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 األول فصلال
 البحثأساسية 

 مقدمة . أ

إّن اللغة ظاىرة دتيز اإلنسان عن الكائناا  اخرارو خاراهبا  اات حتلا هبلاو ون  كا ن 
ابان ىناأ وّن لير ال اللغاة ىال غ اللغاة بي:ارلاو غ  اجملهبمع خون  هبم احلضارة . لقد عّرف اللغا  

مصطفى الغال  ني يف كهبابو خكما قال  1"  د اللغة وص ا   يرب  ا كل ق م عن وغراضهم " 
. 2اللغااة اليربيااة ىااى الكلمااا  الاال  ياارب  ااا الياار  عاان وغراضااهموّن  ىنااامع الاادرخس اليربيااة

خىى لغة االسالم خادلسلمني خ ا نازل القار ن الكارًن وساهب ر ادلسالمني خقا انينهم خىام عرحا ا باو 
 اهلل ر م خرالقهم. 

اللغة نظاام مان الرما ز ت خمياأ ىا ا ون خل ضيح الهبير فا  احلد ثة اللغة كل شيئ وّن 
اللغة لهبك ن من رلم عة من الرم ز  اليت لك ن نظاما مهبكامال خاللغة وكثر الرم ز الايت  هبيامال 
 ااا اإلنسااان لركي:ااا خليقياادا. خلاا ا ت حااالرم ز اللغ  ااة خساايلة لاللصااال يف إ ااار ا ماعااة اللغ  ااة 

 ى  ال:حث اليلمل.:حث ال:ا ثة يف هبليت سال ا دةت منها ادلفي ال
ق اعد اللغة اليربية ىل ورخس صي:ة كثري من النااس  ق لا ن كا لإ. إماا لفضاها خإماا 
مينهاااا حلااا لإ كثاااري مااان ادلااادرس  صااانع  ر قاااة ادليهبلفاااا  لدراساااهبها. الطر قاااة ادل:اشااارة ماااثال 
 خ ر قة الق اعد خ ر قة الرتمجة خ ر قة الهبمهيد خ ر قاة االساهبن:او خ ر قاة عارم اخمثلاة خغاري

 ذلإ. 
خعلم اللغة يف وبسط لير فها ى  وراسة اللغة على ضلا  علمالت  ياذ ىا ا ون الدراساة 
اللغ  ة م ض عية خليست انط:اعية ذالية. ى ا مبيأ ون اللغة ىل وىم خسيلة يف الصال النااس 
بيضهم بيضا يف رلهبمع ال:شر ألن اجملهبمع  صيب على حهم ادلقص و بدخن اللغةت خلقد عرف 

  3اإلنساين اللغة يف وقدم اللغةت حاللغة ظاىرة دييز اإلنسان عن اخلل قا  اخررو.  اجملهبمع
                                                 

 23بريخ غوار ال:يان غ وار الكهبب اليريبت وس (ت ص. )  خلصائاا. ابن ىنأت 1
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يف  obyek االيت لقابل ب :وخمن إ دو الظ اىر اللغ  ة يف اللغة اليربية ىل اسم ادلفي ل
 مفه مها خون اعها خحائدهتا باللغة اإلندخنيسية خلدر سها يف ادلدارس اإلسالمية.

.مهابالهبحد ااد الهبقااابلل ىاا  ادلقابلااة بااني النظااامني لغاا  ني سلهبلفنيحم ضاا ع علاام اللغااة 
النظااام اللغاا   اللغااة اخخل )لغااة اخم( خاللغااة ادلنشاا وة ) اللغااة اخىنن:يااة(. اعهبماااوا علااى ذلااإ 

يف اللغاة  objectال:حث عن ادلقابلة بني ادلفي ل بو يف اللغاة اليربياة ت خ ا ى ال:ا ثة حيهبحدث 
 اإلندخنيسية.

اليربياااة خاإلندخنيساااية لغهباااني سلهبلفاااني.إّن اليربياااة ىااال لغاااة مااان لغاااا  الساااامية  خكانااات
 خاحلامية. 

ادلفي ل بو ىف اللغة اليربية خاإلندخنيسية مهم ىندا لي:حث لفصيال خاضحا خن  
كثريا من ادلسلمني اإلندخنيسيني خيطئ خن ون  يربىا ىف احملاوثة خهنم ال  يرح نو  قا 

ىف اللغة اليربية خاإلندخنيسية مهبساخ ان ىف اسهبيمالو خون اعو  خ ظن ن ان ادلفي ل بو
خم ضيو مع ون ىناك حرقا بني ادلفي ل بو ىف اللغة اليربية خاإلندخنيسية من  يث 

 .اسهبيماذلما خون اعهما خادل اضع خك الإ حيو لشابو خاإلرهبالف بينهما
لشكيليهبها. حاليربية  خباإلضاحة إىل ذلإ إن اليربية ختهبلل عن اإلندخنيسية من  يث

(. خكااا لإ Aglutimatives)4خاإلندخنيساااية اللغاااة الالصاااقة  (Inflexionelleىااال لغاااة ادلهبصااارّحة )
ختهبلل و ضا اليربية باإلندنيسية يف الق اعد خيف بنء ا ملة. من وىنل ذلإت حمن ادلمكان ون 

 ل ىند الصي با  يف ليليم وخليلم اللية الربية لإلندخنيسيني خك لإ عكسو.
 5حتليلااال(. –ال:حااث اليلمااال اسااهبيملت ال:ا ثااة  ر قاااة الكيفيااة )لصاا  ر   اخيف ىاا 

لهبحليااال مجاااع ال:ياناااا  الااايت حتّصااالو مااان الكهباااب ادلراىنياااة وخ االر:اااار وخ مااان مصااااور ادلهبيلقاااة 
 خ  ه الطر قة سينال ِسّد من النهبائج خادلناسب.

 

 أسئلة البحث -ب
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 اإلىنابة عليها حهلغوما وسئلة ال:حث اليت حياخل ال:ا ثة 
 ما ىل وخىنو الهبشابو للمفي ل بو يف اللغة اليربية خاللغة اإلندخنيسية ؟ (1
 ما ى  وخىنو اإلرهبالف للمفي ل بو يف اللغة اليربية خاللغة اإلندخنيسية ؟ (2

 

 أهداف البحث -ج
 وما اخىداف اليت  سيى ى ا ال:حث إىل حتقيقها حهل ما  للغ

 يف اللغهبني  يذ يف اللغة اليربية خاإلندخنيسيةدليرحة لير ل ادلفي ل بو  -1 
دليرحة الهبقابل عن ادلفي ل بو من  يث الهبشابو خاإلرهبالف بني اللغة اليربية  -2 

 خاللغةاإلندخنيسية 
 دليرحة وشكال ادلفي ل بو يف اللغة اليربية خاللغة اإلندخنيسية -3 

 
 أهمية البحث -د

 لتيت ومهية ى ا ال:حث شلا  للغ
عناصر ا ملة يف من خنو مهم ىندا  اليربية كانت وم عربيةادلفي ل بو يف اللغة  إن-1 

 اللغة  
لز اوة ادلفاىم يف ميرحة ادلفي ل بو يف اللغة اليربية خاللغة اإلندخنيسية خراصة لطال  -2 

 شي:ة اللغة اليربية خ و ا.
لهبكثري ميل ما  اليت لهبيلق مبفي ل بوت  خليك ن مصدر  تلز اوة ادلراىنع يف ادلكهب:ة-3 

 احلث الهبايل يف ال ض عا  ادلشهب:ها .
 
 توضيح بعض المصطلحات -هـ

ل ضح ال:ا ثة حيما  لل ادلصطلحا  اليت لهبك ن منها صياغة عن ان ى ا ال:حث الت كانت يف 
 ى ادل ض ع ت خىل ما  للغ
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  اللغهبني ادليهبلفهبني  دف الهبير ل على وخىنو الهبحليل الهبقابللغ  الدراسة ادلنهجية يف
 6الش:و خاإلرهبالف اذليكلل

  .7بني غ ظرف مبيأ خسط 
  . 8اللغة اليربيةغ مانطق بو الير 
 .9خ غ  رف عطل  فيد ا مع 
  تخقال بو اإلندخنيسي ن كاللغة 10اللغة اإلندخنيسيةغ ىل ما كان يف بلد إن نيسيات

 ال  نية.
 11الظرحية مبيأ يف ضل  " ادلد نة على  ني غفلة ". علىغ  رف ىنر . خمن ميانيو 
 . "12مسهب و غ نطاق وخ رل:ة " على مسهب و ال  ذ 
  غخوما لفظ ادلفي ل من نا ية النح  ى  مضاف من لفظ مسهب و خزللو رلرخر بو ادلفي ل

 بادلضاف خعالمة ىنرّه كسرة ظاىرة يف  رره .

 
 تحديد البحث -و

و ال:ا ثة يف ض ء ما لخال  هبسع إ ارا خم ض عا ححدو لكل  ركز حبثو حيما خضع خىنلو 
  للغ

خاللغة حليل الهبقابلل بني اللغة اليربية ون م ض ع الدراسة يف ى ا ال:حث ى  الهب .1
 اإلندخنيسية على مسهب و ادلفي ل بو.

                                                 
6

 wipkidia, the free encyclopedia. (n.d.), contrastive analysis, retrived Marc 20.2010, from رتىنم منغ.

http:/en.wipkidia,org/wiki/contrastive_analysis 
 57( ت ص.1988)بريخ  وار ادلشرق ت  ادلنجد يف اللغة خاخعالم. ل  س ميل ف ت 7
 495ت ص. ادلنجد يف اللغة خاخعالم(. ل  س ميل ف ت 8
 1990ت ص.1998)  غياكرلاغ م ليت كار ا غراحيكات اليصر  . ولابإ على خا د زىد  زلضر ت9

10 .pusatbahasadeparteminpendidikannasional, kamusbesarbahasa Indonesia , (Jakarta: PT 
Balaipustaka, 2005),h.430 

 528ت ص. ادلنجد يف اللغة خاخعالم(.ل  س ميل ف ت 11
 324)ل نيسغالوخست رله ل السنة(ت ص.   تادليجم اليريب اخساسل للنا قني باليربية خمهبيلميهاسهباذ ومحداليا د خاررخنت . اخ12
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ون ى ا ال:حث  ركز يف مقابلة ادلفي ل بو على مفه مو يف لش:يهو خارهبالحو للمفي ل يف  .2
 خاللغة اإلندخنيسية ؟ اللغة اليربية

 

 ز. خطة البحث
حهاال ون  قساامها إىل  ل:حااثا احااث الاال ساالكها ال:ا ثااة ىف حبااث ىاا ومااا  ر قااة ال:

 وب ا  حبيث  نقسم إىل حص ل مث إىل اخلادتة خقائمة ادلراىنع. مخسة
بااادئت ال:ا ثاااة مبقدماااة ال:حاااث ىف باااا  اخخل خىااا   شاااهبمل علاااى رلفياااا  ال:حاااث 
خاسئلة ال:حث خوىاداف ال:حاث خومهياة ال:حاث خل ضايح بيال ادلصاطلحا  خحتد اد ال:حاث 

 .ىيكل ال:حثخرطة ال:حث خالدراسا  السابقة مث 
 ادل:حثانت خمها غمث انهبقل إىل ال:ا  الثاىن  يث  يرم حيو 

 
الهبحليل الهبقابلل من  يث لير فو  ت حيوغ دلفه مل الهبحليل الهبقابل :ولالمبحث األ

 وىداحو خومهيهبو خنشتلو
 وقسامالفيل ادلهبيد ت حيو غت خى   هبك ن ادلفي ل بو يف اللغة اليربية :  نيالمبحث الثاو 

 فل اللغة اليربية.هتخح ائدخ كمو خمرال:و ادلفي ل بو يف اللغة اليربية 
ى   هبك ن حيو غ الهبير فو خ ، و اإلندخنيسيةادلفي ل بو يف اللغة لث : المبحث الثاأما و 

 .يف اللغة اإلندخنيسيةو خح ائدلو وقسام خ )الفيل ادلهبيد ( Verbatransitifخعالمهبو خون اعو خ
مدرل ال:حث خن عو ت بيانا  نهجية ال:حثغ ىل :حث حيو ادلهبس أما الباب الثالث

ال:يانا ت  ر قة مجع ال:يانا ت  ر قة حتليل ال:يانا ت لصد ق ت ووخا  مجع ال:حث خمصاورىا
 .رط ا  ال:حثل  ال:يانا

الهبحليل الهبقابل بني اللغة اليربية خاللغة اإلندخنيسية :حث ال:ا ثة عن هبسوالباب الرابع
( يف اللغة (Objectعلى مسهب و ادلفي ل بو غ ىل وخىنو الهبشابو وخىنو اإلرهبالف للمفي ل بو 

 خاللغة اإلندخنيسيةاليربية 
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 خاإلقرتا ا .  هبك ن عن اخلادتة والباب الخامس
  
 الدراسات السابقة -ح

دعل ال:ا ثة ون ى ا ال:حث ى  ال:حث اخخل يف ادلفي ل بوت حقد س:قهبو وراسا  لال 
سجل ال:ا ثة يف السط ر الهبالية للإ هبا خ تر  منها وحكارا خح ائدا. خس سهبفيد منه

 دف عرم رر طة الدراسا  يف ى ا ادل ض ع خإبراز النقاو ادلميزة الدراسا  السابقة 
بني ى ا ال:حث خما س:قو من الدراسا  خالرساال  ا اميية راصة يف اللغة اليربية 

 خاللغة اإلندخنيسية ت خىلغ
 
 بني اللغة اليربية خاللغة اإلندخنيسل على مسهب و مجلة  لر سا حرخنيت  " الهبحليل الهبقابل

ها لنيل شهاوة  ال:كا ل ر  س يف اللغة اليربية خ و ا يف قسم هباإلمسية " حبث لكليمل قدم
اللغة اليربية خ و ا  كلية اخو  ىنامية س نن وم:يل اإلسالمية احلك مية س رابا ا 

 م. 2002إندخنيسيا ت سنة 
بني اللغة اليربية خاللغة اإلندخنيسل على  لالهبحليل الهبقابلا ال:حث ل:حث ال:ا ثة يف ى 

 ت مسهب و مجلة اإلمسية
  "سيت مسن نيإ " الهبحليل الهبقابلل بني اللغة اليربية خاإلندخنيسل على مسهب و اخحيال

ها لنيل شهاوة  ال:كا ل ر  س يف اللغة اليربية خ و ا يف قسم اللغة هبحبث لكليمل قدم
خ و ا  كلية اخو  ىنامية س نن وم:يل اإلسالمية احلك مية س رابا ا إندخنيسيا ت اليربية 

 م. 2007سنة 
 
   وو  حيصل " الهبحليل الهبقابلل بني اللغة اليربية خاإلندخنيسل على مسهب و   ف ا ّر

ها لنيل شهاوة  ال:كا ل ر  س يف اللغة اليربية خ و ا يف قسم اللغة هب" حبث لكليمل قدم
ة خ و ا  كلية اخو  ىنامية س نن وم:يل اإلسالمية احلك مية س رابا ا إندخنيسيا ت اليربي
 م. 2010سنة 
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  "رحيقة اخمة " الهبحليل الهبقابلل بني اللغة اليربية خاللغة اإلصلليز ة على مسهب و اخمساء
ها لنيل شهاوة  ال:كا ل ر  س يف اللغة اليربية خ و ا يف قسم اللغة هبحبث لكليمل قدم

اليربية خ و ا  كلية اخو  ىنامية س نن وم:يل اإلسالمية احلك مية س رابا ا إندخنيسيا ت 
 م. 2013سنة 

 
من ىن انب  هبقابللهبحليل الالال:حثني السابقني لناخل  اال ظت ال:ا ثة ون ى  

تخلناخلو على مسهب و مجلة اإلمسية الهبجليل الهبقابللسلهبلفة  يث لناخلو ال:حث اخخل ى  
ت خوما لناخلو الرابع على مسهب و   ف ا ّر ت خلناخلو الثالث مسهب و اخحيالعلى  الثاين

ن عن ى ا ال:حث ال   لق م بو ال:ا ثة  يث   ن خيهبلف   ثاخى ا ال:تعلى مسهب و اخمساء
ادلفي ل بو الهبحليل الهبقابلل بني اللغة اليربية خاإلندخنيسل على مسهب و ون اخرري لناخل 

 يف كلية اآلوا  ىنامية س نن وم:يل إندخين هبحليل الهبقابللال ال   ى  وخل حبث يف
 


