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  هذا البحث
  ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا ام إىل كلية اآلداب جبامعة سونمقد

  العاملي اللقببعض الشروط للحصول على  إلمتام
  ىف علم اللغة العربية وأدا

  توضع
  حسنة الفضيلة
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  العربية وأدا قسم اللغة
  ن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةاكلية اآلداب جبامعة سون

  جوكجاكرتا
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 الشعار و اإلهداء
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:أقدم هذا البحث خصوصا إىل     
 أمي احلنون و أيب احملبوب 
 أخيت اجلميلة لطف زهرية الكربى و أخي اجلميل زهراأللف مصانف 
 سائر األساتيذ و األستاذات الفضالء 
 ألحباءا زماالئ و زميالتى 
  كومية جبوكجاكرتاإىل جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احل 
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 كلمة الشكر و التقدير
 

على مزيـد   لكل مفعول من الكائنات واألثار ونشكرك ،نت الفاعل املختارحنمدك اللهم أ 
لـه  نا حممد مصدر الفضائل وعلى آونصلي ونسلم على سيد. نعمتك ومضاعف جودك وكرامك

  .صحابه ومن حنا حنوهم من األواخر واألوائلوأ
املسند إليه ىف اللغتني العربيـة  "اهللا وهدايته متت كتابة هذا البحث حتت العنوان بعون  ،وبعد

وكتابة هذا البحث لتكميل بعض الشروط للحصول على  ،)"دراسة حتليلية تقابلية(واإلندونيسية 
ـ   أن وال ميكن أ. ادة العاملية األدبيةالشه اء متت الباحثة هذا البحث إال بعـون املدرسـني الكرم

والكتابة على متام هذا . ها من خالل جهودهم لتحصيل هذا البحثاء األحباء الذين دفعوواألصدق
و  ،وتقديرها العميق إليهم مجيعان تزجي شكرها من مساعدام ذا كله البد هلا أالبحث ال خيلو 

  :خص بالذكرأ
ية صاحب الفضيلة األستاذ الدكتور شهاب الدين قليويب املاجستري بوصفه عميدا لكل )١

 .الآلدب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرتا
محد فتاح املاجستري الذى قد بـذل  اندوس احلاج أصاحب الفضيلة األستاذ الدكتور )٢

متام البحث من تصـنيف األفكـار   ى القيام باإلشراف واملراقبة ىف إجهده الكبري عل
 .متام هذا البحثى إهولة فهمها ومعينا علوذيب األسلوب غاية ىف س

رمحهمـا ايل   انوسـع ىف كـل جمـال وي   ذين يدعوان لنجاحيلوالدي العزيزين ال )٣
 .وشجعتهما ىف جناحي ومتامي

آلدب جبامعة سونان كاليجاكـا اإلسـالمية   يع املدرسني واملدرسات ىف كلية امج )٤
 .احلكومية جبوكجاكرتا الذين قد علموين أحسن التعليم

ملربني واألساتيذ مبعهد نور األمة اإلسالمي الـذين قـد بـذلوا يل    مجيع املشاييخ وا )٥
 .جهدهم ىف تعليم العلوم الدينية

 .ن نذكر ىف هذه اللحظة واحدا فواحدادقاء والزمالء وكل من ال ميكننا أمجيع األص )٦
نعـم  ووحسـنب اهللا   .ن تكافئها إال جزاهم اهللا مجيعا خري اجلـزاء هكذا وال نستطيع أ

  .ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيمواملوىل و نعم النصري  الوكيل نعم
  



و  

   
  

  م ٢٠٠٩ يوليو ٢٢جوكجاكرتا،                                             
  الباحثة                                                           

  
  

  حسنة الفضيلة                                                       
                                                                 ٠٤١١١٩٧١  
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ط  

  التجريد
Bahasa merupakan sistem lambang yang arbiter، yang digunakan oleh suatu 

masyarakat untuk bekerja sama، berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Akan tetapi dalam 

kenyataannya bahasa yang ada di dunia bermacam-macam، seperti bahasa Arab، Indonesia، 
Inggris، dan lain-lain. Keberagaman ini akhirnya memunculkan permasalahan tersendiri، 
karena masing-masing bahasa memiliki kaidah-kaidah yang berbeda pula. 

Seseorang yang belajar bahasa asing akan menemukan perbedaan-perbedaan yang 
dimiliki masing-masing bahasa، seperti dalam contoh berikut : 

1. Bacalah buku ini ! 
!اقرأ هذا الكتاب .2  

Dalam klausa (1) terdiri dari konstituen yaitu "bacalah"، "buku"، dan 'ini"، yang 

maisng-masing memilki fungsi yang berbeda-beda، "bacalah" berfungsi sebagai predikat (P)، 
sedangkan "buku ini" berfungsi sebagai sujek (S)، begitu juga dengan klausa (2) terdiri dari 

tiga konstituen yaitu اقرأ  yang berfungsi sebagai predikat (P)، هذا الكتاب berfungsi sebagai 

objek (O). Fungsi frasa "buku ini" dan fungsi frasa هذا الكتاب berbeda، meskipun keduanya 

memiliki peran yang sama (makna yang sama) yaitu sebagai obyek، tetapi frasa "buku ini" 

berfungsi subjek (S)، sedangkan frasa هذا الكتاب berfungsi sebagai objek (O).  
Perbedaan-perbedaan yang dimiliki masing-masing bahasa menjadi menarik untuk 

diteliti mengingat pengajaran bahasa asing sedang sangat popular، termasuk bahasa Arab، 
sehingga diharapkan dengan adanya penelitian mengenai perbedaan masing-masing bahasa 
dapat meningkatkan hasil pengajaran bahasa asing atau bahasa kedua. 

Dalam penelitian ini objek yang akan peneliti bahas adalah tentang perbedaan subjek 
(S) dalam klausa atau kalimat tunggal baik dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dari segi 
kategori، fungsi، dan peran subjek dalam klausa. Adapun pendekatan yang akan penulis 

gunakan adalah pendekatan kontrastif antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia، begitu juga 
dengan menggunakan teori semantik untuk mengetahui peran kata atau frasa yang mengisi 
fungsi subjek، dan teori sintaksis untuk mengetahui kategori dan fungsi kata yang mengisi 
fungsi subjek. Adapun untuk mendapatkan data secara kualitatif penulis menggunakan data 
literatur baik yang primer maupun sekunder yang mengkaji tentang masalah tersebut. 

Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa dalam bahasa Arab kategori 
subjek dapat dibagi menjadi tiga yaitu mubtada'، fa'il، dan na'ibul fa'il، sedangkan dalam 

bahasa Indonesia kategori subjek tidak terbagi، sedangkan fungsi subjek dalam bahasa Arab 

ada yang bukan berupa kata melainkan klitika، fungsi subjek ada yang tidak ditampilkan 

dalam kalimat، dan dalam bahasa Indonesia fungsi subjek ada yang berupa verb(kata kerja) 

yang dikonvesikan dan ini tidak ada dalam bahasa Arab، sedangkan perbedaan peran (makna) 
antara kedua bahasa ini adalah apabila predikat dalam klausa baik dalam bahasa Arab 



ي 

maupun Indonesia berupa nominal yang memiliki arti sifat، maka subjeknya memilki makna 

pengenal (dalam bahasa Arab)، sedangkan  dalam bahasa Indonesia bermakna pengalam.  
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  مةمقد: ل والباب األ

  

  خلفية البحث  . أ

لغة هى نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بـني  ال
 يتصلون أوالغري  إىليقدمون أفكارهم غة كان الناس بل ١.اء مجاعة لغوية متجانسةأعض

ن بواسطتها واويتع عاملتيللغة نظام من رموز ملفوظة عرفية ن ابالغري، وقال اللغويون إ
منـها   ،ذا العـامل كانـت متنوعـة   أن اللغة ىف ه ولكن ىف احلقيقة  ٢.أعضاء اتمع

تظهر مشكالت متنوعـة    اللغاتهذه  ومن. اإلندونيسية والعربية والفرنسية واألملانية
        .أيضا

كـان   و )multilingual( متعددة وكذلك ىف إندونيسيا ففى هذا البالد لغات
طنية فحسب بل كـانوا يسـخدمون   وتمع ىف هذا البالد مل يكونوا يتحدثون بلغة ا

جنبية الـىت  اللغات االفمن  ٣.جنبية مبناسب حاجاما أوقبائلهم  شعبية كلغات لغات
. هذا البالد إىلدخول اإلسالم ها مبعية هذه اللغة تدخل. إندونيسيا اللغة العربيةتدخل 

                                                 
 1           ١٥. ، ص١٩٨٢لبنان،  مكتبة: ، بريوتمعجم علم اللغة النظرى، اخلوىل

 ه. م صى ١٩٨٦الثانية، . ، طعلم اللغة بني القدمي واحلديثار حامد هالل، عبد الغف ٢
3 Abdul chaer، Linguistik Umum، (Jakarta: Rineka Cipta، 2007)، hlm. 10. 



 

 مل يقدر أن يتصل بـالعرب مثال  لة ظهرت املشكالت ألن اإلندونيسييمن تلك احلا
. غـري ذلـك   أوالداللة  أو الصرف أون جانب القواعد ألنه مل يعرف اللغة العربية م
فاللغـة  . يقدم أفكاره ويتصل بالعرباللغة العربية ل تعلم إىل لذلك حيتاج اإلندونيسيي

ىف  منهما اختالفليستا من أسرة اللغة املتحدة بل املختلفة فظهر اإلندونيسية العربية و 
  .داللة وغريهاالو عد قواالو  هجنامل

  ني ا مـن البد لغري الناطقف ة املواصلةلغ ىف العاملئر اللغات اسة العربية كاللغ
من أسرة اللغـة   ألا  ،اللغة هذه ىف تعلم صعوباتال سيجد اإلندونيسيون و ٤تعلمها 
  ٥.سيةيمن اإلندون املختلفة

 ،الت الكـثرية سيجد املشكسة اللغة العربية اىف در سيياإلندون كان الطالب
خـي  أ"فعرب ب  ،"Adik membaca buku" ها ىف املثال تعبري املعىن من هذه ااجلملة نم

 membacaو  Adikىل تتكون من ثالثة كلمات وهى كلمة وجلملة األفا "يقرأ الكتاب
ن مسندا تكو membacaوكلمة  إليهىف هذه اجلملة تكون مسندا  adikكلمة  ،bukuو 

 "يقـرأ "و "خـي أ"من كلمة  أما اجلملة الثانية تتكون .به تكون مفعوال bukuوكلمة 
 تكون مسندا وكلمـة  "يقرأ"وكلمة  إليهمسندا  "أخي"تكون كلمة . "الكتاب هذا"و
مها يتان، كلتاوار وظائف عناصرمها مسان بنظجلملتوا .به التكون مفعو" الكتاب هذا"

 ر الكلمات الىت تتركبان منها ولكن بنظ. سند ومفعول بهو م إليه متكونتان من مسند
هى اسـم   إليهسند املىل الكلمة الىت تقوم مقام وفى اجلملة األفختالف بينهما بدى اال
 ٦ .وهى ما دل على غري معني أى على اسم شائع الداللة "Adik"ِو هى كلمة  النكرة

                                                 
4 Abdu Mu'in، Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia، (Jakarta: Pustaka 

al-Husna Baru، 2004)، hlm. 4. 

 .٧.، صنفس املصدر ٥

6 Muhammad Anwar، Ilmu Nahwu Matan al-Jurumiyah dan Imrity، (Bandung: Sinar 
Baru al-Gensindo، 1990)، hlm. 10. 



 

وهى ما دل على  )خيأ( اسم املعرفةهى  إليهسند املالىت تقوم مقام فأما اجلملة الثانية 
  ٧ .شئ معني بذاته أى على اسم معني الداللة

 Adikkuكلمـة   ،Adikku membaca buku إىلأن تقلـب   ىل متكنواجلملة األ
 نيـة ال متكـن أ  لكن اجلملة الثان ،ىف اجلملة الثانية "خيأ"ة كالكلمة مسا معرفتكون ا
الذى يقوم ألن  ،عبارةا تكون غري اجلملة بل تكون أل ،"خ يقرأ الكتابأ": إىلتقلب 

البد من اسم املعرفـة   ٨ ،يسمى موصوفا أو عليه بشئ ما حكمت أو إليهمقام املسند 
 ألن ىف اللغة العربيـة  ،نائبه ىف مجلة فعلية أوفاعال  أوتسمى مبتدأ ىف مجلة امسية  ىتال

  ٩ .سم النكرة املفيدةا أومن اسم املعرفة  إليهيشترط كون املسند 

  : تني هذه اللغتني ىف اجلملتان األتيختالف بنياال أيضاووجدنا 

١( Bacalah buku ini! 
 قرأ هذا الكتابا )٢

 ،تكـون مسـندا   bacalah، كلمة إليهىل متكونة من مسند ومسند واأل اجلملة
 إليـه نة من مسند ومسند ما اجلملة الثانية متكوأ. إليهتكون مسندا  buku ini وكلمة 

هـو ضـمري   ف إليهما املسند تكون مسندا ىف هذه اجلملة، أ "اقرأ"كلمة  ،ومفعول به
 bukuظيفة كلمة  وكانت و. تكون مفعوالبه "هذا الكتاب"، و"أنت"مستتر تقديره 

ini وهى مفعـول يتان وا مسفني، ولو كانت معنامها ىف اجلملتنيخمتل "هذا الكتاب"و 

                                                 
 .١٠٦. ، صنفس املصدر ٧

 .٤٣. ، ص)ة، دون سنةأياهلد: سورابابا(، جوهر املكنونامام احلضارى،  ٨

 .٤. ص) ٢٠٠٥: املكتبة العصرية: بريوت(، مع الدروس العربيةجايىن، يمصطفى الغأل ٩



 

هذا "ظيفة كلمة و ىل ووىف اجلملة األ إليههى مسند  buku iniكانت وظيفة كلمة . به
  .هى مفعول به ىف اجلملة الثانية "الكتاب

 حبثا دقيقـا  هاتبحثو هاالباحثة أن حتلل وذلك االختالف يعرب مسألة جذابة تم
ني خـتالف بـني اللغـت   مبعرفة اال .إليهاالختالف بني اللغتني حول املسند  حىت يبني

موافقـا   ،وذلك حجة أهل الدراسة التقابلية .سهال جنيةفصارت نتائج التربية اللغة األ
 ىف اللغـة  إليـه بحث ىف االختالف حول املسند بدراسة املقابلة كان هذا البحث سي

  .اجلملة أوألنه حمكوم عليه ىف الكالم العربية، اإلندونيسية و

  

 حتديد البحث. ب

ىف اللغتني العربية واإلندونيسية  إليهاملسند " املوضوع السابق وهو  عتمادا علىا
ألن ال  ،ىف اللغتني إليهىف حتليل املسند الباحثة املسألة  تحتدد ")تقابلية حتليلية دراسة(

عن تعريف الكلمات الرئيسية الـىت   نقبل كل شئ نذكر ونبيو .يكون البحث موسعا
                            :يتألف منها هذا املوضوع

  .سم الذى تبدأ به اجلملة وخترب عنههو اال إليهملسند ا: لواأل 

 لناس للمشـاركة  اللغة هى ألة تتكون من األصوات الىت يستخدمها ا: اىنالث
من األصوات اخلارجة من  فوية وناحيتها العامة هى شئش أومكتوبة 

  .هلا املعىن يكون اللسان حىت

  .توجد ىف هذا العامل دونيسية فهما نوعان من اللغة الىتنالعربية واإل: الثالث

  



 

  :هى ،ثبتت الباحثة ثالثة مسائلأ ،املسائل بناء على تلك 

  ىف اللغتني العربية واإلندونيسية؟ إليهوظيفة املسند  بني ما الفرق )١
ىف اللغتني العربيـة   إليهنوع الكلمات الىت تقوم مقام املسند  بني ما الفرق )٢

 نيسية؟واإلندو
 معناه ىف اللغتني العربية واإلندونيسية؟ أو إليهدور املسند  بني ما الفرق )٣

  

 أهداف ومنافع البحث  . ج

  :أهداف هذا البحث هى  
  .ىف اللغتني العربية واإلندونيسية إليهف فرق املسند يلتعر )١
 هإليونوع الكلمات الىت تقوم مقام املسند  إليهلتعريف فرق وظيفة املسند  )٢

 .ومعناه ىف اللغتني العربية واإلندونيسية

  :ومنافع هذا البحث هى
ىف اللغتني العربية واإلندونيسـية مـن    إليهنستطيع أن نعرف فرق املسند  )١

  .جانب وظيفته ونوعه ومعناه
التفكري وزيـادة  ىف جمال األكادميي يستطيع هذا البحث أن يعطى اسهام  )٢

فرق الة العربية واإلندونيسية مع ىف اللغ إليهد نة العلمية اخلاصة ىف املسنازاخل
 .بينهما

  

  



 

 التحقيق املكتيب. د

قد كان و جدا ىف كلية اآلداب قام ا الطالب كثرية الىت إن الدراسة التقابلية
حممد  ة العربية واللغة اإلندونيسية  منهاتقابلية بني اللغال دراسةالبطريقة  يبحث الباحث
النكرة واملعرفـة ىف  ث عن الكلمات بحهو ي )٢٠٠٤) (Muhammad Nashir(ناصر 
ـ ي هو) Dodo Prasetyo(ودودو فارستيوا  ،تني اللغتنياه تني ابحث عن الظرف ىف ه

  .مهااللغتني وغري

نه ألاإلندونيسية دراسة تقابلية ىف اللغة العربية و إليهسند الباحثة عن امل وتدرس
خاصة قسم اللغة العربيـة بعـد    وآدااطالب من طالب بكلية اللغة العربية ثه مل يبح
تـاج  حت ،لو كانت البحوث املاضية قد عملتالباحثة على الكتب والبحوث و تصفح

وهذا البحث . تني اللغتنيابني ه إليهالف املسند تالبحث الدقيق ىف اخ أوفيه التحليل 
ـ ية تغط املمكنات أن حصول البحوث املاض تلكن مل ،مل يعمل قبله ث فيد هلذا البح

  .كاملصادر الزائدة له

 Ilmu Bahasaكتـاب  : ىف هذا البحث فمنها أما الكتب الىت ستكون مصادر

Indonesia: Sintaksis ّمالن ار حممد فهالذى أل)Muhammad Ramlan (ِو كتابAsas-

Asas Linguistik Umum ّفارهار . م. و. فه جالذى أل)J. W. M. Verhaar (  وكتـاب
Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia ّوغريه  فه حسن الويالذى أل)Hasan Alwi، 

dkk (ملخـص  يين وكتـاب يفه مصطفى الغألالذى ألّكتاب جامع الدروس العربية و 
  .فه فؤاد نعمة والكتب األخرى املتعلقة ذا البحثلّالذى أ قواعد اللغة العربية

  

  

  



 

 اإلطار النظرى. ه

ىف اجلملـة بـني    إليهباملسند استخدمت الباحثة ىف هذا البحث نظرا متصال 
يبحث  حو بعلم اللغةيعرف الن )Verhaar(فارهار ). Sintaksis(اللغتني وهو علم النحو 

 أما علم النحـو ىف   ١٠ .مجلة نطقها الناسكلمات ىف الكالم ومن الكالم ىف مواصلة 
اخلوىل فهو دراسة أحكـام ترتيـب الكلمـات والعبـارات      اللغة العربية كما عرفه

علم  دحالن فهو أيضاوقد عرفه  ،١١واجلميالت داخل اجلملة والعالقات النحوية بينها
  ١٢.بيهابقواعد يعرف ا أحكام الكلمات العربية حال ترك

تكوا لمات واجلملة تتكون من وضائف داللة الكة بمعين ففى اجلملة وظائف
هو ما حكمـت علـي    إليهفاملسند . واملسند واملفعول به واملكملة إليهومنها املسند 

 واملفعول به هو اسـم دلّ  ١٣ .ئش اجلملة د هو ما حكمت به علىبشئ واملسن اجلملة
على ما وقع عليه فعل الفاعل ومل تغري ألجله صورة الفعل والظرف هو اسم يـذكر  

  ١٤.ىف اجلملة مكملة أومكانه الذى يكون زائدة  أول لبيان زمان الفع

ا ذكرت الباحثة بأن الوظيفـة ىف   تكوا كمائف الىتوظالاجلملة تتكون من 
يسـمى  وشكل الكلمات  جانب ومها ه و حمله إثنانؤوجب أن ميلملة مقام فارغ اجل

                                                 
10 Verhaar، Asas-asas Linguistik Umum، (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press، 

2006)، hlm. 161. 

 ٢٧٩. ، ص، علم اللغة النظرىاخلوىل ١١

، )١٩٩٠،  سنار بارو الغنسـيندو :بندوع(، شرح خمتصر جدا على متان اجلرمية زيين دحالن، ١٢
 .٢. ص

 .١٣. ، صجامع الدروس يين،يمصطفى الغأل ١٣

. ، ص)١٩٧١دار الكتـب العلميـة،   : بريوت(، ساسية للغة العربيةالقواعد األ  أمحد اهلامشى، ١٤
١٠١. 



 

 دور وهـو املعىن جانب و. وغري ذلك "حرف"و "فعل"و "اسم" مثل ،نوع الكلمات
تقوم مقام  الىت والوظيفة. وغري ذلك "يحمسس"و "مفعول به"و "فاعل"ومثاله  الكلمة
يقوم مقـام   الذى وأما الدور وغري ذلك، "مسندا" أو "إليهمسندا "تكون  إليهاملسند 
  ١٥ .متعلق بالفعل املستخدمف إليهاملسند 

علم الصـرف لتعـرف   الكلمات ىف  وظيفةاحثة نظرا متصال ببمث تستخدم ال
رف هو فرع من علم اللغة الـذى  علم الص )Verhaar(عند فارهار . شكل الكلمات

رف بالعلم الذى يبحث يعرف علم الصفأما الدحدح  ١٦ .ةييعني وحدة أساسية قواعد
) morphology(بعلم الصيغ  أيضاويسمى  ١٧ .عن الكلمات قبل أن تدخل ىف التركيب

صيغ الكلمات وتأثري تغـيريات   أو جزء من علم اللغة الذى يبحث عن أصول أشكال
  .شكاهلا على جنس الكلمات ودالداأ

ل نظر الكلمات علىواألقسمني القسم  إىل تنقسم الكلمة  عند لغوي تقليدي 
أمـا  . االسم وهو الذى مبعىن شئ والفعل وهو الذى مبعىن العمل والصفةمعناها وهى 
ـ   وهى انظر الكلمات على وظيفتهفالقسم الثاىن  وعطـف   )preposisi(ر حـرف ج

)konjungsi ( وظرف)adverbia (إىل عند لغوي تركييب تنقسم الكلمـة  . لكوغري ذ 
والفعل وهو الذى  ،bukanاالسم وهو الذى حيل بعد لفظ  ىتوزيعها ىف التركيب وه

نقسم ت وعند لغوي أخر. sangatو الصفة هو الذى حيل بعد لفظ  ،tidakحيل بعد لفظ 
 أووالفعـل   إليـه ل حمل املسند االسم وهو كل كلمة حي الكلمة على وظائفها وهى

                                                 
15 Verhaar، Linguistik Umum، hlm. 164. 
16 Ibid.، hlm. 97. 

 .٣٠. ، ص)١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت(، معجم قواعد اللغة العربيةلدحدح، انطوان ا ١٧



 

رأه  وىف هذا البحث تستخدم الباحثة ما ١٨ .إليه فة وهو كل كلمة حيل حمل املسندالص
  .إليهنوع الكلمات حيل حمل املسند لغوي تركبيي، وهو البحث ىف 

 ة أقسام وهـى قسم الكلمات على ثالثعريب كما قال فؤاد نعمة فال لغويالأما 
زمان  أومكان  أومجاد  أو نبات أوحيوان  أومة تدل على إنسان االسم وهو كل كل

والفعل هو كل كلمة تدل على حـدوث شـئ ىف   . معىن جمرد من الزمان أوصفة  أو
  ١٩ .مع غريها واحلرف هو كل كلمة ليس هلا معىن إال. زمان خاص

دور بأن ) Ramlan(احثة رأى رمالن تستخدم البفدور الكلمات وأما لتعريف 
أخـرى ىف  ظيفـة  هو مواصلة وظيفة املسـند بو  –ها يدخل في إليهاملسند  –الكلمة 
 إليـه هذه اجلملة تكون مسندا ىف  Rinaكلمة  ،"Rina sedang belajar"مثاله . اجلملة
ظرنا ولكن اذا ن. "فعل"تكون مسندا ودوره  sedang belajar، وكلمة "يفاعل" ودورها

بـه   هنا تكون مفعوال Rina، كلمة "Bapak Guru memanggil Rina"اجلملة  هذه إىل
معـىن  أن  من هذا املثال قد ظهـر  ،Bapak guruأما فاعله كلمة . "مفعويل" ودورها

وتسـتخدم   ٢٠ .السـابقة  ا ىف اجلملةمكى فة أخرلكلمة متعلق مبواصلة وظيفة بواظيا
متعلق بالفعل ىف اجلملة  بأنه يعرف دور الكلمات الذى )Verhaar(رأى فارهار  أيضا

جلملـة  الفعـل ىف ا  ،عىن الكلمة معني بالفعل املستخدمجمهوال، ألن م أومعلوما كان 
  .فيه معناه ظهريىت يتضمن معىن الكلمة ح

                                                 
18 Abdul Muis Ba'dudu، Morfosintaksis، (Jakarta: Rineka Cipta: 2005)، hlm. 14. 

 .١٨-١٧. ، صاملرجع السابقفؤاد نعمة،  ١٩

20 Ramlan، Ilmu Bahasa Indonesia: Sintaksis، (Yogyakarta: CV. Karyono، 1987)، hlm. 
12. 



 

 )Tarigan(دراسة تقابلية عند تاريغان  فهىبتقابلية بني اللغتني  ية املتعلقةنظرال 
وهذا البحث  ٢١ .مقابلة عناصر اللغة من اللغتني فأكثر لتعيني الفرق بينهما فإنه يعرفها

صوصا خواللغة اإلندونيسية  هى للغة الثانيةااللغة العربية و هى ىلوقابل بني اللغة األسي
  .تني اللغتنيامعناه ىف ه أومن جانب وظيفته ونوعه ودوره  إليهعن املسند 

  

 منهج البحث. و

  االقتراب. أ

حلقـائق  حبث يسـتخدم ا  ووه) Library Research(هذا البحث حبث مكتيب 
. ع البحثد وتدرك من الكتب املتعلقة مبوضوعالمات املكتوبة الىت توجنات واالوالبيا

ب النحويـة  اقتـر ا متستخد. الدالليةتقارب النحوية و  و أما التقارب املستخدم هو
خدم سـت تو. ىف اللغتني إليهمسندا ىف اجلملة الىت تكون  انوعهوظيفة الكلمة و لتعرف

  .ىف اللغتني إليهيل معىن الكلمة الىت تكون مسندا قتراب الداللية لتحلا

 طريقة مجع احلقائق والبيانات. ب

 البيانات تستخدم الباحثة املنهج املكتيب، وهو شكل مجـع احلقائق و ىف مجع
 مصـدر احلقـائق   نقسميو. االخبار باستخدام املراجع من املكتبةالبيانات وو احلقائق

   :سي وثانويساقسمني، أ إىلالبيانات اموعة و

  املصدر األساسي.أ

                                                 
21 Henry Guntur Tarigan، Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa، (Bandung: Angkasa، 

1993)، hlm. 4. 



 

يانات الـىت ىف  املصدر األساسي ىف هذا البحث هو ما تذكر فيه احلقائق والب
ملصـطفى   جامع الـدروس العربيـة  منها  هى كتب النحو العريب موضوع البحث، 

منـها   نيسـية وكتب النحو االندو. لفؤاد نعمة وملخص قواعد اللغة العربية ،يينيالغأل
Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia    ـ  ،)Hasan Ali، dkk(ريه حلسـن ألـوي وغ

 Verhaar (Ilmu Bahasa Indonesia(رهـار  الف Asas-Asas Linguistik Umumوكتاب 

Sintaksis مالن الر)Ramlan.(  

 املصدر الثانوي.ب

اللغـة   املصدر الثانوي ىف هذا البحث هو القـواميس واملعـاجم وكتـب   
إندونيسية، سواء أكانت مـن   أوعربية كانت  إليهبحث عن املسند وخصوصا كتب ت

  .كتب أخرى املناسبة مبوضوع هذا البحث أوجمالت 

 طريقة حتليل احلقائق والبيانات.ج

غوي بـني اللغـتني   استخدمت الباحثة التحليل التقابلي هو موازنة النظام الل
تحليل التقابلي ببيان ال تم. اإلندونيسيةام النحو ىف اللغة العربية ونظمثال . ختلفتنيامل
اللغـة   هـى  ىلومن وظيفه ونوعه ومعناه بني اللغة األ إليهاملسند  ىف ختالفجه االأو

  . اللغة اإلندونيسية هى العربية واللغة الثانية

  

 نظام البحث. ز

 الباحثة على مخسة أبـواب  هذا البحث سهال ىف قرائته وفهمه قيدتليكون 
  :ما يليوهى 



 

حتتمل على خلفية البحث وحتديد البحـث وأهـداف    املقدمة: لوالباب األ
  .ظام البحثمنهج البحث وناإلطار النظرى ووالتحقيق املكتيب و البحث ومنافعه

ربعة أ حتتمل على وهى ىف اللغة العربية إليهنظرة عامة عن املسند : الباب الثاين
تعريف هى و هإليوظيفة املسند  الفصل الثاينو إليهتعريف املسند  لوفصول، الفصل األ

تـدأ  لمبل إليهنوع املسند الفصل الثالث ئب الفاعل ونااملبتدأ وتعريف الفاعل وتعريف 
  .إليهدور املسند الفصل الرابع  والفاعل ونائبه و

حتتمـل   وهى ،يةىف اللغة اإلندونيس إليهنظرة عامة عن املسند : اب الثالثالب
وظيفة الفصل الثاين و ،)subyek( إليهتعريف املسند  لوربعة فصول، الفصل األأ على

دور الكلمـات  الفصل الرابع و إليهنوع الكلمات للمسند الفصل الثالث و إليهاملسند 
  . إليهللمسند 

حيتمل على ثالثة  ،اإلندونيسيةىف اللغة العربية و  إليهفرق املسند : الباب الرابع
نـوع الكلمـات   ، والفصل الثاىن فرق إليهملسند ا ل فرق وظائفول األالفص ،فصول

  .ىف اللغتني إليهوالفصل الثالث فرق دور املسند  إليهمسند لل

. ل اخلالصـة وفصـول، الفصـل األ  اخلامتة حتتمل على ثالثة : الباب اخلامس
  .قتراحات، والفصل الثالث كلمة االختتامل الثاىن اإلوالفص



٥٥ 

  

  

  

  الباب اخلامس

  ختتامالال

  اخلالصة  . أ

من البحـث  سبق لت الباحثة جهدها وحاولت كل طاقتها وقوا فيما ما بذ وبعد
أن تلخصها وتستنتجها ىف قول موجز فتسهيال ملعلرفته و تطيع فتأليف هذه الرسالة تس

  :وهي فيما يلىتستميال لفائدة 

والتـتم اجلملـة   يستغىن عنه حبال من األحوال فال . املسند إليه هو أصل اجلملة )١
للغـة  فى اف). p(واملسند ) s(من املسند إليه  تتكون قلإن اجلملة على األ. بدونه

  .من عناصر اجلملة هو املسند العنصر األوىلالعربية واإلندونيسية 

 :من ناحية الوظيفة ونوعه ودوره فيما يلىبية أن املسند إليه ىف اللغة العر )٢

وهـو   ،إليه هو مواصلة معاونية بني عناصر التركيب أو اجلملةوظيفة املسند   . أ
 اجلملة مبدوءة باسـم مبتدأ اذا كانت منقسم إىل ثالثة أقسام والقسم األول 

ونائبه اذا كانت اجلملـة ابتـدأت   والقسم الثاىن والثالث فاعل ) مسيةمجلة ا(
وكان عل فعل الفاذا دل على الذى ونعرف على الفاعل ). مجلة فعلية(بفعل 

عل وكـان  ه اذا دل على فعل الفونعرف على نائب ،ما قبله فعال مبنيا للمعلوم
  .ما قبله فعال مبنيا للمجهول



 

علم الشارة والضمري واإل اسم وهيا إما صريح من معرفة ونوع الكلمات فيه  . ب
ى إىل أحـد بأل أو باإلضافة كاسم املعرف نقيل من معرفة وصول أو إما املو

 .كرة املفيدةاملعارف أو بالنداء وإما من الن

سي ومقبـويل و  وحمس لة ومفعويلفيها معريف وفاعلي وأاملسند إليه ودور   . ت
 سبيب يت ومكاين ومجليتنتيج

 :أن املسند إليه ىف اللغة اإلندونيسية من ناحية وظيفته ونوعه ودوره وهو فيما يلى )٣

لكلمات من جهة مقام فارغ وجب أن ميلؤه بنوع ا هى املسند إليه وظيفة   . أ
والوظيفة ىف اللغـة اإلندونيسـية غـري     ،لدور من جهة املعىناالشكل و
 .منقسمة

 Frase(مسيـة  ا عبـارة و مفـرد  هو اسـم لمات ىف هذه اللغة نوع الك  . ب

nominal (مسيـة  ا مجلة بسيطةو)Klausa nominal (فعليـة   عبـارة و
)Frase Verbal ( االسم مقام والفعل الذى يقوم)konversikan.( 

مكـاين ومقبـويل   و ومفعويل و نتـيجيت  سبيبوودوره فيها فاعلي وألة   . ت
 .ومجليت وحمسسي ومعريف

مل ىف اللغة اإلندونيسـية  أن الوظيفة  هو ظيفةوالناحية بية من الفوق بني اللغة العر )٤
 إىل ةمنقسمبية ىف اللغة العرواحد ولكن وظيفة املسند إليه لى أقسام بل عقسم تن

 همسـند وإليه املسند املبتدأ اذا اراد املتكلم أن يبحث  ثالثة اقسام، القسم األول
 مجلـة  (فقـط  عن املسند  أن يبحثاراد املتكلم والفاعل ونائبه اذا ) مجلة امسية(

 .)فعلية

 :وهو كما يلى ،من ناحية نوع الكلماتبينهما الفرق  )٥



 

مفيـدة  كلمـة  أو كلمـة بـل   من غري لفظ بية املسند إليه ىف اللغة العر  . أ
)klitika (كلمة مفيدة بكلمة أخرى وهى .  

 .يظهر ىف اجلملةأو مل  املسند إليه ىف اللغة العربية مستتر  . ب

يقـوم  من الفعل املقلوب إىل االسم الـذى   هو بيةىف اللغة العرإليه  املسند  . ت
 .)dikonversikan(ام االسم مق

ىف  خـتالف  االن كو هو من ناحية الدورإلندونيسية اوبية الفرق بني اللغة العر )٦
مركـب   إليه اذا كان مسـنده املسند  لتعيني معيناملسند إليه به  ركبتمسند ي
لـيس  هلا معـىن معـرويف    الىت بيةسم ىف اللغة العراالمن نوع الكلمة  وصفي
مـن  ه مركب وصفي سنداذا كان مولكن اإلندونيسية ي كما ىف اللغة سحمس

 .يسحمستني اللغتني هلما معىن اىف هالفعل نوع الكلمة 

  

 قتراحاتاإل  . ب

قتراحات هذه اإلبأن تكون هلا ومتىن كثريا قتراحات تتميما البحث هبذه اإلويتم 
عامـة ىف  سالمية احلكومية خاصة ولطلبة اجلامعة اإلدم قسم اللغة العرابية لنقنافعة 

قتراحات الىت ستقدمها الباحثـة  اإل وأما. اللغة العرابية ةسادرىف وال سيما املستقبل 
  :فيما يلى

 الـذين  لطالب اإلندونيسيةلظهرت فيها  الىت العصوبات اللغويةهناك  )١
لك  ولـذ اجلملة قطعية ىف تركيب بية العراملسند إليه ىف اللغة يتعلمون 

ىف األمثال املتبوعـة  كثرية بإعطاء تدريبات ىف تعليمها  الباحثة هكشفت
  .أن يفهم الدراسة



 

ـ بية ينبغى ملدرسة اللغة العر )٢ الدراسـة  فهـم  ية أن تأو اللغة اإلندونيس
 .بيةاللغة العرألا تساعد ىف تعليم اللغة األجنبية خاصة  ،التقابلية

املتوسط ىف تعليم نافع للطالب  ان يكون ذا البحثهب الباحثة  وترجو )٣
 .بيةاللغة العر

 ختتام كلمة اال  . ث

من جهـد  ىف نفسى قد مت هذا البحث بعد أن بذلت ما والشكر هللا احلمد هللا 
. رمحتـه وهذا البحث بعون اهللا ىف كتابة إىل البداية حىت انتهى من النهاية واجتهاد 

أن عسى اهللا والطلبات من الطالب  من قرأه لكل البحث هذا ن ينفع وأرجوا اهللا أ
  . العملعن هذا يرضى 

  .امني يا جميب السائلني  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ثبت املراجع  . ج

 القران الكرمي  - أ
 
  املراجع العربية  -  ب

 ،ندويسينار بارو الغنس: باندوع  ،شرح خمتصر جدا على منت اجلرمية ،زيين ،دحالن
١٩٩٠.  

   ٢٠٠٨، طبعة خاصة بوازرة التربية والتعليم، ، املعجم الوجيزرية مصر العربيةمجه
  

  .١٩٨٦ ،الثانية. ط ،علم اللغة بني القدمي واحلديث ،عبد الغفار ،حامد هالل

  .١٩٧٤دار النهضة العربية، : ، بريوتعلم املعاينعتيق، عبد العزيز، 

دار : عمان ،اللغة العربيةالواضح ىف قواعد  ،عبد الرحيم و فهمي الدويك ،عدس
  .١٩٨٤ ،حمدالوي

  
 ،دار الكتوب العلمية: بريوت ،معجم املفصل ىف النحوى العريب ،عزيزة فؤال

١٩٩٢.  
  

  .دون سنة ،اهلداية: سزرابايا ،جوهر املكنون ،إمام ،احلضارى

  .١٩٨٢ ،مكتبة لبنان: يربوت ،معجم علم اللغة النظرى ،حممد على ،اخلوىل

  .١٩٨١ ،مكتبة لبنان: بريوت ،معجم قواعد اللغة العربية ،انطوان ،الدحدح



 

  .دار النهضة العربية، دون السنة: ، بريوتعلم اللغةالسعران، حممود، 

  .٢٠٠٥ ،املكتبة  العصرية: بريوت ،جامع الدروس العربية ،مصطفى ،الغالييين

  .١٩٧١ ،يةدار الكتب العلم: بريوت ،القواعد األساسية للغة العربية ،أمحد ،اهلامشي

  .، دون الينة والسنةجوهر البالغة، ______

 ،معجم املصطالحات العربية ىف اللغة والآلداب ،جمدي وهبة وكامل املهندس
  .١٩٨٤ ،مكتبة لبنان: بريوت

  
دار لبنان للطباعة والنثر، : ، بريوتالشمل ىف اللغة اإلنكليزيةمناع، عبد الرزاق، 
  .دون السنة

  
  .بدون سنة ،دار الثقافة اإلسالمية: بريوت ،د اللغة العربيةملخص قواع ،فؤاد ،نعمة
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