ a / ،/ i / ،/ u / ،/ e/ ،/ o/ / ،

/ₔ / ،/ k / ،//g ،/ h/ أو/ x -menيبقى -meng، شكل/ /meng-رجال.
Meng- + Ambil > Mengambil

Meng- + Ikat > Mengikat

Meng- + Ukur > Mengukur

Meng- + Elakkan > Mengelakkan

Meng- + Olah > Mengolah

Meng- + Eratkan > Mengeratkan

Meng- + Kalahkan > Mengalahkan

17 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.118.



٣٨

Meng- + Garap > Menggarap

Meng- + Harap > Mengharap

Meng- + Khawatirkan > Mengkhawatirkan

/إذا أضيفت إىل أسفل اليت تبدأ مع صوت ). ٢ l / ،/ m ،n// ،//ñ ،/ñ/ ،

/ r /،/ y /أو / w ،-Meحتولت إىل -meng، تشكيل /

:على سبيل املثال
Meng- + Latih > Melatih

Meng- + Makan > Memakan

Meng- + Namai > Menamai

Meng- + Nyatakan > Menyatakan

Meng- + Nganga > Menganga

Meng- + Ramaikan > Meramaikan

Meng- + Yakinkan > Meyakinkan

Meng- + Wajibkan > Mewajibkan

/إذا املضافة على أساسها تبدأ مع صوت ). ٣ d/ أم/ t/تشكيل ،meng-

:ملثالا-men-/men.حتولت إىل رجال
Meng- + Datangkan > Mendatangkan

Meng- + Tanamkan > Menanamkan

، /f/، أو /b/ ،/p/صوت /إذا كان املسؤول على أساسها يبدأ مع). ٤

-memحتولت إىل -mengتشكيل  / mem- /..



٣٩

Meng- + Babat > Membabat

Meng- + Patuhi > Mematuhi

Meng- + Fokuskan > Memfokuskan

/، /c/،/j/إذا أضيفت إىل أسفل اليت تبدأ مع ). 5 s /و/ s ، تشكيل /

meng- حتولت إىلmeny- يف اإلمالء موحدة شكل نؤسسه ./التحميل/

يف األساس رجاليف بداية مبسطة/sy/و /j/,/c/االنضمام إلكرتوين

ditetapkaيف قواعد اإلمالء القدمية لتجنب كتابة هذا التقرير :مالحظ

menjtjariوmendjadjah.ريد إلكرتوين اختفاءj .حىت اآلن احملافظة على)(
Meng- + Satukan > Menyatuhkn

Meng- + Sadari > Menyadari

Meng- + Sucikan > Menyucikan

Meng- + Cari > Mencari

Meng- + Jatuhkan > Menjatuhkan

Meng- + Syaratkan > Mensyaratkan

mengeإىل -mengإذا أضيفت إىل أحادي األساسية، يتحول شكل ). ٦

وباإلضافة إىل ذلك، هناك شكل غري قياسي، وهي اليت تتبع منط أعاله .رجال

.5-1دون أي سحق
Meng- + Tik > Mengetik

Meng- + Bom > Mengebom



٤٠

Meng- + Cek > Mengecek

Meng- + Pel > Mengepel

Meng- + Rem > Mengerem

يتم التعامل مع الكلمات املشتقة من لغات أجنبية خيتلف، اعتمادا على ). ٧

عندما ال تزال جديدة نسبيا، ال ينطبق على.وترية ومدة الكلمة اليت نستخدمها

أمام -mengالحظت فقط املباريات التعبري مع مالحظة أن .عملية سحق أعاله

/قاعدة األجنبية الذي يبدأ ب  s .رجال/ Men- إذا كان هناك شعور قاعدة

.اتباع القواعد العامةmorfofonemiknyaمألوفة، 
Meng- + Produksi > Memproduksi

Meng- + Klasifikasi > Mengklasifikasi

Meng- + Transfer > Mentransfer

Meng- + Protes > Memprotes atau memrotes

Meng- + Proses > Memproses atau memroses

Meng- + Diskusikan > Mendiskusikan

Meng- + Impor > Mengimpor

Meng- + Sukseskan > Mensukseskan atau menyukseskan

، وكرر أساسا مع احلفاظ على متكرريقوم واحدةإذا كان الفعل الذي ). ٨

اليت أمام قاعدة-ngeأحادي األساسية احلفاظ على عنصر.سحق أول ساكن

.متكررال يشارك )إن وجدت(حقة .متكر



٤١

Tulis > Menulis > Menulis-nulis

Karang > Mengarang > Mengarang-ngarang

Sulitkan > Menyulitkan > Menyulit-yulitkan

Pijat > Memijit > Memijit-mijit

Cek > Mengecek > Mengecek-ngecek

Baca > Membaca > Membaca-baca

Ulangi > Mengulangi > Mengulang-ulangi

-perالبادئاتMorphophonemicه. 

per١٨-البادئاتMorphophonemicهناك ثالث قواعد 

/عند إضافتها إىل قاعدة اليت بدأت مع-peنصيب حتولت إىل-perالبادئة ). ١ r/

/ₔr/أو سعر األساس األول صوت ينتهي 

:على سبيل املثال
Per- + Rendah > Perendah

Per- + Ringan > Peringan

Per- + Runcing > Peruncing

Per- + Kerjakan > Pekerjakan

عندما تضاف إىل الشكل األساسي -pelنصيب حتولت إىل -perبادئة ). ٢

للتعليم

18 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.118.



٤٢

Per- + Ajari > Pelajar

و 2نصيب تغيري شكل عندما انضم مع قاعدة أخرى خارج قواعده ال-perالبادئة ).٣

.أعاله٣
Per- + Lebar > Perlebar

Per- + Panjang > Perpanjang

Per- + Luas > Perluas

-berالبادئات Morphophonemicو. 

.ber١٩-البادئاتاىل Morphophonemicقواعدهناك أربعة

/r/كانت عند إضافتها إىل قاعدة اليت بدأت مع صوت-beإىل -berالبادئة ). ١

:على سبيل املثال
Ber- + Ranting > Beranting

Ber- + Rantai > Berantai

Ber- + Runding > Berunding

./إيه /إىل ملا كانت إذا مت إضافة سعر األساس إىل أقاصي األوىل مع -berالبادئة).2

:على سبيل املثال

Ber- + Kerja > Bekerja
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٤٣

Ber- + Serta > Beserta

Ber- + Pergi + an > Bepergian

:قارن مع
Ber- + Karya > Berkarya

Ber- + Kurban > Berkurban

.إذا أضيف على أساس معني-belإىل -berالبادئة ). ٣

:على سبيل املثال
Ber- + Ajar > Belajar

Ber + Unjur > Belunjur

.أعاله3-1ال يتغري شكل عندما يقرتن مع قواعد خارج األساسية -berبادئة ).٤
Ber- + Layar > Berlayar

Ber- + Main > Bermain

Ber- + Peran > Berperan

-terالبادئاتmorphophonemicز. 



٤٤

.٢٠من غريهاterMorphophonemic-هناك ثالث قواعد البادئات 

يتحول إىل الشركة املصرية لالتصاالت عند إضافتها إىل -teشيء -terالبادئة ). ١

./r/قاعدة اليت بدأت مع صوت 
Ter- + Rebut > Terebut

Ter- + Rasa > Terasa

Ter- + Raba > Teraba

/إذا كانت الفرتة األوىل من الكلمات األساسية انتهى مع الصوت ). ٢ er/ للصوت

/ r .بعضهاالهرالقائمة اليت تظ-terيف معظم بادئة/
Ter- + Percaya > Terpercaya

Ter- + Cermin > Tercermin

Ter- + Percik > Tepercik

.ال يتغري شكلها-terخارج املدينة القواعد املذكورة أعاله، ). ٣
Contoh :

Ter- + Pilih > Terpilih

Ter- + Bawa > Terbawa

Ter- + Luka > Terluka

Ter- + Ganggu > Terganggu

20 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.124.



٤٥

-di.البادئاتmorphophonemicح.

.٢١البادئة ال يتغري الشكلdi-جنبا إىل جنب مع أي قاعدة، 

:على سبيل املثال
di- + Beli > Dibeli

di- + Ambil > Diambil

di- + Pukul > Dipukul

di- + Tes > Dites

kan-احقة morphophonemicط. 

.٢٢عند إضافتها إىل قاعدة حيث كلمة بو-kanال يتغري الحقة 

:على سبيل املثال
Tarik + -kan > Tarikkan

Letak + -kan > Letakkan

اية املطاف an-قة حلامع kan-حقة الوكثريا ما خيلط  هذا األساس كان حيدث يف 

.كما هو احلال يف كلمة وإطالق النار/ك/مع صوت 

i–قة حلاmorphophonemicي. 
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٤٦

التغيري أيضا دون تغيري عند إضافتها إىل كلمة i-، الحقة kan-كما هو احلال مع 

/كلمة بسيطة أن ينتهي مع صوت .القاعدة i ليس هناك كلمة .جيب أن يتبعها الحقة/

.٢٣"mengisii، و'memperii'،"mengiriiمثل

an-احقة Morfonemikك. 

إذا كان .يغري الشكل عند جنبا إىل جنب مع أي كلمة األساسيةالan-مل احقة 

.٢٤الحقة-an، مث يف كتابة صوت االحنياز مع /a/األخري على صوت األساسي هو 

:على سبيل املثال
Dua > Berduaan

Sama > Bersamaan

Mesra > bermesraan

23 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h..126.
24 Hasan,Alwi.dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.h.126.
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بعالباب الرا

يةل في اللغة العربية واللغة اإلندونيسدراسة تقابلية بين الفع

الفعلالغتين بصدد أوجه التقابل بينلفصل األول :ا

بصدد .واإلندونيسيةالعربيةاللغةبنيالتقابالتبعضاملؤلفيصفالقسمهذايف

.املعىنأساسوعلىالوقتعلىبناءالفعل

تقابل األزمنة .أ

كل منهما الزمان لكنهما يف  إن الفعل يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية تقبل 

م األحيان فيدل العربية عن الزمان بأبنيته يف معظخيتلفان يف التعبري، فيعرب الفعل يف اللغة 

مر ولكل ألقسمه الغويون إىل ماض ومضارع و ماعلى املاضي واحلال واإلستقبال. وعلى 

.ينالثالثة بناء مييزه عن القسمني اآلخر هذهواحد من

ضى مثاله كتب وقرأ افالفعل املاضي يدل يف أغلب األحوال على حدث يف زمن م

ومسع. ويرتدد ومن الفعل املضارع بني احلال واإلستقبال فهو يعرب عن حدث جرى وقوعه 

الفعل مثل سني وسوف تتصدرانإىل احلال. ويعرب عن اإلستقبال يلعند التكلم واستعمر 
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سيكتب وسيقرأ وسوف يكتب وسوف يقرأ، ويدل األمر على حدث يتوقع حدوثه يف 

قرأ.أكتب و مثل أاملستقبل

وإن داللة الفعل يف اللغة العربية على الزمان غري مطردة. فصيغة املاضي قد تعرب عن 

الصالة. وقد املستقبل مثل مل يقرأ التلميذ الدرس. وكما تعرب عن احلال يف مثال قد قامت 

من املاضي حنو إذا جئتين أكرمتك.تتكون مجلة الشرط بفعلني ماضيني دون داللة على الز 

وصيغة املضارع ال تعرب عن احلال فحسب، بل قد تعرب عن املاضي مثل سرت أمس 

حىت أدخل املدينة، ويعرب بالصيغ املركبة عن حدث وقع يف املاضى مث استعمر يف حنو كان 

يكتب.

ا قليلة اخلصائص  ال تتصرف فاألفعال فيها بقياس العربيةوأما اللغه اإلندونيسية فإ

ال تتصرف إىل الزمان وال تعرب عن الزمان بصيغته ألن جذور األفعال التتصرف كما يف اللغة 

فيستعمل البناء الواحد يف املاضي واملضارع. والزمن يف اللغة اإلندونيسية يفهم من العربية

، فنفس الصيغىة ميكن أن تستعمل عند التعبري عن املاضي واحلال واملستقبل مثل :السياق

makan: ميكن أن تعين ما يلي

آكل األن، فتعرب عن احلال

آكل دائما، فتعرب عن احلاضر املستمر
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آكلت، فتعرب عن املاضي

إىل الوقت املخصص، فإنه يعرب عن ذلك اأريد اإلشارةو فإذا كانت اجلملة مبهمة 

:بزيادة كلمة أو عبارة مناسبة تدل على زمن الفعل. ومن ذلك ما يدل على زمن مضى وهي

sudah: (تعرب عن املاضى)،مثل

شرب حممد املاء

Baru sudah)عرب عن املاضي القريب)، مثل :ت

قليلقبلصليت 

Tadi siang: (البارحة)، مثل

البارحةتعلم علم يف 

kemarin: (أمس)،مثل

ما ذهبت إىل املدرسة أمس

ما يدل على زمن احلاضر وهي :هاومن

sekarang: (اآلن)، مثل

الولد يأكل الرغيف اآلن 

 : (حينما)،مثل
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ه.امكان يقرأ القرآن حينما أنت أم

:ومنه ما يدل على الزمن املستقبل وهو

mau البعيد)، مثل :(تعرب الزمن املستقبل القريب أو

أريد أن أتعلم يف الفصل.

سوف أدرس يف مكاسر.

: (تعرب عن زمن املستقبل)، مثل

سأذهب إىل بيتك.

: (تعرب عن زمن املستقبل)، مثل

سألعب الكرة بعد.

besok: (زمن الغد)، مثل

ال يتعلم التالميذ غدا.

 الفعل الذي يدل على األمر، ويصاغ بسابقة أوالpa حقةi: مثل ،

علم أو الدك.

اقرأ كتابك.
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فمن املباحث السابقة تأيت األفعال يف اللغة العربية اليت تعرب عن الزمن بصيغه 

الثالث، بينما تأيت األفعال يف اللغة اإلندونيسية اليت تعرب عن الزمن بصيغة واحدة، وتفهم 

اللغة املتحدث بمن السياق أو بزيادة كلمة خاصة تدل على زمن الفعل. وهذا يعين أن

جيد استعمال صيغة فعلية واحدة للتعبري عن زمن الفعل قداإلندونيسية اليت اعتاد على

لعربية تتطلب من استعمال صيغ متعددة.صعوبة عندما جيد أن اللغة ا

عاين امل. تقابل ٢

ما كما حبثنا يف املبحث السابق أن أبنبة الفعل يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية إ

أو إما أن تكون مزيدة هلا معان كثرية. وسيبحثها الباحث متابلة إىل ما جمذردةأن تكون 

تلى :

صياغة ما يدل على املتعدي)١

رد أو إما صياغ الفع ل ما تدل على املتعدى يف اللغة العربية إما بصيغة ا

رد حنو يد األندلس. واملز التلميذ الدرس وفتح طارق: قرأبصيغة املزيد. فا

اآلتية :يأيت على الصيغ

بصيغة أفعل مثل أكرمت األستاذ
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بصيغة فّعل مثل فرح الولد والديه

 بصيغة فاعل مثل قاتل املسلمون املشركني

عمرامعبصيغة افتعل مثل اختلف زيد

صاحيةمعبصيغة تفاعل مثل جتادل عمر

بصيغة تفعل مثل تعلمت اللغة العربية

 ماملؤمنون ربصيغة استفعل مثل استغفر

تدل علم املتعدى يف اللغة اإلندونيسية كما يف اللغة  العربية ل ماالفعاغوصي

رد يف العربية   واملزيد. فاستعمال الصيعة  وهو بصيغة اجلذر وهي تقابل صيغة ا

اجلذري يف اإلندونيسية غري موجود إال باقرتان الضمري، خنو.

علمت صاحيب.

يد علي.بمسكت أ

رساليت ؟يت أأر 

املتعدي تأيت على الصيع اآلتية : ئدلواملزيدات اليت على

مثل : ،-mengبسابقة .أ

أخذ املاء
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،مثل :-meبسابقة  .ب

كثري من الناس يشاهدون كرة القدم

،مثل :-berج. بسابقة 

علي فكر كثريا درسه

فمن البحث السابق يرى أن أبنية الفعل الىت تدل على املتعدي يف هاتني 

أكثر بناء من يف اللغة العربية. وهلذا ندونيسيةوالتعبري يف اللغة اإلاللغتني متنوعة، 

تصعب ترمجة أحد مها إىل اآلخر.

. صياغة ما يدل على الالزم)٢

رد أو إما ل ما تدل على الالزم يف اللغة العربية إما ياغ الفعص بصيغة ا

بصيغة املزيد. فاجلذري خنو ذهب سعيد وشجع خالد. واملزيد يأيت على الصيع 

اآلتية :

بصيغة انفعل مثل كسرت الزجاج فانكسر

بصيغة تفاعل مثل متارض الولد

 بصيغة افتعل مثل اجتمع التبميذ يف الفصل

 ّوجههاسودّ بصيغة افعل مثل
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 ّاملوزمثل اصفارّ بصيغة افعال

بصيغة افعول احروط شعاع الشمس

 بصيغة افعلل مثل اقشعر اجللد

نلل مثل حرمجت اإليل فاحرجنم عبصيغة اف

تأيت على الصيع اآلتية :   مواملزيدات بالزوائد اليت تدل على الالز 

مثل :-mengبسابقة .أ

أستعملت احلذاء إىل املدرسة 

بصيغة التكرار.مثل : .ب

الدرسمتارض عثمان وقت 

. صياغة ما يدل على املشاركة )٣

ل ما تدل على املشاركة يف العربية على ما يلي :ياغ الفعصو 

بصيغة فاعل مثل ضارب زيد عمرا.أ

بصيغة تفاعل مثل ختاصم الطالب يف الفصل .ب

عن عمرج. بصيغة افتعل مثل اختلف زيد
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ل ما تدل على املشاركة يف اللغة اإلندونيسية بسابقة  ويصاغ الفع

meng-: حنو

عن علي مع فالنتطا

. صياغة ما يدل على التكثري )٤

علي حنو قطعّ ل ما تدل على التكثري يف اللغة العربية صيغة فعلّ باغ الفعصو 

ل ما تدل على ياغ الفعصجره. و احلبل، أو صيغة فاعل حنو ضاعف اهللا أو

التكثري يف اللغة اإلندونيسية على النحو التايل :

مثل :me....iبعال .أ

مارس أيب الرياضة 

Ayahku olahraga

. صياغة ما يدل على اإلطهار أو التكلف)٥

ل ما تدل على اإلظهار يف اللغة العربية صيغة تفاعل حنو ياغ الفعصو 

ل ما تدل على ياغ الفعصلد وصيغة تفّعل حنو تشجع أمحد. و متارض الو 

صيغة التكرار حنو :اإلظهار أو التكلف يف اللغة اإلندونيسية 

متارض عثمان وقت الدرس
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هول )٦ . صياغة ما يدل على املعلوم وا

عل وتعري صيغة الفعل يف اللغة العربية عند بنائه للمجهول، فيبىن الف

حنو كتب وضرب. وإذا كان وسطه املاضي بفتح آخره وكسر ما قبل آخره

املضارع للمجهول بضم أوله ألفا قلبت ياء وكسر أوله حنو قيل. ويبىن للفعل

تهد. وإذا كان آخره أو ما قبل آخره ياء أو  وفتح ما قبل آخره حنو يكرم ا

واوا قلبت الفا حنو يقال ويزاد.

حنو :-diية تلصق بسابقة  الفعل للمجهول يف اللغة اإلندونيسولبناء 

ضرب أمحد.

Ahmad dipukul

ال يف هاتني اللغتني كثرية. أن معاين األفعيظهر فمن املباحث السابقة

عتمد على االشتقاق من صيغ جمردة عن الزوائد أو عنها يف اللغة العربية يفالتعبري

بأبنية املزيدات، وكانت أصول الكلمة فيها واحدة. ولكل صيغة منها معان 

خاصة تدل عليهما.



٥٨

أثارها هذا التقابل بينهماالمشكالت التي: الفصل الثاني

منالتشكليفاالختالفمسألةهياللغتنيهاتنييفظهرتاليتالقضايابنيومن

بنياملشاكلوصفيليوفيماومعىن،الوقتمنإماواإلندونيسيةالعربيةاللغةيفالفعل

.اللغتني

الفعل املاضي يدل يف أغلب األحوال على حدث يف زمن مضى مثاله كتب وقرأ 

ومسع. ويرتدد ومن الفعل املضارع بني احلال واإلستقبال فهو يعرب عن حدث جرى وقوعه 

تصدران الفعل مثل وسوف عند التكلم واستعمر ذلك احلال. ويعرب عن اإلستقبال يالسني 

ويدل األمر على حدث يتوقع حدوثه يف سيكتب وسيقرأ وسوف يكتب وسوف يقرأ،

املستقبل كاكتب واقرأ.

وإن داللة الفعل يف اللغة العربية على الزمان غري مطردة. فصيغة املاضي قد تعرب عن 

املستقبل مثل مل يقرأ التلميذ الدرس. وكما تعرب عن احلال يف مثال قد قامت الصالة. وقد 

من املاضي حنو إذا جئتين أكرمتك.داللة على الز تتكون مجلة الشرط بفعلني ماضيني دون 

وصيغة املضارع ال تعرب عن احلال فحسب، بل قد تعرب عن املاضي مثل سرت أمس 

حىت أدخل املدينة، ويعرب بالصيغ املركبة عن حدث وقع يف املاضى مث استعمر يف حنو كان 

يكتب.
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ا قليلة اخلصائص اإلعرابية ال تتصرف فاألفعال فيها ال وأما اللغه اإلندونيسية فإ

التتصرف كما يف اللغة تتصرف إىل الزمان وال تعرب عن الزمان بصيغته ألن جذور األفعال 

ا تعرب باجلذر العربية فيستعمل البناء الواحد يف املاضي واملضارع بينما اللغة اإلندونيسية فإ

ه. وهذا يعين أن متعلمي أو اللصق أو التكرار، ولكل واحد منها معىن خاص خيتلف عن غري 

اللغة العربية من اإلندونيسيني يواجهون صعوبات يف اشتقاق صيغ عديدة من أصل واحد 

ويف التمييز بينهما إذ أن تعليم الصيغ الصرفية يرتكز على الوظائف الداللية لألوزان املختلفة 

ا وهذاأن ذلك وال شك  يصعب للمتعلمني.تطلت معرفة املعاين الداللية لكل الزوائد وأوزا

ما تلى :

صياغة ما يدل على املتعدي)١

صياغة ما يدل على الالزم)٢

. صياغة ما يدل على املشاركة )٣

. صياغة ما يدل على التكثري )٤

. صياغة ما يدل على اإلطهار أو التكلف)٥

هول )٦ . صياغة ما يدل على املعلوم وا
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التشابه بني اللغتني العربية وبعد، فعلى الرغم من تغلب أوجه االختالف على أوجه 

واإلندونيسية فإننا نود أن نشري إىل بعض أوجه التشابه بينهما وهو كاآليت :

منة فيهما تنقسم إىل ثالثة أقسام وهي ماض وحال ومستقيل، فيعرب ز إن األ.١

منة يف اللغة اإلندونيسية تعرب بكلمة خمصوصة تدل ز املاضي يف العربية بصيغته واأل

عليها، فيعرب املضي باقرتان كلمة (تعبري عن املاضي)، و (تعبري عن املاضي 

القريب)، و البارحة، و (أمس). وبعرب احلال باقرتان كلمة (اآلن)، و (حينما). 

الغد) وبعرب املستقبل باقرتان كلمة (بالسني أو سوف)، املقيدة (بالسني)، و (

األمر.عنوالفعل الذي يدل 

ا تعري بأحرفه األصلية أو املزيدات وكذلك اللغة اإلندونيسية قدإن اللغة العربية .٢ فإ

تعبري باجلذر أو الزوائد ولكل الصيغة معىن خاص.قد



٦١

خامسالباب ال

الخاتمة

الخالصة :فالفصل األول

ية، جه التقابل بني اللغة العربية واللعة إلندونيسأو لنان املباحث السابقة وضحت م

ا : وفيما يلي بيان خالصا

يف هذا البحث ترجع بصصد الفعلأوجه التقابل بني اللعة العربية واللغة اإلندونيسية.١

إىل تقابل أزمنة األفعال بينهما وتقابل معاين األفعال فيهما.

إىل مضارع و ماضينقسمو أزمنة الفعل بواسطة صيغه وأبنيته، تعرب اللغة العربية عن .٢

بناء واحد. ويعرب بلو ينقسم هذاال أمر. بينما جند أن الفعل يف اللغة اإلندونيسية 

الفعليتعلقالزمان اليت ندونيسية بالكلمات املساعدة أو ظروفعن الزمن يف اللغة اإل

.منها

ا على اإلشتقاق. وأصول الكلمة فيها .٣ اللغة العربية لغة تصريفية تعتمد يف بناء مفردا

متحدة، وهي حتمل املعىن األساسي الذي تدور حوله معاين كل الصيغ املشتقة من 
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ا على اجلذر جذر واحد. وأما اللغة اإلندونيسية فهي ل غة لصيقة تعتمد يف بناء كلما

أو اللصق أو التكرار.

بعدة وتشرتك الداللة الوظيفية لألفعال املزيدات يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية.٤

أو التكثري أو اإلظهار أو التكلف أو املبين لداللة على التعدي أو اللزوحمعان، منها 

هول. وتوجد الداللة الوظيفية يف اللغة العربية ما ال توجد يف اللغة  للمعلوم وا

اإلندونيسية اليت تدل على االستحقاق والصريورة واملواالة واملبالغة والطلب، وبالعكس 

د يف اللغة العربية اليت تدل عل ال توجالىتتوجد الداللة الوظيفية يف اللغة اإلندونيسية 

ذه التقابليات قد يصعب للغة اابعلى احملدثني التقليل أو الفعل املخصص لشخص. و

اإلندونيسية الذين اعتادوا على استعمال هذه اللغة أن يتعلموا اللغة العربية. 

االقتراحاتالفصل الثاني :

ذا البحث وهي القرت حاتافمن اخلالصات السابقة أخذ الباحث يعرض  املتعلقة 

يلي:



٦٣

على كل متعلمي اللغة العربية من اإلندونيسيني ومعلميها أن يعرفوا أوجه التقابل بني .١

ا حىت يسهل وايعرفو لغة العربية واللغة اإلندونيسية األفعال يف ال املشكالت اليت تظهر 

تعليم هاتني اللغتني.

اإلندونيسية ومعلميها أن يفهموا صيغ االفعال اليت على كل متعلمي اللغة العربية واللغة .٢

ا خمتلفة التعبري إذ يواجه املتعلم ىفتدل على األزمنة ومعانيها يف هاتني اللغتني، فإ

.عند تعلمهاالصعوبات الكثرية 

إن تصميم مواد تعليم اللغة ال ينفك عن معرفة املشكالت لدي املتعلمني، وهلذا يرجى .٣

البحث.من اإلندونيسية استعمال نتائج هذامن متعلمي اللغة العربية 

إن هذا البحث فيه أضعاف كثرية ويرجى من الباحثني اآلخرين أن يتمموا هذا البحث .٤

أو يبحثوا عنه من ناحية أخرى لالستكمال. 
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