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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 التحليل التقابلي: المبحث األول 

 
 مفهوم التحليل التقابلي - أ

 (Contrastive linguisticsتعريفه : علم اللغة التقابلي ) .1
علم اللغة التقابلي أحدث فركع علم اللغة ، كىو يبحث عن الفرؽ كاإلختالؼ  

 .1بُت اللغتُت أك أكثر
بُت لغتُت أك أكثر من عائلة لغوية كاحد أكعائالت لغوية التحليل التقابلي يقارف  

ـبتلفة ّٔدؼ تيسَت اؼبشكالت اليت تنشأ عند التقاء ىذه اللغات كالًتصبة كتعليم 
 ِاللغة األجنبية اللغوم جيرم على اللغة اليت ىي موضوع التعليم كاللغة األكىل للمتعلم.

اللغوم أك التحليل التقابلي كيرل عمر الصديق عبد ا أف مايقصد بالتقابل  
إجراء دراسة يقارف فيها الباحة بُت اللغتُت أك أكثر مبينا عناصر التماثل كالتشابو 
كاإلختالؼ بينهما حبدؼ التنبيؤ بالصعوبات اليت يتوقع أف يواجهها الدارسوف عند 

 ّتعليمهم لغة أجنبية. 
ذم يقارف بُت لغتُت ( أف التحليل التقابلي ىو التحليل الBrotoكيرل بركتو ) 

 ْبأساس اؼببادم العلمية الذم يعتمد عليها اللغويوف.  

                                                 
 (، ص.ُٕٖٗ. ؿبمد فهمي حجازم، مدخل إىل علم اللغة، طبعة الثانية ، )دـ : دار القافة  ُ
 ْٓ، ص. َََِ، دار اؼبعرفة اعبامعة، بَتكت  علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية. عبد الراجعى،  ِ
، )معهد اػبرطـو الدكىل اللغة العربية الناطقُت باللغة األخرلربليل األخطأ اللغوية التجريرية لدل الطالب معهد . عمر الصديق عبد ا،  ّ

 َِاػبرطـو الدكىل اللغة العربية( ص. 
ْ .Berdasarkan A.S Broto, pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di sekolah 

dasar pendekatan linguistic kontastif, Jakarta : Bulan Bintang), hal. 78 
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ك التحليل التقابلي خيتص بالبحث يف أكجو التشابو كاإلختالؼ بُت اللغة األكىل  
 للمتعلم كاللغة األجنبية اليت يتعلمها.

 نشأته .2
يقـو ىذا العلمي على فكرة  ٓنشأ علم اللغة التقابلي بعد اغبرب العاؼبية الثانية.

 بسيطة الشك أف بعض فبن يعلموف اللغات األجنبية أكعلموىا قد أدركوىا. 
منذ بداية النصف الثاين ؽبذا القرف ظهرت بوادر حركة قوية يف ميداف تعليم 
اللغات األجنبية، كراكدىا األساتذة يف جامعة ميشغاف )اف اربر( األمَتيكية، كىذا 

ة إجراء الدراسات التقابلي بُت اللغات اؼبختلفة للتعريف على اغبركة تؤكد ضركر 
ماجيب تقدديو لدراسى اللغة األجنبية، كأف ذبرم بُت اللغة اإلندكنيسية كاللغة العربية 

 مثال، كلتعرؼ على ما جيب أف تقٌدمو من كل منها ادثُت باللغة األخرل.
يف كثر من الدراسات كيف العقد السادس من القرف ظهر ىذا اإلذباء حليا 

التقابلي بُت اللغات، كمن أبرز ما ًب نشره ؾبموعة الكتاب اليت أشرؼ عليها مركز 
( يف الواليات اؼبتحدد األمَتكية، center for Applied linguisticsعلـو اللغة التطبيقية )

 ٔكىي الدراسات تقابلية اإلقبليزية ككل من األسبانية كاألبطالية كاألؼبانية. 
( يف كتابو Robert Ladoكرأل أحد ركاد ىذا اإلذباه ىو الدكتور ركبرت الدكر )

" أف سهولة أك صعوبة تعليم linguistics Across Cultures)علم اللغة عرب الثقافات( "
( يف كتابو Chaeles Friesاللغة األجنبية بنسبة للدراسة تنبئ عنها باؼبقائلة شالس فريز )

"Teaching and Learning English asa إف أكثر اؼبواد فاعلية ىي تلك اليت تعد بناء "

                                                 
4

 .Taringan, Henry Guntur, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung,  Angkasa, 
1992), hal.226 

، الطبعة األكىل، عماد شؤكف اؼبكتبات، وم كربليل األخطأغالتحليل الل. الدكتور ؿبمود إظباعيل صيٍت كإسحاؽ ؿبمد األمُت) نعريب كربرير(،  ٔ
 ٓ، ص. ُِٖٗالسعودية 
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على كصف علمي اللغة اؼبراد تعليمها مع كصف مواز لو يف اللغة األصلية اؼبدارسي. 
ٕ 

 أىدافو كأمهيتو -ب
 أىدافو .ُ

 ٖيهدؼ التحليل التقابلي إىل ثالثة أىداؼ :
لي حيتص بالبحث التحليل التقاب ،فحص أكجو اإلختالؼ كالتشابو بُت اللغتُت (ُ

 يف أكجو التشابو كاإلختالؼ بُت اللغة األكىل للمتعلم كاللغة األجنبية اليت يتعلمها.
التنبيؤ باؼبشكالت اليت تنشأ عند تعليم اللغة أجنبية كؿباكلة تفسَت ىذه  (ِ

 اؼبشكالت.
طف ينهض على إفًتاض علمي، بأف اؼبشكالت يف تعلم اللغة األجنبية عىذا ال

اإلختالؼ بُت اللغة األكىل كاللغة األجنبية، كلما كاف اإلختالؼ   تتوافق مع حجم
 كبَتا كانت اؼبشكالت كتبو.

 اإلسهاـ يف تطوير مواد دراسة لتعليم اللغة األجنبية (ّ
إف التحليل التقابلي أثبت نفعا حقيقيا يف تطوير اؼبواد الدراسة يف تعليم اللغة 

 تعليم اللغة األبنائها، إثثبت التحرية األجنبية، كأف التحليل التقابلي نافع أيضا يف
العلمية أكثلر من الظواىر اللغوية يف العربية تكوف أكثر كضوحا حُت تعرض على 

 الدرس التقابلي.
 

 أمهيتو .ِ
 Robertمنذ ظهور التحليل التقابلي يف شكل منظم بنشر كتاب ركبريت الدك )

Lado" يف كتابو: علم اللغة عرب الثقافات )linguistics Across Cultures كاألراء "

                                                 
 ّ. نفس اؼبراجع،ص.  ٕ
 ْٗ-ْٕ، ص.  علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية. عبد الراجعى،  ٖ
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( أصبحت ىذه الدراسة ؾباال للبحث Chaeles Friesعن شارلس فريز ) ةالصادر 
كيتضح ىذا بشكل خاص يف اؼبشركعات اعبمعية كاألعماؿ الفردية تأٌب ًب القياـ ّٔا 

 ٗأكنشرىا خالؿ الستينات ك أكائل السبيعات.
راء فريز كالدك )يف أعمالو آأف النغمة اعبازمة اليت ظهرت يف كبصورة عامة يبدك 

اؼببكرة ( حوؿ قيمة التحليل التقابلي، كخباصة يف إعداد اؼبواد التعليمية، قد خفف 
ىل اليـو كبد الدراسات التحليل التقابلية إلباحثوف على مر السنُت، كما نزؿ منها ا

كبأخطائو، كأيضا لتفسَت تلك تستعمل للتنبؤ بالصعوبات اليت تواجو الدراس 
 َُالصعوبات كاألخطاء كإف كاف ثلك يتم دباس أقل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٕٗص. التحليل اللعوم كربليل،. الدكتور إظباعيل صيٍت كإ سحاؽ ؿبمد األمُت) نعريب كربرير(،  ٗ

 ٖٗ. نفس اؼبراجع، ص .  َُ
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 المفعول به في اللغة العربية:  المبحث الثاني
 

وحكمه وإعرابه أقسامه ه و (.مفهوم المفعول به في اللغة العربية من حيث تعريفأ)
 وفوائدته

 طبسة أقساـ كىي :اؼبفعوؿ يف اللغة العربية، كىو يتكوف من 
 . مفعوؿ بو (ُ
 مفعوؿ مطلق  (ِ
 مفعوؿ فيو  (ّ
 مفعوؿ ألجلو  (ْ
 ك مفعوؿ معو  (ٓ

بُت اللغة العربية ك يف ربليل التقابليبحث الباحثة تككما عرفنا أف يف ىذا البحث س 
أنواع اؼبفعوؿ بو كاحد من على  االباحثة حبثه تألجل ثلك حدد اللغة اإلندكنيسية
 كىو اؼبفعوؿ بو. اػبمسة اؼبذكورة، 

 
 التعريف المفعول به  -أ

 التعريف اؼبفعوؿ بو 

اؼبفعوؿ بو يف اللغة العربية  ىو اسم دؿ على ماكقع عليو فعل الفاعل كمل تغَت 
لفظ  Buku( kitab Saya membaca(=  الكتاب. كبو : قرأت ُُألجل صورة الفعل

 عليو فعل الفاعل.( ألنو يدؿ على ماكقع Objectىو مفعوؿ بو )(Buku) الكتاب 
 dan  jual beliAllah menghalalkan=   ُِالرباكحـر البيع  كأحل ا

ribamengharamkan  الرباك  البيعلفظ ( ىو مفعوؿ بوObject من لفظ ) ٌحرٌـك  أحل 
                                                 

 ٓٔ) كزارة اؼبعارؼ العمومية، ؾبهوؿ السنة( ص.غة العربية، قواعد الل. حفٍت بك، ناصف، ؿبمد بك دياب، مصطفى طمـو كآخركف،  ُُ
 ِٕٓ. البقرة ،  ُِ
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مصطفى الغال يُت يف كتابو جامع الدركس العربية أف اؼبفعوؿ بو ىو اسم ككما قاؿ 
.  ُّفعلي الفاعل، إثباتا أكنفيا، كالتغٌَت ألجل صورةي الفعلدؿَّ على شيئ كقع عليو 

 فاألكؿ كبو )) " بريت القلم "، كالثاين، كبو ، "ما بريت القلم" ((
 مكمنو قولو تعاىل :﴿ رببسوهنما  من بعد الصلوة فيقسمن با اف رتبتم النشًت 

 ُْكلو كاف ثا قرىب ﴾، اآلية  ناثمـبو
عن شيئ بعدىا فال تصاحبٍت قد بلغت من لديٌن  ككقولو تعاىل:﴿ قاؿ اف سألت

 ُٓ. اآليةذرا ﴾عـ
 

 اإلعراب حكم المفعول به في  - ب

الفاعل، يف ىذا وؿ بو أف كل اسم الذم كقع عليو فعلي كما شرح يف تعريف اؼبف
جيب على نصبو، كىو : كما قاؿ الشيخ شرؼ الدين حيِت العمريطي اغباؿ أف مفعوؿ بو 

 يف كتابتو :
 ُٔكىي فتحة الف # كسر كياء ٍب نوف تنحذؼللنصب طبس 

 الشعر أف عالمة النصب أربعة أقساـ: يف ىذ
 الفتحة  .ُ
 ف لاأل .ِ
 الكسرة  .ّ
 ياء  .ْ

 

                                                 
 ٓ، ص. ََِٔلبناف : دارالكتب العلمية، الطبعة السابعة  -)بَتكت جامع الدركس العربيةمصطفى الغال يُت,  . ُّ
 َُٔ. القرآف الكرمي، اؼبائدة .  ُْ
 ٕٔ. الكهف .  ُٓ
 ْ،  ؾبموعة األنظمة للمدرسة اإلسالمية السلفية، دار األمُت، ص.العمريطىنظم . شرؼ الدين حيِت العمريطي،  ُٔ
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 ينصب حبركة الفتحة الظاىرة، كىو : . أ
   ، ىو مفعوؿ بو كعالمة نصبو  زيدان " لفظ  زيدان كبو "رأيت اإلسم اؼبفرد

 الفتحةظاىرة يف آخره، ألنو اسم اؼبفرد
  التكسَت ،  شرح اؼبدرسي النصوصى كصبع 

 ينصب بالياء ، كىو:  . ب
  صبع اؼبذكر السامل ، كىو : يصاغ صبع اؼبذكر السامل بزيادة كاك كنوف على

 ُٕالفرده يف حالة الرفع كياء كنوف يف حاليت النصب كاعبر.
 مفعوؿ بو منصوب بالياء(  "اسنُت) " اسنُتإف ا حيب اؼبثاؿ: 

مفعوؿ بو منصوب  " الصلحُت)"(ُٔٗالصلحُت )األعراؼ .كىو يتوىل 
 بالياء(

  ك اؼبثٌت ، كىو : مادؿ على اثنُت أك اثنتُت ، كثلك بزيادة ألف كنوف إىل
 ُٖاسم الفرد يف حالة الرفع، كياء كنوف يف حاليت النصب كاعبر.

 (Aku melihat dua pena) القلمُتاؼبثاؿ : رأيت 
 )مثٌت مذكر( ُتً قابلت اؼبدرّْ سى 
 )مثٌت مؤنث( ُتً تى قابلت اؼبدرّْ سى 

 ، كىو :ج. كينصب باأللف
  ، ىو مفعوؿ بو كعالمةنصبو أبا " لفظ  أباؾ كبو " رأيتاالظباء اػبمسة

 األلف ألنو من األظباء اػبمسة
 كينصب بالكسر ، كىو: . د

  "ك صبع اؼبؤنث السامل ، كبو " رأيت اؼبمرضاًت 

                                                 
 ِْ(،  ص. ُٗ،ط ُِٖٗ،)كبضة مصر للطباعة كالنثر كالتوزيع، ملخَّص قواعد اللغة العربية.فؤاد نعمة،  ُٕ
 ُِ.نفس اؼبراجع، ص ُٖ
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بالظاىرة يعٍت بالفتحة الظاىرة كغَتىا، خيتلف ّٔا يعٍت بحث الباحثة الذم ينصب ت
 ينصب بفتحة مقدرة، كىو كما يلي :

( كاؽباء اؼبضمر يف ُْٖ)األعراؼ:  ككانو ظاؼبُته ازبذك ، كبو :  اإلسم اؼبضمر . أ
 لفظ ازبذكه ىو اؼبفعوؿ بو كينصب بفتحة مقدرة.

ىو يف تلك اللفظ تان اللفظ  .الفتاتاف تافثىبٍت ، كبو :  اإلسم اإلشارة . ب
 اؼبفعوؿ بو كينصب بفتحة مقدرة

ىو  الذين( "ٕٔ)مرمي : اىتدكا ىدل الذين ، كبو : كيزيد ا  ج. اإلسم اؼبوصوؿ
 اؼبفعوؿ بو كينصب بفتحة مقدرة

( كاعبملة ُٗمن اؼبصلحُت )القصص:  اف تكوف، كبو : كما تريد  اؼبصدر اؼبؤكؿ . د
 ىو اؼبفعوؿ بو كينصب بفتحة مقدرة اف تكوفيف لفظ 

 اإلسم الذم يكوف اؼبفعوؿ بو ىو :
 )أ(. إما اظبا معربا 
تغيَت عالمة اؼبوجودة يف آخر الكلمة ، الختالؼ العوامل الداخلة عليها ، كىو اإلسم الذم 
ىو اإلسم ( . اللفظ الكتاب Saya membaca Kitab، مثل : أقرأ الكتاب ) لفظا ، أك تقديرا

 اؼبعرب ألنو يستطيع أف يتغَت حركة أخر حرفو مناسبة على ؿبلو.
 كاإلسم اؼبعرب ىو : 

 اإلسم اؼبفرد 
 اعبمع التكسَت 
 اعبمع اؼبؤنث السامل 
 اؼبثٌت 
 األظباء اػبمسة 
 اعبمع اؼبذكر السامل 



05 

 

  

ىذه األظباء الذم يشتمل على اإلسم أك اللفظ الذم يشَت إىل اإلنساف ك اغبيواف ك 
كاألجساـ الصلبة أكاعبامدة،  كيشتمل أيضا العدد سول العدد اؼببٍت ك اسم النبات 

 اؼبصدر أك اإلسم الذم يصنع من الفعل.
 

 )ب(. أك اظبا مبنيِّا 
 ، منها  :ُٗكىو الذم اليتغَت شكل آخره بتغَت موقعو يف اعبملة

 
 األكؿ : اإلسم اؼبضمر 

 ألمثلة السابقة.كىو : ىو، مها، ىم، ىي، مها، ىٌن كغَتىا كما يف ا
 َِكالثاين : اإلسم اإلشارة ) اسم مبٍت يدؿ على معُت باإلشارة إليو(

األظباء اإلشارة: تكوف اإلشارة ّٔا إىل أشياء ؿبسوسة إثا كاف اؼبشار إليو حاضرا أك إشارة 
 معنوية، إثا كاف اؼبشار إليو معٌت

أظباء اإلشارة طبسة عشر كىي: ىذا،ثلك،ىذه، تلك، ىذاف، ثانك، ىاتاف، تانك،  -
 Dia membacaالكتاب ) ىذاىؤالء، أكلئك، ىنا، ىناؾ، ىنالك، ٍب، شبة، كبو : ىو يقرأ 

kitab ini ) 
القرآف  ىذاكقاؿ تعاىل يف القرآف الكرمي : كبن نقٌص عليك احسن القصص دبا اكحينآ اليك 

 Kami menceritakan kepadamu (Muhammad) kisah yang paling baik) .ُِ، اآلية 

dengan mewahyukan Al-Qur’an ini kepadamu) 
 

كالثالث : اإلسم اؼبوصوؿ )اسم مبٍت يدؿ على معُت بواسطة اعبملة بعده تسمى صلة 
 (ِِاؼبوصوؿ

                                                 
 ُُُ، ص ملخَّص قواعد اللغة العربية. فؤاد نعمة،  ُٗ
 ُُِ.مراجع نفسو،  ص.  َِ
 ّ. يوسف ، اية. ُِ
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ظبية أك فعلية االسم اؼبوصوؿ اسم معرفة ال يكتمل معناىا إال إثا جاءت بعدىا صبلة ا
 كتسمى صبلة اؼبوصوؿ.

 االظباء اؼبوصولة نوعاف: اػباصة كاؼبشًتكة -
 اللواٌب كالذين-الالئي-االٌب-اللذاف -*اػباصة: كىي اليت، الذم،اللتاف

 *اؼبشًتكة كىي : من: للعاقل كما : لغَت العاقل
 (Umar memukul orang yang mengambil uangnyaيأخذ نقوده ) الذماؼبثاؿ : ضرب عمر 

 Allah)ِّآمنوا منكم كعملوا الصلحت ، األية  الذينكقاؿ تعاىل يف القرآف الكرمي : كعد ا 
telah menjanjikan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman dan yang 

mengerjakan kebajikan) 
 

 الرابع : العدد اؼبركب
 ٌف عدا اثٍت عشر ك اثنيت عشرة فنهنما معرباف( ألُِإال  ُٗإىل  ُُاألعداد اؼبركبة ، )من 

ىو  ثالثة عشر( ، اللفظ Saya sudah membaca 13 kitabكتابا )  ثالثة عشركبو : قرأت .
 عدد مركب كجيوز مفعوال بو، كاألعداد اؼبركبة يبٌت على الفتح دائما.

 
 اػبامس : اؼبصدر اؼبؤكؿ

عامل كاظبو كخربه ديكن تأكيلو كىو ىو تركيب ليغوم يتكوف من حرؼ كفعل أك حرؼ 
 ِْ. دبصدر صريح

 كاؼبصدر اؼبؤكؿ يستطيع أف يكوف مفعوؿ بو، اؼبثاؿ:ػ  
 أف كالفعل اؼبضارع : مثل : أف يقوؿ ، أف يعمل ، أف يساعد . 

 اغبق  أف تقوؿكبو : ينبغي 
                                                                                                                                                 

 ُِّ، ص.ملخَّص قواعد اللغة العربية. فؤاد نعمة،  ِِ
 ٓٓ. النور، أية  ِّ
ِْ . http://www.abasalehonline.com/dataamini/data91/mah9/sarf/template2.php-

option=view&id=194.htm 
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 (Ia pantas berkata benar) . غبقكالتقدير : قوال 
 تفعل اػبَت  أفككبو : جيب 

 (Ia wajib melakukan kebaikan)) . دير : فعل اػبَتكالتق
 . ِٖعىنكيم ، النساء : أف خييىفّْفى كمنو قولو تعاىل : ييرًيدي اي 

  (Allah hendak memberikan keringana kepadamu)  كالتقدير : التخفيف عنكم.
  . َُعىمَّا كىافى يىعبيدي آباؤينىا ، إبراىيم : أف تىصيدُّكنىاكقولو تعاىل : تيرًيديكف 

 Kamu ingin menghalangi kami (menyembah) apa yang dari ) التقدير : صٌدنا.

dahulu disembah nenek moyang kami) 
 
  مسافره غدان ، كالتقدير : سفرؾ  أنكأفَّ كمعموليها : مثل : علمت 

ى    . ُُْلىوي أنَّوي عىديكّّ ً تػىبػىرَّأ ًمنوي ، التوبة : كمنو قولو تعاىل : فػىلىمَّا تػىبػىُتَّ
 Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah ) التقدير : عداكتو .

musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya.) 

أٌف الكلمة اليت تًتكب من " اف " + " فعل " أك "اسم" كالكلمة اليت تًتكب من " 
 " + "اسم" كخربه ، كمها من أشكاؿ اؼبفعل بو، مثل ثلك األمثاؿ الذم قد سبق .

 
 للمفعوؿ بو أربعة أحكاـ :

 "زيدان األكؿ : جيب نصبو، كبو " ضربت 
 رعت اؼباشية العشب الثاين : أنو جيوز حذفو لدليل، كبو " رعت اؼباشية " أم
ألف ىناؾ اللفظ يفهم ، ام "رأيتو" ىل رأيت خليال ؟  فتقوؿ " رأيت " خذؼ الضمَت ، 

 كالضمَت يعود إىل خليل .
الثالث :أنو جيوز أف حيذؼ فعلو لدليل، كقولو تعاىل : ماثا أنزؿ ربكم  قالوا خَتا  

 (  ام : أنزؿ خَتا ، َّ)النحل: 



09 

 

  

 اعبهاد اعبهادى اعبهادى ، ام : الـز  اعبهادى 
 

 أقسام المفعول به في اللغة العربية . -ج
 . الواجباألصل يف اؼبفعوؿ بو أف يكوف اظبا ظاىرا . كبو : كتب الطالب  أف رفناككما ع

اؼبقامة من فضلو الديسنا فيها نصب كالديسنا فيها  دار﴿ الذم أحلنا : كمنو قولو تعاىل
 ِٓلغوب ﴾.

فأخرج  ماءكالسماء بناء كأنزؿ من السماء  األرضفراشاكقولو تعاىل : ﴿ الذم جعل لكم 
 .  ِٔلكم ﴾، اآلية رزقا بو من الثمرات 

 . ِٕربو بكلمات فأسبهٌن ﴾، اآلية  إبراىيمكقولو تعاىل : ﴿ إث ابتلى 
فالكلمات " الواجب ، كدار ، كاألرض ، كفراشا ،ماء ، رزقا ، كإبراىيم " كلها من أظباء 

 ظاىرة . 
أقساـ اؼبفعوؿ بو قسماف  مصطفى الغال يُت يف كتابو جامع الدركس العربية أفككما قاؿ 

ِٖ : 
 صريح )اسم( (ُ
 كغَت صريح )مصدر مؤكؿ(  (ِ

 
 :  ِٗكالصريح قسماف 

 .َّاغبَتة األكؿ:  ظاىر ، كبو : فتح خالد 
، أكرمتهم ، إياؾ نعبد كإياؾ نستعُتكالثاين:   مضمر ، كبو : أكرمتكى

                                                 
 ّٓ. فاطر .  ِٓ
 ِِ. البقرة .  ِٔ
 ُِْالبقرة،  ِٕ

 ٓ، ص. الدركس العربيةجامع مصطفى الغال يُت,  . ِٖ
 ٓ، ص. جامع الدركس العربيةمصطفى الغال يُت,  .  ِٗ
 . اغبَتة : بلد بالعراؽ . كخالد : ىو خالد بن الوليد رضي ا عنو. َّ
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 .ُّكاؼبضمر ، كىو : اسم مبٍت يدؿ على متكلم أك ـباطب أك غائب 
 : ىو قسمُتلخص الباحثة يف ىذا الضمَت تك 

 كىوالذم ال يبتدأ بو، كال يقع بعد إال يف ضمائر اؼبتصلة : ال
، كاؽباء من كأكرمتك  كاالختيار، كبو : الكاؼ من رأيت

، ما ، همأكرمت ، ؾأكرمت إالإث ال يصح أنيقاؿ ما رأيتي إالؾى
كقد يقع مثل ثلك يف غَت االختيار كىو  ،ىمأكرمت إالما

 ضركرة الشعر
 إياؾ كىو الذم يقع يف ابتداء الكالـ كبو }ضمائر منفصلة  ال 

{ كيقع بعد إال يف االختيار، كبو : ما نػىٍعبيدي نستعُت  إياؾنعبد ك 
 إال إيٌاؾى 

 
 :فاؼبتصل اثنا عشر ، كىو كما يلي 

 اإلعراب اؼبثاؿ النمرة

ضمَت اؼبتكلم مبٍت على السكوف يف ؿبل كالياء  ٍتضىرىبى  ُ
 نصب مفعوؿ بو

فنا ضمَت اؼبتكلم كمعو غَته أك اؼبعظم نفسو مبٍت  اضربػىنى  ِ
 على السكوف يف ؿبل نصبمفعوؿ بو

بفتح الكاؼ، الكاؼ ضمَت اؼبخاطب مبٍت على  كى ضربى  ّ
 الفتح فيمحل نصب مفعوؿ بو

لى الكسر بكسر الكاؼ، ضمَت اؼبخاطبة مبٍت ع كً ضىرىبى  ْ

                                                 
 ِِ-ُِـ(، ص. ُِِٗ)دار احيا الكتب العربية، ط، سابعة، شرح ـبتصر جدا على منت اآلجركمية،.أضبد زيٍت دحالف،  ُّ



10 

 

  

 فيمحل نصب مفعوؿ بو

فالكاؼ ضمَت اؼبخاطىبػىٍُت مبٍت على الضم يف ؿبل  ماكي ضىرىبى  ٓ
نصبمفعوؿ بو، كاؼبيم حرؼ عماد، كاأللف حرؼ 

 داٌؿ على التثنية

الكافضمَت صبع الذكور اؼبخاطًبُت مبٍت على الضم  ضىرىبىكيم ٔ
 يف ؿبل نصب مفعوؿ بو، كاؼبيم عالمةاعبمع

الكاؼ ضمَت صبع اإلناث اؼبخاطبات مبٍت على  ضىرىبىكينٌ  ٕ
الضم يف ؿبل نصبمفعوؿ بو، كالنوف عالمة صبع 

 النسوة

اؽباء ضمَت اؼبذكر الغائب مبنيعلى الضم يف ؿبل  وي ضىرىبى  ٖ
 نصب مفعوؿ بو

اؽباء ضمَت اؼبؤنثة الغائبة مبٍت علىالسكوف يف ؿبل  اضىرىّٔى  ٗ
 نصب مفعوؿ بو

اؽباء ضمَت اؼبثٌت الغائػبىػٍُت مبنيعلى الضم يف ؿبل  ماهي ضىرىبػى  َُ
نصب مفعوؿ بو، كاؼبيم حرؼ عماد ، كاأللف 

 حرؼ داٌؿ على التثنية

اؽباء ضمَت صبع الذكور الغائًبُت مبٍت على الضم يف  مّٔضر  ُُ
 ؿبل نصب مفعولبو، كاؼبيم عالمة اعبمع

اؽباء ضمَت صبع اإلناث الغائبات مبٍت على  نّٔضر  ُِ
الضمفي ؿبل نصب مفعوؿ بو، كالنوف عالمة صبع 
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 النسوة

 
 
 :كاؼبنفصل اثنا عشر ، كىو كما يلي 
الضمَت  النمرة

 منفصل
 اإلعراب اؼبثاؿ

ما أكرمتى  إيام ُ
 إيامإال 

ضمَت نصب منفصل مبٍت على السكوف يف  إياك 
، كالياءاألخَتة  ؿبل نصب مفعوؿ بو ألكرمتى

 حرؼ داٌؿ على اؼبتكلم

ما أكرمتى  إيانا ِ
 إياناإال 

ضمَت نصب منفصل مبٍت على السكوف يف  إيا
، كنا ضمَت  ؿبل نصب مفعوؿ بو ألكرمتى

 اؼبتكلم كمعو غَت، أك اؼبعظم نفسو

ضمَت نصب منفصل مبٍت على السكوف يف  إيا نعبد إياؾى  إياؾى  ّ
ؿبل نصب مفعوؿ بو مقدـ لنعبد، كالكاؼ 

 بفتحة الكاؼ للمخاطب 

ما أكرمتى  إياؾً  ْ
 إياؾً إال 

ضمَت نصب منفصل مبٍت على السكوف يف  إيا
، كالكاؼ بكسر  ؿبل نصب مفعوؿ بو ألكرمتى

 الكاؼ للمخاطبة

ما أكرمتى  إياكيما ٓ
 إياكيماإال 

ضمَت نصب منفصل مبٍت على السكوف يف  إيا
، كالكاؼ  ؿبل نصب مفعوؿ بو ألكرمتى

 للمخاطبىُت 
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ما أكرمتى  إياكيم ٔ
 إياكيمإال 

ضمَت نصب منفصل مبٍت على السكوف يف  إيا
، كالكاؼ عبمع  ؿبل نصب مفعوؿ بو ألكرمتى

 الذكور اؼبخاطبُت

ما أكرمتى  إياكينَّ  ٕ
 إياكينَّ إال 

ضمَت نصب منفصل مبٍت على السكوف يف  إيا
، كالكاؼ عبمع  ؿبل نصب مفعوؿ بو ألكرمتى

 اإلناث اؼبخاطبات

ما أكرمتى  إياه ٖ
 إياهإال 

ضمَت نصب منفصل مبٍت على السكوف يف  إياه
، )للمفرد اؼبذكر  ؿبل نصب مفعوؿ بو ألكرمتى

 الغائب(

ما أكرمتى  إياىا ٗ
 إياىاإال 

ضمَت نصب منفصل مبٍت على السكوف يف  إياىا
،) للمفردة الغائبة(  ؿبل نصب مفعوؿ بو ألكرمتى

ما أكرمتى  إيامها َُ
 إيامهاإال 

ضمَت نصب منفصل مبٍت على السكوف  إيامها
،) للمثٌت  يف ؿبل نصب مفعوؿ بو ألكرمتى

 الغائبػىٍُت(

ما أكرمتى  إياىم ُُ
 إياىمإال 

ضمَت نصب منفصل مبٍت على السكوف  إياىم
،) عبمع  يف ؿبل نصب مفعوؿ بو ألكرمتى

 الذكورالغائًبُت(

ما أكرمتى  إياىنٌ  ُِ
 إياىنٌ إال 

ضمَت نصب منفصل مبٍت على السكوف  إياىنٌ 
،) عبمع  يف ؿبل نصب مفعوؿ بو ألكرمتى

 اإلناث الغائبات(
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 ِّكغَت صريح  ثالثة أقساـ :
، اللفظ  أنك ؾبتهداألكؿ :  مؤكؿ دبصدر بعد حرؼ مصدرم، كبو : علمت 

مؤكؿ دبصدر منصوب مفعوؿ بو لعلمت . كالتأكيل : علمت  أنك ؾبتهد
 اجتهادىؾ

، كالكاؼ مفعوؿ ظننت األكؿ.  ذبتهدالثاين: صبلة مؤلة دبفرد، كبو : ظننتك 
 ك ؾبتهداكصبلة ذبتهد يف ؿبل نصب مفعولو الثاين . كاألكيل : ظننت

الثالث: جار كؾبرر، كبو : أمسكت بيدؾ ، يدؾ ؾبركر بالباء ، كىو يف ؿبل 
نصب مفعوؿ غَت صريح ألمسكت.  كقد يسقط حرؼ اعبٌر فينتصب آّركر 
على أنو مفعوؿ بو. كيسمى : )) اؼبنصوب على نزع اػبافض (( فهو يرجع إىل 

 أصلو من النصب.

 
 مراتب المفعول به -د

الفاعل أف يتصل بفعلو، ألنو كاعبزء منو، ٍب يأٌب بعده اؼبفعوؿ. كقد يعكس يف األصل 
األمر كقد يتقدـ اؼبفعوؿ على الفاعل كالفاعل معا ، ككل ثلك إما جائز كإما كاجب كإما 

 فبتنع.
 ّّكقد يتقدـ على الفاعل ، أك على الفعل كالفاعل معا، كما سيأٌب :

 خرتقدمي الفاعل كاؼبفعوؿ أحدمها على اآل 
كتب زىَتي الدرسى ، ك كتب   جيوز تقدمي اؼبفعوؿ بو على الفاعل كتأخَته عنو ، كبو :

 الدرسى زىَتي 

                                                 
 ٔ، ص. جامع الدركس العربيةيُت, مصطفى الغال  . ِّ
 ُُ-ٕص. جامع الدركس العربية ، . مصطفى الغالييٍت ،  ّّ
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 كجيب تقديهما على اآلخر يف طبسة مسائل :
بسب خفاء اإلعراب مع عدـ القرينة ، شي اللتباس كالوقوع يف الشك األكؿ : إثا خي 

 علم عيسى موسى كبو :فال يعلم الفاعل من اؼبفعوؿ، فيجب تقدمي الفاعل ، 
 أكرمٍت موسى سلمى فنف أيمن اللبسي لقرينة دلٌةو جاز تقدمي اؼبفعوؿ ، كبو :

الثاين :أف يتصل بالفاعل ضمَت الذم يعود إىل اؼبفعوؿ ، فيجب تأخَت الفاعل 
 أكـر سعيدا غالمو، كبو : كتقدمي اؼبفعوؿ 

 ُِْقولو تعاىل : كإثبتلى إبراىيم ربٌو بكلمت ، البقرة :
أكـر  جاز تقدديو كتأخَته ، كبو :فعوؿ الضمَت يعود على الفاعل ففنف اتصل باؼب 

األستاثي تلميذه ، ك أكـر تلميذه األستاثي ، ألف الفاعل رتبتو التقدمي ، سواء أتقدـ أك 
 تأخر.

 
أف يكوف الفاعل كاؼبفعوؿ ضمَتين ، كال حصر يف أحدمها فيجب تقدمي  الثالث :

 أكرمتو الفاعل كتأخَت اؼبفعوؿ ، كبو :
أف يكوف أحدمها ضمَتا متصال كاآلخر اظبا ظاىرا  فيجب تقدمي الضمَت الرابع :

 أكرمت عليا منهما فيقدـ الفاعل ، كبو :
 أكرمٍت علي كيقدـ اؼبفعوؿ ، كبو :

وف أحدمها ؿبصورا فيو الفعل بنال أك إمنا، فيجب تأخَت ماحيصر فيو أف يكاػبامس :
 الفعل مفعوال أك فاعال :
 ما أكـر سعيده إال خالدا فاؼبفعوؿ اصور ، كبو :
 ما أكـر سعيدان إال خالده  كالفاعل اصور ، كبو :

 
 
 تقدمي اؼبفعوؿ على الفعل كالفاعل معا 

 علٌيان  علٌيان أكرمتي ، أكرمتي  كالفاعل معا ، كبو :جيوز تقدمي اؼبفعوؿ بو على الفعل 
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 كجيب تقدديو عليهما يف أربعة مسائل :
 تكرـٍ أيكرـٍ  أيَّهماألكؿ : أف يكوف اسم شرط ، كبو :

 ٖفأمَّ ءايت ا تنكركف ، غافر :  الثاين : أف يكوف اسم استفهاـ ، كبو :
 كتاب من أخذتى ؟   أك مضافا إلسم استفهاـ ، كبو :

كم كتاب ملكتي  ، كأٌين   ، كبو :اػبربيتُت الثالث : أف يكوف "كم" أك "كأيّْن" 
 من علم حويتي 

ـه غَته ، كبو : قولو تعاىل:  الرابع : أف ينصبو جواب "أما" كليس عبوأّا متصوبه مقٌد
 ٗ-ٖفأما اليتيمى فال تقهر كأما السائلى فال تنهر ، الضحى : 

 
 رتقدمي احد اؼبفعولُت على اآلخ 

 كجب تقدديها على اآلخريف أربع مسائل :
 أعطيتك أخاؾ  ، كبو :األكؿ : أف اليؤمن اللبس ػ فيجب ما حقو التقدمي 

أف يكوف أحدمها اظبا ظاىرا كاآلخر ضمَتا ، فيجب تقدمي ما ىو الضمَت  الثاين :
 أعطيتك درمهان ، الدرىمى أعطيتو سعيدان  كتأخَت ما ىو الظاىر ، كبو :

أف يكوف أحدمها ؿبصورا فيو الفعل ، فيجب تأخَت اصور  سواء أكاف لث : االث
 درىمى  "ماأعطيت سعيدان إال درمهان" ، ك "ماأعطيتاؼبفعوؿ األكؿ أك الثاين ، كبو : 

 " سعيدان  إال
أف يكوف مفعوؿ األكؿ مشتمال على ضمَت يعود إىل اؼبفعوؿ الثاين، فيجب  الرابع :

 أعًط القوسى بارىيها ، كبو : تأخَت األكؿ كتقدمي الثاين
 
 
 

 فوائد المفعول به في اللغة العربية. -ه
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 ّْمن الفوائد اؼبفعوؿ بو يف اللغة العربية ىي: 
 

 التحذير 
التحذير : نصب اإلسم بفعل ؿبذكؼ يفيد التنبية كالتحذير . كيقدر دبا يناسب 

 كذبٌنب، ك كبوىا. ك))ؽ(( د،: كاحذر، باعً اؼبقاـ 
 كالكذب ، اللفظ إياؾ مفعوؿ بو لفعل ـبذكؼ تقديره ))باًعد، أك إياؾاؼبثاؿ : 

 حذر ((. كالكذب، نعت على إياؾؽ، أكأ
، اللفظ إياؾ مفعوؿ بو لفعل ـبذكؼ تقديره ))باًعد، أك ؽ، أك إياؾ كالشرٌ  إياؾ

 أحذر((. إياؾ الثاين تأكيد لألكىل
أحذر األسد ،  ، اللفظ األسد مفعوؿ بو لفعل ـبذكؼ تقديره،األسد الألسد 

 كاألسد الثانية : توكيد من االكىل
 
 اإلغراء 

كىو نصب اإلسم بفعل ـبذكؼ  يفيد الًتغيب كالتشويق اإلغراء ، كيقدر دبا 
، كاطلب ، كافعل، ككبوىا، يناسب اؼبقا  ـ: كالـز

اعبهاد، اعبهاد األكؿ منصوب على اإلغراء بفعل ـبذكؼ تقديره  اعبهادكبو : 
((، اعبهاد اآلخر تأكيد لإلجتهاد  ))الـز

ـى، كاػبَتى (( جيوز ثكر عاملو كحذفو إف مل يكرر كمل يعطف عليو ، كبو : )) اإلقدا
 فنف ظهرت العامل ىو : الـز اإلقداـ ، كافعل اػبَت، أحضير الصالة، جاز

 
 
 

  ّٓاإلختصاص:القصر أك 
                                                 

 ُّ، ص.  جامع الدركس العربيةمصطفى الغال يُت, .  ّْ
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اؼبفعوؿ بو، لو فائدة القصر أك اإلختصاص إثا كاف اؼبفعوؿ بو يتقدـ عن فعلو، 
نستعُت( أم ما نعبد  كايٌاؾنعبد  ايٌاؾيعٍت  بتقدمي ما حقو التأخَت، قاؿ تعاىل: )

إال إياؾ، اؼبنفي ـبذكؼ أم ما نعبد أحدا إال إياؾ.  كىناؾ قصر الصفة على 
نعبيد( حيث قصر العبادة يف ا تعاىل،  إياؾلو تعاىل: )اؼبوصوؼ، كما نقٌدـ يف قو 

كما ىو معلـو ضمَت منفصل يف ؿبل نصب مفعوؿ بو مقدـ ، فال نعبد سواه،  
( كمن اؼبعلـو أف اؼبفعوؿ بو يتأخر عن فعلو ، فنثا قيٌدـ  ًإيَّاؾى أصل الكالـ )نػىٍعبيدي 

أنو ييفيد االختصاص، كاف ٍب فائدة يف علم اؼبعاين من علـو البالغة أال كىي 
كطائفة من البالغيُت يقولوف يفيد اغبصر كالقصر. كعلى العمـو اػبطب يسَت يفيد 
االختصاص أك يفيد اغبصر كالقصر، ىنا أفاد أف العبادة من خصوصيات ا جل 

نػىٍعبيدي( يعٍت ال نعبد إال أنت. ، ؛ خاصة با  إًيَّاؾى كعال؛ خاصة با جل كعال. )
 )إًيَّاؾى نىٍستىًعُتي(،  يَّاؾى ٍب قاؿ بعدىا كىو مراد الشيخ باالستدالؿ )كىإً جل كعال. 

نىٍستىًعُتي( كىذه اآلية من سورة الفاربة؛ السورة العظيمة اليت ىي أـ ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كى 
القرآف، اليت يرددىا اؼبسلموف يف صلواهتم، فيها إفراد ا جل كعال بالعبادة، كعقد 

على النفس بأف القائل لتلك الكلمات ال يعبد إال ا جل كعال.  العهد كاإلقرار
نىٍستىًعُتي( كذلك ال يستعُت إال با جل كعال، كجو االستدالؿ أنو  يَّاؾى قاؿ )كىإً 

قدـ الضمَت اؼبنفصل الذم ىو يف ؿبل نصب مفعوؿ بو على الفعل الذم ىو 
 .العامل فيو

 
  رعيا للتماـ 

 ّٔضرم يف كتابو جوىر اؼبكنوف، قاؿ الشعَت :كما قاؿ عبد الرضبن األخ
 رعيا للتماـككونو اظبا للثبوت كالدكاـ     كقيده األفعل 

                                                                                                                                                 
 ُٕٓعسى البايب اغبلبىت كشركاه دبصر، ص.تشويق اػبالف، . أضبد زيٍت دحالف،  ّٓ
25

 011سورابايا، مجهول انسىة، ص. ، مكتبة انهداية جوهر انمكىون. عبد انرحمه األخضري، 
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يف ىذا الشعر : يف تقييده سواء كاف اظبا اك فعال يعمل عملو بواحد من اؼبفاعيل 
اػبمسة ) اؼبفعوؿ بو، اؼبفعوؿ معو، اؼبفعوؿ ألجلو كغَتىا ( أكشبهها كاغباؿ 

، ألنو كلما إزداد خصوصا زاد تقويتهاك  لتدميم الفائدةكالتمييز كاإلستثناء كثلك 
اإلىتماـ قويٌة الفائدة فنف قولك ضربت زيدا بيعدا عن اإلىتماـ ككلما بعيد عن 

 أخص من ضربت كأقول فائدة.
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 الفعل المتعدي:  المبحث الثالث
 .ّٕالذم يصل إىل مفعولو بغَت حرؼ جٌر كىو  
اج إىل اؼبفعوؿ بو أكثر من مفعوؿ، كأما األفعاؿ اليت ذبتاج إىل أكثر من تكقد حي

 :ىي. كىذه األفعاؿ اؼبفعوؿ بو
 أفعاؿ تنصب مفعولُت أصلهما مبتدأ ك خرب كىي: -
 ىب -جعل -زعم -حسب -خاؿ -أفعاؿ الظٌن : ظن -
 تعلم )دبعٌت اعلم(. -ألفى -كجد -علم -أفعاؿ اليقُت : رأل -
 زًبذ. -ازبذ -ردٌ  -جعل -حٌوؿ -أفعاؿ التحويل: صٌَت  -

الرجل : مفعوؿ بو أكؿ منصوب بالفتحة،  نائما : مفعوؿ  الرجل نائمامثل: ظننت 
 بو ثاف منصوب بالفتحة الظاىرة(

)ؿبمدا: مفعوؿ بو أكؿ منصوب بالفتحة ، أخاؾ : مفعوؿ بو  ؿبمدا أخاؾخلت 
 ثاف منصوب باأللف ألنو من األظباء اػبمسة(

فعوؿ بو ثاف ، اغبياة : مفعوؿ بو أكؿ منصوب بالفتحة، جهادا: م اغبياة جهاداتعلم 
 منصوب بالفتحة الظاىرة.

، )ابراىيم : مفعوؿ بو أكؿ منصوب بالفتحة ، خليال:  ابراىيم خليال كازبذ ا
 مفعوؿ بو ثاف منصوب بالفتحة الظاىرة

 .كحيددالباحثةالفعل اؼبتعديألهنيناسببموضوعهذاالبحث أيضا كيتعلق ّٔذا اؼبفعوؿ بو
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 14سورابايا ، مجهول انسىة(، ص. –)وور انهدى  شرح انعالمة ايه عقيم،. جالل انديه انسيوطي، 
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 المفعول به في اللغة اإلندونيسية رابع :المبحث ال
 
 (Objek)في اللغة اإلندونيسية التعريف المفعول به  -أ

 
كما قبد يف اللغة العربية اصطالح "اؼبفعوؿ بو" سنجد يف القواعد اللغة اإلندكنيسية ما 

 . كاف ىذا اإلصطالح مرادفا اإلصطالح "اؼبفعوؿ بو" Objekيسمى بػػػػ  
الباحثة عن تعريف ىذا اإلصطالح.  اؼبفعوؿ بو يف اللغة اإلندكنيسية تحدث اب سففي ىذا الب

(Objek ىو مكونات اعبملة اليت تقع بعد األفعاؿ اؼبتعدية، كاؼبفعوؿ بو يف اللغة اإلندكنيسية )
(Objek يستطيع أف جيعل اؼبوضوع إف كاف صبلتها  تغَت إىل اعبملة آّهولة ) 

( الذم يف Predikatىي الكلمات اؼبطلوبات عليها الفاعل ) اؼبفعوؿ بو يف اللغة اإلندكنيسية
 ، كموقعو بعد فاعلو. (Kalimat Aktif)شكل صبل فعل اؼبتعدم أك اعبملة اليت اؼبعلـو

( يستخلص الباحثة بأف اؼبفعوؿ بو يف اللغة العربية ىو من Objekمن ىذا التعريف اؼبفعوؿ بو )
 عل .أنواع الكلمة اليت تشٌكل اؽبدؼ من الفا

 )يشًتم زينب الرز( Zainab Menbeli Nasiاؼبثاؿ :
 

 العالمة المفعول به في اللغة اإلندونيسية : -ب
لكي يسٌهل لنا أف نعرؼ ىذا اؼبفعوؿ بو، يشعر الباحثة بأف تكتب يف عالمات اؼبفعوؿ بو يف 

 اللغة اإلندكنيسية، كثلك كما يلي:
  اؼبفعوؿ بو ىو من أنواع الكلمة اليت تكوف( ىدفا للعمل اؼبوضوعSubjek) 

 Tata tertib sidangmembahasanggota tahunan PMII  Rapatاؼبثاؿ:
 كجد اؼبفعوؿ بو يفVerbal aktf transitif)صبلة متعدية( 

  SiswamengajarGuruاؼبثاؿ : 
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)الفعل اؼبتعدم(  Verbal aktf transitif)اؼبفعوؿ بو( من    Objekاللفظ   ىو 
mengajar. 

 ( يستطيع اؼبفعوؿ بوObjek( أف يكوف يف مكاف الفاعل )Subjek يف صبلة اؼبعلومة )
(Kalimat aktif) 

 Perusahaan Air minum/ Mengadakan/ Penelitianاؼبثاؿ: 
 Penelitiandiadakanperusahaan Air minumيغَت : 

 ( العالقة بُت اؼبفعوؿ بو ك اموؿPredikatمها عالقة متينة ) كمل يستطعا أف قة أك كثي ،
 يفرقا بينهما بكلمات آخر.

  Imam membaca buku kemarinاؼبثاؿ:
 Imam membaca kemarin bukuمل يستطع أف يقوؿ : 

إال أف يكوف اؼبفعوؿ بو من العارة اليت يًتكب من الفظ، الفاعل كاؼبفعوؿ بو جيوز أف 
 يفصل بعمل متفرقة.

  Anak-anak melihat benda-benda purba di museumاؼبثاؿ :
  Anak-anak melihat di museum benda-benda purbaك يستطع أف يقوؿ : 

 .أقسام المفعول به في اللغة الإلندونيسية -ج
 ّٖأقساـ اؼبفعوؿ بو يف اللغة الإلندكنيسية ىو قسماف :

 ( "األكؿ : اؼبفعوؿ بو "قاسي األملObjek penderita) 

كلمةأك ؾبموعة ( ىو  اإلسم أك يستخدـ كنسم، إما  Objek penderita"قاسي األمل" ) اؼبفعوؿ بو
 منالكلمات اليت ىيأىدافا للعمل مباشرة أكاإلجراءاتاليت أعربت اؼبوضوع.

 ( ىي: Objek penderitaبو "قاسي األمل" )اؼبعٍت مفعوؿ 
 ( قاسي األملpenderita) 

                                                 
ّٖ   .Merry Sarlita, Kalimat dasar bahasa indonesia, 

http://merrysarlita.blogspot.com/2010/10/kalimat-dasar-bahasa-indonesia.html. 
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 Rino menggarap Ladangكبو : 
 ( مستًلمهPenerima) 

 Ibu mencuci Celana Adikكبو : 
 ( اؼبكافtempat) 

 Kami berlibur ke pulau tidungكبو :
 ( األلةAlat) 

 Dino Menendang Bola kea rah Banuكبو :
 ( نتيجةHasil) 

 Mahasiswa Mengerjakan Tugas mata kuliyah bahasa Arabكبو :
 
 ( "الثاين : اؼبفعوؿ بو "اؼبصاحبObjek penyerta) 

( يف Subject( ىو اؼبفعوؿ بو الذم اؼبالـز اؼبوضوع )Objek penyertaاؼبفعوؿ بو "اؼبصاحب" )
 عملو أك يف تكابد الشئ .

 ( ىي :Objek penyertaبو "اؼبصاحب" )اؼبعٍت مفعوؿ 
 ( قاسي األملpenderita) 

  Ayah Membelikan Saya Sepatu baruكبو :
 ( نتيجةHasil) 

  Rani Membuatkan Hana secangkir kopiكبو :

 بصفة األظباء اؼبفعوؿ بو يف اللغة اإلندكنيسية
)يقرأ  bukuAhmad membaca)أ(. اؼبفعوؿ بو يف اللغة اإلندكنيسية ىنا بصفة األظباء، كبو : 

 أضبد الكتاب(
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 أضبدىو اإلسم الذم يصابو يف العمل أك اسم الذم يقرئو  )الكتاب(  bukuاللفظ 
 اؼبفعوؿ بو بصفة األظباء يف اللغة اإلندكنيسية ىو من : 

 :ُت( يتكوف من اظبObjekانواع اؼبفعوؿ بو يف اللغة اإلندكنيسية )
 Ahmad membaca bukuكبو :األكؿ : اغبقيقي، 
  Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan: ، كبوالثاين : التجريدٌم 

 
(، الضمَت pronominal personaliaاإلندكنيسية ىيالألظباء اؼبضمر ))ب(. اؼبفعوؿ بو يف اللغة 

(Kata ganti: يف اللغة اإلندكنيسة ثالثة أنواع، كىي ) 
 : الضمَت شخص األكىل الذم يتكوف من شخص األكىل اؼبفرد، كبوSaya  Membaca 

buku : أك اعبمع، كبوKami Mendengarkan penjelasan guru 
 كبن(.(Kami (eksklusif) kita(inklusif))انا(، Aku, Daku, -kuكىو يتكوف من الضمَت ، 

 : الضمَت شخص الثاين الذم يتكوف من شخص الثاين اؼبفرد، كبو Ahmad memukul 

Kamu  : أكاعبمع، كبوAri akan member Kalian Uang 
 ,kalian, anda sekalian)أنت( ، engkau, kamu, -mu, andaكىو يتكوف من الضمَت، 

kamu sekalian.)أنتم( 
  : الضمَت شخص الثالث الذم يتكوف من شخص الثالث اؼبفرد، كبوAhmadmemukul 

Dia : أكاعبمع، كبوAhmad memukul Mereka 
 )ىم، ىٌن(Mereka)ىو، ىي(،  Ia, Dia, -Nya, Beliauكىو يتكوف من الضمَت، 

 Ketua kelas telah)العبارة( ، كبو : fraseندكنيسية من )اؼبفعوؿ بو( يف اللغة اإل Objek)ج(.
menjelaskan hal tersebut 

 Anak itu)العبارة(، كبو :  klausa)اؼبفعوؿ بو( يف اللغة اإلندكنيسية من  Objek)د(. 

mengatakan bahwa ayahnya sudah pergi ك ،Objek  اؼبفعوؿ بو( مثل ىذا يسابق بفعل(
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 Ibu memaksa Anaknya minum، كيكوف ايضا بدكنو،، مثل : bahwaػ ب اؼبتعدم الذم يقارف

obat yang pahitّٗ 
)األفعاؿ(، اؼبثاؿ يف الكلمة :  Verba)اؼبفعوؿ بو( يف اللغة اإلندكنيسية من Objek)ق(. 

Aminah mencoba tidur tanpa bantal di pagi hari 
 َْ.Mencoba(Predikatىو اؼبفعوؿ بو من اموؿ )tidurاللفظ 

 
 
 فوائد المفعول به في اللغة اإلندونيسية . -و

 ُْ( ىي:Objekمن الفوائد اؼبفعوؿ بو يف اللغة اإلندكنيسية )
 ( توضيح معٌت اعبملة/ الكلمةMenjelaskan makna kalimat) 

 Rina mengumpulkan tugas Bahasa arab اؼبثاؿ :
 ( تشكيل الوحدة أك اكتماؿ التفكَتMembentuk kesatuan atau kelengkapan fikiran) 

 Risa Mengambil Buku-nya di rumahkuاؼبثاؿ : 
 ( إلجابة سؤاؿ ، يعٍت "ما يفعل اؼبوضوعSubjek" )ِْ 

، ىذه الكلمة مل يكن كاملة ،  Mobilإثا حيذؼ الكلمة   Salsabila membeli Mobilاؼبثاؿ : 
، كىذه الكلمة ىي الكلمة الذم جيتاج  ?Salsabila membeli apaكيثَت التسائل اعبوىرية ىي 

 .فعوؿ بو( ليكمل معناىا، الكلمة )اؼب  Objectإىل
 

 
                                                 

ّٗ  .Gorys Keraf, Tata bahasa rujukan bahasa indonesia, (Jakarta, PT Grasindo, 1991), hal.84 
َْ  .Wojowasito, Pengantar Sintaksis Indonesia (Bandung, Shinta Darma, 1976), hal.24  
ُْ  .Trian Lesmana, Ciri-ciri subjek, predikat, objek, dan keterangan, 

http://sasindo2010uns.blogspot.com/2011/11/ciri-ciri-subjek-predikat-objek-dan.html. 
 http://www.anneahira.com/kalimat.htm, Kalimat dalam kajian bahasa. يًتجم من :  ِْ

Indonesia. 

http://www.anneahira.com/kalimat.htm
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 )الفعل المتعدي( Verba transitif:  خامسالمبحث ال
يفهم الكلمة إف كانت عناصرىا كاملة، يكوف الكلمة يًتكب من عناصرين، كبو   ، يف الكلمة  
، ىي يًتكب من   ، كيف كلمة األخرل، إف كانت الكلمة يًتكب من عناصرين ىي مل يكن  

، ىذه الكلمة مل Mobilإثا حيذؼ الكلمة   Salsabila membeli Mobilكاملة ، كبو يف الكلمة : 
، كىذه الكلمة ىي الكلمة  ?Salsabila membeli apa، كيثَت التسائل اعبوىرية ىي  يكن كاملة

ىو حيتاج إىل اؼبفعوؿ  Membeli)اؼبفعوؿ بو( ليكمل معناىا، الكلمة   Objectالذم جيتاج إىل
 ّْبو.
 

 Kata kerja trasitif atau verbالفعل الذم حيتاج إىل اؼبفعوؿ بو يف بناء اعبملة ىي يسمى  بػػػ 

transitif .)فعل اؼبتعدم(Kata kerja trasitif atau verb transitif يف اللغة اإلندكنيسية )فعل اؼبتعدم(
 ْْثالثة أقساـ، ىي: 

)اؼبفعوؿ بو(   Object)الفعل اؼبتعدم( الذم يليها  Verba transitif، ىو Verba Monotransitifأ(. 
، أك يف الفعل Salsabila membeli Mobil baruيف الكلمة Membeliفقد، اؼبثاؿ يف الفعل 

Menendang يف الكلمةRonaldo menendang bola  
 

)اؼبفعوؿ بو( ك  Object)الفعل اؼبتعدم( الذم يليها  Verba transitif، ىو  Verba Bitransitifب(.
) Pelengkapاؼبثاؿ يف الفعل )مكملة ،Membelikan يف الكلمةJacky Membelikan Adek buku 

bacaan  أك فعل ،membukakan يف الكلمةToni Membukakan tamu pintu   كالفعل ،
Membelikan dan Membukakan  ، يف تلك الكلمةVerba bitransitif   حيتاج إىلObject 

 )مكملةPelengkap ()اؼبفعوؿ بو( ك 

                                                 
ّْ  .FransAsisi Datang, pelajaran berbahasa Indonesia untuk SMU kelas 1 (Jakarta, penerbit 

Erlangga, 2000), hal.133 

33 .Abdul Chaer, Seputar tata bahasa baku bahasa Indonesia, (Jakarta, PT Rineka cipta, 
2003),hal.115-116 
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)الفعل اؼبتعدم( Verba transitif، كىو   Verba Semitransitif (Verba transitif-tak transitif)ج(.
، الفعوؿ بو ىنا بصفة   جيوز أف تكوف موجودة أك غَت موجودة)اؼبفوؿ بو(  Object-nyaالذم

، أك يف الفعل   KomikMembaca Mahasiswa itu sedangيف الكلمة  Membaca، اؼبثاؿ يف الفعل 
Mengetik يف الكلمةskripsi Mengetik Sekretaris itu sedang ظ ، اللفskripsidan Komik,  يف تلك

 Mahasiswa ituالكلمتُت  مها جيوز  أف تكوف غَت موجودة أك بدكنو ، إثا، يكتب ىنا ، 

Membacasedang  ك.MengetikSekretaris itu sedang  


