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 الرابع فصلال
 

 على مستوى المفعول به ةالتحليل التقابل بين اللغة العربية واللغة اإلندونيسي

عد اللغة اإلندونيسية ما كما جند يف اللغة العربية اصطالح " ادلفعول بو " سنجد يف القوا
 صطالح " ادلفعول بو " كان ىذا اإلصطالح مرادفا لإل  .Objectـ يسمى ب

حاولت الباحثة أن تعرض البيانات اليت قد وضحتها يف الباب الثاين وحتليلها ففي ىذا الباب 
ومناقشتها. وأما مراحل الدراسة اليت تستفيد منها الباحثة يف عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها 

بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على مستوى ادلفعول أوجو التشابو و اإلختالف فهي مرحلة 
 .(Object)بو
 

 في اللغة العربية واللغة اإلندونيسية(Objek) لمفعول به بين االتشابه أوجه:  المبحث األول
 ادلفعول بو يف اللغة العربية واإلندونيسة -أ
 يف اللغة العربية واإلندونيسة ىي :( Objectنواع ادلفعول بو )أ

 ظاهرسم في ا)أ(. 
 يف اللغة العربية اإلسم ادلعراب ىي: 

  اإلسم ادلفرد 
 اجلمع التكسَت 
 اجلمع ادلؤنث السامل 
  ادلثتٌت 
 األمساء اخلمسة 
 اجلمع ادلذكر السامل 
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  واحليوان والنبات وىذه األمساء ىي األمساء أو اللفظ الذي يعرض إىل امساء اإلنسان
ويشتمل أيضا العدد سوى العدد ادلبٍت و  األمساء الصفة،واألجسام الصلبة أواجلامدة، 

 اسم ادلصدر أو اإلسم الذي يصنع من الفعل.

 :ُتامس ( يتكون منObjekويف اللغة اإلندونيسية انواع ادلفعول بو )
 احلقيقي، ىي من :األول : 
 األمساء الشيئ 
 األمساء ادلاّدة 
 األمساء اآلالت 
  واألساتيذ وغَتىااألمساء اجلنسية، مثل : األمساء الطالب 

 : وىي الثاين : التجريديّ 
  األمساء الصفة 
  األمساء األحوال 
 األمساء األعمال 

يف اللغة  objekبية و يف مكان ادلفعول بو يف اللغة العر الفرعيان انالنظامىذا جيوز و 
 .(من الفعل سوى العددpenderitaاإلندونيسيةويكونان قاسي األمل )

 
 ( بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية:Objekبو )ادلثال التشابو ادلفعول 

 يف اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية ادلثال النمرة
اإلسم ادلفرد )امساء  (Zaid melihat Saya) زيدارأيت  1

 الشيئ(
 / احلقيقيامساء الشيئ

 Dan Allah)احملسنُتواهلل حيب  2
mencintai orang yang berbuat 

kebaikan) 

 اجلمع ادلذكر السامل
 )األمساء الصفة (

/ األمساء الصفة 
 التجريدي
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bapak melihat Saya ك )أبارأيت  3

kamu) 
امساء األمساء اخلمسة)

 (الشيئ
 امساء الشيئ

 
 

 و اسم المبني)ب(. 
من  أو ادلفعول بو (penderitaكون قاسي األمل )تيستطيع أن  الألمساء ادلضمر، يف اللغة العربية

 (يف اللغة اإلندونيسية .pronominal personalia)الألمساء ادلضمر وكذلك الفعل 
 التشابو:

 نوعان، وكذلك يف اللغة اإلندونيسية:الألمساء ادلضمريف اللغة العربية
 (di tulis dengan caraterpisah dengan kata kerjanyaضمَت ادلتصل ). ال1
 (di tulis dengan cara disambung dengan kata kerjanyaضمَت ادلنفصل )ال. و 2

 وذلك اليتغَت شكل آخره بتغَت موقعو يف اجلملة
 ( بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية:Objectادلثال التشابو ادلفعول بو )

 يف اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية ادلثال النمرة
 وضربت 1

(aku memukul-nya/dia laki2) 
 ضمَت ادلتصلال ادلتصل ضمَتال

(di tulis dengan caraterpisah 

dengan kata kerjanya) 
 كَ أمسعُ  2

(Aku mendengarkan-mu/kamu 

laki2) 

 ضمَت ادلتصلال ضمَت ادلتصلال
(di tulis dengan cara terpisah 

dengan kata kerjanya) 
 إياكماضربت إال  3

(aku tidak memuku lkecuali 

kamu/anda) 

ضمَت الو 
 ادلنفصل

 ضمَت ادلنفصلالو 
(di tulis dengan cara disambung 

dengan katakerjanya) 
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يف حملِّ نصٍب  متَّصٌل مبٍتٌّ على الضمّ ضمٌَت ىو هضربت: اذلاء يف لفظ في اللغة العربية -
يف حملِّ نصٍب  متَّصٌل مبٍتٌّ على الفتحضمٌَت ىو ك  أسمع  يف لفظ والكاُف .مفعوٌل ِبوِ 
 .مفعوٌل ِبوِ 

 aku memukul-nya/diaيف اللفظ nya/dia laki2اللفظ :  اإلندونيسية اللغةفي  -

laki2ىوObject(و ادلفعول بو )di tulis dengan cara terpisah dengan kata kerjanya 
 Objekىو  Aku mendengarkan-mu/kamu laki2يف اللفظ  mu/kamu laki2و اللفظ

 di tulis dengan cara terpisah dengan kata kerjanya)ادلفعول بو( و
منفصل مبٍتٌّ على ضمٌَت ىو  إياكيف لفظ ماضربت إال  إياك وفي اللغة العربية:  -

 .يف حملِّ نصٍب مفعوٌل ِبوِ  السكون
 aku tidak memukul kecualiيف اللفظ kamu/andaاللفظ  :   في اللغة اإلندونيسية -

kamu/anda  ىوObjek  ادلفعول بو( و(di tulis dengan cara disambung dengan kata 
kerjanya 

 
 (Objectعالقته بالمفعول به )الفعل المتعدي و  -ب

 التشابو:
 ي يف اللغة العربية ثالثة أنواع:الفعل ادلتعد-
 الفعل ادلتعدي الذي حيتاج إىل مفعول واحد .1
 إىل مفعولُت. الفعل ادلتعدي الذي حيتاج 2
 . الفعل ادلتعدي الذي حيتاج إىل ثالثة مفعول3

 وكذلك يف اللغة اإلندونيسية :
 الذي حيتاج إىل مفعول واحد (Verba mono transitif)الفعل ادلتعدي. 1
 (Dwitransitif). الفعل ادلتعدي الذي حيتاج إىل مفعولُت 2
 (Semi transitif. الفعل ادلتعدي الذي حيتاج إىل ثالثة مفعول )3
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، ومها Verba mono transitifو  الفعل ادلتعدي مبفعول، يعٍت : فقد ىناك التشابو يف النمرة األول
، أما يف النمرة الثانية والثالثة ىناك اإلختالف وسيبُت Satu objectحيتاج إىل مفعول أو إىل 
 باب اإلختالف.يف الباحثة يف ادلبحث الثاين 

 ( بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية:Objekبو )ادلثال التشابو ادلفعول 
 التشابو يف اللغة اإلندونيسية التشابو يف اللغة العربية ادلثال النمرة

 الكتاب قرأت 1
( membaca Saya

kitab) 

" ىو الفعل قرأتاللفظ "
ادلتعدي الذي حيتاج إىل 

 مفعول واحد

 Verba" ىو membacaاللفظ "

mono transitif حيتاج إىل الذي
 مفعول واحد

السمك يف  اشًتي 2
 السوق

 ( imembel Saya

di pasar kani) 

" ىو الفعل اشًتي اللفظ " 
ادلتعدي الذي حيتاج إىل 

 مفعول واحد

 Verba" ىو  membeliاللفظ "

mono transitif الذي حيتاج إىل
 مفعول واحد

 
و " اشًتي السمك يف الكلمة " قرأت الكتاب"  أشًتيو قرأتفظ ليف اللغة العربية : ال -

 ىو الفعل ادلتعدي الذي حيتاج إىل مفعول واحديف السوق "
يف membeliو membacaيف اللغة اإلندونيسية: وكذلك يف اللغة اإلندونيسية اللفظ  -

 Verba mono"ىو ikan di pasar membeli Saya" و " kitab membaca Sayaالكلمة " 

transitifالفعل ادلتعدي( الذي حيتاج إىل مفعول واحد( 
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 ( في الكلمةObjekالتركيب المفعول به ) -ج
 التشابو :

يف اللغة اإلندونيسية  objectن بعد الفعل والفاعل ، وكذلك العربية ىو يكو  ادلفعول بو يف اللغة
 .Subjek dan predikatيكون بعد 

 اللغة العربية واللغة اإلندونيسية:( بُت Objectادلثال التشابو ادلفعول بو )
 التشابو يف اللغة اإلندونيسية   التشابو يف اللغة العربية ادلثال النمرة

 الكتابقرأت  1
 (Saya membaca 

kitab) 

" ىو ادلفعول الكتاباللفظ "
 بو و يكون بعد فعلو فاعلو

يكون  object" ىوKitabاللفظ "
 Subject dan predikatبعد 

 الدرسكتب أمحد  2
 (Ahmad menulis 

pelajaran) 

" ىو ادلفعول الدرساللفظ "
 بو و يكون بعد فعلو فاعلو

 objek"ىو Pelajaran"اللفظ 
 Subjek dan predikatيكون بعد 

 النافدة نظرت  3
(Saya melihat 

jendela) 

" ىو ادلفعول بو النافدةاللفظ "
 و يكون بعد فعلو فاعلو

 object" ىو Jendelaاللفظ "
 Subject dan predikatيكون بعد 

يف اللغة العربيةويكون  يف تلك اللفظ ، يعٍت اللفظ " الكتاب، الدرس والنافدة " ىي ادلفعول بو
)ادلفعول بو( يف Objekىي  "Kitab, Pelajaran dan Jendelaبعد فعلو وفاعلو، وكذلك يف اللفظ "

 .Subjek dan predikatnyaاللغة اإلندونيسية ويكون 
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في اللغة العربية واللغة  (Objek) لمفعول بهأوجه اإلختالف بين ا: المبحث الثاني 
 اإلندونيسية

 ادلفعول بو يف اللغة العربية واإلندونيسة -أ
 ( يف اللغة العربية واإلندونيسة ىي :Objekانواع ادلفعول بو )

 )أ(. في اسم المعرب
 .ادلعراب ، وقد ذكر الباحثة شرحو قبل ىذا الشرحيف اللغة العربية اإلسم 

 واإلختالف ادلفعول بو ىنا :
ادلفعول بو يف اللغة العربية تغيَت آخر كلماتو يسمى باإلعرب، ادلفعول بو يف إعرابو وجب نصبو -

 )منصوب(، والفعل قبلو يفيد أن يكون العامل الذي يأمر بنصبو
يكون  يسية مل يتغَت آخر كلماتو، واجلملة قبلو مل يفيد أنادلفعول بو يف اللغة اإلندون واختالف-

 ر كلماتو.العامل أو بأسباب تغيَت آخ
 ( بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية:Objekادلفعول بو ) ادلثال اإلختالف

اإلختالف اللغة  اإلختالف يف اللغة العربية ادلثال النمرة
 اإلندونيسية

 زيداً ضربُت  1
(Zaid memukul Saya) 

ىو يتغَت آخر  "زيدااللفظ "
كلماتو، واجلملة قبلو يفيد 
أن يكون العامل الذي يأمر 

 بنصبو

مل يتغَت ىو "Zaidاللفظ "
آخر كلماتو، واجلملة قبلو 
مل يفيد أن يكون العامل 
أو بأسباب تغيَت آخر  

 كلماتو
 الدرسَ كتب أمحد  2

 (Ahmad menulis 

pelajaran) 

ىو يتغَت  "الدرساللفظ "
آخر كلماتو، واجلملة قبلو 

يفيد أن يكون العامل الذي 
 يأمر بنصبو

مل ىو "  pelajaranاللفظ "
يتغَت آخر كلماتو، واجلملة 

قبلو مل يفيد أن يكون 
العامل أو بأسباب تغيَت 
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 آخر كلماتو
 القرآنَ قرأِت  3

 (-Al Dia(pr) membaca

Qur’an) 

ىو يتغَت  "القرآناللفظ "
آخر كلماتو، واجلملة قبلو 

يفيد أن يكون العامل الذي 
 يأمر بنصبو

ىو "  Al-Qur’an "اللفظ 
مل يتغَت آخر كلماتو، 

واجلملة قبلو مل يفيد أن 
يكون العامل أو بأسباب 

 تغيَت آخر كلماتو
 
 

 )ب(. و اسم المبني
( من الفعل وكذلك penderitaيستطيع أن يكون قاسي األمل ) الألمساء ادلضمريف اللغة العربية 
 (يف اللغة اإلندونيسية .pronominal personalia)الألمساء ادلضمر 

 اإلختالف:
 يف الضمائر -

 عا الثة أنو ضمائر ثيف اللغة العربية ال
 ( الضمَت ادلفردtunggal) 
 ( ادلثٌتdwi) 
 ( واجلمعtiga atau lebih) 

( pronominal personaliaاللغة اإلندونيسية، الضمَت يف اللغة اإلندونيسية )واختالف الضمَت يف 
 ىو الضمَت ادلفرد واجلمع فقد. 

 ( بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية:Objekادلثال اإلختالف ادلفعول بو )
اإلختالف يف اللغة  ادلثال النمرة

 العربية
 اإلختالف يف اللغة اإلندونيسية

 - - ـوضربـ 1
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(dia memukul-nya) 
 هماضربــ 2

(Dia memukul mereka) 
 (dua atau lebihاجلمع ) (dwiادلثٌت )

 همضربــ 3
(Dia memukul Mereka) 

- - 

 
 
 في اسم اإلشارة واسم الموصول -

اإلسم اإلشارة يف اللغة العربية يستطيع أن يكون ادلفعول بو وكذلك يف اللغة اإلندونيسية، 
، و ذلك(ini)، ىذه، أما يف اللغة اإلندونيسية اللفظ ىذامنهما يف مذكرمها ومؤنثهمااإلختالف 

 .يف اللغة اإلندونيسيةObjectاإلشارة بــ   جيوز أن يكون ىذهملو  (itu) تلك
 ( بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية:Objekادلثال اإلختالف ادلفعول بو )

اإلختالف يف اللغة  ادلثال النمرة
 العربية

 اإلختالف يف اللغة اإلندونيسية

 الكتاب ىذاىو يقرأ  1
 (Dia (lk2) membaca 

ini kitab) 

" يف ىذه ىذالفظ "
 ىذاىو يقرأ الكلمة "
على ىو يدل  الكتاب"
 مذكر""

 Diaيف ىذه الكلمة " "iniلفظ "

inib kita (lk2) membaca"  ىو مل
ومل  مؤنث"أو مذكر ىل "إيدل 

جيوز أن يكون ىذه اإلشارة بــ 
Object 

 القرآن ىذاليك إاوحينآ  2
(mewahyukan Al-

kepadamu iniQur’an ) 

" يف ىذه ىذالفظ "
اوحينآ اليك  الكلمة "

ىو يدل  القرآن " ىذا
 مذكر"على "

" يف ىذه الكلمة iniلفظ "
"mewahyukan Al-Qur’an ini 

kepadamu" ل على ىو مل يد
ومل جيوز أن  مؤنث"أو مذكر "

 Objectيكون ىذه اإلشارة بــ 
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 Diaالقصة ) ىذهىو يقرأ  3
(lk2) membaca cerita 

ini) 

" يف ىذه ىذهلفظ "
 ىذهالكلمة " ىو يقرأ 

ىو يدل على  " القصة
 مذكر""

 Dia" يف ىذه الكلمة "iniلفظ "

ini cerita (lk2) membaca"  ىو
 مؤنث"أو مذكر مل يدل على "

ومل جيوز أن يكون ىذه اإلشارة 
 Objekبــ 

 
 

 )ج(. ومصدر المّؤل
كما قد شرح الباحثة يف السابق أن ادلصدر ادلؤول ىو تركيب لُغوي يتكون من حرف )أن( وفعل 
أو حرف عامل )أّن( وامسو وخربه، إذا يف اللغة العربية ، إذا، الفعل يستطيع أن يكون مفعول بو 

 إن كان حرف "أن" قبلو 
 اإلختالف:

 يستطيع أن يكون ادلفعول بو إن كان يسابق بـ "أن" قبلو الفعل ،اللعربية يف اللغة -
 (ادلفعول بو)Objectيف اللغة اإلندونيسية يستطيع أن يكون  (kata kerjaالفعل )واختالف  -

 بنفسو ال بغَته أو بزيادة غَته
 واللغة اإلندونيسية:( بُت اللغة العربية Objekادلثال اإلختالف ادلفعول بو )

اإلختالف يف اللغة  ادلثال النمرة
 العربية

 اإلختالف يف اللغة اإلندونيسية

 أن خُيَفِّفَ يُرِيُد اهللُ  1
 Allahَعنُكم )

hendak 
memberikan 

 nkeringana

kepadamu) 

" يف ىذه خُيَفَِّف  اللفظ "
أن الكلمة " يُرِيُد اهللُ 

َعنُكم " ىو  خُيَفِّفَ 
ادلفعول بو ويسابق بـ 

 "أن" قبلو

" يف ىذه الكلمة Keringananاللفظ "
"Allah hendak memberikan 

kepadamu keringanan"  ىوObject 
)ادلفعول بو( بنفسو ال بغَته أو بزيادة 

 غَته
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 (Objectالفعل المتعدي و عالقته بالمفعول به ) -ب
 ثالثة أنواع، كما قد ذكر الباحثة قبلو الفعل ادلتعدي يف اللغة العربية-
 . الفعل ادلتعدي الذي حيتاج إىل مفعول واحد1
 . الفعل ادلتعدي الذي حيتاج إىل مفعولُت2
 . الفعل ادلتعدي الذي حيتاج إىل ثالثة مفعول3

 وكذلك يف اللغة اإلندونيسية :
 (Verba mono transitif. الفعل ادلتعدي الذي حيتاج إىل مفعول واحد )1
 (Dwitransitif. الفعل ادلتعدي الذي حيتاج إىل مفعولُت )2
 (Semi transitif. الفعل ادلتعدي الذي حيتاج إىل ثالثة مفاعيل )3

 اإلختالف:
 ، يعٍت :  واإلختالف ىنا يف النمرة الثانية

حيتاج إىل  يف اللغة العربية تعدي(، الفعل ادل Verba dwitransitifالفعل ادلتعدي مبفعولُت ) -
 ، ادلفعول األول وادلفعول الثاين.مفعولُت

يف اللغة اإلندونيسية  ، الفعل ادلتعدي( Verba dwitransitifوأما الفعل ادلتعدي مبفعولُت )  -
 ىو يفيد لتكملة (يف اللغة العربية )ادلفعول ثاين أما اذلدف الثاينفقد،و  مفعول واحدو ل

 ليس ادلفعول بو ثان الكلمة
( ىي يف Semi transitifتالف يف الفعل ادلتعدي الذي حيتاج إىل ثالثة مفعول )أما اإلخو  -

 اللغة اإلندونيسية اليوجد القواعد عن مفعولُت أو ثالثة مفاعيل

 ( بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية:Objekادلثال اإلختالف ادلفعول بو )
اللغة  اإلختالف يف اإلختالف يف اللغة العربية ادلثال النمرة

 اإلندونيسية
-orang lakiاللفظ "" ىو مفعول بو الرجل اللفظ " نائما  الرجلظننت  
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(orang  menyangka Aku

tidur itu laki-laki) 
"ىو نائما األول ، وأما اللفظ "

 مفعول بو ثان
lakiitu ىو  )مفعول "

 tidurبو( ، وأما اللفظ "
مفعول بو ليس "ىو 
، ولكن ىو يفيد ثان

 الكلمةبتكملة 
 ابراىيم خليالواختذ اهلل  

(dan Allah telah 
 Ibrahim memilih
-kesayangan menjadi

Nya) 

" ىو مفعول بو  ابراىيم اللفظ "
"ىو  خليال األول ، وأما اللفظ "

 ىو مفعول بو ثان

" ىو   Ibrahimاللفظ "
)مفعول بو( ، وأما اللفظ 

 "menjadi kesayangan-

Nya  ىو ليس مفعول"
ثان، ولكن ىو يفيد بو 

 بتكملة الكلمة
 
 
 
 ( في الكلمةObjectالتركيب المفعول به ) -ج

يف اللغة اإلندونيسية  objectبعد الفعل والفاعل ، وكذلك  ة ىو يكونادلفعول بو يف اللغة العربي
 .Subject dan predikatيكون بعد 

 :واإلختالف ىنا 
 أكرم سعيدا غالمو، حنو :  وفاعلو و على فعلادلفعول بو يف اللغة العربية جيب تقدديو  -
، اجلهاد اجلهاد، حنو : وجيوز أن حيذف فعلو، ألن ادلعٌت أو ادلقصود من تلك الكلمة يُفهم 

 .اجلهادَ  الزم اجلهادَ : تقديره 
 .( Objectيف ادلفعول بو ) يف اللغة اإلندونيسية اإلختالف
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 حىت مل(Predikatىناك العالقة وثيقة بُت الفاعل )( يف اللغة اإلندونيسية Objectادلفعول بو ) -
 Imam membacaادلثال: ، حنو :(وادلفعول بو الفاعل)أو يتغَت مكاهنما يستطيع أن يفرق بينهما 

buku kemarin 

 .Imam membaca kemarin bukuمل يستطع أن يقول : 
 

مل جيز أن يتقدم ، و ”Bahwa“( عبارة أو مجلة اليت اقًتن بــ Objectإال إذا كان ادلفعول بو )
 .(Subject dan predikat( على فعلو وفاعلو )Objekادلفعول بو )


