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 :أهدى هذا البحث العلمى خبلوص البال والصدر اىل
املريب روحنا وأهل بيته ومجيع أساتيذي وأستاذايت أين ما كانوا األحياء منهم 

 واألموات
 

 عسى هللا أن حيقق هلم اآلمال املرضية ويغفرهللا ذنوهبهم ويوفقهم
 

 مث اىل أيب وأمي وٕاخوايت وأخاين ومجيع أسريت احملبوبني 
 

عسى هللا أن يغفر ذنوهبهم ويوفقهم و يصح قلوهبم صحة القلب واجلسد ويوسع أرزاقهم 
 رزقا حالال غري نقيص وعماهلم عماال مرضيا عند هللا

 
 كّلية األداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمّية احلكوميةمث إىل  

 جوكجاكرات
 

 مث إىل مجيع أصدقائي أين ما كانوا 
 

قد دفعوين وساعدوين وشجعوين ابملعلومات إىل أن ٔامت هذا البحث العلمى عليهم  الذين
 املذكور جزاكم هللا احسن اجلزاء جزاء جزيال

 .وعليهم أرجو اهلداية والتوفيق من هللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة
 آمني
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ABSTRAK 

 

Muhammad Jaozil Bahraen. 14110123. Kalimat Kondisional Bahasa 

Arab dan Bahasa Inggris (Studi Analisis Kontrastif). Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab (BSA). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021.  

Kalimat kondisional merupakan bagian dari sistem sintaksis yang ada dalam 

bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lazimnya, ketentuan yang berkaitan dengan 

kalimat kondisional dalam kedua bahasa tersebut terdapat persamaan dan 

perbedaan. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi lebih dalam berkaitan 

dengan hal tersebut dengan cara mengkontraskannya. Adapun pokok masalah 

berkaitan dengan persamaan dan perbedaan bentuk dan fungsi kalimat kondisional 

dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. 

Kajian dalam penelitian ini bercorak kepustakaan dengan objek material 

bentuk dan fungsi kalimat kondisional dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, 

sementara objek formalnya adalah analisis kontrastif dalam perspektif James. 

Semua objek penelitian tersebut didapatkan dengan menggunakan tekhnik 

dokumentasi. Dalam menjawab pokok permasalahan, terlebih dahulu akan 

dideskripsikan berkaitan dengan kalimat kondisional dalam bahasa Arab dan 

bahasa Inggris, kemudian akan dikontraskan bentuk dan fungsi kalimat kondisional 

dari kedua bahasa tersebut. 

Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Persamaan kalimat 

kondisional dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam segi bentuk yaitu: a) 

umumnya disampaikan secara eksplisit, kendati pada beberapa kondisi dapat 

dinyatakan secara implisit; b) mempunyai dua bentuk kalimat, yang pertama 

disebut fi’il syarat dalam bahasa Arab dan if clause dalam bahasa Inggris. Adapun 

kalimat kedua disebut jawab syarat dalam bahasa Arab dan main clause dalam 

bahasa Inggris; c) mempunyai aturan yang jelas dalam menyampaikan kondisional 

terbuka dan dugaan. Adapun persamaan dari segi fungsi yaitu: a) mempunyai 

komponen primer yang berfungsi sama dalam konteks penanda kondisional, fi’il 

syarat atau if clause, dan jawab syarat atau main clause; b) keduaanya bisa 

digunakan untuk menyampaikan sesuatu, keinginan, harapan, ide yang bersifat 

terbuka dan dugaan. 2) Perbedaan kalimat kondisional dalam bahasa Arab dan 

bahasa Inggris dalam segi bentuk yaitu: a) penanda kondisional dalam bahasa Arab 

lebih variatif daripada dalam bahasa Inggris; b) karakter bentuk kalimat kondisional 

dalam bahasa Arab diidentifikasi dari penanda kondisional, sementara dalam 

bahasa Inggris menggunakan tenses; c) konstruksi kalimat kondisional dalam 

bahasa Arab lebih variatif daripada dalam bahasa Inggris; d) dalam bahasa Arab 

kalimat kondisional mempunyai bentuk klausa bertingkat, sementara dalam bahasa 

Inggris tidak. Adapun perbedaan dari segi fungsi yaitu: a) penanda kondisional 

dalam bahasa Arab mempunyai pengaruh besar pada I’rab fi’il syarat dan jawab 

syarat dalam bahasa Arab, sementara dalam bahasa Inggris tidak; b) tenses dalam 

kalimat kondisional bahasa Arab tidak berfungsi sebagaimana dalam bahasa Inggris 

yang digunakan untuk menentukan bentuk kalimat kondisional. 

Kata Kunci: Kalimat Kondisional, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Kontrastif 
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 التجريد
كانت اجلملة الشرطية جزءا من النظام النحوي املوجود ابللغة العربية واإلجنليزية.  

 اللغت.ن. يف كقاعدة عامة، هناك أوجه تشابه واختالف يف األحكام املتعلقة ابجلمل الشرطية
ضوع حتديد أكثر ارتباطًا هبذه املسألة عن طريق تقابلها. يتعلق املو  تسعى هذه الدراسة إىل

 .أبوجه التشابه واالختالف يف شكل ووظيفة اجلمل الشرطية ابللغة العربية واإلجنليزية
أّما هذا البحث العلمي من دراسة األدب مع األشياء املادية الشكل والوظيفة ابجلمل 

د جيمس. مت ة، بينما اهلدف الرمسي هو التحليل التقابل عنالشرطية ابللغة العربية واإلجنليزي
احلصول على مجيع كائنات البحث ابستخدام تقنيات التوثيق. يف اإلجابة على املشكلة 
الرئيسية، سيصف أواًل اجلملة الشرطية ابللغة العربية واإلجنليزية، مث ستقابل ب.ن أشكال 

 .ووظائف اجلملة الشرطية بينهما
. كانت تشاهبات اجلملة الشرطية ب.ن اللغة ١هذه الدراسة كما التايل: كانت نتائج 

العرابية واإلجنليزية من حيث الشكل وهي: أ( عادة اجلملة الشرطية يستخدم بصريح ؛ ب( 
هلما مجلت.ن، فعل الشرط وجواب الشرط؛ ج( هلما نظام ىف استخدام اجلملة الشرطية 

ظيفة وهي: أ( كان هلما املكوانت األساسية متلك املفتوحة والتخمينية. أّما من حيث الو 
( ميكن إستخدامها ٢الوظيفة املوافقة، تعين أداة الشرط، فعل الشرط، وجواب الشرط؛ 

. كان اختالفات اجلملة الشرطية ٢لتعبري الرغبات، اآلمال، واألفكار املنفتحة والتخمينية؛ 
ة العربية أ( كان أداة الشرطية يف اللغب.ن اللغة العرابية واإلجنليزية من حيث الشكل وهي: 

أكثر من اللغة اإلجنليزية؛ ب( خصائص شكل اجلملة الشرطية ىف اللغة العرابية معروف 
أبداة الشرط فيها، لكن ىف اللغة اإلجنليزية معروف بزمان الفعل املشمل فيها؛ ج( كان 

ن حيث الوظيفة يزية. أّما مأشكال فعل الشرط وجوابه يف اللغة العرابية أكثر من اللغة اإلجنل
وهي: أ( أداة الشرط ىف اللغة العرابية هلا أتثرية ىف إعراب فعل الشرط وجوابه، بنيما ىف اللغة 
اإلجنليزية أداة الشرط فقط تقام مقام أداة الشرط؛ ب( كان زمان الفعل يف اللغة العرابية ال 

 .لشرطيةد نوع شكل اجلملة ايعمل مثل ىف اللغة اإلجنليزية الذي ميكن إستخدامه لتحدي
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

إن احلمد هلل والثناء عليه وله احلمد يف األوىل واألخرة وأسبغ علينا نعمة ظاهرة وابطنة 
وله احلكم وإليه نرجعون. صالة وسالما دائم.ن ومتالزم.ن على رسول هللا و على أله 

 وأصحابه أمجع.ن الذي نرجى شفاعته من يوم هذا اىل يوم القيامة. 
على   كتاب هذا البحث، وكان الباحث اليقدرأما بعد، فبعون هللا تعاىل ورمحته مت

إمتام حبثه إال مبساعدة غريه، فكان من البدهي أن يقدم جزيل شكره، وفائق احرتمه يف 
 هذه املناسبة إىل:

. السيد الكرمي الدكتور احلاج فيل املاك.ن املاجستري،  كاملدير جبامعة سوانن  ١
 كليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.

سيد الكرمي الدكتور حمّمد ولدان املاجستري، كعميد كلية األداب والعلوم الثاقفية . ال٢
 جبامعة سوانن كليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.

. السيدة الكرمية الدكتور أنينج هرنييت املاجسيرت، كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا  ٣
كا اإلسالمية احلكومية كلية األداب والعلوم الثاقفية جبامعة سوانن كليجا 

 جوكجاكرات.
. السيد الكرمي الدكتور هشام زيين املاجستري، كمشرف أكادميي قام ابشراف طول ٤

 وقت على كل حال ابلدراسة ىف اجلامعة.
 . فضيلة احملرتم.ن مجيع أساتيذي وأستاذايت أين ما كانوا األحياء منهم واألموات ٥
ة جبامعة ة وأدهبا كلية األداب والعلوم الثاقفي. مجيع أصدقائي يف قسم اللغة العربي٦

 سوانن كليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.
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وعليهم املذكور أشكر شكرا كثريا ملساعدهتم. جزاكم هللا احسن اجلزاء جزاء جزيال. 
اء نسأل هللا أن يثيبهم على أعماهلم ويغفر هللا ذنوهبم ويكتب هلم التوفيق وجيزيهم خري اجلز 

ينهم يف أعماهلم وأن تكون أعماهلم مقبولةو ينفعنا هبذا البحث العلمى منفعا ومفيدا ويع
 للعباد والبالد، آم.ن.

 
 

٢٠٢١مارس  ٨جوكجاكرات،   
 الباحث
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 الباب األّول
 املقدمة

 خلفية البحث أ﴾.﴿
 اللغة مرادفة ألدوات التعبري. التعبري حبد ذاته له معىن عملية التعبري عن النوااي

عبري عن طريقتان للبشر للت، هناك فكار وما إىل ذلك. بعبارات بسيطةواملشاعر واأل
 ، ومها الطرق اللفظية وغري اللفظية. التعبريات اللفظية هي التعبريات اليتأنفسهم

تستخدم الكلمات، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة. يف الوقت نفسه ، التعبريات 
غري اللفظية هي تعبريات يتم حزم رسائلها يف شكل بدون كلمات. ميكن أيًضا 

، قصد. مبعىن آخر اهلا وتفسريها عنتفسري غري اللفظية على أهنا أفعال بشرية يتم إرس
استخدام الرموز اللفظية اسم غري يُطلق على كل شكل من أشكال التعبري دون 

 .1لفظي مثل اإلمياءات واأللوان وتعبريات الوجه وما إىل ذلك

يستخدم الّناس أسلوب التعبري اللفظي السائد للتفاعل مع بعضهم البعض. 
الل وأسهل يف الفهم. من خهذا ألن الرموز اللفظية أسهل وظيفًيا يف االستخدام 

عر والعواطف واألفكار وينقلون احلقائق والبياانت ، يعرب الّناس عن املشاالكلمات
واملعلومات. يف هذا النهج، للغة دور اسرتاتيجي. يتم تعريف اللغة يف هذا السياق 

 ٢على أهنا رمز لفظي له هيكل رمسي مشرتك.
( علم األصوات: وهو جزء من علم اللغة يدرس ١تتكون بنية اللغة عادة من: 

سة الصوتية هو صوت اللغة الذي يسمى نظام الصوت األصوات. اهلدف األول للدرا
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 ٣)الصوتيات( ، والثاين يفحص الصوت الذي يسمى نظام الصوت )الفونيمي(.
علم الصوتيات هو دراسة ختترب صوت اللغة دون االلتفات إىل ما إذا كان الصوت 

تويل  له وظيفة كُمميّ ز للمعىن أم ال، بينما الصوتيات عبارة عن دراسة لألصوات اليت
( علم الصرف: هو جزء من علم ٢؛  ٤اهتماًما لوظيفة الصوت كعامل متييز للمعىن.

  ٥اللغة يدرس مداخل وخمارج الكلمات وتغرياهتا وأتثري هذه التغيريات على املعىن.
موضوع الدراسة الصرفية هو الوحدات املورفولوجية والعمليات املورفولوجية واألدوات 

( النحو: هو جزء من علم اللغة خيترب الكلمات ٣؛ ٦ية.يف العملية املورفولوج
العبارة عبارة عن جمموعة من  ٧وجمموعات الكلمات اليت تشكل عبارات ومجل.

الكلمات تتكون من كلمت.ن أو أكثر تشكل وحدة ال تتجاوز املوضوع وحدود 
على  حتتوي يف ح.ن أن اجلملة عبارة عن بناء حيتوي على عدة كلمات ٨املسند.

وت صيف ح.ن أن اجلملة هي النطق الذي له املعىن الكامل ومشتق ال ٩،اصر تنبؤيةعن
( علم الداللة: هو العلم الذي يفحص الرموز اليت ٤؛ ١٠مييزها على أهنا حدود الكل

                                                 

 ٣ Kajian Teoritis Struktur Internal Bahasa: Fonologi, “Saida Gani dan Berti Arsyad, 

Morfologi, Sintaksis, dan Semantik”, ‘Ajamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, Vol. 07, No. 01, 

2018. , 3. 
 ٤ .102), 2008(Jakarta: Rineka Cipta, Linguistik Umum Abdul Chaer,  

 ٥ .159), 2008(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Kamus Linguistik Kridalaksana,  
 ٦  .7Linguistik Umum, . Abdul Chaer,  

 ٧ Sintaksis: Teori dan Terapannya dalam Bahasa Indonesia Ngusman Abdul Manaf, 

(Padang: Sukabina Press, 2009), 3. 
 ٨ Kajian Teoritis Struktur Internal Bahasa: Fonologi, “Saida Gani dan Berti Arsyad, 

Morfologi, Sintaksis, dan Semantik”. , 11. 
 ٩  Sintaksis: Teori dan Terapannya dalam Bahasa Indonesia. ,l Manaf, Ngusman Abdu

13. 
 ١٠ Kajian Teoritis Struktur Internal Bahasa: Fonologi, “Saida Gani dan Berti Arsyad, 

Morfologi, Sintaksis, dan Semantik”, . 12. 
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تعرب عن املعىن ، والعالقة ب.ن املعىن لبعضها البعض، والعالقة ب.ن الكلمات ومفهوم 
 ١١أو معىن الكلمة.

نا ، ترتبط إحداها ابجلانب النحوي. كما أوضحاملذكورةاستناًدا إىل بنية اللغة 
سابًقا، حيتوي بناء اجلملة على ثالثة جماالت للدراسة تشمل مستوى العبارات 

. يف جماالت الدراسة هذه، وجد أن هناك عالقات ال تشمل العالقات اجلملةو 
جة هذه العالقة اهلادفة كنتيالنحوية فحسب، بل تشمل أيًضا العالقات. تنشأ 

لالجتماع ب.ن هذه الوحدات اللغوية وغريها. من ب.ن عالقات املعىن تشمل العالقة 
ب.ن شروط املعىن. ميكن افرتاض أن هذه العالقة الشرطية هي وحدة شرطية. بناًء 

 ١٢ة ابلعربيةرطيشعلى النظرية اليت طرحها رمالن، ميكن معادلة هذه الوحدة ابجلملة ال
 ١٣ابإلجنليزية. Conditional Sentencesو 

زية. الشرطية ابللغت.ن العربية واإلجنلي اجلملةهتدف هذه الدراسة إىل فحص 
يعتمد اختيار هات.ن اللغت.ن كأهداف للبحث على اخلصائص وعدد من التسميات 

ات هبامللحقة ابللغت.ن مما جيعلها جزءًا من اللغات العاملية احلالية. حتديد الفروق والتشا
 الشرطية ابللغت.ن العربية واإلجنليزية هو موضوع هذه الدراسة. اجلملةيف 

تسمى دراسة هذه االختالفات والتشاهبات يف اللغوايت الدقيقة التحليل 
التقابلي. يف املصطلحات، التحليل التقابلي هو عملية ملقارنة نظام.ن أو أكثر من 

لغة .يعتمد التحليل املقارن لنظامي الأنظمة اللغة إلجياد أوجه التشابه واالختالف
قال حممود سليمان ايقوت،  ١٤على علم اللغة الوصفي بدالً من علم اللغة التارخيي.

                                                 

 .١٤-١٣نفس املراجع، .  ١١ 
 ١٢ Jurnal ”, Tinjauan Elipsis Pada Kalimat Kondisional Bahasa Arab“Afnan Arummi, 

CMES 6 (2), 2013., 165. 
 ١٣ (Temanggung: Armasta, Kalimat Kondisional dalam Bahasa Arab Afnan Arummi, 

2019), 4. 

 ١٤ Analisa Bahasa Pembelajar Bahasa Arab sebagai Bahasa Asing: Kajian Moh. Ainin, 

Analisis Kontrastif, Kesilapan dan Koreksi Kesilapan (Malang: Misykat,2011), 45. 
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فإن التحليل التقابلي هو نشاط ملقارنة لغت.ن أو هلجت.ن ال أتتيان من نفس عائلة 
ا متامً  أنه من املستحيل التباين Jos Daniel Pareraعالوة على ذلك ، قال  ١٥اللغة.

اللغويون أن اللغة نظام حيتوي على عدة  يقبلون ب.ن لغت.ن. لذلك جيب اختياره.
أنظمة فرعية. كل نظام فرعي له عدة فئات. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك يف 

 ١٦اختيار وحتديد عناصر من أنظمة فرعية وفئات معينة ليتم مقارنتها.
الشرطية  لةاجلميتعلق موضوع الدراسة يف هذا البحث العلمي بشكل ووظيفة 

ابللغت.ن مها العربية واإلجنليزية. كما هو معروف، كل لغة هلا خصائصها اخلاصة. يف 
سياق الوظائف يف خطاب اجلملة الشرطية العربية، على سبيل املثال، حروف السرط 

 ة ذلك، على سبيل املثال، من استخداممتنوعة وهلا وظائفها اخلاصة. ميكن مالحظ
حرف "إن" يف اجلملة اليت ستجزم فعل.ن، يف ح.ن أن استخدام حرف "لو" يف 
اجلملة ال جتزم اثن.ن من الفعل. ال توجد هذه الوظيفة بلغات أخرى، مبا يف ذلك 

.ن تعين العربية ىف اللغت الشرطاللغة اإلجنليزية. ومع ذلك، فيما يتعلق مبوضع حرف 
 ١٧إلجنليزية، هي املكوانت األساسية يف اجلملة الشرطية.وا

ة.  الشرطية، حتتوي اللغة العربية على أمناط أكثر من اإلجنليزي اجلملةىف سياق 
كان جواب الشرط ال يقتصر على شكل واحد فقط. أما ابلنسبة لألمثلة اليت تتميز 

عالمة النفي، قد، س تبدأ بالشرطية اليت  اجلوابةهبا اللغة العربية، فعلى سبيل املثال 
و سوف، و رّب. هناك أوجه تشابه يف اللغة اإلجنليزية، على سبيل املثال ميكن 

 ١٨التعبري عن كليهما ضمنًيا.
                                                 

 ١٥ Ajamiy: Jurnal Bahasa ‘”, Analisis Kontrastif dalam Pembelajaran Bahasa“Misdawati, 

dan Sastra Arab, Vol. 8, No. 1, 2019. , 57. 
 ١٦ Linguistik Edukasional: Metodologi Pembelajaran Bahasa, Analisis Jos Daniel Parera, 

Kontrastif antar Bahasa dan Analisis Kesalahan Berbahasa (Jakarta: Erlangga, 1997), 112. 

 ١٧ rat Bahasa Arab dan Bahasa Analisis Kontrastif Kalimat Sya“Vini Qonita Qistifani, 

Indonesia”, Alsuniyat: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab, Vol. 2, No. 1, 2019, 41. 
 ١٨ Konstruksi Apodosis dalam Susunan Kondisional Bahasa Arab: At “Afnan Arummi, 

Tarkib A’sy-Syarthiy“, Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab 11, Jurusan Sastra Arab 

Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang: 15 Oktober 2016, 511. 
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اللغت.ن  الشرطية ىف اجلملةبناًء على خلفية البحث، يكون لشكل ووظيفة 
الهتمام لالعربية واإلجنليزية اخلصائص عامة وخاصة. وابلتايل، سيكون من املثري 

لشرطية اجلملة ا حتديد يف هذا الصدد. وقد صاغ املؤلف يف هذه الدراسة بعنوان "
 "ىف اللغة العربية واإلجنليزية )دراسة تقابلية( 

 
 ﴿ب﴾. حتديد البحث

بناًء على اخللفية املذكورة، للتعمق يف املعلومات املتعلقة برؤوس املناقشة، من 
 كدليل عمل يف عملية هذا البحث العلمي، وهي:الضروري حتديد املشكلة لوضعها  

 أبشكال ووظائف اجلملة الشرطّية ىف اللغة العربية واإلجنليزية؟ التشاهبات. ما ١
 أبشكال ووظائف اجلملة الشرطّية ىف اللغة العربية واإلجنليزية؟ االختالفات. ما ٢

 
 ﴿ج﴾. أهداف البحث

 البحث: بناء علي حتديد البحث، فٔاهداف الباحث يف هذا
 زية.أبشكال ووظائف اجلملة الشرطّية ىف اللغة العربية واإلجنلي التشاهبات. ملعرفة ١
 زية.أبشكال ووظائف اجلملة الشرطّية ىف اللغة العربية واإلجنلي االختالفات. ملعرفة ٢

 
 ﴿د﴾. فوائد البحث

 عملية، وهي:النظرية و الفوائد المن املتوقع أن يكون هذا البحث 
 د النظرية. الفوائ١

أن يؤدي هذا البحث إىل تطوير العلوم ملراقيب تطوير تعليم اللغات  
للغت.ن، تعين الشرطية اب جلملةاألجنبية يف إندونيسيا، خاصة فيما يتعلق اب

 العربية واإلجنليزية.
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 . الفوائد العملية٢
ة ابللغة الشرطي جلملةاستخدام هذا البحث كدراسة معرفية متعلقة اب

 العربية واإلجنليزية:
 أ. الباحث

 جلملةاإضافة نظرة للباحث عن الدراسات املقارنة اليت تشري إىل 
الشرطية ابللغة العربية واإلجنليزية. ميكن للباحث حتديد أوجه العادلة 

 واملفارقة يف الشكلة والوظيفة اجلملة الشرطية ابللغة العربية واإلجنليزية.
 ب. الطالب

من املتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة رؤى جديدة للطالب يف 
للغة العربية الشرطية اب اجلملةسياق تعلم اللغة األجنبية، وخاصة يف جمال 

 واإلجنليزية.
 

 ﴿ه﴾. التحقيق املكتيب
التحقيق املكتيب هو جزؤ مهم ىف البحث العلمي. حيصل به الباحث على 

إجرائه من قبل أم ال. وهو يساعد الباحث  معلومات، هل البحث اجملرى قد متّ 
إلحيجاد حلول عن مشاكل البحث. هنا يسرد الباحث بعض الباحث الذي حيتوى 

 على موضع هلا أدب مماثل
غة  اداوة اإلستفهام ىف اللبعنوان "دراسة تقابلية ب.ن Saidahأّواًل، البحث ل 

تدّل على  ا نتائج البحثبّية واإلجنليزية". هذا البحث من البحث املكتيب. امّ العر 
يية. ىف سياق بّية واإلجنليز  اداوة اإلستفهام ىف اللغة العر وجود املعادلة واملفارقة ب.ن

( من حيث الشكلة، لكل منهما كلمة سؤال خاصة هبا ُتستخدم ١املعادلة وهي: 
للسؤال عن األشياء واألماكن والظروف واالختيارات واألوقات. وميكن توتري كل 

( من ٢ولكل منهما كلمة ميكن أن يتبعها اسم.  ،(Preposisi)ع حرف اجلّر منهما م
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حيث املوقعة، ميكن أن يشغل كل منهما موقع املوضوع والشيء والظرف يف اجلملة. 
( من حيث الوظيفة، ميكن أن يعمل كل منهما كحلقة املوصلة وكالتعجبة. أّما ىف ٣

كلمة السؤال األساسية يف اللغة   ( من حيث الشكلة، تتكون١سياق املفارقة وهي: 
أشكال، يف ح.ن أهنا ليست كذلك  ١١العربية من حرف و إسم اليت تبلغ جمموعها 

( من حيث املوقعة، يف اللغة العربية ٢أشكال.  ٩يف اللغة اإلجنليزية وتتكون فقط من 
يء ش هناك كلمة استفهام حتتل مكانة اخلرب واحلال بينما يف اللغة اإلجنليزية ال يوجد

من هذا القبيل. من انحية أخرى، يوجد يف اللغة اإلجنليزية كلمة سؤال يف موضع 
( من حيث الوظيفة، ٣مكمل، بينما يف اللغة العربية ال يوجد شيء من هذا القبيل. 

ال فقط، بّية هي ثالثة أشكن أن تعمل كمقرتنة يف اللغة العر فإن الكلمة اليت ميك
( who, whom, whose, which, where, when, why)من  بينما ىف اللغة اإلجنليزية كل

متكن ان تعمل كمقرتنة. وكان ىف اللغة العرابية توجد الوظيفة كحروف الشرط، بينما 
 ١٩ىف اللغة اإلجنليزية مل توجد مثل ذلك.

ّية بعنوان "املصطالحات ىف اللغة العر ابل Agustia Sedyawatiاثنيا، البحث ل 
ة املقارنة ب.ن بطريق تقابلية(". هذا البحث من الدراسة التقابليةواإلجنليزية )دراسة 

 مت بّية واإلجنليزية. تشري طريقة البحث إىل األساليب النوعية، والبياانت اليتاللغة العر 
جتميعها يف بطاقات البياانت كمصدر للتحليل املقارن للتعابري العربية والتعابري 

من  بياانت، مت العثور على ثالثة أنواع اإلجنليزية. بعد حتليل تسع.ن بطاقة
املصطلحات ابللغت.ن العربية واإلجنليزية، وهي: التعابري يف شكل كلمات، والتعابري 
يف شكل مجل والتعابري يف شكل مجل. احلقيقة كلها أنه ال توجد مصطلحات يف 

ة الكلمبّية من املصطلحات ىف اللغة العر  شكل كلمات ابللغت.ن العربية واإلجنليزية.
 Good Samaritan"أبو الضيف" جبنس املصطلحات "إسم إسم" متلك املعىن "كرمي". 

                                                 

 ١٩ Istifham dalam Bahasa Arab dan Question -Studi Kontrastif antara Adawat alSaidah, 

Words dalam Bahasa Inggris, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Arab UIN 

Alauddin Makassar, 2011) 
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ىف اللغة اإلجنليزية متلك معىن "كرمي". كان املعادلة فيهما يعين كالمها ينتهي ابسم. 
دأ أّما املفارقة بينهما يعين يف اللغة العرابية تبدأ بكلمة اإلسم وبينما ىف اإلجنليزية تب

 ٢٠ابلصفة.
ة مورفيم انعكاسية ىف اللغة اباملوضوع "دراس  Abd. Rohibاثلثا، البحث ل 

بّية واإلجنليزية". إستخدم هذا البحث املنهج اللغوي مع طريقة املكتبة. نتيجة العر 
هذا البحث هي معرفة أن التغيريات من املفرد إىل اجلمع يف اللغة العربية ختتلف عن 

لغة اإلجنليزية يتطلب التغيري من املفرد إىل اجلمع يف الالتغيريات يف اللغة اإلجنليزية. 
خطوة واحدة فقط، وهي صيغة املفرد إىل صيغة اجلمع. يف غضون ذلك، التغيري يف 
اللغة العربية من خطوت.ن. األول هو التغيري من صيغة املفرد إىل التثنية، والثاين هو 

هلما فرق  اإلجنليزي والعريبالتغيري من صيغة املفرد إىل صيغة اجلمع. كان الفعل 
 أيًضا. يف اللغة اإلجنليزية، يكمن التغيري يف شكل الفعل يف الفعل، بينما يف اللغة

العربية ال يوجد تغيري يف الفعل ولكن يف الضمري الذي حيصل على التغيري. يوجد 
اختالف آخر أيًضا يف شكل حروف اجلر ابللغت.ن اإلجنليزية والعربية. يف اللغة 

جنليزية ال يوجد تغيري يف شكل الكلمة بعد حرف اجلر ، بينما يف اللغة العربية اإل
 ٢١ يف شكل الكلمة بعد حرف اجلّر.هناك تغيري

اباملوضوع "التحليل التقابلي اجلملة  Vini Qonita Qistifaniرابعا، املقالة ل 
الشرطية ابللغة العربية واإلندونيسية". هتدف هذه الدراسة إىل حتديد بنية اجلملة 
الشرطية ىف العربية واإلندونيسية يف سورة البقرة، وأوجه الشبه واالختالف بينهما، 

ج الوصفي هوآاثرمها على الرتمجة. كان منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو املن
ذو املنهج النوعي. كانت تقنيات مجع البياانت املستخدمة هي دراسة التوثيق 

                                                 

 ٢٠ Idiom dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggris (Analisis Agustia Sedyawati, 

Kontrastif), Skripsi (Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2017). 
 ٢١ ksional Morfim dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Studi Kontrastif InfleAbd. Rohib, 

Arab, Skripsi (Surabaya: Fakultas Adab/ Sastra Inggris UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016) 
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( يتضمن التشابه يف اجلملة الشرطية يف ١والتثليث. نتائج هذه الدراسة هي: 
اإلندونيسية والعرابية عالمة الشرطية لتشكيل اجلملة الشرطية. كان ىف اللغة العرابية 

شرط، حينما ىف اللغة اإلندونسية معروف ب معروف بفعل الشرط وجواب ال
protasis  وapodosis ابالنسبة لالختالف، ميكن تفسري أحد العناصر يف اللغة .

العرابية بينما يف اللغة اإلندونيسية ال ميكن تفسريه ألنه سيجعل اجلملة هلا معىن 
 (konjungsi)خمتلف. بعد ذلك، لن تصبح عالمة الشرطية ىف العرابية عالمة الشرطية 

ىف اإلندونسية. وأخريًا، ال ميكن استبدال املوضع يف فعل الشرط وجواب الشرط 
( كان معاين هذا البحث ٢ابللغة العربية، بينما ميكن استبداهلا يف اإلندونيسية؛ 

للرتمجة هو أنه مل تتم ترمجة كل حرف "ف" إىل اللغة اإلندونيسية، كما أن ترمجة 
معاين خمتلفة حسب سياق اجلملة املستخدمة. بعد  حرف "ف" ميكن أن يكون هلا

ذلك، جيب أن تنتبه ترمجة حرف الشرط ىف االندونسي إىل حرف الشرط ىف العرايب 
إىل سياق اجلملة حىت تتمكن من حتديد األحرف الشرطية املناسبة. ألنه يف 
 اإلندونيسية، ميكن أن حيل االقرتان الشرطي حمل وظيفة ارتباط شرطي آخر حبيث

 ٢٢ميكن أن ختتلف ترمجة حرف الشروط من آية إىل أخرى.
بناًء على حتقيقة املكتبية اليت قامت هبا الباحث، هناك العديد من الدراسات 
اليت استخدمت التحليل املقارن لألشياء الشكلية يف حبثهم، ومع ذلك، بقدر ما مت 

ة اإلجنليزية ابللغ ةب.ن اجلملة الشرطي التقابليةإجراء املؤلف، مل تكن هناك دراسة 
 بّية.والعر 

 
 
 

                                                 

 ٢٢ Analisis Kontrastif Kalimat Syarat Bahasa Arab dan Bahasa “Vini Qonita Qistifani, 

Indonesia”, Jurnal Alsuniyat: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab, Vol. 2, No. 1, 

2019. DOI: https://doi.org/ 10.17509/alsuniyat.v2i1.24361 



١٠ 
 

 
 

 ﴿و﴾. منهج البحث
يف األساس، يدرس البحث اللغوي الظواهر اللغوية املوجودة يف اجملتمع الناطق 
ابللغة. يتم مجع هذه الظواهر من قبل الباحث.ن اللغوي.ن إلعطاء معىن، حبيث يتم 

  ٢٣العثور على قواعد لغوية حمددة وعاملية.
ب النوعي ذو طبيعة وصفية التقابلية. ُتستخدم األساليهذا البحث من البحث 

النوعية يف البحث اللغوي ألن هذه الطريقة أكثر حساسية وأكثر قابلية للتكيف مع 
شحذ التأثريات املشرتكة وأمناط القيمة اليت تواجهها. تقدم هذه الطريقة مباشرة 

يتم احلصول على بياانت  ٢٤البياانت اللغوية اليت مت احلصول عليها وفًقا الستخدامها.
البحث ابستخدام دراسة املكتبة، ويف هذه احلالة حياول الباحث وصف كائن البحث 

 ٢٥وحتليله وتفسريه بناًء على املواد املوجودة.
   :إستخدم املؤلف يف هذه الدراسة منهج حبث يتضمن من

 هنج البحث .١
ثه موضوع حبكان اخلطوة األوىل اليت جيب على الباحث اختاذها لدراسة 

هي حتديد النهج كوصف حلدث ما. جيب أن يعرف الباحث من أي وجهة نظر 
يرى موضوع الدراسة، وما هي األبعاد اليت يتم أخذها يف االعتبار، والعناصر اليت 
جيب الكشف عنها، وما إىل ذلك. يف هذه الدراسة، استخدم املؤلف هنًجا لغواًي 

لق موضوع هذا اللغوية. يتع الدراسةشارة إىل دقيًقا يف شكل حتليل التقابلي مع اإل
 .البحث بشكل ووظيفة اجلملة الشرطية ابللغة العربية واإلجنليزية

 
 

                                                 

 ٢٣ (Padang: FBS UNP Press, Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural M. Zaim, 

2014), 11. 
 .٢١نفس املراجع، .  ٢٤ 
 ٢٥ Edisi I (Jakarta: PT Metodologi Penelitian Bahasa: Teori dan Praktik, U. Maman dkk, 

Raja Grafindo Persada, 2006), 29. 
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 البياانت وكائنات البحث اللغوي .٢
كان الشيء الذي جيب إدراكه هو أن البياانت ختتلف عن موضوع 

، قيوًدا على البياانت كمواد Mahsun، كما نقلت Sudaryantoالبحث. أعطى 
حبثية، أي املادة النهائية )على عكس املواد اخلام(، واليت توجد بسبب اختيار 
أنواع خمتلفة من الكالم )املواد اخلام(. كمواد حبثية، حتتوي البياانت على كائن 

اانت، تسمى السياق )كائن وعناصر أخرى تشكل البي( gegenstand)حبث 
 ٢٦البحث(.

ة بياانت البحث يف هذا البحث بظواهر اللغت.ن العربية واإلجنليزيترتبط 
الشرطية ككل. ويف الوقت نفسه، يتعلق سياق البحث أو كائن  جلملةتتعلق اب

  .الشرطية يف كلتا اللغت.ن اجلملةالبحث بشكل ووظيفة 
 تقنية مجع البياانت .٣

ت، وهي ااستتتخدمت تقنيات مجع البياانت يف هذا البحث مراجعة األدبي
دراستتتتتتتة أجريت عن طريق فحص الكتب املتعلقة بكائن الدراستتتتتتتة. اّما مصتتتتتتتادر 

 البياانت يف هذا البحث كما التايل:  
)بريوت: املكتبة  Jami’ ad-Durus al-‘Arabiyah. مصطفى الغلياين، أ 

 (١٩٩٣األنصارية، 
)تيماجنونج:  Kalimat Kondisional dalam Bahasa Arab. أفنان أرومي، ب

 (٢٠١٩أرمستا، 
 (١٩٨٧)ابندونج: فييت املعارف،  Tarjamah Matan Al-fiyah. حممد أنوار، ج
 The Oxford Dictionary of English Grammar, Second. ابس أرتس وأخرون، د

Edition  ،(٢٠١٤)أُنيتيد كنچدوم: اجلامعة أجفرود بريس 

                                                 

 ٢٦ Edisi Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekhniknya, Mahsun, 

3 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 25. 
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)أُنيتيد كنچدوم:  Dictionary of English Grammar. سلفيا جلكري وأخرون، ه
 (٢٠٠٠اجلامعة أجفرود بريس، 

)يوغياكرات: فوستكا  Sukses TOEFL %99,99. توميجو و سلمية راينطو، و
 (.٢٠١٠وداياتما، 

ابلنستتتتتتتتتتبة لفحص مصتتتتتتتتتتادر األدبيات املذكورة، يستتتتتتتتتتتخدم املؤلف عموًما 
 الطريقت.ن التاليت.ن، ومها:

لف البياانت من الكتب حسب األصل دون تغيري . االقتباس املباشر: أيخذ املؤ أ
 املعىن والتحرير. 

. االقتباس غري املباشر: يستشهد املؤلف برأي اخلرباء عن طريق تغيري بعض ب
احملررين حسب كلمات املؤلف نفسه، دون تغيري غرض املؤلف أو املصدر 

 ٢٧األصلي، سواء يف شكل مراجعة أو ملخص.
 تقنية حتليل البياانت .٤

مجع البياانت من مصادر البياانت، يقوم املؤلف مبراجعة البياانت  بعد
املوجودة مث حتديد البياانت اليت تعترب ضرورية وجتاهل البياانت غري ذات الصلة 

 .ابملناقشة يف هذه الدراسة
يف حتليل البياانت استخدم الكاتب التحليل الوصفي التقابلي ابستخدام 

 :أساليب التفكري التالية
ألسلوب االستقرائي: طريقة حمددة للمراجعة يتم تلخيصها بعد ذلك يف شكل اأ. 

 ٢٨عام.

                                                 

 ٢٧ .65-61Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural, . M. Zaim,  
 .١٤نفس املراجع، .  ٢٨ 
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الطريقة التقابلية: حتليل البياانت مبقارنة بياانت مع بياانت أخرى مث ب. 
 ٢٩استخالص النتائج

يف سياق هذا البحث، سيصف الكاتب أوالً كل جمال من جماالت اجلملة 
قارن ية على وجه التحديد. بعد ذلك، سيالشرطية ابللغت.ن العربية واإلجنليز 

 الشرطية ابللغت.ن العربية واإلجنليزية اجلملةالكاتب شكل ووظيفة 
 
 ﴾. نظام البحثز﴿ 

 تنقسم الكتابة ىف هذا البحث إىل أبواب:
الباب األّول حيتوى على خلفية البحث، أسئلة البحث، أهداف البحث و 

 .البحث نظاممثّ  منهج البحث، فوائده، حتقيق املكتيب،
الباب الثاين حيتوى على اإلطار النظري تتكون من الدراسة التقابلية ىف دراسة 

 اللغة و مجلة الشرطية ىف علم اللغة.
شرطية حيتوى على حتليل البياانت تتعلق بدراسة املقابلة اجلملة ال الثالث الباب 

 ىف اللغة العرابية واإلجنليزية.
 حيتوى على اإلختتام يتكون من اخلالصة وإلقرتاحات. الرابعالباب 

 
 
 
 
 

                                                 

 ٢٩ Arabi: Journal of Arabic ”, Analisis Kontrastif dalam Studi Bahasa“Tajudin Nur, 

Studies, Vol. 01, No. 02, 2016, . 65. 
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 الرابعالباب 
 اإلختتام

 
 ﴿أ﴾. اخلالصة

بنظر إىل دراسة الشكل والوظيفة اجلملة الشرطية يف اللغة العرابية واإلجنليزية، 
 فالباحث خيلص كما التايل:

اجلملة الشرطية ب.ن اللغة العرابية واإلجنليزية من حيث الشكل  كان تشاهبات.  ١
وهي: أ( عادة اجلملة الشرطية يستخدم بصريح، ولكن ىف بعض الظروف ميكن 
إستخدامها ضمنًيا؛ ب( هلما مجلت.ن، اجلملة األوىل تسّمى فعل الشرط، واألخر 

حة ملفتو تسّمي جواب الشرط؛ ج( هلما نظام ىف استخدام اجلملة الشرطية ا
والتخمينية. أّما من حيث الوظيفة وهي: أ( كان هلما املكوانت األساسية متلك 

( ميكن ٢الوظيفة املوافقة، تعين أداة الشرط، فعل الشرط، وجواب الشرط؛ 
 ، اآلمال، واألفكار املنفتحة والتخمينية.إستخدامها لتعبري الرغبات

شكل ابية واإلجنليزية من حيث الاجلملة الشرطية ب.ن اللغة العر  كان اختالفات.  ٢
وهي: أ( كان أداة الشرطية يف اللغة العربية أكثر من اللغة اإلجنليزية؛ ب( 
خصائص شكل اجلملة الشرطية ىف اللغة العرابية معروف أبداة الشرط فيها، لكن 
ىف اللغة اإلجنليزية معروف بزمان الفعل املشمل فيها؛ ج( كان أشكال فعل الشرط 

اللغة العرابية أكثر من اللغة اإلجنليزية. أّما من حيث الوظيفة وهي: أ( وجوابه يف 
ة أداة الشرط ىف اللغة العرابية هلا أتثرية ىف إعراب فعل الشرط وجوابه، بنيما ىف اللغ

اإلجنليزية أداة الشرط فقط تقام مقام أداة الشرط؛ ب( كان زمان الفعل يف اللغة 
شكل  اإلجنليزية الذي ميكن إستخدامه لتحديد نوعالعرابية ال يعمل مثل ىف اللغة 

 اجلملة الشرطية.
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 ب﴾. آاثر البحث ﴿ 
 كان اآلاثر املرتتبة على هذا البحث كما يلي: 

. يشري تقابل اجلملة الشرطية ابللغت.ن العربية واإلجنليزية إىل أن االختالفات أكثر ١
مون الباحثون واملعل. لذلك، يف التدريس جيب أن يكون التشاهباتمن أوجه 

 قادرين على حتديد االختالفات من خالل مقارنتها بنفس العناصر.
من حيث الشكل والوظيفة يف اجلملة الشرطية ابللغت.ن  التشاهبات. كان أوجه ٢

ختالفات ليس هلا اختالف، مبعىن أن هناك ا التشاهباتالعربية واإلجنليزية ليست 
ول أن يتمكن الباحثون واملعلمون من . لذلك، من املأمالتشاهبات يف أوجه

 تصنيف وشرح هذه االختالفات والتشاهبات بشكل مشولية.
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