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 د احّإذاالعزماشتّدواجلهدامتّدوالفؤادباهلل

فالنجاحوحسناخلتامهبالنيردّ
Ketika tekad telah menguat, usaha telah maksimal, dan hati telah terpaut dengan 

Allah SWT, maka kesuksesan serta akhir yang baik tidaklah akan dapat ditolak. 

 

 

ْلق آي اتِهِِمنْو  فِو األ ْرضِو السَّم او اتِخ  أ ْلو اِنك ْم،و أ ْلِسن ِتك مْاْخِتَل 

ي ات ذ ِلك ِإنَّ (22:الروم)لِْلع ال ِمْي َل 
Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan 

bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang 

demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

mengetahui.(QS. ar-Rûm; 22).
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Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 1981/1982), 

hlm. 644. 
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ABSTRAK 

 ACHMAD ARIF NURHIDAYAT. Studi Analisis Kontrastif tentang Kata 

Ganti dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab, Dan 

Implikasinya Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga, 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan kata 

ganti dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris, memprediksikan 

kemungkinan kesulitan yang akan ditemui oleh pelajar yang ditimbulkan karena 

perbedaan struktur ketiga bahasa tersebut, serta memberikan atau menawarkan 

solusi alternatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang akan muncul 

disebabkan karena adanya perbedaan struktur ketiga bahasa tersebut. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, tepatnya 

adalah studi literatur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi, yakni pengumpulan data yang berkaitan dengan tema dari buku-

buku dan sumber literatur lainnya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kontrastif dari sisi analisis data dan metode 

deskriptif dengan pola pikir induktif dan deduktif dari sisi penyajiannya. Analisis 

Kontrastif (contrastive analisys) yakni sebuah pendekatan pengajaran bahasa 

kepada pelajar yang bilingual. Pendekatan Anakon yang dijalankan secara disiplin 

dan saksama sesuai dengan medium, gaya, ragam, dan konteks akan dapat 

mencegah terjadinya interferensi. Dengan adanya analisis tersebut, diharapkan 

pengajar ataupun pembelajar bahasa dapat lebih mudah dalam mengajar dan 

belajar bahasa dan tidak mengalami kesulitan dalam memahami dan 

menggunakan bahasa yang dipelajari. 

Penelitian ini mengkaji masalah gramatika yang memfokuskan pada kajian 

kata ganti, baik kata ganti dalam bahasa Indonesia (Pronomina), dalam bahasa 

Arab )الضمير( maupun bahasa Inggris (Pronoun). Latar belakang yang mendasari 

kajian mengenai kata ganti dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa 

Inggris dalam penelitian ini adalah kesalahan berbahasa, yaitu kesalahan dalam 

memahami gramatika kata ganti, baik kata ganti bahasa Indonesia, bahasa Arab 

maupun bahasa Inggris. 

Adapun tujuan khusus penyusunan skripsi ini, untuk mengkaji persamaan 

dan perbedaan kata ganti ketiga bahasa tersebut serta memaparkan implikasi dari 

penelitian ini terhadap pengajaran bahasa, khususnya bahasa Arab. Dari analisis 

yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara kata 

ganti dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris yang telah 

dianalisis pada bagian pembahasan. Persamaan tersebut akan mempermudah 

siswa yang memiliki dasar bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sebagai 

bahasa pertama, dalam mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua. 

Sebaliknya, perbedaan tersebut akan menimbulkan interferensi bahasa yang akan 

mempersulit proses pembelajaran bahasa Arab. Untuk memberikan hasil yang 

maksimal dalam pengajaran kata ganti tersebut hendaknya digunakan metode 

operasional dual-language method dan grammar-translation method, dalam 

proses pembelajarannya. 

 

Kata Kunci: Analisis Kontrastif, Kata Ganti, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris, Implikasi, Pengajaran bahasa Arab . 
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 التجريد

ودراسةحتليليةتقابليةعنالضمرييفاللغةاإلندونيسيةواإلجنليزيةأمحدعريفنورهدايات.
العلوموتضمينهايفتعليماللغةالعربية.البحثالعلمي.يوكيارتا:قسمتعليماللغةالعربيةبكليةالعربية

.4102جبامعةسونانكاليجاكااإلسالميةاحلكومية،تأهيلاملعلمنييةووالرتب

ال أواملساواتوأوجهاكتشافبحثالعلميإيليهدفهذا االختالفمنأوجهالتشابه
وتنبؤالصعوباتاملمكنةاليتسيوجهوهناالطلبة،و،والعربيةالضمرييفاللغةاإلندونيسيةواإلجنليزية

.باتاملنشأةبسبباختالفتراكيبتلكاللغاتالثالثة.مثّتقدميالتحليلاملمكنةإلزالةتلكالصعو

و.التحليلالتوثيقييفهذاالبحثالعلميهوالبحثالنوعي،أووعالبحثاملستخدمأمان
مبوضوع املتعلقة الوثائق البياناتو مجع أن مبعين الوثائق، هيمجع البياناتاملستخدمة مجع طريقة

منحليلالتقابليأماطريقةالبحثاملستخدمةهيالتالبحثمنالكتبأواملصادراملكتوبةغريها.
تقدميها.التحليلالتقابليهومدخلتعليماللغةللطلبةجهةحتليلبياناهتاوالتحليلالوصفيمنجهة

مةوخطواتهوأنواعهوسياقه،سيلتهالتاهذاالتحليلمنظماومرتباحسبووبينمايسريباللغتني.
ليلأنيسهلاملعلميفتعليمهأوالطلبةيففيأديإيلوقايةتدخلاللغة.ويرجيمنهذاالتحسو

تعلمهم،حيتاليوجهونأّيصعوبةيففهمواستخداماللغةاملنشودة.

عربيةوالندونيسيةواإلاللغةويركزحبثهيفبابالضمري،إماقواعدهوهذاالبحثمبحث
البحثهياخأخطا اللغوية،تاإل عيناخأخطا يففهمالضمرييفجنليزية.والخلفيةاملؤسسةمنهذا

 حتليل هو البحث هذا اهلدفالخاصمن أما املساواتوأوجهتلكاللغاتالثالثة. أو التشابه
االختالفاتيفالضمريبنيتلكاللغاتالثالثة،مّثعرضتضمنيهذاالبحثيفجمالتعليماللغة،

ومنالتحليلاليتجريعملته العربية. يوجدهناكالتشاهباتواالختالفاتيفخاصةيفاللغة ا،
الطلبةاليتهلماخأسسمناللغةاإلندونيسيةالتشابهأوجه.وسوفيساعدالضمريبنياللغاتالثالثة

أوجهأواإلجنليزيةكاللغةاخأويل،يفتعليماللغةالعربيةكاللغةالثانية.وعكسذلك،سوفيسبب
هذاتصعبعمليةتعليماللغة.ورجا إيلأحسنالنتيجةيفعمليةاالختالفاتإيلتدخلاللغةو

و(dual-language method)تعليماللغة،خاصةيفبابالضمري،ينبغيأنُتستخدَمطريقةتعليم
(grammar-translation method).عندعمليةتعليمه

اللغة اإلندونيسية، اللغة اإلنجليزية،  لضمير، اللغة العربية،التحليل التقابلي، ا :لرئيسيةا اتالكلم
   تضمين، تعليم اللغة العربية.
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 كلمة الشكر و التقدير

الرجيمبسماهللالرمحنالرحيمأعوذباهللمنالشيطان

والدينوالصالةوالسالم احلمدهللربالعاملنيوبونستعنيعليأمورالدنيا
عليأشرفاألنبياءواملرسلني،حممدصلياهللعليووسلم،وعليآلووصحبوأمجعني.

أمابعد.أشهدأنالإلوإالّاهللوأشهدأنحممداعبدهورسولوالنيببعده.

 قبلكلشيء، شأراد كلمة أوفر يلقي تعايلالباحثأن و إيلاهللسبحانو كره
الباحثالذي حيتميكن تامة ىداية و كثرية نعما إليو البحثبأعطي ىذا كتابة انتهاء

العلمي،احلمدهللوالشكرهلل.ولوالمبعونتوالكبريةوالبقدرتووإرادتو،فلنينتهي
.احلمدهللربالعاملني.هللالعلمي،فمرةأخريحيمدهالباحثأوفراحلمدىذاالبحث

مثثانيا،صالةوسالمادائمنيمتالزمنيعليحبيبناوشفيعناوموالناحممدصلي
ومنىليةإيلالعلميةامناجلألمةمنالظلماتإيلالنورواهللعليووسلماليتلقدمحلا

و إيلنالسيئاتإيلاحلسنة، األمة دينالذيلقدمحل ىو الشريفو و القيم دين عم
اإلسالمحيتميكنعليالباحثبالتعمقوالتفقوحنواإلسالم.

لنينهيكتابةىذاالبحثالعلميإاّلمبساعدةمنبعضوشعرالباحثعليأنو
باالذياألنفارحولالباحث و معنوية. كانتأم مادية كثرية إيلألقيمساعدتو إلضافة

أوفرشكرهإيل:يقدمىذهكلها،يريدالباحثأن

ستاذبروفيسورالدكتورموسياألشعرياملاجيستري،وىومديرحضرةالشيخاأل .1
جامعةسونانكاليجاكااإلسالميةاحلكومية.

حضرةالشيخاألستاذبروفيسورالدكتورمهرويناملاجيستري،وىوعميدكليةعلم .2
والتعليمجبامعةسونانكاليجاكااإلسالميةاحلكومية.الرتبية
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رئيسقسم .3 ىو و املاجيستري، راضي الدكتوراندوسأمحد الشيخاألستاذ حضرة
تعليماللغةالعربيةبكليةعلمالرتبيةوالتعليمجبامعةسونانكاليجاكااإلسالمية

احلكومية.
شرفاملرفنيأمحداملاجيستري،وىوحضرةالشيخاألستاذالدكتوراندوسزينالعا .4

.الذيأشرفينحقاإلشراف،واهلليباركفيواألكادمي
الشي .5 سحضرة أسراري الدكتوراندوس األستاذ مشرفخ ىو و املاجيستري، عود

البحثالذيلقدنصحينووجهينأحسنالنصائحوالتوجيهاتيفإمتامكتابة
دائما.والبحث،واهللحيفظوويباركىذا

6.  بكلية العربية اللغة تعليم بقسم احملرتمون احملاضرون و موعلالالساداتاألساتذة
رتبيةطلبتهم.لتعليمولالذينبذلواجهدىمتأىيلاملعلمنييةووالرتب

اكماهللأوفراجلزاء.مجيعاملوظفنييفإدارةقسمتعليماللغةالعربية،وجز .7
زي .8 احملبوبتني، املكروالدّي العارفني الذن املكرمة، سوليستياين إميي و بذالام ن

جهدمهايفتربييتبالرمحةواحلبيبة،يرمحهمااهللويباركهماأبداودواماويبعثهما
 األعزاء، الصغرية إخواين و حممودا. مقاما ك"اهلل عارف وومبيوترحافظ يادي

،الذينيشجعين"قمشكورعارفسفياننررزكيوحممدعارفجعفارصاد
يفكلاألحيان.أحسنالتشجيع

اليت .9 ليستاري، فيجي موتيارا دوي أندي احلميمة و احلبيبة األستاذة حضرة
،والعلميكتابةىذاالبحثأمتمتتشجعيندائماكلوقتمنغريتعبحيت

لعلياهللحيفظهاويباركأمورىاأبدا.
احملبوبة،فاعيوأوزيو2111العربيةمبرحلةمجيعأصدقائييفقسمتعليماللغة .11

ستأجربيتاملالقائموغريىممماالميكنذكرىمواحدافواحدا،مثأصدقائييف
نتمينلكم "سريبروهتريىود"عليتشجيعهمومرافقتهميفكثريمناألحيان،

النجاحيفكلأمور.
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يرجوالباحثمناهللعّزوجّلأنجيازيهوأ مأوفراجلزاءويباركهميفكلخريا
.ولعليىذهالكتابةمفيدةلديالقارئنيمجيعا.اللهمآمني...ياربالعاملني.أمورىم
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 األول الباب
 المقدمة

 الرحيم لرحمنا اهلل بسم
 عربة إلينا و أوحى مبا ادلعىن و اللغة أحسن فيو الكتاب أنزل الذى هلل احلمد

 و الكالم زلمد أفصح األمم سيد و األنام خًن على السالم و الصالة و. األلباب ألوىل
 .الدين يوم إىل بإحسان تبعهم من و صحبو و آلو على

 توضيح الموضوع

سة تحليلية تقابلية عن الضمير في اللغة دراموضوع ىذا البحث ىو "ا منإ 
لنيل الفهم ف ."و تضمينها في تعليم اللغة العربيةو العربية و اإلنجليزية  اإلندونيسية

قدم الباحث بيان و  موضوع ىذا البحث،عن  حلفظ من األخطاء يف تفكًن و امالت  
ىذا  تعريف اإلصطالحات عن موضوع ىذا البحث. فمن بٌن اإلصطالحات يف موضوع

 البحث ىي:

إحدى األنشطة ما حتاول أن تقارن بٌن تراكيب لغة واحدة  : دراسة حتليلية تقابلية 
 1.مع لغة أخري لتحديد اإلختالفات بٌن اللغتٌن

 2أو الغائب. ،أو ادلخاطب ،معرفة يدل علي ادلتكلم ،ىو إسم:  الضمًن
 اإلندونيسيةيف اللغة  (Pronomina/Kata Ganti)ـــــــــــــــــــــــ يسمي ب و

    .يف اللغة اإلصلليزية (pronoun)ــــــــــــ و يسمي بـــــــــــ

الثالثة ىي اللغة ىذه اللغة من راد ادلما أ : و العربية اللغة اإلندونيسية و اإلصلليزية
ابق مسية من كل البلدة ادلذكورة و تطادلستخدة كاللغة الر 

 بالقواعد ادلعينة.
                                                 

1
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif  Bahasa, (Bandung: Angkasa, 

1992), hal 4. 
فونوروكو: معهد دارالسالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة,  -)كونتور, 2علم اضلو , على اجلارم و مصطفى أمٌن1

 .79(, ص 2005
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دراسة  ىذهاألثر مباشرة كانت أم غًن مباشرة من  مشاركة:  تضمٌن
 .)اللغة العربية( حتليلية تقابلية يف تعليم اللغة األجنابية

: األنشطة األكادديية بادلدارس، خاصة بتعليم ادلواد الدراسية  تعليم اللغة العربية
  عن اللغة العربية

 خلفية المشكلة .1
اللغة العربية و اللغة اإلصلليزية مها اللغتان الرائدتان يف العامل. و أصبحت  إن

ىاتان اللغتان لغة إتصالية عادلية منذ الزمان و لقد أديتا مها إيل إحتاد األمم العادلية. و 
باإلضافة إيل ذالك، أصبحتا اللغة الوسيطة يف سلتلف جوانب احلياة، منها اإلقتصادي و 

يم، لقد استخدم أكثر اإلجتماعي و الثقايف و السياسي و التعليم. ففي جانب التعل
 يف كتابة كتبهم و تههر ىذه كلها بعدد كثًنة من الكتب و اللغتٌن العلماء ىاتٌن

القددية أو احلديثة. و أصبحت ىذه  البحوث العلمية البحوث العلمية ادلكتوبة هبما، إما
 عصرنا اآلن.إيل منذ الزمان مرجعا علميا العلمية الكتب و البحوث 

لغة اإلصلليزية اللغة كما أن الوقيعة بإندونيسيا، أصبحت اللغة العربية و ال
األجنابية ادلختارة عند الطلبة بالنسبة إيل اللغة األجنابية غًنمها خاصة عند الطلبة بأكثر 
ادلدارس و اجلامعات اإلسالمية و ادلعاىد اإلسالمية احلديثة. و جبانب ذالك، يسًن سًنا 

إال  اللغة ادلختارة بالتطور السريع للعلوم و ادلعارف و التكنولوجيا، لستا ىاتان اللغتان 
عند الطلبة بل إمنا لقد أصبحت ادلهارة ذلاتٌن اللغتٌن شيأ مطلوبا و واجبا لدي الطلبة. و 
تههر ىذه الهاىرة بوجود تقرير التسوية لنتائج إمتحانات اللغة العربية و اللغة اإلصلليزية 

من ية ادلهارة اللغوية خاصة للطلبة بادلدارس و اجلامعات اإلسالمية، نهرا و اعتبارا إيل أمه
ن و سريع تقدم العلوم و احيت تكون زادا ذلم يف وجو تطور الزم ىاتٌن اللغتٌن للطلبة،

 ادلعارف و التكنولوجيا.

فلهذه احلجة، لقد تطورت األنشطة األكادديية كثًنة متعلقة بعملية تعليم اللغتٌن، 
ليمية الرمسية( أم غًن رمسية رمسية كانت )عملية تعليم اللغة األجنابية بادلؤسسات التع

)عملية تعليم اللغة األجنابية بادلؤسسات التعليمية األخري(. رغم أن ذالك، مل تزال صلد  
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كثًنا من الطلبة يوجهون الصعوبات و ادلشكالت عند تعلمهم ذلاتٌن اللغتٌن. و مل تزال 
ات و يعتربون و يرون بأن ىاتٌن اللغتٌن من شئٌن سليفٌن حيت يوجهون الصعوب

ادلشكالت الكثًنة عند تعلمهما. و إمنا ىذه ادلشكلة من وظيفتنا كمرشح مدرس اللغة 
ىي عملية البحوث العلمية حلل ىذه ادلشكلة حللها. فاحملاولة من بٌن احملاوالت ادلمكنة 

ة كانت أم عملية. و من ياللغوية، شلا تفيد النتائج منها يف تطور عملية تعليم اللغة، نهر 
 ة البحوث العلمية اللغوية ىي دراسة حتليلية تقابلية.بٌن عملي

فحقيقة عملية تعليم اللغة ىي عملية ميكانيكية لتكوين العادة. و من ىذا 
االفرتاض ديكن علينا تنبؤ الصعوبات ادلنشأة عند عملية تعليم اللغة األجنابية، و ىي 

القددية )اللغة األويل( بالعادة اإلختالفات يف العادة اللغوية، فادلراد ىنا العادة اللغوية 
التشابو  أوجواللغوية اجلديدة )اللغة الثانية(. و باإلضافة إيل ذلك، لدينا احلاجة يف حبث 

و اإلختالف بٌن اللغة األويل باللغة الثانية تسهيال للطلبة يف تعلمها و تقليال من 
 الصعوبة ادلنشأة عند عملية تعليم اللغة األجنابية.

احملاولة ما حتاول أن تقارن بٌن تراكيب اللغة األويل بللغة الثانية  فاألنشطة أي
. و ديكن استخدام يلتحديد اإلختالفات بٌن اللغتٌن تسمي بالتحليل التقابل

كأساس يف تنبؤ الصعوبات و ادلشكالت شلا   ياإلختالفات ادلكتسبة من التحليل التقابل
 3دراسة خاصة يف عملية تعليم اللغة الثانية.ا الطلبة عند عملية تعليم اللغة بادلوهنسيوجه

لكون أكرب الصعوبة و ادلشكلة يف عملية تعليم اللغة الثانية ىي تدخل اللغة أي تدخل 
حتصل مقارنة تراكيب اللغة األويل باللغة الثانثة إيل  عناصر اللغة األويل إيل اللغة الثانية. و

حتديد اإلختالفات بينهما. فاإلختالفات احملصولة بينهما أسس لتنبؤ النقط شلا تسبب 
 4ا الطلبة.وهنم اللغة و أخطأ اللغة شلا سيوجهمنها إيل صعوبة تعل

                                                 
3
Henry Guntur Tarigan, “Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa”, (Bandung:Angkasa, 

1992) hal. 5. 
 .5  ص.، نفس ادلرجع4
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ىو كلما  يالتحليل التقابلاقتبس رليب الدين من نور ىادي بأن أساس تفكًن 
زاد عدد اإلختالف بٌن أحوال اللغوية يف اللغة األويل لدي الطالبة بأحوال اللغوية يف 

عدد الصعوبات و ادلشكالت شلا سيوجهوهنا الطلبة عند كذلك اللغة الثانية، فزاد  
التشابو و  أوجو، ديكن علينا معرفة ياكتساب اللغة ادلشودة. فمن التحليل التقابل

اإلختالف بٌن اللغة األويل و اللغة الثانية، و بادلعرفة منهما فيمكن إجياد الطريقة اخلاصة 
 5يف اختًن ادلواد التعليمية و الطريقة التعليمة الفعالية.

و باإلضافة إيل ىذه اإلعتبارات، رأي الباحث ضرورية ىذا التحليل التقابلي و 
أراد الباحث باستخدامو يف حبثو ىذا. فتمام موضوع ىذا البحث ىو "دراسة حتليلية 

اللغة تضمينها بتعليم و  اللغة اإلندونيسية و العربية و اإلصلليزيةتقابلية عن الضمًن يف 
، اللغتٌن األساسيتٌنو اللغة العربية كاللغة الثانية العربية". و يف حبثو ىذا، حيلل الباحث 

اللغة اإلندونيسية ىي لغة األويل . و ىذا بالنهز أن و اللغة اإلصلليزية اإلندونيسيةاللغة 
نابيتٌن يف لقد تعلم الباحث هباتٌن اللغتٌن األجأما العربية و االصلليزية شلا  ،لدي الباحث

قسم تعليم اللغة العربية بل منذ دراستو يف ادلدرسة ادلتوسطة. و باإلضافة إيل ذالك، رأي 
خري من غًن أن اإلعتبارات ادلذكورة األجيدا،  هبذه اللغة كلهاالباحث أنو لقد تعلم 

يوجو نتيجة حبثو ىذا إيل تطور عملية تعليم اللغة  و ، يثبت الباحثقبل. ولكن ذالك
 ية خاصة.العرب

لضمًن مكانة و و خيتار الباحث الضمًن تركيزا ذلذا البحث، ألنو يري علي أن ل
و سوف نستخدم  وظيفة ىامة يف القواعد اللغوية ذلذه اللغات الثالثة و يف تركيب مجلها

. و من شيء مهم لنا، كمرشح ىذا القسم يف اتصالنا بأي لغة كانت، إما كالما أو كتابة
عن ىذه ادلادة لنجاح عملية تعليم اللغة العربية شلا سنفعلها الدقيق لفهم معلم اللغة، يف ا

و إيل جانب ذلك، جيد الباحث بعض االختالفات يف قواعد الضمًن من  فيما بعد.
سوف يستخدم الطلبة . يف اجلملة الضمًنتركيب ىذه اللغات الثالثة، مثال ذلك يف 

                                                 
5
M. Mujibudin, "Studi Analisis Kontrastif Isim Dlomir dalam Bahasa Arab dan Kata 

Ganti Dalam Bahasa Indonesia”, (Yogyakarta:2008), hal. 2-3. 
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 الضمًن للمتكلم و للمخاطب و الضمًن بصيغة االنفصال أو الضمًن ادلنفصل يف
للغائب مجعا، اليت تعمل وظيفة ادللكية. مع أن  البد أن يستخدم الضمًن ادلتصل فيها. 

 مثال ذلك: يستخدمان صيغة االنفصال. (Pronoun)و  (Pronomina)ىذا ألن  

   مْ ك  " أو "َىِذِه َمْدَرَسة   مْ ت  نْـ أَ  "َىِذِه َمْدَرَسة ." 
 و االصلليزية،أما يف االندونيسية 

 Ini adalah sekolah kalian. 

 This school is yours.  

 مع أن  األصح:

  ك مْ َمْدَرَست  "َىِذِه" 

الضمًن ىو إسم، معرفة يدل علي ادلتكلم، أو ادلخاطب، أو الغائب. و يسمي ف 
 اللغة يف pronoun، و يسمي بـــــــ اإلندونيسيةيف اللغة  pronomina/kata gantiبــــــــ 

لضمًن مكانة و وظيفة ىامة يف القواعد اللغوية ذلذه اللغات الثالثة و يف لاإلصلليزية. و 
عن ىذه ادلادة الدقيق تركيب مجلها. و من شيء مهم لنا، كمرشح معلم اللغة، يف الفهم 

 لنجاح عملية تعليم اللغة العربية شلا سنفعلها فيما بعد.

 
 المسألة تحديد .2

 ناسبةادلسئلة باأل ادلسألة حتديد ىف الباحث سيقوم كلة ادلذكورةخلفية ادلش من
أما حتديد  .مراده ادلذكور و ادلوضوع من خيرج ال كي واضحا صرحيا البحث ليكون

 ادلسألة ذلذا البحث كما يلي :
 اإلصلليزية؟العربية و و  اإلندونيسيةاللغة الضمًن يف ىو  ما .1
اإلصلليزية العربية و و  اإلندونيسيةاللغة ضمًن يف التشابو و اإلختالف لل أوجوما  .2

 ؟
 ؟اللغة العربيةتعليم يف تقابلية التحليلية الدراسة التضمٌن ىذه ما  .3



6 
 

 أغراض البحث و فوائده .3
 أغراض البحث (1

 إيل اكتساب ادلعلومات و الصورة عن الضمًن يف إمنا هتدف حقيقة ىذا البحث
. أما يف مزيد من التقابلي التحليليبطريقة و العربية  ةاللغة اإلندونيسية و اإلصلليزي

 التفاصيل، يهدف ىذا البحث إيل :
 و العربية اللغة اإلندونيسية و اإلصلليزيةيف  الضمًنعن  االكتشاف .1
و  اللغة اإلندونيسية و اإلصلليزيةيف الضمًن  عنختالف التشابو و اال أوجوإجياد  .2

 العربية
و   ن تساىم يف تعليم اللغة العربيةألتقابلية التحليلية الدراسة لاىذه نتيجة ترجي  .3

 تطوير عملية تعليم اللغة العربيةتفيد فوائدا يف 
 فوائد البحث (2

 أما فوائد ىذا البحث :
 الدراسة النهرية األكادديية .أ 
نهرا من الناحية النهرية، رجي الباحث من حبثو ىذا أن يكمل خزينة العلوم و  

علي طريقة و العربية  اللغة اإلندونيسية و اإلصلليزيةف و النهري عن الضمًن يف ادلعار 
و عسى أن يزيد احلديث للمناقشات العلمية يف رلال علم الرتبية و  التحليل التقابلي.

 التعليم.
 الفائدة العملية .ب 
 فيد:عملية، ترجي نتيجة ىذا البحث أن تأما من الناحية ال 

اللغة العربية خاصة، يف  لرتبية و التعليم عامة، و دلدرس يف رلال ادلساعدة العاملٌن (1
دلعاجلة مشكالت  محبث و اختيار الطريقة التعليمية ادلناسبة عند عملية تدريسه

 تعليم القواعد اللغوية.
ليكون ادلرجع الزائد للقارئٌن من يريدون أن يفهموا دقيقا و يتعمقوا عن الضمًن يف  (2

 .و العربية سية و اإلصلليزيةاللغة اإلندوني
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 .و العربية و اإلصلليزيةاللغة اإلندونيسية لزيادة معلومات الباحث يف قواعد  (3
 الدراسة المكتبية .4

أما من البحوث العلمية ادلوجودة من الباحثٌن اآلخرين قبلو، فلم جيد الباحث  
لية عن الضمير في دراسة تحليلية تقابحبثا آخري يف نفس ادلوضوع ببحثو ىذا و ىو "

 ،ولكن". و تضمينها في تعليم اللغة العربية و اإلنجليزية و العربيةاللغة اإلندونيسية 
ىناك بعض البحوث العلمية علي نفس طريقة البحث هبذا البحث يعين بطريقة حتليلية 

 تقابلية، و منها:
ل ، حتت العنوان "دراسة عن الفع2001، البحث العلمي لعارفٌن، سنة األول

)دراسة حتليلية تقابلية(، ىذا البحث يبحث عن كيفية  اللغة اإلصلليزيةاللغة العربية و يف 
 و ما فوائدىا يف رلال تعليم اللغة. اللغة اإلصلليزيةاللغة العربية و دور التحليل التقابلي يف 

، حتت العنوان 2010، البحث العلمي حملمد إلياس إسكاندار، سنة الثاين
لية يف الفعل يف اللغة العربية و اليبانية مع طريقة تدريسو". ىذا البحث "حتليلية تقاب

التشابو و اإلختالف بينهما مع  أوجويببحث عن أشكال الفعل يف ىاتٌن اللغتٌن و 
 طريقة تدريسو.
، حتت العنوان "دراسة 2008، ، البحث العلمي حملمد رليب الدين، سنة الثالث

يف اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية". ىذا البحث يبحث  حتليلية تقابلية يف اسم الضمًن
 التشابو و اإلختالف يف اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية. أوجوعن 

التشابو و  أوجوو خيتلف من البحوث ادلذكورة، يريد ىذا البحث أن يبحث 
ىذه الدراسة مث يبحث تضمٌن مث  اللغة اإلندونيسية و العربية و اإلصلليزيةاإلختالف يف 

 .التحليلية التقابلية بتعليم اللغة العربية
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  اإلطار النظري .5
 (Pronomina/Kata Ganti) اإلندونيسيةالضمًن يف اللغة  .أ 

ىو إسم يدل علي  (Pronomina/Kata Ganti) اإلندونيسيةالضمًن يف اللغة 
ن و قيل بأ 6زمة.البالكلمة ال يف اخلطاب الشخص زللالضمًن و تارة حيل  ،شخص

  7إيل إسم آخر. ةعاجلر اىو الكلمة ادلستخدمة  اإلندونيسيةالضمًن يف اللغة 
  :، و ىياإلندونيسيةالضمًن يف اللغة علم ثالثة أنواع من و ت

(Pronomina Persona, Pronomina Penunjuk, Pronomina penanya).
8
  

العربية  ، و من حيث اللغةاإلندونيسيةيف اللغة أما متعلقة بأقسام الضمًن الثالثة  
  فت علم كما يلي:

Pronomina Persona   إسم الضمًن 
Pronomina Penunjuk   إسم اإلشارة 
Pronomina Penanya   إسم اإلستفهام 

. لكون (Pronomina Personaيبحث إال  يف ) ففي ىذا البحث، أراد الباحث أن 
. و ىذا اإلصلليزيةاللغة  و اللغة العربيةىاىو ما أراد الباحث بتحليل تقابليو بالضمًن يف 

 ىو تركيز البحث يف ىذا البحث.

                                                 
 :ترمجة من6

“Kata benda yang menyatakan orang, sering kali diganti kedudukannya di dalam 

pertuturan dengan sejenis kata yang lazim disebut kata ganti”. Lihat Abdul Chaer, Tata Bahasa 

Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hal 91. 

 :ترمجة من7

“Setiap kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain disebut pronominal (kata 

ganti)”. Lihat Masnur Muslich, Garis-Garis Besar Tata Bahasa Baku Indonesia, (Bandung:Refika 

Aditama, 2010), hal 78. 

 

 .78ص. ، نفس ادلرجع 8
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 (Pronomina Persona) و تدل ىذه  الكلمة اليت ترجع إيل أحد أي شخص ىي
 Pronomina Persona)، أي سلاطب (Pronomina Persona Pertama)الكلمة إيل متكلم 

Kedua)  أي غائب ،(Pronomina Persona Ketiga):و تفصيل كل منها فيما يلي . 
و  ، Saya, Aku, Kami, Kitaمن كلمة  (Pronomina Persona Pertama) يتكون

 ادلثال منها:
1) Hasan berseru kepada pedagang itu, “Saya tidak jadi membeli pisang ini!” 

(Saya = Hasan) 

2) “Aku tidak takut kepadamu”, kata ayah kepada orang itu dengan marah. 

(Aku = Ayah) 

3) “Kami siap mengamalkan dan mengamankan Pancasila!”, seru pemuda-

pemudi itu kepada gubernur. (Kami = Pemuda-pemudi) 

4) Kata ayah kepada saya, “Mari kita bersihkan ruangan ini.” (Kita = Ayah & 

Saya) 

 

 ,Kamu, Engkau, Andaمن كلمة  (Pronomina Persona Kedua)يتكون و 

Kalian، :و ادلثال منها 
1) “Kamu harus rajin belajar,” kata paman kepada kakak. (Kamu = Kakak) 

2) “Engkau jangan main-main padaku!”, bentak petugas itu kepada kakak. 

(Engkau = Kakak) 

3) “Dimana alamat anda?”, Tanya pegawai itu kepada Ali. (Anda = Ali)  

4) “Kalian harus berjuang dengan sepenuh hati”, kata komandan itu kepada 

anak buahnya.  

 ,Ia, Dia, -Nya, Beliauمن كلمة  (Pronomina Persona Ketiga)و يتكون 

Mereka، :و ادلثال منها 
1) Hasan adalah murid baru di kelas V. Ia tinggal di Jalan Surabaya. (Ia = 

Hasan) 

2) Kami akan melepaskan dia hari ini juga. 

3) Kami akan menjaga dan melindunginya setiap saat. 
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4) “Bapak Kepala Seoklah berhalangan hadir pada upacara pagi ini, karena 

beliau sedang sakit” kata Pembina upacara itu. (Beliau = Bapak Kepala 

Sekolah) 

5) Para penumpang berdesak-desakkan di dalam kereta api itu. Mereka sama-

sama ingin berlebaran di kampong halaman. (Mereka = Para penumpang) 

 

 (Pronoun)الضمًن يف اللغة اإلصلليزية  .أ 

نفسو، عند  ةادلستخدمادلفيدة لتعبًن اإلسم الكلمة  ىو الضمًن يف اللغة اإلصلليزية
شيء يذكر لأو  أو لشخص) مثل أنا، أنت(شًن إما إىل ادلشاركٌن يف اخلطاب تاليت  و

 ).9مثل ىي، ىو، ىذا (يف مكان آخر يف اخلطاب 
ىي الكلمة اليت حتل  زلل  اإلسم. و  يف اللغة اإلصلليزيةو قيل أيضا بأن الضمًن 

ىي إسم الشخص و احليوانات و الكائنات، و ديكن أن تكون يف  الة هباألمساء ادلبد
  10.صيغة ادلفرد أو اجلمع

  :سبعة أقسام و ىيإيل  (Pronoun)الضمًن يف اللغة اإلصلليزية ينقسم 
Personal Pronoun, Possessive Pronoun, Demonstrative Pronoun, Relative 

Pronoun, Interrogative Pronoun, Indefinite Pronoun, Emphatic and Reflexive 

Pronoun.
11    

من حيث اللغة العربية  ، ويف اللغة اإلصلليزيةفمتعلقة بأقسام الضمًن السبعة  
 فت علم كما يلي:

                                                 
 :ترمجة من9

“Prounoun is a word that can function as a noun phrase used by itself and that refers 

either to the participants in the discourse (e.g. I, you) or to someone or something mentioned 

elsewhere in the discourse (e.g. she, it, this).” Lihat 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pronoun?q=pronoun. 

 .7:10يف الساعة  2014يناير  7 لوصول إليها يف التاريخا 

10
Imam Baehaqi, Practical English Grammar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 

hal:111. 

11
The Syllabus Team of KMI  Modern Islamic Boarding School “Darussalam” Gontor 

Ponorogo, English Grammar 1, (Gontor-Ponorogo: Darussalam Press,1422 H) hal: 16.  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pronoun?q=pronoun
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Personal Pronoun    حيل زلل الشئ أو الشخص الضمًن  

Possessive Pronoun    الضمًن يدل علي ادللكية 
Demonstrative Pronoun   إسم اإلشارة 
Relative Pronoun    إسم ادلوصول 
Interrogative Pronoun     اإلستفهامإسم  

Indefinite Pronoun    متعلق بالعدد غًن معٌن 

Emphatic and Reflexive Pronoun  التوكيد 
و (  Personal Pronounففي ىذا البحث، أراد الباحث أن يبحث إال  يف )

(Possessive Pronoun) اللغة . لكون مها ما أراد الباحث بتحليل تقابليو بالضمًن يف
  العربية. و ىذا ىو تركيز البحث يف ىذا البحث.  و اإلندونيسية

(Personal Pronoun )كلمة حتل زلل شخص خاطب أو سلاطب أو غائب.   ىو
  12.و تكون ىذه الكلمة إما فاعال أي مفعوال بو يف اجلملة

  .u T ,u  ,u   ,u  ,u  ,u Y ,I أما ما تكون فاعال ىي: 
I love to learn Arabic. 

She is an Arabic language teacher. 

 

   Me, You, Him, Her, It, Us, Them.أما ما تكون مفعوال ىي: 
 The teacher gave me a task. 

 The teacher gave them a task. 

(Possessive Pronoun)  ىو الضمًن ي ستخدم إلظهار أو لبيان ادللكية. فصيغاهتا
 Mine, Yours, His, Hers, Ours, Theirs.تعين: 

This pen is hers. 

This beloved school is ours. 

 

                                                 
 :ترمجة من 12

“A personal pronoun is a word stands for the person speaking, spoken to, or spoken of. 

It may be the subject or the object of the sentences.” Lihat  :16نفس ادلرجع، ص . 
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 الضمًن .ب 
و قيل أيضا بأن  13الضمًن ىو إسم مبين يدل علي متكلم أو سلاطب أو غائب. 

ين بو  عن غائب أو حاضر، و احلاضر نوعان: سلاطب أو الضمًن اسم غًن متصرف يك
يدل علي ادلذكر أو  -غائب و سلاطب و متكلم –متكلم. و الضامًن بأنواعو الثالثة 

  14.ادلؤنث، مث علي ادلفرد أو ادلثىن أو اجلمع
 .ىو، مها، ىم، ىي مها، ىن  الغائب يتكون من: أما ضمًن 

 طَاِلٌب يف ىِذِه اجلَاِمَعِة )غائب مذكر مفرد( وَ ى   
 يف ىِذِه اجلَاِمَعِة )غائب مذكر مثىن( انِ بَ الِ طَ  امه َ  
ٌب يف ىِذِه اجلَاِمَعِة )غائب مذكر مجع( مْ ى     ط الا

 رد()غائب مؤنث مف يف ىِذِه اجلَاِمَعةِ  ةٌ بَ الِ طَ  ِىيَ 
 (مثىن)غائب مؤنث  يف ىِذِه اجلَاِمَعةِ  ٌْنِ تَـ بَ الِ طَ  امه َ 

 (مجع)غائب مؤنث  يف ىِذِه اجلَاِمَعةِ  اتٌ بَ الِ طَ  ى نا 
 

 .أنَت، أنتما، أنتم، أنِت، أنتما، أنتا أما ضمًن ادلخاطب يتكون من: 
بُّ اْلَوَطنَ  أَْنتَ    )سلاطب مذكر مفرد( 15حتِ 
بااِن اْلَوَطَن )سلاطب مذكر مثىن( أَنـْت َما   حتِ 
بـُّْوَن اْلَوَطَن )سلاطب مذكر مجع( أَنـْت مْ    حتِ 
بـٌِّْنَ اْلَوَطَن )سلاطب مؤنث مفرد( أَْنتِ    حتِ 
 حتبان اْلَوَطَن )سلاطب مؤنث مثىن( أَنـْت َما 
ا    ب مؤنث مجع(اْلَوَطَن )سلاط حت ِْبْْبَ ا أَنـْت 

 .أنا، ضلنأما ضمًن ادلتكلم يتكون من: 

                                                 
 .113)دار احلكمة، بال سنة( ص. ملخص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة،  13

 .34( ص. 2007مكتبة العبيكان، :)الرياصشرح األلفية ابن مالك، أبو فارس الدحداح،  14

 .79. ص... 2علم اضلو على اجلارم و مصطفى أمٌن,  15
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 )متكلم مذكر و مؤنث مفرد( 16اَل أَتََأخار  يف الصاَباحِ  أَنَا 
 اَل نـََتَأخار  يف الصاَباِح )متكلم مذكر و مؤنث مثىن و مجع( ضَلْن   

 

 

 التحليل التقابلي .ج 
يـَتَـَقاَبل " و ىذا  –فعل ماضى ثالثي مزيد "تـََقاَبَل  كلمة َ"تَقاب ٌل" ىي ادلصدر من 

الشيء بالشيء:  –". و األصل منو كلمة "قَاَبَل" مبعين واجو، و لَ اعَ فَ تَـ علي وزن "
  17.عارضو بو لًنى وجو التماثل أو التخالف بينهما

التحليل التقابلي ىو ، (Henry Guntur Tarigan)أما عند ىينري كونتور تاريكان  
األنشطة أي العملية ما حتاول أن تقارن تراكيب اللغة األويل باللغة الثانية لتحديد 
االختالفات بٌن اللغتٌن. و ديكن من ىذه االختالفات لتنبؤ الصعوبات لدي الطلبة عند 

  18.عملية تعليم اللغة
، التحليل التقابلي ىو إحدي Jos Daniel Parera))أما عند جوس دانيل فريرا  

العملية ما تقارن بٌن اللغة األويل و اللغة الثانية اليت ذلما القواعد التامة و كانت القواعد 
 19.وافقةم

و من ىذه كلها، استنتج الباحث يف تعريف التحليل التقابلي بأنو األنشطة أي  
عملية ما حتاول أن تقارن بٌن تراكيب اللغة األويل باللغة الثانية لتحديد االختالفات بٌن ال

 اللغتٌن و كانتا ذلما القواعد التامة و ادلوافقة.
و ي ستخدم التحليل التقابلي لتحديد الصعوبات و السهوالت يف عملية تعليم  

 اللغة العربية بتنفيذ اخلطوات التالية:

                                                 
 .79ص. ، نفس ادلرجع16

 .606 ص. (،2005بًنوت لبنان: دار ادلشريق,  -، )بًنوتادلنجد يف اللغة و األعالم 17
18

Henry Guntur Tarigan, “Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa”, (Bandung: Angkasa, 

1992) hal. 4. 

19
Jos Daniel Parera, Linguistik Edukasional: Metodologi Pembelajaran Bahasa Analisis 

Kontrastif Antar Bahasa Analisis Kesalahan Berbahasa, (Jakarta: Erlangga, 1997) hal. 112. 
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 .غة اإلندونيسية و العربية و اإلصلليزيةاللوصف نهام  .1
 .حتليل تقابليوديكن  شلا اللغة اإلندونيسية و العربية و اإلصلليزيةحتديد عناصر  .2
التقابل، و ادلراد ىنا رسم خرائط الن هم اللغوية من العام ة إيل اخلاصة، شل ا ست وجد  .3

 التشابو و االختالف منهما من العناصر ادلتقابلة. أوجو
  20بلها.لصعوبات من حيث اخلطوات الثالثة قتنبؤ األخطاء أو ا .4

متعلم اللغة لديهما السهولة عند عملية تعليم فبهذا التحليل، يرجي علي معلِّم و 
 اللغة و ال يواجهان الصعوبة يف فهم و يف استخدام اللغة ادلتعلاَمة.

 
 تضمٌن التحليل التقابلي يف تعليم اللغة العربية و االصلليزية .5

ادلراد بتضمٌن أما  21التضمٌن ىو ادلشاركة أو التشابك أو االشرتاك يف أي حالة.
ىو مشاركة األثر مباشرة كانت أم غًن مباشرة من ىذه دراسة حتليلية تقابلية يف تعليم 

يف ىذا البحث إيل راسة حتليلية تقابلية دو يهدف تضمٌن  اللغة األجنابية )اللغة العربية(.
اليت يريدون  يف اللغة اإلندونيسيةاللغوية أو ادلهارة األسسية الطلبة الذين ذلم اإلبرة اللغوية 

ذلم اإلبرة اللغوية األسسية يف الذين لطلبة إيل او ديكن كذلك  ،أن يتعلموا اللغة العربية
اللغة اإلصلليزية و يريدون أن يتعلمو اللغة اللغة اإلندونيسية و أيضا أهنم لقد تعلموا 

 العربية.
   

 
 
 
 
 

                                                 
20

Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab & Bahasa Indonesia (Telaah terhadap 

Fonetik dan Morfologi), (Jakarta: Penerbit Pustaka Al Husna Baru, 2004) hal. 16. 
21

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi 1, (Jakarta : 

Modern English Press, 1991), hal 562. 
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 طريقة البحث .6
 منهج البحث .أ 

أما منهج البحث يف ىذا البحث ىو منهج البحث الكيفي أي النوعي، و ىو  
منهج البحث ما يركز البحث يف مجع البيانات الكيفي ة ال الكم ي ة و يستخدم التحليل 

   22.ت و حتليل البيانات و أخذ االستنباطالكيفي يف بيان البيانا
 نوع البحث  .ب 

فبمعين ، library research))البحث ىو حتليل توثيقي أما نوع البحث يف ىذا  و 
تفيد مجيع ادلصادر ادلوافقة مبسألة البحث منذ أو ل األنشطة إيل أن كل أنشطة البحث تس

23.آخرىا
و أد ى ىذا إيل أن مجع البيانات و ادلعلومات يرجع إيل مصادر البيانات  

 .البيانات الثانويةة ذلذا البحث و مها البيانات األولية و ادلكتسب
 

 البيانات األولية (1
البيانات األولية ىي مصادر ادلعلومات و البيانات شلا لديها السلطة و ادلسؤولية  

مباشرة عند استخدمها و الرجوع إليها جلمع البيانات، و وجودىا البحوث العلمية لدي 
 ، و منها:نيسية و العربية و اإلصلليزيةاللغة اإلندو العلماء يف 

 مكتبة العبيكان:الرياص، ، شرح األلفية ابن مالك 2007أبو فارس الدحداح،  (1
 دمشق: دار احلكمة ،بال سنة، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  (2
فونوروكو: مطبعة  -كونتور ،2، علم اضلو 2005 على اجلارم و مصطفى أمٌن، (3

 دار السالم
4) Abdul Chaer, 2011, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta: Rineka 

Cipta 

5) Masnur Muslich, 2010, Garis-Garis Besar Tata Bahasa Baku Indonesia, 

Bandung: Refika Aditama 

                                                 
22

DR. Sembodo Ardi Widodo, M. Ag, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa 

Jurusan PBA Fak Tarbiyah, hal. 16. 
23

M. Hariwijaya, dkk, Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi, (Yogyakarta: 

Tugu Publisher, 2007), hlm. 63. 
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6) The Syllabus Team of KMI  Modern Islamic Boarding School “Darussalam” 

Gontor Ponorogo, 1422 H, English Grammar 1, Gontor-Ponorogo: 

Darussalam Press 

7) Imam Baehaqi, 2008, Practical English Grammar, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 
 

 البيانات الثانوية (2
   ىي مصادر ادلعلومات و البيانات ما لديها السلطة و ادلسؤولية البيانات الثانوية

غًن مباشرة عند استخدمها و الرجوع إليها جلمع البيانات، و من بٌن وجودىا كاجملالت 
 .اللغة اإلندونيسية و العربية و اإلصلليزيةو ادلقاالت ما تبينان عن الضمًن يف 

مع من الكتب و  و ىكذا يههر أن مجع البيانات و ادلعلومات يف ىذا البحث جي 
لبحث تكميال و تعمُّقا للبحث و التحليل بطريقة الكتابات متعلقة مبوضوع ىذا ا

 الواثقي.
 

 طريقة حتليل البيانات .ج 
 طريقة حتليلية تقابلية .أ 

يوجهها الطلبة عند تعلم قواعد س اليتت ستخدم ىذه الطريقة لكشف الصعوبات 
ية ىي التقابلالتحليلية النحو مث لبحث الطريقة التامة حللِّ تلك الصعوبات. و إمنا الطريقة 

   اإلندونيسيةاللغة إحدي األنشطة ما حتاول أن تقارن تراكييب اللغتٌن ادلختلفتٌن، ىنا 
. و ذلذا التحليل التقابلي كاللغة الثانية  اللغة العربية و اللغة اإلصلليزيةمث كاللغة األويل 

 خطوات كما يلي:
اللغة العربية و  مثكاللغة األويل    اإلندونيسيةاللغة ىنا مقارنة تراكيب اللغتٌن،  (1

 .اللغة اإلصلليزية كاللغة الثانية
 حتديد صعوبات التعل م. (2
 ليمية و إعدادىا.عمجع ادلواد الت (3
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 طريقة التحليل الوصفي .ب 
يستخدم ىذا البحث طريقة التحليل الوصفي لتحليل البيانات فيو، و ىي 

و يف تطبيق تلك البيانات،  24.إحدي احملاولة جلمع البيانات مث  حتلِّلها و تفسِّرىا
 االستنباطي أمناط التفكًنأما . االستقرائي و االستنباطي أمناط التفكًناستخدم الباحث 

ل ل تلك صدر إيلبالتحليل اليت ت أمناط التفكًنىي   التعاريف و احلقيقات العام ة، مث  حت 
 25(.اخلاصة –التعاريف و احلقيقات العام ة و النتيجة منها حلل  ادلشكلة اخلاصة )العامة 

إيل صدر بالتحليل اليت ت أمناط التفكًنىي  تقرائياالس أمناط التفكًنأما 
ل ل تلك  احلقيقات اخلاصة و النتيجة منها حلل  ادلشكلة العامة  احلقيقات اخلاصة، مث  حت 

 العامة(. -)اخلاصة 
 

 نظام البحث .7
لفهم ىذا البحث، قدم الباحث نهام حبثو و ينهم حبثو إيل مخسة  تسهيال

 باب فيما يلي:يأيت تفصيل كل األ أبواب. و
( خلفية 2( توضيح ادلوضوع، 1، ادلقدمة، و يتكون فيو من: الباب األول

( 6( الدراسة ادلكتبية، 5( أغراض البحث و فوائده، 4( حتديد ادلسألة، 3ادلشكلة، 
 ( نهام البحث. 8( طريقة البحث، 7اإلطار النهري، 

( اللغة؛ 1ة، حيتوي علي: ، اللغة و علم اللغة و دراسة حتليلية تقابليالباب الثاني
( علم اللغة، و فية تعريف علم اللغة، و موضوعات علم 2، وظيفة اللغة تعريف اللغة،

 ( دراسة حتليلية تقابلية.3اللغة، و علم اللغة و تعليم اللغة، 
، و حيتوي اللغة اإلندونيسية و العربية و اإلصلليزية، الضمًن يف الباب الثالث

 ( تقسيم الضمًن.2 ( تعريف الضمًن،1علي: 

                                                 
24

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, Teknik), 

(Bandung:Tarsito, 1990), hal. 139-140 
25

Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi 

UGM, 1993), hal.16. 
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، حتليل تقابلي الضمًن يف اللغة اإلندونيسية و العربية و اإلصلليزية، الباب الرابع
( 2، اللغة اإلندونيسية و العربية و اإلصلليزيةتشابو الضمًن يف  أوجو( 1و حيتوي علي: 

بات و تنبؤ الصعو ( 3، اللغة اإلندونيسية و العربية و اإلصلليزيةاختالف الضمًن يف  أوجو
( 4، ادلشكالت اليت سيوجهوهنا الطلبة يف عملية تعليم اللغة العلبية يف باب الضمًن

 .اللغة اإلندونيسية و العربية و اإلصلليزيةتضمٌن ىذه دراسة حتليلية تقابلية عن الضمًن يف 
(  3( االقرتاحات، 2( االستنباط، 1، االختتام، و حيتوي علي: الباب الخامس

 كلمة االختتام.
 



ٛٚ 
 

 

 

 الباب الخامس
 االختتام

 االستنباط .أ 
اللغة اإلندونيسية و تقابلية عن الضمًن يف التحليلية الدراسة الالبحث و من  

 السابقة، يقوم الباحث علي االستنباط فيما يلي: اإلصلليزية و العربية 
، قاعدة معيَّنة و ندونيسية و اإلصلليزية و العربية اللغة اإلإمنا ذلذه اللغات الثالثة، تعين  .1

بدِّلة لإلسم أو الكلمة ادلستخدمة لتحّل زلّل اإلسم. و متَّفقة يف استخدام الكلمة ادل
 .(Pronoun)و الضمًن و  (Pronomina)ىي 
 (Pronomina/Kata Ganti) .أ 

(Pronomina/Kata Ganti)  ىو اإلسم الالزم ادلستخدم ليدل إيل إسم أو شخص
آخر و حيل ىذا اإلسم اإلسم أو الشخص اآلخر يف اخلطاب، و يعمل وظيفة اإلسم 

 ٖإيل ، (Pronomina/Kata Ganti)و ينقسم  .يف اجلملة إما فاعال أو مفعوال بوادلبدل 
 و شلا .(Pronomina Persona, Pronomina Penunjuk, Pronomina Penanya)ىي: أنواع 

 (Pronomina Penunjuk. أما )(Pronomina Persona)إاّل  يطابق بالضمًن يف العربية
 .يف العربية يطابق بإسم اإلستفهام (Pronomina Penanyaفيطابق بإسم اإلشارة، و )

(Pronomina Persona ) ىو اإلسم أو الضمًن اليت يرجع إيل شخص. و ديكن أن
 Pronomina Persona“يرجع ىذا الضمًن إيل الشخص نفسو أو ادلتكلم و يسمي بــــــ 

Pertama” و إيل الشخص يتكلم بو أو ادلخاطب و يسمي بــــــ ،“Pronomina Persona 

Kedua” و إيل الشخص يف اخلطاب أو الغائب و يسمي بــــــ ،“Pronomina Persona 

Ketiga”. 
 

 (Pronoun)الضمًن يف اللغة اإلصلليزية  .ب 
 (Pronoun)  و اليت تشًن نفسوعند  ةادلستخدمادلفيدة لتعبًن اإلسم الكلمة ىو ،

أو لشخص أو لشيء يذكر يف مكان آخر ) مثل أنا، أنت(إما إىل ادلشاركٌن يف اخلطاب 
لة ّل زلّل اإلسم. و اسأاماء ادلبدّ الكلمة اليت حت(، و أهنا مثل ىي، ىو، ىذا (يف اخلطاب 
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و الكائنات، و ديكن أن تكون يف أو احليوانات أ يةالشخص اءاماسأ إما أن تكون اهب
 أقسام، ىي: ٚإيل  (Pronoun)ينقسم  .صيغة ادلفرد أو اجلمع

(Personal Pronoun, Possessive Pronoun, Demonstrative Pronoun, Relative 

Pronoun, Interrogative Pronoun, Indefinite Pronoun, Emphatic and Reflexive 

Pronoun).   

. أما (Possesive Pronoun)و ( Personal Pronounو شلا يطابقان يف العربية إاّل )
(Demonstrative Pronoun) ( فيطابق بإسم اإلشارة، وRelative Pronoun)  يطابق بإسم

 (Indefinite Pronoun)يطابق بإسم اإلستفهام، و  (Interrogative Pronoun)ادلوصول، و 

يطابق بالتوكيد يف  (Emphatic and Reflexive Pronoun)، بالعدد غًن معٌنيطابق 
 العربية.

 
 الضمًن يف اللغة العربية  .ج 

يدل علي متكلم أو سلاطب أو غائب، و أنو معرفة و غًن إسم مبين  الضمًن ىو
ضر نوعان: سلاطب أو متكلم. و يكين بو  عن غائب أو حاضر، و احلامتصرف 

يدل علي ادلذكر أو ادلؤنث، مث  -غائب و سلاطب و متكلم –مًن بأنواعو الثالثة الض
ع سلتلفة من اسأاماء حبسب ينقسم الضمًن إيل أنوا و  علي ادلفرد أو ادلثىن أو اجلمع.

 استعمالو:
بالنسبة إيل معناه، ينقسم إيل: غائب و حاضر، و احلاضر إيل سلاطب و  (ٔ

 متكلم.
 بالنسبة إيل موقعو يف الكالم، ينقسم إيل: بارز و مسترت. (ٕ
 بالنسبة إيل زللو يف اإلعراب، فهو مبين يف زلل رفع أو نصب أو جر. (ٖ
نحوية، فيكون فاعال أو نائب فاعل أو مفعوال بو أو إسم بالنسبة إيل وظيفتو ال (ٗ

 الناسخ أو رلرورا أو تابعا.
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اللغة اإلندونيسية و اإلصلليزية و التشابو أو ادلساوات و االختالفات يف الضمًن يف  أوجو .2
 .العربية 

 اللغة اإلندونيسية و اإلصلليزية و العربية تشابو أو مساوات الضمًن يف  أوجو .أ 
، قاعدة اللغة اإلندونيسية و اإلصلليزية و العربية إمنا ذلذه اللغات الثالثة، تعين  (ٔ

معيَّنة و متَّفقة يف استخدام الكلمة ادلبدِّلة لإلسم أو الكلمة ادلستخدمة لتحّل 
 . (Pronoun)و الضمًن و  (Pronomina)زلّل اإلسم. و ىي 

أقسام عامة، و ىي  ٖثة إيل تنقسم ىذه الضمائر الثالثة يف تلك اللغات الثال (ٕ
 ادلتكلم و ادلخاطب و الغائب.

تعمل ىذه الضمائر الثالثة الوظيفة اخلاصة يف اجلملة، و ىي وظيفة الفاعل و  (ٖ
 ادلفعرل بو.

ينقسم يف كل أقسام من ىذه الضمائر الثالثة، يعين للمتكلم و للمخاطب و  (ٗ
 للغائب، إيل قسمٌن، مفرد و مجع.

يف اليت تعمل وظيفة الفاعل و  ًن للمتكلم، إما مفردا أو مجعايستخدم الضم (٘
 .أو الضمًن ادلنفصل ، صيغة االنفصالإسم أو حرفتقع بعد اجلملة و 

يف اليت تعمل وظيفة الفاعل و  يستخدم الضمًن للمخاطب، إما مفردا أو مجعا (ٙ
 .أو الضمًن ادلنفصل ، صيغة االنفصالإسم أو حرفتقع بعد اجلملة و 

يف اليت تعمل وظيفة الفاعل و  يستخدم الضمًن للغائب، إما مفردا أو مجعا (ٚ
 .أو الضمًن ادلنفصل ، صيغة االنفصالإسم أو حرفتقع بعد اجلملة و 

 
 اللغة اإلندونيسية و اإلصلليزية و العربية اختالف الضمًن يف  أوجو .ب 

يف اللغة  يوافق بالضمًن (Pronoun)و  (Pronomina)ليس كّل أقسام من  (ٔ
يف اللغة اإلندونيسية و  (Pronomina Persona)العربية، بل شلا يطابقو إال 

(Personal Pronoun)  و(Possesive Pronoun) .يف اللغة اإلصلليزية 
  و اسأحوال االجتماعية.إيل ادلعاملة  (Pronomina Persona)يهتّم استخدام  (ٕ
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، أما يف الضمًن ىناك (Pronoun)و  (Pronomina Persona)ال يُوجد التثنية يف  (ٖ
 .التثنية يف الضمًن للمخاطب و للغائب

، ولكن يُوجد (Pronomina Persona)ال يُوجد التقسيم حسب اجلنسية يف  (ٗ
و يف  ، يعين أنَت و أنِت مثَّ ىو و ىي.ذلك يف الضمًن للمخاطب و الغائب

(Pronoun)  مفردا، يعين للغائب يف(He / She). 
و  (Kami)، مها: ضمًن اللمتكّلم مجع (Pronomina Persona)نوعان لـــــ  ىناك (٘

 فال يُوجد ذلك.  (Pronoun). أما يف الضمًن و (Kita)ضمًن 
يُوجد نوعان من الضمًن يف تقسيمو بالنسبة إيل موقعو يف الكالم، ضمًن بارز  (ٙ

و  (Pronomina Persona)و ضمًن مسترت. ولكن ال يوجد ذلك يف 
(Pronoun) . 

 Pronomina)يُوجد الضمًن ادلتصل و الضمًن ادلنفصل يف الضمًن العربية و  (ٚ

Persona) و ال يوجد مها يف ،(Pronoun). 
، و (You)إالّ صيغة واحدة فحسب، و ىو  (Second Person Pronoun)إمنا لـــــ  (ٛ

مًن صيغ و الض (Pronomina Persona)يكون ىذا إما لإلفراد أو اجلمع. أما يف 
  متنوعة حسب إفراده أو مجعو.

يستخدم الضمًن للمتكلم و للمخاطب، إما مفردا أو مجعا، و للغائب مجعا،  (ٜ
اليت تعمل وظيفة الفاعل يف اجلملة بالفعل ادلاضي، صيغة االتِّصال أو الضمًن 

، فيستخدمان صيغة (Pronoun)و  (Pronomina Persona)أما  . ادلتَّصل
 .االنفصال

و مجعا و الضمًن للمخاطب مذكرا، اليت  امفردإما إمنا الضمًن للمتكلم  (ٓٔ
أو الفعل ادلضارع أو الفعل  يإما  بالفعل ادلاض يف اجلملة تعمل وظيفة الفاعل

، (Pronoun)و  (Pronomina Persona)ادلستقبَّل، فيجب استتار ضمائرىا. أما 
  فيجب إظهار ضمائرمها.
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دا اليت تعمل وظيفة الفاعل يف اجلملة إما بالفعل أما الضمًن للغائب مفر  (ٔٔ
ادلاضي أو الفعل ادلضارع أو الفعل ادلستقبل، فيمكن استتار ضمائرىا أو 

 . (Pronoun)و  (Pronomina Persona)إظهارىا. و لكن جيب إظهارىا يف 

و جيب اتصال الضمائر يف الضمًن للمتكلم و للمخاطب و للغائب  (ٕٔ
وظيفة مفعول بو يف اجلملة، عندما ديكن ذلك. أما يف مفردا، اليت تعمل 

(Pronomina Persona) فيجوز اتصاذلا أو انفصاذلا. و لكن جيب انفصاذلا يف ،
(Pronoun). 

جيب اتصال الضمائر يف الضمًن للمتكلم و للمخاطب و للغائب مجعا،  (ٖٔ
نفصاذلا. اليت تعمل وظيفة مفعول بو يف اجلملة، و عندما ديكن ذلك فممنوع ا

 .(Pronoun)و  (Pronomina Persona)و البّد انفصال ىذه الضمائر يف 
يستخدم الضمًن للمتكلم و للمخاطب و للغائب مفردا، اليت تعمل  (ٗٔ

وظيفة ادللكية، صيغة االتصال دائما. و كذلك البّد اّتصال ىذه الضمائر يف 
(Pronomina Persona) أما يف .(Possesive Pronoun)بّد انفصاذلا. ، فال 

، اليت تعمل مجعايستخدم الضمًن للمتكلم و للمخاطب و للغائب  (٘ٔ
صال ىذه الضمائر يف انفالبّد لكن وظيفة ادللكية، صيغة االتصال دائما. و 

(Pronomina Persona) و كذلك يف ،(Possesive Pronoun). 
 
اللغة ىي استيفاء ادلطالب  أما تضمٌن ىذه الدراسة التحليلية التقابلية يف رلال تعليم .3

الرتبوية من التحليل التقابلي نفسو و ىي تنبؤ الصعوبات و ادلشكالت و إعداد ادلواد و 
 تقدمي ادلواد أي الطريقة التعليمية ادلناسبة لتعليم الضمًن.  

تنبؤ الصعوبات و ادلشكالت اليت سيوجهوهنا الطلبة يف عملية تعليم اللغة العلبية يف  .أ 
 ضمًن.باب ال

 تنبؤ الصعوبات و ادلشكالت ( أ
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سوف يتحًّن الطلبة عند تطبيق بٌن أقسام الضمًن يف العربية بــــــ  (ٔ
(Pronomina)  و(Pronoun) سأّن ليس كّل أقسام من ،(Pronomina)  و

(Pronoun)  يوافق بالضمًن يف اللغة العربية، بل شلا يطابقو إال(Pronomina 

Persona) دونيسية و يف اللغة اإلن(Personal Pronoun)  و(Possesive 

Pronoun) .يف اللغة اإلصلليزية 
سوف يستخدم الطلبة ضمًن )أنتم( ليحل زلل ادلخاطب مثيّن، و ضمًن  (ٕ

)ىم( ليحل زلل الغائب مثين. مع أّن أصحهما استخدام )أنتما( و )مها(. 
 .(Pronoun)و  (Pronomina Persona)ىذه سأن ليس ىناك التثنية يف 

سوف يتحًّن الطلبة يف استخدام الضمًن للمخاطب و الغائب. سأن  (ٖ
فيهما التقسيم بالنسبة إيل اجلنسية، تعين )أنَت و أنتْم( للمخاطب ادلذكر و 
)أنِت و أنُُتَّ( للمخاطب ادلؤنث مثّ )ُىَو و ُىْم( للغائب ادلذكر و )ِىَي و ُىنَّ( 

 Pronomina)و  (Pronomina Persona Kedua)للغائب ادلؤنث. و ال يودمها يف 

Persona Ketiga) أما يف .(Pronoun) جياد ذلك إال يف ،(Pronoun)  للغائب
 .       (He / She)مفردا، يعين 

سوف يتحًّن الطلبة يف استخدام الضمًن للمتكلم مجعا عندما يطابقها  (ٗ
 (Pronomina Persona). ىذه سأّن ىناك نوعان لـــــ (Pronomina Persona)بــــــ 

اليت حيّل زلّل ادلتكلمٌن مجعا أو اسأشخاص  (Kami)للمتكّلم مجعا، مها: ضمًن 
اسأولٌن يف اخلطاب، و ال يدخل فيو ادلخاطب أو الشخص الثاين ضّد ادلتكلم، 

اليت حيّل زلّل ادلتكلمٌن مجعيا أو اسأشخاص اسأولٌن يف  (Kita)و ضمًن 
و الشخص الثاين ضّد ادلتكلم. أما يف الضمًن اخلطاب و يدخل فيو ادلخاطب أ

 فال يُوجد ذلك.  (Pronoun)و 
سوف يستخدم الطلبة الضمًن بصيغة االنفصال أو الضمًن ادلنفصل يف  (٘

الضمًن للمتكلم و للمخاطب، إما مفردا أو مجعا، و للغائب مجعا، اليت تعمل 
يستخدم الضمًن  وظيفة الفاعل يف اجلملة بالفعل ادلاضي. مع أّن البد أن
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يستخدمان صيغة  (Pronoun)و  (Pronomina Persona)ادلتصل فيها. ىذا سأّن 
 االنفصال.

سوف يُظهر الطلبة الضمًن، عندما يستخدم الضمًن للمتكلم إما مفردا  (ٙ
و مجعا و الضمًن للمخاطب مذكرا، اليت تعمل وظيفة الفاعل يف اجلملة. مع 

 (Pronoun)و  (Pronomina Persona)سأّن أّن البد أن يسترت ضمًنه. ىذا 
 ضمائرمها بارزة دائما.

سوف يستخدم الطلبة الضمًن بصيغة االنفصال أو الضمًن ادلنفصل يف  (ٚ
الضمًن للمتكلم و للمخاطب و للغائب مجعا، اليت تعمل وظيفة ادللكية. مع 

و  (Pronomina Persona)أّن البد أن يستخدم الضمًن ادلتصل فيها. ىذا سأّن 
(Pronoun) .يستخدمان صيغة االنفصال 

 
 التحليل من تلك الصعوبات ( ب

أقسام  أوجوالشرح و البيان تفصيليا عن تعريف الضمًن و أقسامو، مّث عرض  (ٔ
(Pronomina)  و(Pronoun) .ادلطابقة و ادلوافقة بالضمًن العربية 

تو يف اجلملة، إما الشرح و البيان عن مجيع تطبيق الضمًن يف اجلملة مع وظيف (ٕ
 فاعال أو مفعوال بو أو صيغة ادللكية. مثّ عرض اسأمثلة التامة يف كّل الضمًن. 

 إعطاء التدريبات ضلو تطبيق الضمًن، مثّ ُتكرَّرُىا كثًنة. (ٖ
 

 ترتيب ادلواد الدراسية .ب 
 للطلبة يف ادلدرسة اإلبتدائية 
 . بسيطا (Pronoun)و  (Pronomina)تعريف الضمًن واضحا، و مقارنتو بتعريف  .أ 
تقسيم الضمًن بالنسبة إيل معناه، ينقسم إيل: غائب و حاضر، و بيان و شرح  .ب 

و مقارنتها فصيليا و تقدمي أمثلتو يف اجلملة، ت احلاضر إيل سلاطب و متكلم
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 مث عرض موقعو يف اجلملة ادلفيدةادلطابقة بو  (Pronoun)و  (Pronomina)بأقسام 
 باسأمثلة. البسيطة

 
 للطلبة يف ادلدرسة ادلتوسطة أو الثانوية 
 تفصيليا.  (Pronoun)و  (Pronomina)تعريف الضمًن واضحا، و مقارنتو بتعريف  .أ 
مث عرض موقعو  (Pronoun)و  (Pronomina)أقسام الضمًن و مقارنتها بأقسام  .ب 

 يف اجلملة ادلفيدة باسأمثلة.
 تفصيليا و تقدمي أمثلتو يف اجلملة، بداية من:بيان و شرح أقسام الضمًن  .ج 

تقسيم الضمًن بالنسبة إيل معناه، ينقسم إيل: غائب و حاضر، و احلاضر إيل  (ٔ
 سلاطب و متكلم.

 تقسيم الضمًن بالنسبة إيل موقعو يف الكالم، ينقسم إيل: بارز و مسترت. (ٕ
 
  للطلبة يف ادلدرسة العالية 
 تفصيليا.  (Pronoun)و  (Pronomina)مقارنتو بتعريف  تعريف الضمًن واضحا، و .أ 
مث عرض موقعو  (Pronoun)و  (Pronomina)أقسام الضمًن و مقارنتها بأقسام  .ب 

 يف اجلملة ادلفيدة باسأمثلة.
 بيان و شرح أقسام الضمًن تفصيليا و تقدمي أمثلتو يف اجلملة، بداية من: .ج 

ينقسم إيل: غائب و حاضر، و احلاضر إيل  تقسيم الضمًن بالنسبة إيل معناه، (ٔ
 سلاطب و متكلم.

 تقسيم الضمًن بالنسبة إيل موقعو يف الكالم، ينقسم إيل: بارز و مسترت. (ٕ
تقسيم الضمًن بالنسبة إيل زللو يف اإلعراب، فهو مبين يف زلل رفع أو نصب  (ٖ

 أو جر.
 أو نائب فاعل أو تقسيم الضمًن بالنسبة إيل وظيفتو النحوية، فيكون فاعال (ٗ

   مفعوال بو أو إسم الناسخ أو رلرورا أو تابعا. 
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 :الطريقة التعليمية ادلناسبة لتعليم الضمًن ىي .ج 
1) Dual-Language Method 
2) Grammar-Translation Method 

 
 االقرتاحات .ب 

 و من بٌن االقرتحات من الباحث فيما يلي: 
أن كان يشتغل يف رلال تعليم اللغة   اللغة أو منيم يف رلال تعلعلماء الينبغي علي  .ٔ

لعملية البحوث العلمية حبثا عن الطرق التعليمية  ادلهارة و الكفاءة اللغويةيكون ذلم 
، حيت ديكن اليت سيوجهوهنا الطلبةالصعوبات درجة ادلناسبة لتعليم الضمًن حسب 

 .كلهاعلي إزالة تلك الصعوبات و ادلشكالت  
ادلهارة و أن يكون ذلم علم اللغة و الرجال يقومون بعملية تعليم اللغة ينبغي علي م .ٕ

يف باب الضمًن حسب درجة صعوبتها عند  الكفاءة اللغوية إلعداد ادلواد الدراسية
، و من خيتار الطريقة التعليمية اخلاصة لتقدمي تلك ادلواد التعليمية إيل الطلبة ، مثّ الطلبة

عوبات و ادلشكالت شلا سيوجهوهنا الطلبة، و يسهلهم تلك كلها ديكن علي إزالة الص
 يف تقدمي ادلواد الدراسية إيل الطلبة.

اللغة عادة، و لذلك ينبغي علي كل الطلبة، من يريد أن يتعلم اللغة العربية خاصة يف  .ٖ
، أن يدرب نفسو و يكرر التدريب دائما. حيت يتعود بتلك العادة باب الضمًن

  اللغوية.
 

 االختتامكلمة  .ج 
اهلل سبحانو و احلمد هلل رب العادلٌن، يقدّم الباحث أوفار الشكر و التمحيد إيل  

إيل الباحث، حيت ديكن  تعايل اليت لقد أععطي كثرة النعم و أكرب الرمحة و كافة ادلعونة
ة كثًن   او يشعر الباحث بأن يف حبثو ىذا نقصانانتهاء ىذا البحث العلمي.  علي الباحث

االقرتاحات و  ،خبلوص صدره ،ن الكمال. و لذلك كلو، يرجو الباحثو بعيدا ع
اجليدة و ادلبنية إيل اخلًن لتحسٌن اسأيام ادلستقبلة. و يرجو الباحث إيل مجيع االنتقادات 
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، لزيادة معلوماهتم و بياناهتم يف رلل القارئٌن أن يستفيد من ىذا البحث العلم فائدة تامة
 تعليم اللغة العربية.

خًنا، إاّل توكإّليل اهلل تعايل يتوكّل الباحث. و لعلى يرضي اهلل إيل الباحث و و أ 
إيل ىذا البحث العلمي البسيط، و لعلي يفيد ىذا البحث العلمي للباحث و للقارئٌن 

   مجيعا. و اهلل أعلم بالصواب. 
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