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 الخامس فصلال
 الخاتمة
 

 نتائج البحثال - أ

 يف الباب األول إىل الباب الرابع يستنبط منو: اما كتبهةحبثها الباحث إستنباط
إن مفعول بو يف اللغة العربية ىو اسم دل على ماوقع عليو فعل الفاعل ومل تغًن 

( ىو مكونات اجلملة اليت تقع بعد Objectألجل صورة الفعل، وأما يف اللغة اإلندونيسية )
 األفعال ادلتعدية. 

التحليل التقابلي يقارن بٌن لغتٌن أو أكثر من عائلة لغوية واحد أوعائالت لغوية، 
ادلفعول بو بٌن اللغة العربية و اللغة ورغم عن ذلك اللغتٌن عن التشابو واإلختالف يف 

 اإلندونيسية كما يلي :
 

 في اللغة العربية واللغة اإلندونيسية(Object) به  أوجه التشابه بين المفعول .1
 ادلفعول بو يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية ىناك التشابو ، منهم :

 
( أو ادلفعول بو penderitaيف اللغة العربية يستطيع أن يكون قاسي األمل ) الألمساء ادلضمرأ(. 

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

يف اللغة  Objectادلفعول بو يف اللغة العربية ىو يكون بعد الفعل والفاعل ، وكذلك ب(. 
 .Subject dan predikatاإلندونيسية يكون بعد 
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 في اللغة العربية واللغة اإلندونيسية(Objek) أوجه اإلختالف بين المفعول به  .2
 

اللغة العربية تغيًن آخر كلماتو يسمى باإلعرب، ادلفعول بو يف إعرابو وجب أ(. ادلفعول بو يف 
نصبو )منصوب(، والفعل قبلو يفيد أن يكون العامل الذي يأمر بنصبو، واختالف ادلفعول بو 
يف اللغة اإلندونيسية مل يتغًن آخر كلماتو، واجلملة قبلو مل يفيد أن يكون العامل أو بأسباب 

 .تغيًن آخر كلماتو
 

يستطيع أن يكون ادلفعول بو، أما يف  ب(. اإلسم اإلشارة واسم ادلوصول يف اللغة العربية
مل جيوز أن يكون ىذه اإلشارة  (itu)و ذلك، تلك (ini) اللغة اإلندونيسية اللفظ ىذا، ىذه 

 .Objectبــ 
 

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

 بنفسو ال بغًنه أو بزيادة غًنه .
 

اللغة العربية حيتاج إىل (، الفعل ادلتعدي يف  Verba dwi transitifد(. الفعل ادلتعدي مبفعولٌن )
مفعولٌن، ادلفعول األول وادلفعول الثاين، واختالف الفعل ادلتعدي يف اللغة اإلندونيسية لو 
مفعول واحد فقد، وأما اذلدف الثاين )ادلفعول ثاين يف اللغة العربية( ىو يفيد لتكملة الكلمة 

 ليس ادلفعول بو ثان.
 

 االقتراحات -ب

قد دتت كتابة ىذه ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل. وبعد ، لاحلمد هلل الذي ىدانا 
دكتورندس أسف عباس عبد اهلل،  بعون اهلل وتوفيقو حتت اشراف ال اجلمعية الرسالة
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بعيدة عما نسميو بالكمال والتمام حيث ال ختلو   من  بحثال ا، وكان ىذادلاجيستًن
قراء الكرام ان يتقدموا التعليقات من ال ةالنقائص والقصور. لذلك يرجو الباحث

 واالصطالحات الرشيدة. وأخًنا نسأل اهلل تعاىل أن ينفعنا هبا ىف الدارين. آمٌن.
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