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كلمة تمهيدية

بسم اهللا الرحمن الرحيم

هللا وحده ال شريك له محدا يقرّبنا إىل رضوانه وهو الذى عّلم اإلنسان احلمد 

مامل يعلم وخصنا باللغة العربية، ويسر لنا خدمتها ىف هذه الدنيا، والصالة والسالم 

على سيدنا حممد النيب العريب املصطفى صالًة تُزّلفنا إىل جنته والذى كان أفصح من 

ا جوامع الكلم، الدة، مادام اإلنسان اخلوحفظها برسالته نطق بالضاد، فبلغ 

وارض اللهم عن الصحابة الكرام الذين أوتوا احلكمة والبيان، واستمرت احلياة،

وحفظوا السنة والقرآن، فجزا هم اهللا عنا، وعن لغة القرآن، وعن اإلسالم، خري 

اجلزاء.

من يق حىت أمتكنأحلمد اهللا سبحانه وتعاىل على ما أعطاين من اهلداية والتوف

ا شرط من الشروط املطلوبة للحصول  إكمال كتابة هذه الرسالة البسيطة، حيث أ

على سرجانا جامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية ىف كلية الرتبية بقسم اللغة العربية. 
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إنين مل استطع أن أكتب هذه الرسالة البسيطة دون مساعدة أساتذيت الكرام 

م  ،مع نصائح أصدقاء األحباء مساعدة كثرية حىت أمتمت كتابة هذه الرسالةواشرافا

م مل استطع كتابتها ولو كانت  واحلق أقول أنه لو ال مساعدات هؤالء  وارشادا

بصورة بسيطة وايقنت أّن هذه الرسالة بعيدة عن الكمال غريبة عن الذوق اللغوى 

السليم لقلة الكفائة الىت ملكتها.

مهمة طيبة ألعّرب عن عظيم شكري وحتية مباركة للذين علموين وهذه فرصة 

وارشدوين وشّجعوين طوال عملي ىف طلب العلم، منهم:

) الذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ حسن الدين وجمنهوالدي الكرميني (.1

صغري إىل سن الرشد وساعداين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهللا أن 

وميد هلما الصحة والعافية.يطيل عمرمها

مدير جامعة عالء إ.سر غسينج ، م.ادالسيد الفاضل الدكتور احلاج عبد الق.2

الدين اإلسالمية احلكومية الذى قد بذل جهده يف سبيل تقدم هذه اجلامعة.
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صاحل الدين، م.أ.غ. عميد كلية الرتبيةاحلاج السيد الفاضل األستاذ الدكتور .3

الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم ىف توجيه كلية الرتبية ،ونوابهوعلوم التدريس

جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

سىت ةم. أغ. رئيس قسم اللغة العربية واحملرتمرينمالسيد الفاضل احملرتم الدكتو.4

قسم اللغة العربية.ةري ، سكرتعائشة خالق، س.أغ.م.ف د.

الذى أمد رف األوىلشّ ، املندوس هادينج، م.أغ.أالدكتور السيد الفاضل احملرتم .5

، م.أغ.، .ىف س.أغر الفاضلالسيدو حني شرعُت هذه الرسالة، يل يد املساعد

املشرف الثاىن الذى قدم يل عناية ومالحظات قيمة. ومها قد بذال جهدمها 

عليهما الرسالة، وعسى اهللا أن يتم نَعًمهواشرافهما حىت انتهيت من كتابة هذه 

إن شاء اهللا.

موظفو كلية الرتبية الذين قد منحوا يل من الوقت والسهولة يف كتابة هذه الرسالة..6

م ىف ترقية ما وناحملرتم.7 كل األساتذة واألستاذات الذين بذلوا جهودهم وطاقا

عندي من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
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ألصدقاء الذين تكرموا بقراءة بعض فصول هذه الرسالة، والشكر موجه للزمالء وا.8

وأمدوين بكثري من اإلقرتاحات الىت كان هلا األثر الكبري ىف أن خترج هذه الرسالة.

وىف اخلتام وأسأل اهللا أن يوفقين دائما إىل مرضاته، وأن جيعله ىف سجل 

األعمال الصاحلة واملربات الكرمية واملآثر العلمية اخلالدة، وأن يكتبىن ويكتبه عنده من 

واهللا املوفق إىل أقوم الطريق.املقبولني، فهو حسىب اهللا ونعم الوكيل. 

م3120سبتمرب06مكاسر

ه1434شوال28
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تجريد البحث
رياين: فطّ إسم الباخثة

20200109010: تسجيلرقم ال
يف اللغة kalimat: املقارنة بني اجلملة  يف اللغة العربية و موضوع الرسالة 

االندونيسية

املقارنة بني اجلملة يف اللغة العربية العلمية حتت عنوان " هذه الرسالة 
هى حبوث من ناحية حنوية بااللغة العربية. "واجلملة  يف اللغة االندونيسية

ما هى اجلملة يف اللغة :كالت وهى:شوتتكون هذه الرسالة من ثالث م
ما اوجه التشابه واالختالف بني العربية، ما هي اجلملة يف اللغة اإلندونيسية،

اجلملة يف اللغة العربية و اجلملة يف اللغة االندونيسية.
تكون اثناء التأليف وهيثإستعملت الكاتبة ىف هذا البحث بعدالطرق البح

مرحلتني :مرحلة أوىل وهي ختتص جبمع املواد وثانية تنظيم املواد من
،ملة الفعلية  هي اجلملة اليت تتضمن فعالاجلاجلملة يف اللغة العربية وحتليلها.

او اجلملة اليت ترتكب من الفعل والفاعل  ونائب الفاعل او فعل الناقص وامسه 
وخربه.

عربية وانواعها و عن اجلملة  ىف اللغة الرابعىف الباب الت الكاتبةقدشرح
الباب  تريد وىف  هذ،وانواعها و عناصرهاkalimatثنا عنكماحتد،عناصرها

ابه  بينهما.الفعل يف اللغة العربية ينقسم إىل قسمني  بالنظر شقدم اوجه التتان 
حيتاج إىل مفعول به ومها الزم ومتعد. فا لالزم هو الفعل الذي ال،إىل معموله
عله.ويكتفى بفا

ز
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الباب األول

مقدمة

الخلّياتالفصل األول :

هامة  واللغة  االندونيسية هلما دور أن اللغة  العربيعرفت الباحثة كما 

ما تستخدم الس يفهاأل جتعلها من الىتاملشهورة ةالرمسية ويف اجلامعا

املواد لدراسة املهمة.

العلمية وهو دراسة  وضوع هذه الرسالة هذا املةثالباحت ار تخا

اللغة  االندونيسية. ألن  ملة يفاجلو العربيةاللغةمقارنة  بني اجلملةيف 

ة  جتد اوجه  التشابة واالختالف بينهماثالباح

الرسالة البسيطة تقدم الباحثة عن تعريف اجلملة وانواعها يف هذه 

وعناصرها يف اللغة العربية واالندونيسية وبعد ذلك مقارنة بينهما من اوجه 

واالندونيسية.العربية االختالف يف اللغةالتشابه و

واما اخلطوات اهلامة يف تنظيم هذه الرسالة فهي نقل اَراء العلماء من  

كتب متنوعة سواء كان مباشرة  او  غري  مباشر.                   
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أن اللغة العربية وسيلة مهمة يف فهم تعاليم اإلسالمالباحثةت قدعرف

،بة باالغة العربيةىف القرأن الكرمي واألحاديث النبوبة الشريفة والكتب املكتو 

أمهية اللغة وتطهري ،وهلا امتيازات خاصة من  مجيع اللغة  املوجودة يف العلم

اء العام الوحيدة يف فهم كالم اهللا تبارك وتعايل وفهم  العر بية واضحة يف أ

ضا أن القر أن الكر أي،التفسري وأحاديث رسو ل اهللا حممد صلى عليه وسلم

بية وله امتيازات من مجيع الكتب القدمية املنزلة علي اللغة العرمي مكتوب  با

مجيع األنبياء واملرسلني غري حممد صلى عليه وسلم.

ىفم اإلسالممة يف فهم تعاليهموسيلة بيةأن اللغة العر ت رفعقد

وهلا،بيةلعر الغة ااملكتوبة باب تيفة والكر شبة الالنبو مي واألحاديث القرأن الكر 

ري أمهية اللغة العر هوتط،ملوجودة يف العلماة مجيع اللغامتيازات خاصة من

كالم اهللا تبارك وتعايل وفهم حيدة يف فهمالو العام ءاأبية واضحة يف 

أيضا أن القر أن الكر،حممد صلى عليه وسلمرسو ل اهللاثالتفسري وأحادي

ة املنزلة ميمن مجيع الكتب القدزاتوله امتيامكتوب  بال اللغة العربية مي 

.صلى عليه وسلمسلني غري حممداألنبياء واملر علي مجيع 
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،اسية لفهم معاىن  القراَن الكرميأيضا أن اللغة العربية  هي أستوعرف

ومن إمتازات القراَن الكرمي تقع  ىف فصاحة  الرتكيب وأحسن الرتكيب 

اَيات  وأساليبة وبالغة حىت ال يستطيع اإلنسان واجلّن ان يأتوا  اَية  مبثل 

بية إيل ة العر غلاملكتوب با المجة يف دراسة اللغة العر بية وتر القر اَن الكرمي

سالةهذه الر بالكاتب إيل أن تكتةثت الباحاد فعموهذا، اللغة إلندونيسية

إلند ايف اللغة ملةواجلة يف اللغة العر بية لنة بني اجلممقار دراسة عنوانعن

ونيسية.

الفصل الثانى:مشكلة البحث

ما يف هذه الرسالة فهى اَماماً ت اليت ستجعلها الكاتبةالاملشكوأما 

:                                                                              يتيأ

هي اجلملة يف اللغة العربية ؟ما.1

ة يف اللغة اإلندونيسية ؟لمهي اجلما.2

بني اجلملة يف اللغة العربية و اجلملة يف فالتشابه واالختالاوجه ما .3

اللغة االندونيسية؟
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البحثوضفر :لثالفصل الثا

:ايلىاملاالقرت اضاتالكاتبة أن تقدمديتر املذكورةتنيشكلاملومن 

فهم املر كب ،هإليندسلف من ماجلملة يف اللغة العر بية قول مؤ .1

1اإلسنادي شت واحد.

.قاكان ذهو وز هق الباطل  ، ء احلقل :جاثم

مستقلواصطالحا:هي كالم مفيد،الشي علي مجلاجلملة هي مجاعة.2

اوجه التشابه واإلختالف  بني اللغة  العربية  واللغة اإلندونيسية مودة .3

الباحثة يف هذه الرسالة عن عنوان

ع و موضالمعا نىح:توضيلرابعالفصل ا

بيةر عاجلملة يف اللغة ال.1

البستاين لاق،ومجعها مجلوهي مفرد،يف اللغة العربيةتكون اجلملة و 

2مجل.ليهإومسند، مسندمجلتركب منما،مجاعة الشيءاجلملة

املفصل يف النحو العريب,الدكتورة عزيزة فوال باينفي:(مجيع احلقوقاملعجم .1
419),ص 1993- ه1413حمفوظة:دارانكتب العلمية:يروت لينان 

93فوادافرام البستاين,منحد (الطبعة األويل:دار الكتب العلمية: بروت دون سنة):2
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علي ينمبف جرو "يف"حر 3اإلمام الردي اجلملة واحدة اجلمل.كرذ 

اء جمر سبككون تال بية أي قة بني اللغة العر العالوتكون بفي.ور رالتاء األ

أصوات اللغةينمن البستااملعلم بطرصفهوتتألف من موصوفعالقة

ا لويس معلوف اللغة ذكر4ولغون.الغات جعن اغراضهم كل قوميعرب

اللغة العر بية هي 5ه بني كل قوم.لالكالم املصطلع ع،لغي ولغات ولغوناج

االكلمات الىت 6ن اغراضهم.عة العربيعرب

اإلندونيسيون عن يعربها الكلمات:اللغة اإلندونيسية هي جيوزأن نقول

ضهم.اغر 

دراسة مقارنة.2

7قراْة.دراسة:ويدرس درسا-فعل درسر من كلمة دراسة مصد

:دراسة عن امسل اخلو الفص8من دراسة.والكلمة مقارنة كلمة صفة

االساسيةاملراجع

110م),ص :1994- 1414اإلمام الردي, حمتار الصحاح,(الطبة األويل : دارالكتب العلمية:بريوت 3
1957العلم بطرس البستاين, فطرا حمليط,احلجلد التاين(دون الطبعة,مكتب لبنان :دون سنة ),ص:4
76ص : ويس معلوف, احملندجد يف اللغة واألعالم,(الطبعة السا بعة والعثرون: دار املسرق: بريوت,دون شنة)ل5

7) ص:1987- ه 1407, اجزء األول(الطبعة احلادية اوالعشرون: املكتوبة العصربة : يروت, جامع الدروس العربيةالشيغ مصطفي الفال يني,6
11ه ),ص. 1345, (جاكرتا : دينميك بركة أبتام, القواعد األساسية اللغة العربيةالسيد أمحد اهلا مشي, 7
210–211) ,ص .1997,(يغيكرتا : فندوق فننت منور,اندونيسي –قاموس عريب املنورأمحد دروسون منور8
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:يتكماياوالكتاب يف كتب متنوعة تنا وله العلماءضوع قدان هذاملو 

عن حث تبالعربية سالدر عمالغاليني يف كتابة جايخ مصطفي الث.1

اللغة العربية.اجلملة يف 

يعرض بن عقيل الىتاحلميد يف كتابة شرح اِ حممد حمي الدين عبد.2

احلملة يف اللغة العر بية.

سية اللغة العربية حيث  األسااهلا مشي يف كتابه القواعداحلمدخالشي.3

كان البحت عناصر اجلملة يف اللغة العر بية.

يف يعرض لىتاLinguistik Umumيف كتابةالدكتورندوس عبداخلري.4

يف اللغة اإلندونيسية..kalimatمسألة

Tata Bahasa Bakuانوايف كتابة وكذالك انتوان مليو.5 Bahasa Indonesia

م يف اللغة اإلندونيسيةوجلملةيعرض عن أنواع ا عن ةباحسون وكتتبا

عن مقارنة لباحثةاتريدواللغة العر بية واإلندونيسيةاسات عامة يفدر 

.بينهما

لة با إل جمال: مضمون الرساخامس الفصل ال
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ففي ،منها فصولكل بابلو تكون من مخسة ابواب تإن هذه الرسالة 

يف الفصل األول ،الباب األول مقدمة الرسالة اليت تشتمل علي سبعة فصول

ىنل الثالث تو ضيح معاو لفصيف او ،ل الثاين الفروضو املشكالت ويف الفص

السادسلو الفصويفمضمون الرسالة باإلمجال،ل الربعو يف الفصو ،عاملوضو 

ل اخلامس  و الفصويف،دراسة عن الراجع االساسية.أساس ترتيب األبواب

السادس املناهج املستعملة لو يف الفصاملوضوع و تيل احتيار العوامل الدفعة إ

الرسالة باإلمحال.ل السابع حمتويات و يف كتابة هذه الرسالة ويف الفص

و هذالباب،الكاتبة عن اجلملة يف اللغة العربيةتكلم تيف الباب الثاين 

يف ،ل األول تعريف اجلملة يف اللغة العربيةو ثة فصول.يف الفصثاليتكون من

ويف الفصل الثالث عنا صر اجلملة ،الفصول الثاين انواع اجلملة يف اللغة العربية

يف اللغة "kalimat"يف الباب الثالث تتحدث الكتبة عن يف اللغة العربية

يف " يف الفصول  تعر ثة  فصول.الباب حيتوي علي ثالوهذ، دونسيةاإلن

kalimatل الثاين انواع  "و ويف الفص،" يف اللغة اإلندونيسيةkalimat" يف اللغة

يف اللغة اإلندونيسية يف "kalimatالفصول الثالث عناصر "ويف،نيسيةاإلندو 
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يف "kalimatبع تتحع الكاتب املقارن بني اجلملة يف اللغة العربية و"االباب الر 

يف فصول األول اوجه التشابه ،هذالباب حيتوي فصلنياللغة اإلندونيسية. و 

اإلختالف بينهما الفصل الثاين  يف الباب اخلامس تذكر الكتبة اخلا 

يف الفصول صات و الخلالفصول األول ا،نيالباب يتكون من فصلوهذ،متة

مث املراجع.،الثاين االقرت احات

المناهج المتبعة في إعدادالرسالة:سادسصل الفال

:فهي ما يايتاملوضوعةإيل إختيار فعت الكاتبةر الذأما ألعوأمل

يف فهم اكبري اجتهادبية العر يقواعد اللغةاملتعلقةالعلوم إن دراسة.1

ألن اللغة العر بية الصحي وسيلة وحيدةيف فهم القران ،اإلسالمتعاليم

بية.واألحاديث الشريفة والكتب العر الكرمي

ق البحثة  اثناء التأليف يبعدة الطر ةإستعملت الكاتبة ىف هذا البحث

ثانية تنظيم املواد الوهي مرحلتني :مرحلة أوىل وهي ختتص جبمع املواد و 

وحتليلها.
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عن تنظيم الكاتبةتتكلمبدوناملوضوعصل بااليت تتبعد مجع املواد 

مرحلة تنظيم املواد أما املر حلة الثّانية وهيو .ه البحثذهاليت تتحلف املواد 

وهي: ،وحتلييها. ىف هذه املرحلة تستخدم الباحثة ثالثة  طرق

يةإلستقراالطريقة ا::(Metode induktif)   وهي القيام باصدار اخلالصات

واإلستنتاج من األمور اخلاصة إىل األمور العامة.

القياسطريقة(metode deduktif هي طريقة تنظيم املواد الدراسية :(

بواسطة أخذ اخلالصات من األمور العامة إىل األمور اخلاصة   

طريقة املقارنة: (Metode perbandingan) املقارنة بني املوادا املوجودة ىوه

واألراء احملتلفة الىت كتبها اللغويون ( النحويون والصرفيون) خاصة فيما يتعلق 

رنة بني  املواد  املتنّوعة اوهي املقإىل النتيجة.للوصول املوضوع لكي ا ذ

صة فيما يتعّلق  باملسائل الّلغويةاواألراء  املختلفة  الىت كتبها  الّلغويون  خ

صة.اإما ىف تر كيبها و إماّ ىف قواعدها خ
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:طريقة جمع المواد شادسالفصل ال

حصلت الكاتبة على املواد عن طريقة البحث املكتيب بقراء الكتب واملراجع 

ريقة الىت تشمل على ما ىف هذا البحث  من املواد ومطالعتها. و ىف هذه الط

تستعمل الكاتبة أسلوبني،مها:

ملباحث من الكتب  املباشر، هو ان تنقل الكاتبة األراء وا.   النقل 1

واملراجع مباشرة دون تغيري السياق او اجلمل.

النقل غري املباشر، هو ان تنقل الكاتبة األراءة واملباحث من .   2

الكتب واملراجع بتغيري تركيب اجلمل او الكلمة دون تغيري املعاىن.

طريقة حتليل الباحث

أّما املواد ىف هذه الرسالىة، فتحللها الكاتبة بتحليل وصفى 

بثالث طريق هى:

.   الطريقة اإلستقرائية هى طريقة حتليل البحث الىت تنطلق من 1

ا. الشيئ  اخلاص اىل الشيئ العام بإستنبا
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ث الىت تنطلق من بحالطريقة  اإلستنتاجية  هي طريقة حتليل ال. 2

الشيئ العام اىل الشيئ  اخلاص بإختصارها.

ملواد واألوراء الطريقة  املقارنة هي طريقة حتليل البحث مبقارنة ا.  3

بعضها يعض مث التيان باخلالصة.    
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الباب الثاني

الجملة  في اللغة العربية

تعريف الجملة في اللغة العربية: الفصل األول

مجال –جيمل -مجلمن تمأخو لغة العربية هي كلمةاجلملة يف ال

بهذاعين امبل و أمجل الشحم مج.و من غري تفضيلةر ذكيأأمجل الشئمبعن 

موعة العدة أي مرة واحدة.عين العبارة مبما اجلملة مجها مجل أف وبعد أن9ا

بأن اجلملة عرتيف تا التعريف ذتنامل هالتعريف تعرتيفهدا الباحثةتتأمل

ما أتعريفها.قواعد اللغة العربية اليت عليهاموجودة يفهي عبارة جمموعة

وسنادياإلقال: اجلملة يف االصطالح فهي مركب فمثي اسالسيدا أمحد اهل

مله الصلة مثل: قام اجلو.إن قام:حنو،رطشلاتكون مقصودة كفعلأن

(ويسمي السناديااملركبا:فقلمصطفي الغالينيوأما الشيخ10أبوه.

11ومسد اليه.لف من مسند أتماملة أيضا)اجل

13ه ),ص.1408, ( بريوت : مكتبة العربية ,جامع الدروس العربيةالشيغ مصطفي غاليني , 9
.210-21),ص.1997,(يغيكرتا: فندوق فننت منور, اندونيسي-,املنور قاموس عريبمنور محد ورسونأ10

11ه),ص.1345,(جاكرتا:دينميك بركة أبتام, األساسية اللغة العربيةالقواعدالسيد أمحد اهلا مشي, 11
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من ملة تتكون جلا،تعريفنيوبعد أنلنا أنعتضلاقدمت الكاتبة عن

ثالثة اقسام و هى: 

شرحاهاكل منحومقصودة وغري مقصودة وسنشر ةائدو وأفسناديإلامركب

ا كما يلي:فموج

املركب االسنادي.1

كوماحملهوووهي : مسند،ينقسم املركب اإلسنادي إيل قسمني

يف12.بااإلجتهادكوم علي زهريحمل،علي شيئبشيئ

13إليه هوماحكم عليه بشيئ.ومسندجمتهدا",قولك:"زهري 

ئدةو فو .2

14.كون كل من املتكلم والسامع عليهاتائدة و مفيد فعىنمب

إيل املسجد"لكالم:"جاء عليا

مقصودة أوغريمقصودة.3

13,ص:نفى املرجع12
يف نفس السفحةنفس املرجع13
109أمحد اهلا مسي,املرجع السابق,ص:14
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ا الكالم  بهأل بعده ويكتفيؤ يل سوالحيتاج إأما مقصودة هي تقتصد

ما حيتاج إيل بيان حنو:"كتب امحد الدرس"وأما غري مقصودة هو،السامع

ل: "كتب أمحد"وبيا نه هو"الدرس" ملن ثم،اتهذبه السامع بفيبعده وال يكت

اللفظ املركب املفيد ووه،كالململة هو اجلاأمحد. ومراد ةباا كتل ممأؤ س

القول وما  هوةالكالم عند اللغ.عليهانكو تفائدة حيسن ةوضع العربيملابا

واملعترب عند النحاة عن تعريف الكالم 15املراد منه.كان مكتفيا بنفسه يف اَدأ

ربعةعلعلي انفهم أن الكالم يشتمل،السابق16مال املسند.عهو االشت

هي: و،عناصر

حتقيقا حروف اهلجائية بعض اللفظ: الصوت املشتمل علي .1

"حممد"

ةثري أكتركب من كلمتني املركب هو.2

كل من املتكلم والسامع نكو تحيسن ائدة تامةو فاملفيد هو أفاد.3

عليها.

9نفس املرجع,ص:15
14الشيغ مسطفي غاليني,املرحع السابق,ص:16
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به مما وضعتها املتكلم مبا يلفظالوضع: أي بالقصد وهو أن يقصد.4

ن بعض النحاة فنقتصر أ،إفادة بعد ان تعريف اجلملة والكالمالعرب 

ا متساويا.ومن ال ما خمتلف هو ذفرق بينهما وبعضهم بعد أ ين قالوا أ

لك الشيخ ذي قدمة.وكذالشيخ أمحد اهلامشي مبالحظمة التعريف ال

ىف اجلملة وف عر ى ىتفهوالكالم.مصطفي الغاليني قدفرق بني اجلملة 

املفيد ة معين مكتفيا اجلملة ىوالكالم ه،ومسند إليههي من مسند 

17سمي كال ما.تفإن مل تفد اجلملة معين مكتفيا بنفسها فالنفسه.ي

تعريف الجملة في اللغة اإلندونيسيةاني:ثالفصل ال
Adapun kalimat itu maknanya adalah ungkapan yang   terhimpun oleh

beberapa kata.sesudah kita mengamati pengertian ini,kita dapat  mengetahui

bahwasanya kalimat itu adalah kumpulan ungkapan yang terdapat  dalam

kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang  mempunyai pengertian .

Pengertian kalimah ialah:sepatah kata.Kalimat( terdiri atas) isim,fi’il,atau huruf

yang memiliki makna.

ىن.والكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرفجاءملع

14نفس املرجع,ص:17
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أنواع الجملة في اللغة العربية:لثالفصل الثا

ملة اليت ترتكب جلاو ا18،اجلملة الفعلية  هي اجلملة اليت تتضمن فعالأ.

الالزم قص وامسه وخربه أو كلونائب الفاعل او فعل النامن الفعل والفاعل 

:لك نلخص اجلملة كما يليذواملتعد. اعتماد علي 

طة األويل: فعل الزم + فاعلخلا

.أن نتزك الصالةم علينا حير ،ماجنه إال هو،مثال: قام زيد

فاعل + مفعول به.+طة الثانية :فعلخلا

بيع وحرم الربا.الوأحل اهللا،ظننت الرجال نائمايداز مثال: رأيت 

طة الثالثة :فعل+فاعل+ مفعول مطلق. خلا

نوعه تبنييأيت لتأكيد عامله اوإسم منصوب ومفعول مطلق هو

.ةداو عد

حفيظة.الدرس ،حفظاسالدر ،الدرس حفظةمثال: حفظت

طة الرابعة:فعل+فاعل + مفعول ألجله.خلا

فعل ومكانه.د الفعل لبيان زمان البعرذكت
426ص: ،نفس املرجع18
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مد.حملمثال: حضر على إكراما 

مفعول معه هو اسم منصوب طة السادسة :فعل +فاعل + مفعول معهخلا

زاألستاومثال : ال يرجع ال لة علي املصاحبهبعد "او" مبعن معذكري

فعل + فاعل + مفعول به + حالطة السابعة : فعل + فاعل+ خلا

عل أو مفعول به عنداسم النكرة منصوب بني هيئة الفاحال هو

تأكل الفا كهة نا ضجة،خرامثال: جئت متأالفاعلوقوع 

مستثينفعل+: فعل +طةخلا

ستشناء ليخالف نصوب يقع بعد أداة من أداوات االاملستشين هو اسم م

.مثال: ما قام أحد إالزيداحكمما قبلها يف ا

عة:فعل +فاعل + متييز ستالطة اخلا

ر لبيان املراد من كلمة سابقة مبهمة.يذكمتييز هو اسم النكرة منصوب 

مثل : اثرتيت قنطار قمحا

حيتاج إيل ال حيتاج إيل الفاعل ولكنه صقاجلملة الفعلية اليت فعلها نا.ب

مثال:ينزل مطار من السماء اىل األرضاسم وخربه 
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ا +األويل : فعل الناطةخلا خرب+اسم قص كان واخوا

هدةتمازالت أمي  جم،ائماقكان حممدمثال:  

ملة  فعلية أومصدر اجلخرب ++ اسمةنر اقل: أفعال اطة الثا نيةخلا

ل مؤ 

كفرا.كون  تالفقر أن مثال : كاد 

ؤلمدر فعلية  مصملةاجلخرباسم ++أفعال الرجاءطة الثالثة :خلا

بالفتحمثال: عي اهللا 

ملة  الفعلية.اجلروع + اسم + خرب شطة الرابعة: أ فعال الحلا

يتعلمذالتلميمثال: أنسأ

فيها فاعل ولكن نائب الفاعل لسبب فعلها. ليسفعلية اليتالاجلملة .ج

هول + نائب الفاعل . اإلسم الدي يكون نائب وحططها: فعل ا

الفاعل.

الكلب الرجلضربأصله،مثال : ضرب الكلب،مفعول به-

الرجل بهفرح أصله،فرح بهمثا ل:،جار جمرور-
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كامال.الأصله سار الرجل،كامليوم مثال : سريوا،ظرف-

يغتسل غسل يف النهرمثال: ،مصدر-

ملة اإلمسيةجلا.1

أجلملة اليت تبداو ا19" ،اليت ال تتضمن فعالىهملة اإلمسية جلا

ا وإمسها وخربوها،أ وخربمن املبتدكون مركبتباسم و  ،إن وأخوا

طة األتية:خلباالنافية للجنس وامسها

طة األويل : مبتدأ واخربخلا

مثال : حممد قائم

ا + اسم +خربثة الطخلا انية : أنواخوا

مثال: ان اهللا غفوررحيم

لثة: ال نا فية للجنس + اسم + خربطة الثاخلا

ة جبال ظاهر بلال طامثال :

ملة جلشبه ا.2

رور وظرف.جلملة من اجلملة هو اجلشبه ا ار وا
426,ص:نفس املرجع19
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ال : يف الغرفة علي . امام ولد فصل ثامل

يف توجد،بقااستطر إيل تركيبها كما  شرحملة بالناجلجبانب  تسيم ا

خل أما تد،وهلا صيغتان،مذاملدح الملة جلتعجبية  والاملةجلااللغة العربية

كما يلي:بةقدم املخطتوسملة الفعلية.جلما تدخل يف اإملة االمسية وجليف ا

ية الفعلية التعجبملةجلا.1

فعل + الباء زائد ة + فاعل 

أمحد يقرأ الكاتبمثال : 

ية مسالتعجبية االملة جلا.2

+ فعل املاض + الفاعل + مفعول بهاسم 

مثال: ما أجل السماء

ملة االمسية مدح جلا.3

ؤخرخرب مقدم (فعل وفاعل) + مبتدأ م

خالدوفوائدهنعم:مثال

ملة الفعلية مدحجلا.4
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فعل +مبتد أ حمزوف + خرب 

مثال نعم الفائدة حالد

م ذملة الفعلية الجلا.5

+ مبتدأ خمزو +خربفعل + فاعل

لق اإلمهالخلمثال : بئس ا

ملة االمسية للزم جلا.6

خرب مقدم (فعل وفاعل) مبتدأ مؤخر

اإلمهاللقخلامثال: بئس 

ملة الفعلية الشرطية جلا.7

أداة الشرط + فعل الشرط + جواب الشرط

مثال : ان جتتهد تنجح

ملة اإلمسية الشرطية جلا.8

الشرط (مبتدأ)+ خرب (فعل و فاعل ) + الفاء + تاسم من ادوا

لنجاح حليفهوجد فامن جدالشرط مثال:جواب 
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االستفهاميةملة الفعليةجلا.9

مفعلو به)  + فعل + فاعل+ فعل متعداداة الشرط (

الت هذمثال: أقرات ه ا

ستفهامية االمسية االملة جلا.10

+ ستفهام +مبتدأ (اسم) + خرب مبتدأ من اداة ال استفهام ادة اال

ملة جلحرب ا

اال متحان مثال: مىت

عها يف اإلعراب إيل قسمني:موقملة باعتبار جلوينقسم ا

ملة  اليت هلا حمل يف اإلعرا ب و هي كما يلي جلا.1

فهي مرفوع ،خربمبتدأيف حمل.أ

مثال : السمك يسبح

اا كان خرب كان وأذيف حمل نصب ا.ب خوا

يابه نظيفةثمثال : كان الرجل 

ا وقعت خرب إن واحدتيف حمل رفع.  ج ا ىأل أخوا
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يدرسذ التلميمثال: إن

به فهي منصوبلا وقعت مفعو ذإ. د

نا جمدمثال: قال الطالب :اَ 

ا وقعت حال فهي منصوبذا. ه

جاًء زيد راكبامثال:

ط جازم مقرتنة بالفاءر ا وقعت جواب الشذإز. 

مثال: من جد فالنجاح خليفه

ةجمرور ىا وقعت مضافا إليه فهذإ. ح

هبت إيل حيث تقيم ذمثال: 

ا وقعت تابعة للجملة اليت هلا حمل يف االعراب ذإط. 

واسعةله وأماةكبري هدة تا الطالب جمذمثال: ه

ملة اليت ال حمل هلا يف اإلعراب جلا.2

ا مل تقع موقع اال سم املفرد.ذاليكون للجملة حمل لإلعراب إ

االتية.الت حليف االك ذويكون 
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ملة اليت تقع يف أول الكالم أو اليت تكون منقطعة عما قبلها جلا. أ

هبت إيل املنزلذمثال: 

صولملة اليت تقع صلة املو جلاب.

ي كتب ذمثال: جاء ال

بالفاءكانت غري مقرتنةا ذإم ذاجلملة جواب الشرط اجلاج.

ملوكتعامل الناس يعامثال: كيفما 

ملة اإلعرتا ضيةجلا.د

زيد ذابصرمثال: كان 

سرةقاململة جلا.و

أي حتقراته رادشمثال: نظرت إليه

اإلعرابهلامن ملة ال حملاجلة بعالتاملة جلا.د

ا حلون فائزوالصّ مثال: 

جملةلعناصر االفصل الثالث :
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ةثالباحتريد،ملةجلوالكالم وانواع املةجلتعريف اعن بحث البعد أن 

ا البحث. ذملة لتسهيل لنا اهلم فهما صادقا عن هجلتركيب اقدم عناصرتان 

صرين ومها : املسند يف اللغة العربية  تشتمل علي عناملة جلأن اةا تامذإ

لتسهيل شرح عن الكلمة قدم البحثتوقبل البحث عنهما س.إليهواملسند

اللغة العربية.ملة يف جلعنصري ا

اإلسم.1

جزءذمالليس مستقل بالفهم عىنمتدل علياالسم هو كلمة 

تدل علي كل كلمة أنهتعريف االسم فقال عن فؤاد نعمة و وبني 20منه.

معني صفة زمن اومكان اواالسممجاد أونبات أوالاو حيوانإنسان  أو

عند اللغوين مادل علي ،فقالمشياهلاأمحد أما السيد21.منز من الرد جم

ب بنفسه علي معين مستقل بالفهم غري مقتو دلوعند النحوين ما،مسمي

22ال).حلواملستقبل وا،( املاضالثالثةوضع من اال زمنة 

13:ص:املرجع السابقالسيد أمحد اهلامشي,20
14-15,اجزء الثاين, (الطبعة الثاسعة : دار املكة, بدون سنة)ص:ملخص قواعد اللغة العربيةفؤادنعمة,21
13,ص:املرجعنفس 22
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اال سم  يف أنواع الكاتبةنيبسنتعريف االسمعنشرح لبعد ا

إيل سبعة أقسام وهي بالنظرقدم اإلسم إيل تاملرحلة  سه ذيف هالعربيةاللغة

كل منها ني بو ،إلهوالنسبهوتصغريهوتركيبه دهونوعه وعد، بنيته وتعيينة

ومها.قسمنييل لنظر إكما يلي:  تنقسم االسم با

23هو االسم املعرب ليس مقصورا وال منقوصا وال ممد ودا.،صحيح.أ

قرد وغري ها. –قدرة –حجرة –مثال: رجل 

: وينقسم إيل ثالثة أقسام هي : مقصور ومنقوص ،غري صحيح.ب

أي ،ه الف الزم أصليةرب كل اسم معرب أخوممدود.فاإلسم املقصور هو  

،عنهامافهال ميكن اإلست

العصا.–اهلدي –مثال: الفيت 

سور ما قبلها.مك،مة أصلةذياء الةواما اسم معرب أخر 

القاضي. –الراعي -مثال: اهلادي

ة.ائدو فقبلها ألف هذه هرب دود هو كل اسم معرب أخمموأ ما 

وخضراء -ابتداء–مثال: إنساء 
8,ص:املرجعنفس 23
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با لنظر يعينه ينقسم اإلسم إيل معرفة ونكرة.  

24اليتعني بعده. اسم النكرة هو كل اسم .أ

. سذأستا-مثال: طالب

اال لف والال م يف ةالتنوين بأخره وعد م وجودومن عالمته وجود 

.أوله

وانواع املعرفة سبعة 25.يدل علي معىناسم املعرفة هو كل اسم .ب

،أوغائبطب أوخماتكلم املل علي ي يدذالالضمري وهي: 

انا –هو -أنت–مثال: حنن 

،اتهيذبمكان شيئاسم اول علي شخص يديذالإلسم او 

لبنان.–مكة–مثال: حممد 

.الىتباإلشارةعلي معىنيدل يذاسم اإلشارة ال

تلك.–ه ذمثال: ه

90م),ص1987احاج مصطفي حمد نوري,ل.أس,العربية امليسرة, (أجنج فانداغ : كلية االداب, 24
11: جع,صنفس املر 25
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صلة بملة بعده تسمي جلبواسطة اي يدل علي معىنذول الصواإلسم املو 

املوصول.

من.-ما–اليت –ي ذمثال: ال

وهي مفرد مثين ومجع.26اقسام.ده إيل ثالثة عدوينقسم االسم باملظر 

واملشتقعميل تركبيها ينقسم إيل قسمني: جاوالسم باملظر إ

الفعل . 2

صطفي الشيخ مالفعل.ن عفتكلم ،كل عن اال سملبعد أن 

كجاءمان ز نفسه مقرتن بدل علي معين يفالغاليني قال : الفعل هو ما

واال املضارعواضاملأقسام هوثة وينقسم إيل ثال27وجييئ  وجيئ.

28مر.

،التكلمزمنقبل شيئ وث دل علي حدهو مااضاملوالفعل

وث شيئ يف زمن التكلم والفعل املصارع هو ما دل علي حدمثال: كتب.

يشكر.–مثال: أشكر أو بعده

17ملخص,نفس املرجع,ص:26
56نفس املرجع,ص:27
11املرجع السابق :،الشيخ مصطفي الغاليني28
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حدوث شيئ بعد زمن فأما الفعل االمر فهو مل يطلب به 

الفعل .ياأخي تساعدينمثال:، ةبطاملخاإالالضمائريسند إيله الإنو التكلم.

- كتب مثال:هوما كانت ،ومها :جمرد،ينقسم إيل قسمنيبالنظر إيل تركيبه

أو ثالثة فو حر ف األصلة و على حر والفعل رمى.-نال-وعد 

الكذفاعل وغري –أفعل علي وزن:،حروف

سامع.-مثال: أحسن

لفعلاومتعد م ز قسمني وهو الإيل إيل معمولهوينقسم الفعل باملظر

،عله وال حيتاج إيل مفعول بهبفايكتفي. ماهوزم الال

إيل ي ال يقتفي بفاعله وحيتاج ذمثال: جلس الرجل. فالفعل املتعد هو ال

امفعول به واحد أو أكثر 

الدرس. ذميمثال: فهم  التال

ف و حر .3

ف . و حر االن عن كلم ال،الفعلاالسم وعن  كلم البعد أن 

فمنها ،مبنيةني وكلهابعن مثا يد ز تحث الالبوحرف قليلة يف اللغة العربية 
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بنييف ومنها ما –كي –أن-إن-هل–مثال: لن ،كونتالما يبين علي 

.علي الفتح

،الكسرةعلي ىومنها يسم، ذمثال :  من،يبين علي الضم،ومنها-

ا يف فو حر ر وميكن تقيسم اجلالم ىلمثال : باء ا- حيسب مكا

.ابعدهتأيت وأثرها علي الكلمات اليت ، ملةجلا

قالكما يلي :ف و حر تعريفنقدمسف،قبل ان نطول الكالم

. 29غريهفؤاد نعمة يقول : هو كل كلمة  ليس هلا معين اإلمع االستاذ 

ف و م. وهي حر اقساثة إيل ثالهابعدحروف بالنظر إيل كلمة ينقسم 

ا وحر إف و ر حو ار جلف او حر ي اإلسم وهو لمتدخل  لند اء اف و ن وا خوا

علي الفعل هي ف تد حل و وحر املعية  وال م االبتداء.واال ستثناء .وا و 

ف  و ر حو ف وقد. وسو ،حروف ما وال وشئف جزم و و ف نصب وحر و حر 

والم وا و ف اال ستفهام و حر ،ف العطفو حر خل اإلسم وعلي الفعل تد

القسم. 

120,ص : املراجع السابقاحج مصطفي حممد نوري, 29
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الكلمة تتكون علي ثالثة فهم ان،سابقاتعلي ما قدماالعتمادا 

،ملةجللرت كب اد ورها مهمة ىتالفو وحر ، وفعل،: اسمو هياقسام

انواعه ، العربية تركيب او مركب الكلماتيف اللغةونوجد،الكذجبانب 

إلمتام الكالم. اليس من انواع الكلمة ولكنه له أثر كبري 
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الباب الثالث

في اللغة اإلندونسيةالجملة 

الجملة/الفصل األول : تعريف الكلمة 

بحث الهي اجلملة يف اللغة العربية. كما الكلمة يف اللغة االندو نيسية 

ملة يف اللغة العربية. االن تريد الباحثة ان تبحث جليف الباب الثاين عن ا

.ملة  يف اللغة االندونيسيةجلا

ألن بعض اللغوين يعملون ،ملة قد عرفنا تستعمل يف اللغة املباشرةجلا

ضعة او اجلملة وسيلة اال تصال واال كمال وهام ملة بريط دور جلعين ام

يف كتابه ملة فقد عرفها جلتعريف اة.ضعي ذشبئ ال pengantar tata bahasa

Indonesiaملة :جلاانحيث قال
“Gagasan kata berstruktur atau bersistem yang menimbulkan makna yang

sempurna”30

املقصود اليت قد اسلم االخر منقدذياملعين الكاملة هنا هو املعين ال

:ىملة هجلمليو نوا وضح  أن ان اعر فها املتكلم. وأما انو 

30 Kusno,B.S, Pengantar Tata Bahasa Indonesia, (Bandung:Remaja  Rosdakarya,1995,H.13.

2

2

32
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“Bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang

utuhsecara ketata bahasaan.31

:ىملة هجلاان ينبغ مهقدالتعريف ماذاهويوافق 
“Suatu bagian ujaran yang berintonasi selesai dan menunjukkan pikiran

lengkap.32

الفصل الثاني: انواع الجملة في اللغة اإلندونيسية

ملة إيل جلالتعريف اعن حنص بقة تريد الباحثة من التعريفات السا

لفظ مركب كاملة أوالكلمة املفيدة فيه فكرة ب اللغة االندونيسية هو الرتك

: انواع اجلملة الفصل الثاين 33فيه املعين.اكثري أنراوضع من كلمتني ملامفيد بأ 

من اإلصطالحات ةد كثري جتلك ذفل،ئمن الشروط أو انر دملة مفر جلأنواع ا

فريعالتدر جمملة و جلأنواع االتغرس من كتب القواعدهاوبعضغةيف جممع الل

يق كما يفعل الناس بعضهمر غالتونوتك

1. KALIMAT   INTI  DAN  KALIMAT NON  INTI

املفيدة  ملة جلامن تركبملة الىتجلتسمي ايضا ا

31 Moeliono,A.M.Tata Bahasa baku bahasa indonesis, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)h.254
32 Bambang Ciptadi, Tata Bahasa  Indonesia,( Semarang: Yudhistira, 1985),h.35.
33 Drs.Abdul khaer, linguistic umum, {Cet.1;PT.Rineka Cipta, 1994}h.241.
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,netral dan afirmatif atau  aktifمة اليت يتصفلالك deklaratif يف اللغة

كما يلي :تركيب  ملةجلاالندونيسية اصل ا
1. FN + FV : Kakek dating

2. FN + FV + FN : Kakek membaca komik

3. FN + FV+ FN+ FN : Kakek membacakan komik  nenek

4. FN + FN : Kakek dokter

5. FN + FA : Kakek ganteng

6. FN + F Num : Uangnya dua juta

7. FN + FP : Uangnya di dompet

Keterangan

1. FN                   : Frase Nominal

2. FV                   : Frase Verbal

3. FA : Frase Ajektifal

4. F Num : Frase Numeral

5. FP : Frase Preposisi

6. FN dapat  diisi oleh sebuah kata nominal, FV dapat diisi oleh  sebuah

kata verbal, FA dapat diisi oleh sebuah kata ajektifal dan F Num dapat

diisi  oleh sebuah kata numeralia.

kalimatري جبملةيتغاليستطيع ان Kalimat Non intiبعض intiري يطرف التغ

(pemasipan)فصيح نمثل التغيري عن 

“Kakek  membaca  komik Komik dibaca Kakek”

(Pengingkara) رالتغري عن اال نكا:مثل

“Kakek membaca  komik Kakek tidak membaca komik”
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(penanyaan) مستفهاتغيري من االلمثل من ا
“Kakek membaca komik Apakah kakek membaca komik”

(perintah) ري عن االمريتغلمثل من ا
“Kakek membaca komik Bacalah komik itu “

(penambahan ) يادة ذمثل من التغيري عن 
“Kakek membaca komik Kakekku yang  sudah tua itu suka  sekali

Membaca komik – komi pewayangan

Bagan yang  dapat kita  simpulkan :

=

+

Kalimat Non Inti ةملة اللغاجليف 
Kalimat Inti contoh  :

Kakek baru datang dari Jakarta

Kakekku  yang  ganteng itu pasti  akan  datkepesta

Apakah kakekku yang datang kesini tadi  pagi?

الكذو غري 
2. KALIMAT TUNGGAL DAN MAJEMUK

Kalimat  tunggal  dan  kalimat  majemuk

Kalimat   Inti Proses

Transformasi

Kalimat

Non Inti
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ة واحدة فتسمي ملة املفيدجلملة ان كانت اجلاملفيدة  اليت جتد يف املة جلا

)Kalimat   tunggal((.ملةجلتلك ا

املثال:
Kalimat   tunggal

1. Kakekku masih ganteng

2. Burung-burung itu sepanjang hari

3. Siapa nama dosen linguistik yang cantik itu

kalimat majemuk عان مهانو اوKalimat majemuk koordinatif وهو

حفاء إلت ملة املفيدة باجلادرجة نفس املستوي أوحتيق ملة املفيدة اليت جلا

لتواصل باال تصااليت 
dan, atau, tetapi, lalu.

مثل :
1. Kakek melirik kakak tersenyum dan adik tertawa

2. Dia membuka pintu, lalu menyilakan kami masuk

3. Beliau membuka pintu itu , tetapi membiarkan kami berdiri diluar

4. Kamu pergi kejakarta atau tinggal menjaga kakek dikampung

kalimat majemuk subordinate اجلملة املفيد اليت

ketikakalau, درجة املستوى او اجلملة املفيدة بااإلحفاء الىت توصل

بااإلتصال
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Meskipun karena.
1. kalau kakek pergi, nenekpun akan pergi

2. kakek membaca komik ketika nenek tidak ada dirumah

3. Meskipun dilarang oleh kakek,nenek pergi juga kesalon

4. karena banyak yang tidak datang,rapat dibatalkan

Kalimat majemuk kompleks هو اال kalimat  majemuk

- Majemuk subordinatif و majemuk  koordinatif

- Kalimat majemuk campuran يسمى ايضا  kalimat majemuk ini

مثل : 
Kakek membaca komik karena nenek tidak ada dirumah.dan.tidak ada

pekerjaan lain yang harus diselesaikan.

kalimatمجلتتكون من ثال ثةلة ه األ مثذيف هاجلملة 

1. Kakek  membaca  buku

2. Nenek tidak ada dirumah

3. Tidak ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan

klausa (1) dan (2) يوا صل suburdinatif klausa (2) dan (3) يوا صل ت 
Bagannya adalah:

:مثل ايضا
S  P   O                            K (Sebab) K (Tujuan)

KLAUSA (1)                    Klausa (2)                                 klausa

(3)
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“ Kakek mengeluarkan dompetnya lalu mengambil selembar uang ribuan,

untuk membayar ongkos  becak”.

klausaمثال تتكون من ثال ثة  ثال الذهاجلملة يف

1. Nenek mengeluarkan dompetnya

2. Nenek  mengambil selembar uang ribuan

3. Nenek membayar ongkos becak

Klausa (1) dan (2صل يواkoordinatif klausa (2) dan (3) صلايو
Subordinatif

Bagannya adalah

3. KALIMAT MAYOR DAN KALIMAT MINOR

Kalimat mayor dan kalimat minor

علي االقل،ملة من محلجلاجلملة الىت تدخل أصل ا subjek dan predikat

مثل :
 Kakek berlari  pergi

 Kakeknya petani kaya  disana

 Runi dan rani sudah berdamai

S      P      O

Klausa (1)

S    P O

Klausa (2)

K (Tujuan)

klausa (3)
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،predikat،فقط،subjek،فقطobyekفقطاما تتكونحئةمن اجلملة البا

kalimatه اجلملة ذيسمى  هketerangan،فقط minor لكن تفهمها ألن

ب يحلال او تركا.او املتكلمنيلمعتن املسز وامعروف تركب اجلملة

وما ،تبليع السالم،اجلملة االمسى،ن اجلملة من جواب الفصريذا،الكالم

النا  قصة.ملة اجللك هي داخل يف ذشبه 
4. KALIMAT VERBAL DAN KALIMAT NON VERBAL

عىين العام منامل kalimat verba ملة املفيدة الفعلية تكون مى اجلىتالهو احلملة 

اما ،لفعليةااو الرتكيب فعلتتكو ن من كلمةليتاو اجلملة ا kalimat non

verbal تكون من كلمة ليس الفعل يستطيعاليت تاجلمله nominal

Kalimat stastis, kalimat dinamis, kalimat pasif, kalimat aktif, instransitif,

transitif, kalimat refleksif, kalimat arsibkal dan kalimat akvalatif.

وليست كل من اللغةverbalملة اجلن جنسى التكو قوا عدا اللغه كل

من جلملة ف ار عتاذهي اجلملة اليت تتبع من احلال اtransitifملة اجلقواعد

non transitifملة. اجلمن ،الاالفعانذالتني ووتتبع من جاVerba: bitransitif

”monotransitif“dika menendang bolaاملثال من 
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dika membelikan nita kamus bahasa“املثل : jepang instansitif

تتكون من اًال فعال الال زمة هي اال فعال ملة اجلهي transitifملة اجل.ب

.الصةليست له ح

:مثال
- nenek menari

- kakek berlari kekamar mandi

- ayah belum datang

عين اجلملة من مبعله ل الفاافعاتتكون من ملةاجلهي aktifملة اجل.ج

مننيبةنيسييف االندو ،عا لفعل اال ف
Presikme atau memper

1. kakek menulis surat

2. nenek mendengarkan siaran sepak bola

3. dika memperpanjang KTP –nya

predik diبني من لتتكون من فعل واملفعو ملة اجلهي pasifملة اجل.د

atau diper

مثال:
1. siaran sepak bola didengarkan nenek

2. surat ditulis kakek

3. KTP itu diperpanjang oleh dik

من االفعل بطرقملة اجلهي ditulisملة  اجل.ه
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Semantikر كة.احلل ومن اال فعرتذك

:لامث
1. Mahasiswa Itu Pulang

2. dia pergi begitu saja

3. kami bercakap- cakap disana

رمن ذكالىت التsemantikهي اجلملة من اإلفعال بطريق statisملة اجل.ف

ركةحلاالفعال وا

مثل : 
- Anak sakit keras

- Dia tidur dikursi

- Kambing itu sudah mati

5. KALIMAT BEBAS DAN KALIMAT TERIKAT

مل علي قيد علي ان عتستKalimat bebas  dan terikatبني فريعالت

من االحتادات تقوم نفسها ليستوالفكرة اسلنّ حتادا تكون االهي ااجلمله 

.بعضهاتط بعضها الىت سيو بمن االخريربطال

مثل : 
Sekarang diriau amat sukar mencari terubuk (1) jangankan ikannya,telurnya

pun sangat sukar diperoleh (2).kalaupun bisa diperoleh harganya melambung
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selangit (3). Makanya, ada kecemasan masyarakat nelayan  disana  bahwa

terubuk yang spesifik itu akan punah (4)

6. HUKUM DM DAN PENGECUALIANNYA

يف الكلمة  majemuk اواجلملة  اليت  قد يشرح  Menerangkan (M)

يف إن يشرح يف أول قد يشرحDiterngkan (D)من أن يشرح ريقع يف خ

التأخ

مثل : 
Guru besar (kata majemuk ) Guru mengajar

MDMD

تركيب اجلملةا كان ذاDM  dan  MDالكلمة 

كما سيأيتDMحكلم 

مثل : 
kelasmengajar/BahasaGuru

D M D M

Pengecualian hukum  DM هو DM اجلملة حمد

Sangsekertaصله من اللغة ا كان ذإkalimatمن الكلمة .1

مثل : 
MenteriPerdanaSiswaMaha

DMDM
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2.Kata  keterangan dan kata bilangan

مثل : 
belajarsedangSukma

DM

ال هنا هلا ثالثة كلمات هوثوامل
1. Ririn (FN) Subjek

2. Membeli (FV) Predikat

3. Buku (FV) objek

objekاجلملة له 

-subjekاجلملة من .3 predikat- keterangan

subjekيوصل من اجلملة اذاجلملة ه – predikat

Subjekالك ذومن أجل 

Predikatقد مياوي ويزائدketerangan

Agus menjadi bintang pelajar disekolahnyaمثل: 

ه اجلملة:ذهيف
1. Agus (FV) subjek

2. Menjadi  (FV) Predikat

3. Bintang pelajar (FV) Keterangan keadaan

4. diskolahnya (FV) Keterangan tempat
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-subjekاجلملة  من .4 predikat- objek keterangan

subjekا يوصل من اجلملة ذاجلملة ه – predikat - objek

fitri membeli buku ditolakمثل :  

ه اجلملة :ذيف ه
1. Ririn (FN) subjek

2. Membeli  (FV) Predikat

3. Buku  (FN) Objek

4. Ditoko (FN) Keterangan

دونيسيةقد استعمل اال ة يربعلاالندونيسية هي املة يف اللغة اجلعنا صر

عن اغرا ضهم.
7. KALIMAT  SUSUN  BALIK (INVERSI)

مثل: 
Menangis Ani Lucu Ceritanya

M D M D

صر  الجملة  الفصل الثالث : عنا

تعريف اجلملة يف اللغة االند ونيسية هي منحث ىف الفصل األولبكما ان ت

ب الكلمة املفيدة فيه فكرة كاملة.تكالىت
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keteranganملة هو جلوالعا صر ا

Subjek, objek, predikat:فهي لتعماجلملة الىت قد اس

instrasitifملةاجلsubjek, predikatهياجلملة من .1

objekهي اجلملة ليس له 

Diana  Menyanyi:مثل

frase nominaيف املثال االول هلا كلمتني مها 

“Diana”هوsubyek

Predikatهو“menyanyi “ (frase verba)

subjek, predikat,objekاجلملة من .2

Subjek-prdikatاكان ذتتكون إpredikat منkatakerja

Subjek dan objek من تتكونkata ganti- kata benda

meobjekااال بتد

Ririn membeli bukuمثل : 
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الباب الرابع

و الجملةالعربية في اللغة بين الجملةالمقارنة

في اللغة اإلندونيسية

ندونيسيةالجملة في اللغة اإلتعريف :ل و الفصل اال

قول مفرد وهي اسم وفعل وحرفجاءملعىن.والكلمة هي 
Adapun kalimat itu maknanya adalah ungkapan yang   terhimpun oleh

beberapa kata.sesudah kita mengamati pengertian ini,kita dapat  mengetahui

bahwasanya kalimat itu adalah kumpulan ungkapan yang terdapat  dalam

kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang  mempunyai pengertian .

Pengertian kalimah ialah:sepatah kata.Kalimat( terdiri atas) isim,fi’il,atau huruf

yang memiliki makna.

عربيةالفصل الثانى:تعريف الجملة  في ال

من غري ةأمجل الشئ أي ذكر مجال مبعن –جيمل -من مجلمأخوت كلمة 

تفضيل.ومجل و أمجل الشحم مبعين اذا به فأما اجلملة مجها مجل مبعين العبارة  

موعة العدة أي مرة واحدة. هدا التعريف الباحثةوبعد أن تتأمل34ا

تعرتيف تنامل هذا التعريف  تعرتيف بأن اجلملة هي عبارة جمموعة موجودة 

يف قواعد اللغة العربية اليت عليها تعريفها.
13ه ),ص.1408, ( بريوت : مكتبة العربية ,س العربيةجامع الدرو الشيغ مصطفي غاليني , 34
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kalimatبين الجملة في اللغة العربية و : اوجه التشابه ثالثالفصل ال

في اللغة اإلندونيسية 

kalimatثنا عنحتدكما،عناصرهاىف اللغة العربية وانواعها و تقدشرح

بينهما.ريد ان نقدم اوجه التثابه تالبابهذاوىف .وانواعها و عناصرها

ومها الزم ،سم إىل قسمني  بالنظر إىل معمولهاللغة العربية ينقل يف عالف

عله.اويكتفى بفل الذي ال حيتاج إىل مفعول بهعومتعد. فا لالزم هو الف

و مفعولني أو ثالثة مفاعيل ل الذي حيتاج إىل مفعول واحد اعواملتعد هو الف

بفاعله. وال يكتفى 

،بالنظر إىل معمول إىل قسمنيالفعل ىف اللغة اإلندونيسية ينقسم و 

ومها:

عله.اويكتفى بفإىل مفعول بهوص كتابح الىت kalimat intransititif.أ

إىل مفعول واحد او مفعولنيكتابح الىتKalimat Transitif. ب

.مفاعيل

46
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ى:كما ياتشاا اوسع مباحمهولتسهيل فهم اوجه التشابه بينهما وا

القائمة األول

اإلندونيسيةالعربية 

Kalimatفعل الزم                                                intransitive

ينام حممد

يبكى على

sedang tidur Muhammad

sedang menangis Ali

القائمة الثانية

اإلندونيسيةاللغة العربية 

Kalimat transitifاملتعدى

يقراء على القران

ماهرااظتت حممد

Ali sedang membaca al’qur’an

Saya kira Muhammad adalah orang pintar

وفعل kalimat intransitiشابه تالزم هما وهو فعل ان اوجه التشابه في

kalimatيشابهمتعد instrasitif، ما حيتاجان إىل  ذكر فاعله. املعلوم هو وا

لفاعل من ذكر فا عله واما جمهول فهو ال يذكر فاعله ولكن فيه نائب اتفعل 

3

2
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روراهباملفعولاملصدر او خمصوصة اوصيغة والظرف بطريقة او اجار وا

ىف الباب الثاىن.تحعة للفعل املاضى واملضارع كما شر متنو 

kalimatوkalimat.kalimat aktifدونيسية هلا ناالواللغة  Pasif

Aktif ذكر فاعله.وأما ملة تتكون من الفعل الذى اجلهىKalimat pasif

سطة كلمة قبل هى اجلملة اليت تتضن الفعل الذى ال يذكر فاعله اوذكره و 

اقموم تثلتهما ملسنقدم ا،لينكشف على اوجه التشابه بينهماالفعل. ،مبقار

كما يلى:

اللغة اإلندونيسيةاللغة العربية                                   

Kalimat Aktifللمعلوم 

Kakekجد  الرسالةتكتب menulis surat

Kalimat pasifهولا

Suratالرسالة تكتب telah ditulis
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ة هلما وجه ياإلندونيسو اللغة ىف األ مثلة السالقة أن اللغة العربية ترأي

kalimatىف صيغة املعلوم و التشابه  aktifهول رأينا ىف و ضا يأصيغة ا

ىف اللغة اإلندونيسية كما ىف املثال السابقة.Kalimat  passifاوجه التشابه من 

وىف اإلندونيسية ،فضله عمدةو إليهوىف العربية وجدنا مسند ومسند

فيها
Subyek, predikat, obyek, keterangan

لميكن ان تعم،سابقااأما عناصر اجلملة ىف اللغة العربية كما ذكر 

لة ىف بيته يماجلبة قراءة االكتما باالنظر إىل املثال األتى:قرأ حممد عنه

صباحا"

قرأ  :مسند من الفعل 

حممد :مسند إليه من اإلسم

ميلة ىف بيته اجلتعد. قراءة املهذه اجلملة األنلكتاب :عمد

صباحا:فضله.

ص ان عناصرا جلملة ىف اللغة العربية ااملثال السابق فنخةبعد أن تأم

kalimat ىف اللغة اإلندونيسية يقع بينهما اوجه التشابه وهى مسند اليه و
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ما نوع األsubyekتشابه ,predikatواملسند يقابل ،ساسى ىف اجلملةفإ

ما  ما obyekتقابل لعمدةابيان عن مسند اليه. وكذلك لفإ حيث ا

كتمل اجلملة.وأما" فتقابل موبيغري مهاال ،مسند اليهيأبيان لبيان معىن 

keteranganوبعدها ال حيتل الرتكيب وال يفسد ،وهو جذء مكمل ىف اجلملة

معىن اجلملة.

نيسية.ندو ىف اإلkalimat perintahملة األمر العربية تشابه اجلواما 

silahkan dudukاملثال :  تفضل اجلس 

وكذلك  اجلملة الىت تتضمن على اإلستفهام. اجلملة اإلستفهامية تقابل 

Kalimat Tanya.ىف اإلندونيسية

Siapa Yang Berbicaraاملثال: من يتكلم ؟

Siapa Yang Memukulيدا؟ذمن ضرب  Zaid

Dimanaاين مكان مدينة احلجاج ؟   tempatnya kota para haji

من ربية وجدنا اجلملة الىت هلا حمل ىف اإلعراب واجلملة الىت الحمل هلا عوىف ال

حكماإلعراب ويف اللغة اإلندونيسية جند ايضا من 
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Menerangkan Diterangkan (MD) و Diterangkan Menerangkan (DM).

د وجه التثابه بينهما.جت،ملهلسةهاتني افإذا قرأ

الفصل الثاىن : اوجه اإلختالف بينهما.

ما كان مجيع حروف أصلة هوعل فتىف اللغة العربية وجد

جمرد ثالثى وجمرد رباعى.والفعلوينقسم إىل،لزلز -دحريح-نال-مثل:رمى

اكثر:ف اوو ريد على حروف األصلية حر تملنريد هو ماا

اجتاز.تقاضى.-صدق-مثل:قال

يف العربية أيضاتف.وجدو حر ثالثة حرفني اواودوينقسم اىل جمر 

علة.ة من حروفالصحيح هو خدث حروف اال صللومعتفعل صحيح

وصيح ،هى صحيح مهسورو اىل ثالثة ينقسمو،أكل يدرس-مثل: كتب

ف و حر األصلية كان ىف حروفماىوالفعل املعتل ه.مضعف وصحيح

ةعلفو حر و او حرفان
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قسم  اىل ثالثة اقسام وهى :املثال بتو ،رمى–قال –يئس –مثل:وجد 

رد واملنريدفا واألجوف والناقص. والصحيح واملعتل وهى حصائص فعل ا

اما وجد ىف اإلندونيسية ما  .هاجمتشابه ذلك ىف التاللغة العربية أل

امد هو الذى اجلمتصرف.فاامد واجلتصريف اىل صوينقسم الفعل من ناحي

.املاض واملضارع او األمريلزم صورة واحدة 

هب.-عسي-مثل: ليس

والفعل املتصرف وهو الذي اليلزم صورة  واحدة وينقسم إيل قسمني ومها:

فعل التامة التصريف صة.اماافتصرف وافعال الاألفعال التامة 

رع ضامواألفعال النافقصة و هي مايأيت منها ماض و قم –يقوم –مثل: قام 

صرف وما مايزال وغري ذالك.والفعل املت-الذوما، اوشك يوشكمثال:،فقط

وجد يف اإلندونيسية وكذالك ا.شابه ذالك التيف اإلندونيسية ماتوجد

وهو ثالثة انواع وهو jadianملة اجل
Kata berimbuhan (brefiks),kata ulang,kata majemuk

Afiksربية وهي علاfrefiks (awalan)
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capaiTertulisDimimpinPeمثال:

bunyiBerngenangMe

(sisipan)و  infik

unjukelTrlapemeGمثال:      

Gerigi

sufiks (akhiran)وأيضا من  

مثال :                       
Tulisan Gambari

Masakannya letakkan

konfiksوأيضان من 

(Gabungan awalan  dan  akhiran)

: املثال
Pengalaman Kebersihan Mengherangkan

Perkenalan kehujanan Mengobati

Dihasilkan Dihadiri Berkenalan

Kataالثانيا :  Ulang

:كما يليkata  ulangانواع  

1 .(Kata ulang  murni
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Rumahالصله rumah-rumahثال : م

murid - murid الصلهMurid

2 .(Kata  ulang berimbuhan

pukulمثال  : memukulالصلهPukul

TarikmenarikالصلهTarik

3 .(Kata  ulang  sebagian

Leluhurالصلهluhur

4(.Kata ulang  bervariasi  fonem

kata ulang berubah  vocal kata ulangونوعان berubah konsonam

kata ulang berubah vocalمثال  من :

- Gerak الصله    gerak- gerik

- Balik الصله   bolak- balik

- Porak الصله   porak- parik

kata  majemuk: ثالثا
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كما يلي :Kata Majemukالواع 

 Kata  majemuk  setara  atau  kopulaif

ثاله :م
1. siang malam

2. Jual beli

3. Besar  kecil

 Kata majemuk tidak setara atau determinatif

:مثاله
1. Orang tua

2. Meja hijau

3. Kepala  batu

 Kata majemuk dengan unsur unik

:مثال
1. Gelap gulita

2. Tua renta

3. Kering  kerontong

يف العربية املركبات اليت يف اللغة العربية ما ال يتكلم عنها كالما واقيا.

مركب اإلسناد واالضا يف ،العطفال تتكلم عنها اإلندونيسية هي مركب 

ملة يف اللغة اجلملة  وخالصة القول أن اوجه اإلختالف بني اجلواملزجي وشبه 
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سية يف سياق الكالم بني اإلندونيدة ملة اللغة اإلندونيسية موجو اجلالعربية و

والعربية
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الباب الخامس

الخاتمة

الفصل األول : الخالصة

الصات كما يلي: خلتقدم ا،من البحوث املوجودة  يف هذه الرسالة

- جيمل -من مجلمأخوت اجلملة يف اللغة العربية هي كلمة . تعريف 1

من غري تفضيل.ومجل و أمجل الشحم مبعين ةأمجل الشئ أي ذكر مجال مبعن 

موعة العدة أي مرة واحدة.  اذا به فأما اجلملة مجها مجل مبعين العبارة  ا

هدا التعريف تعرتيف تنامل هذا التعريف  تعرتيف بأن الباحثةوبعد أن تتأمل

اجلملة هي عبارة جمموعة موجودة يف قواعد اللغة العربية اليت عليها تعريفها.

تعريف اجلملة  يف اللغة اإلندونيسية هي .2

والكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرفجاءملعىن.

يف اللغة kalimatواجلملة يف اللغة العربية اوجه التشابه بني . 3

الفعل يف اللغة العربية ينقسم إىل قسمني  بالنظر إىل هي اإلندونيسية 

ومها الزم ومتعد. فا لالزم هو الفعل الذي ال حيتاج إىل مفعول به ،معموله
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ويكتفى بفاعله. واملتعد هو الفعل الذي حيتاج إىل مفعول واحد او مفعولني 

أو ثالثة مفاعيل وال يكتفى  بفاعله. 

صةحال:  االقتر االفصل الثانى 

ى بغنيولذلك ،والعملاان تطور العامل حديثة حمتاج ايل النشاط.1

مل جلاو علي االمعرف الكلمات وافنيطالب ان يعرفوا هاتني اللغلال

اهلامة منها.

بني اوجه التشابه واإلختالف من الذين يريدون أن يعرفوا ططرجو ت.2

االندونيسية تركيب يف اللغة ملةجليف او العربية لغةالاجلملة يف 

صحيحا.

نشاطاط اللغة مثال ترجو الباحثة إىل زمالء الطلبة ان يشرتكوا ىف كل.3

.اإلجتماع اللغوية اال سبوعية لتطبيق املهارت اللغوية
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