
 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المبحث األول: التحليل التقابلى .أ 
 م التحليل التقابلىمفهو  .۱

يقـارن بـني لغتـني أو أكثـر مـن عائلـة  (contrastive analysis)التقابلى  التحليل
لغوية واحدة أو عائالت لغوية خمتلفة هبدف تيسـري املشـكالت الـىت تنشـأ عنـد إلتقـاء 
هــذه اللغــات كالرتمجــة و تعلــيم اللغــة األجنبيــة. املقصــود هنــا, التحليــل اللغــوى جيــرى 

 ٥الىت هى موضع التعليم واللغة األوىل للمتعليم.على اللغة 
ويــــرى عمــــر الصــــديق عبــــد اهللا أن مــــا يقصــــد بالتقابــــل اللغــــوي أو التحليــــل 

كثـر مبينـا عناصـر التماثـل و التقابلى إجراء دراسة يقارن فيها الباحث بـني لغتـني أو أ
اإلتشـــــابه و اإلخـــــتالف بينهمـــــا هبـــــدف التنبيـــــؤ بالعصـــــوبات الـــــىت يتوقـــــع أن يوجهـــــا 

  ٦الدراسون عند تعلمهم لغة أجنبية.
 غـري مـن لغتـني بـني مقارنـة دراسـة هنـا بـه ويـراد ، املقارنـة معنـاه التقابلويرى 

 Contrastive)اللغـات  جمموعـة مـن هـي الـيت العربيـة اللغـة بـني واحدة كاملقابلـة فصيلة

Linguistics) ٧.ولينيزيالب جمموعة اللغات من هي اليت املاليوية واللغة السامية  
و التحليل التقـابلى خيـتص بالبحـث ىف أوجـه التشـابه و اإلحـتالف بـني اللغـة  

 األوىل للمتعّلم و اللغة األجنبية الىت يتعلمها.
 
 
 

 ٤٥, ص. ۲۰۰۰عبد الراجعى " علم اللغة التطبيقى و تعليم العربية ", دار املعرفة اجلامعة, بريوت  .٥
عمر الصديق عبد اهللا, " حتليل األخطأ اللغوية التجريرية لدى طالب معهد اخلرطوم الدوىل للغة العربية الناطقني باللغات   .٦

 . ۲د اخلرطوم الدوىل للغة اعربية, ص, األخرى" معه
 20ص. ,1973 الكويت  ، " العربية اللغة علم" حجازي حممود لدآتور. ا ٧
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 شأتهن .۲
وية ىف ميدان التعلـيم منذ بداية النصف الثاىن هلذا القرن ظهرت بوادر حركة ق

اللغات األجنبية و كان من روادها األساتذة ىف جامعة ميشغان (ان اربر) األمريكية, 
وهذا احلركة تؤكد ضرورة إجراء الدراسات التقابلي بـني اللغـات احملتلفـة للتعريـف علـى 

ربيـة ما جيب تقدميه لدراسى اللغة األجنبية, كأن جنرى بـني اللغـة اإلجنليزيـة و اللغـة الع
 مثال, ولتعرف على ماجيب أن تقّدمه من كل منها املتحدثني باللغة األخرى. 

وىف العقـــــد الســـــادس مـــــن القـــــرن ظهـــــر أثـــــر هـــــذا اإلجتـــــاه جليـــــا ىف كثـــــر مـــــن 
الدراســات التقــابلي بــني اللغــات, ومــن أبــرز مــا مت نشــره جمموعــة الكتــاب الــىت أشــرف 

ىف الواليـــات )    center for applied linguistics(عليهــا مركــز علــوم اللغـــة التطبيقــة 
املتحـــدة األمريكيـــة, وهـــى الدراســـات تقابليـــة بـــني اإلجنليزيـــة و كـــل مـــن األســـبانية و 

  ٨األيطالية و األملانية.
ىف    ) robert lado (ورأى أحــد رواد هــذا اإلجتــاه هــو الــدكتور روبــرت الدو

أن ســهولة أو  " linguistics Across Cultures "كتابــه ( علــم اللغــة عــرب الثقافــة ) 
لس صعوبة تعلـيم اللغـة األجنبيـة بنسـبة للدراسـة تنبـئ عنهـا املقارنـة موافـق بالقائلـة شـا

 Teaching and Learning English as a Foreignىف كتابـه " ) Charles Fries(فريـز 

Language"   إن أكثـر املـواد فاعليـة هـى تلـك الــىت تعـد بنـاء علـى وصـف علمـى للغــة
 ٩املراد تعلمها مع وصف مواز له ىف اللغة األصلية للدراس.

 
 
 
 

الدكتور حممود إمساعيل صيىن وإسحاق حممد األمني ( نعريب و حترير ), " التحليل اللغوى و حتليل األخطأ" الطبعة األوىل,   ٨
 . ٥, ص, ۱۹۸۲ن املكتبات, السعودية عمادة شؤو 

 ۳. ص, السابق المرجع  ۹
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 ه وأهميةالبحث الثانيى : أهداف .۳
 أهدافه .أ 

 ١٠يهدف التحليل التقابلى إىل ثالثة أهداف:  
فحــــص أوجــــه اإلخــــتالف و التشــــابه بــــني اللغتــــني التحليــــل التقــــابلى حيــــتص  .۱

ة بالبحــــث ىف أوجــــه التشــــابه و اإلحــــتالف بــــني اللغــــة األوىل للمــــتعلم و اللغــــ
 األجنبية الىت بتعلمها.

التنبيـــؤ باملشـــكالت الـــىت تنشـــأ عنـــد تغلـــيم لغـــة أجنبيـــة و حماولـــة تفســـري هـــذه  .۲
 املشكالت. 

هــــذا اهلــــدف يــــنهض علــــى إفــــرتض علمــــى, بــــأن املســــكالت ىف تعلــــم اللغــــة 
األجنبيــــة تتواقــــف مــــع حجــــم اإلحــــتالف بــــني اللغــــة األوىل للمتعــــل و اللغــــة 

 كبريا كانت املشكالت كثية.   األجنبية, كلما كان اإلختالف
 اإلسهام ىف تطوير مواد دراسة لتعليم اللغة األجنبية .۳

إن التحليــل التقـــابلى أثبـــت نفعــا حقيقيـــا ىف التطـــوير املــواد الدراســـة ىف تعلـــيم 
اللغــة األجنبيــة, وأن التحليــل التقــابلى نــافع أيضــا ىف تعلــيم اللغــة األبنائهــا, إذ 

مـــن الظـــواهر اللغويـــة ىف العربيـــة تكـــون أكثـــر  ثبـــت أن التجريـــة العمليـــة أكثـــر
 وضوحا حني تعرض على الدرس التقابلى.

 
 أهميته .ب 

منـــذ ظهـــور التحليـــل التقـــابلى ىف شـــكل مـــنظم بنشـــر كتـــاب روبـــرت  

 " Linguistics Across Cultures" علم اللغة عرب الثقافات )  Robet Lado( الدو 

أصبحت هذه الدراسة جماال  ) Charles Fries( واالراء الصادر عن شارلس فريز  

 ٤۷-٤۹. ص", العربیة تعلیم و التطبیقى اللغة علم"  الراجعى عبده  ۱۰
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للبحــث اجلــاد ويتضــح هــذا بشــكل خــاص ىف املشــروعات اجلمعيــة و األعمــال 

 ١١الفردية تاتى مت القيام هبا أو نشرها خالل الستينات و أوائل السبعينات.

وبصورة عامـة يبـدو أن النغمـة اجلازمـة الـىت ظهـرت ىف اراء فريـز والدو  

( ىف أعماهلمـا املبكــرة ) حــول قيمــة التحليـل التقــابلى, وخباصــة ىف إعــداد املــواد 

التعليمية, قد خفف منها الباحثون على مر السنني, وما نـزال اىل اليـوم  منجـد 

ليــة تســتعمل للتنبــؤ بالصــعوبات الــىت تواجــه الــدراس و الدراســات التحليــل التقاب

بأخطائـــه, و أيضـــا لتفســـري تلـــك الصـــعوبات و األخطـــاء وإن كـــان ذلـــك يـــتم 

 ١٢مباس أقل. 

 

 تحليل التقابلى البحث الثالث : مستويات ال .ب 
 يشتحميل التحليل التقابلى على ثالثة مستويات:

 ١٣.التحليل التقابلى على مستوى األصوات .۱
 التقابل من حيث الصوامت  .أ 

تتبع كل فونبم على حدة تستطيع أن نكسـف  التجمـع الفـونيمى الـىت 
إذ مييـل     /close , sky, start  ميكـن أن تسـبب مشـكالت نطقيـة, مثـل كلمـة

إذا إعتربنا هـذه املشـكلة خاصـة  العريب إىل إجياد فاصل حرك بني الصامتني و
 ١٤ ./k/و/p/و/ s/بالفونيم 
 
 

 ۹۷. ص",  األأخطأ لیلتح و اللغوى التحلیل), "  تحریر و نعریب(  األأمین محمد إسحاق و صینى إسماعیل الدكتور  ۱۱
 ۹۸. ص, األأخطأ تحلیل و اللغوى التحلیل), "  تحریر و نعریب(  األأمین محمد إسحاق و صینى إسماعیل الدكتور  ۱۲
 ۱۳. ص, السابق نفس  ۱۳
 ۲۲. ص, السابق نفس  ۱٤
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 تالتقابل من حيث القطعيا .ب 
مثــال ىف املقارنــة  العريبــة و اإلجنلزيــة جنــد أن اللغتــني تســتعمل الفــونيم 

و  sinكمـــا ىف  /س /متنوعـــات للفـــونيم إلندونيســـيةا, جنـــد أن ىف اللغـــة /س/
saw  عنـــدها ســـيظهر أن املشـــكلة أعقـــد ممـــا كـــان نظـــّن وذلـــك ألّن متنـــوعني

مهـا س و ص, ونسـتنتج مــن  .يقابلهمـا فونيمـان خمتلفـان ىف اللغـة الغـة العربيـة
ذلــك أن فــونيم العــريب س ال ميائــل عنــد مــن تعــود لكــالم عــريب أو لغــة عربيــة 

ملشـــكلة تنشـــأ ىف التمييـــز بـــني س و ص وهـــى ىف الواقـــع مـــن مشـــكلة ولكـــن ا
 ١٥املشكلة الصعبة للمتحدثني باللغة اإلجنليزية و لغات أخرى كثرية.

 
 المقارنة بين الفونيمية .ج 

 p (اإلختالف بني الصوت اهلوائى   kaptenىف  ) pin (ىف و ) p (مثال 

 ١٦ kapten.ى فىت غري اهلوائ ) p ( ىف و الصوت) 

 

  التقابل من حيث النبر .د 
إن النبــري قيمــة فونيميــة يف بعــض اللغــات, ألّن النــرب يــؤثر عــادة تــأثري  

اإلجنليزيــة   haveكبـريا علـى مسـاعل أخـرى تتعلـق بـالنطق, قـارن مثــاال كلمـة 

ينـرب   you have done it عنـد نطقهـا بـدرجات خمتلفـة مـن النـرب. تنطـق اجلملـة

مقطعيتهـا و   haveحيـث تفقـد   yu’v and it فتصـبح   haveالصـفر علـى

  yu av dontفتصـبح اجلملـة  haveو تنطـق بـالنرب األدىن علـى  /v/حتتصـر إىل

و أكثـر ضـعفا  /yu/وهـو مقطـع أضـعف نـربا مـن  /av/إىل  haveحيـث حتتصـر

 ۲۰. ص, السابق نفس  ۱٥
 ۱٤. ص, السابق نفس  ۱٦
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  you have done itح اجلملـةو تنطـق بنربمتوسـط علـى الكلمـة تصـبي  /and/مـن

  /yu/هـو مقطـع يتسـاوى ىف النـرب مـع املقطـع  /hav/إىل  haveحيث إختصـرت

تصــــري   non-emotionalنطــــق الكلمــــة بنــــرب قــــوى غــــري إنفعــــاىلوىف حالــــة 

 ١٧.  you have and itاجلملة

 

 التحليل التقابلى على مستوى النحوى  .۲
 معىن النحوى .أ 

النحـــوى هـــو قواعـــد تعلـــيم اللغـــة. و القواعـــد تتضـــمن أحيانـــا تعريفـــات إن 
تقليدية لعناصر الكالم وهى تعريفات الىت تنطيق على حقائق اللغة, و تتمثـال 
املشــكالت الناشــئة مــن النحــوى ىف مطالبــة الــدارس بتعريــف اإلســم و فاعــل و 

 ١٨مفعول به و البيان.
 

 ىف النحوى هى:   وهتمنا هنا ثالثة جوانب .ب 
 الصيغة .۱

مثل: توجد ىف اللغة اإلجنليزية بقيمة إشارات تدل على اجلنس ىف نظامة 
وىف فئـــات الكلمـــة الـــىت ميكـــن لتلـــك   he, she, itالنحويـــة كمـــا ىف الضـــمائر
 الضمائر أن حتل حملها.   

 
 املعىن  .۲

ميكـن أن حيـل حمـل رجـل, أب, عـم, أخ, وهـو ال حيـل حمـل   heضـمريلا
ميكــن أن حيــل حمــل إمــرأة,   sheالفئــات املتمثــل ىف إمــرأة, أم, عمــة. و الضــمري

 ۲۷. ص, السابق نفس  ۱۷
18 Abdul Chaer , linguistic umum. Jakarta: Rineka Cipta  1994. Hal 26   
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حيـل حمـل كرسـى, منـزل,   itأم, عمة ولـيس رجـل, أب, عـم, أخ. كمـا الضـمري
 ١٩سحابة ولكن ال قوم مكان الفءات األخرى من الكلمات. 

 
 التوزيع .۳

 runs the car, the carsمثال املطابقـة بـني الفعـل و الفاعـل ىف اإلجنليزيـة  

run   مشكلة بالنسبة للناطقني باللغة العربية وذلك ألن نظام املطابقة ىف لغتهم

يعمــل بطريقــة حمتلفــة, فالفعــل ( حيضــر ) يصــيح بإســناده إىل الفاعــل اجلمــع ( 

ىن ( حيضــران ) و هــذا اإلحــتالف ىف العنصــر الــذ حنضــر و حيضــرون ) ومــع املثــ

أن حيــــب يتعلمــــه متحــــدث العربيــــة الــــذى يــــدرس اإلجنليزيــــة وأيضــــا  متحــــدث 

اإلجنليزية الـذى يـدرس العربيـة  ىف نطـاق وسـط واحـد, و يعتـرب بالتـاىل مشـكلة 

  ٢٠أيسر ممالو كان إحتالف يتضمن وسيطأ حمتلفا.

 

 إشارة حنويةالنرب بوصفه  .ج 
 ال حظ املواضع احملتلف لنرب اجلملة واإلختالف الناتج عن ذلك ىف املعاىن: 

 أخرب الرجل بذلك: الرتكيز هنا على اإلخبار.  

 أخرب الرجل بذلك: الرتكيز هنا على لرجل.

 أخرب الرجل بذلك: الرتكز على الشيئ املراد تبليغة. 

 

 التحليل التقابلى على مستوى المفروات .۳

 ٤٥. نفس السابق, ص ١٩
 ٤۳نفس السابق, ص.  ٢٠
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 . الكلمةأ
الكلمــة األغــرض الدراســة اللغويــة  )Bloom Field   (وقــد عــرف بلومفيلــد  

بقولــة ( الصــيغة احلــرة الــىت تعتمــد  ىف تركيبهــا علــى صــيغتني أو أكثــر  مــن الصــيغ 
 ٢١) John ran way, yes sir, poor Johnاألقل حرية كما ىف األمثلة   

كلمة األصوات جمتمعة تؤدى دور املثـرب لتجلـب اخلـربة ال ) Fries (أما فريز   
الـــىت إرتبطـــت هبـــا. وىف حـــني أن اخلـــربة الـــىت يثريهـــا التجمـــع الـــذى حيـــدده الســـياق 

( رأس ) مثــاال  ىف ســياق head الكلــى للموفــق, وعنــد إســتعمال شــحص لكلمــة 
   ٢٢فإن شكل الرأس هنا هو اجلانب الغالب ىف اخلربة.  head of cabbage مثال

  
 ٢٣. وهتمنا هنا ثالثة جوانب ىف الكلمات هى: پ

 . الصيغة١
تتكــون صــيغة الكلمــة ىف معظــم اللغــات مــن وحــدان قطعيــة ونــرب,   

  jugo وطبقة صـوتية ىف اللغـات النغينيـة والتايلنديـة, فصـيغة الكلمـة األسـبانية
 ,  xugo أربع وحدات صوتية ( فونيمات ) ( عصري ) مثاال تتكون من تواىل
 ونرب أساس على املقطع األول.

 
 .املعىن ۲

ـــــا ومـــــن مث فهـــــى حتتلـــــف    ـــــىت نصـــــف فيهـــــا معدلـــــة ثقافي املعـــــاىن ال

اإلختالفـا كبــريا مـن ثقافــة إىل أخـرى كمــا املعـاىن الــىت توجـد ىف ثقافــة مـا قــد 

ــــر ) اجلمــــع ــــال املعــــىن ( إثنــــان أو أكث ىف املــــرتبط  ال توجــــد ىف األخــــرى. مث

 .  cats, books, mapsىف مثال)   s(بالصيغة 

 ٤۷. ص, السابق نفس  ۲۱
 ٥۷. ص, السابق نفس  ۲۲
 ٥۸. ص, السابق نفس  ۲۳
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 . التوزيع ۳

توزيـــع الكلمـــات هـــام بالنســـبة لنـــا ألّن متحـــدثى اللغـــة األصـــليني   

حيىملــون معهــم ىف كــل حلظــة عــاداهتم ىف تفييــد التوزيــع ( اإلســتعمال ). مث 

ثـاال أن التوزيع يهمنا أيضا مـن حيـث أن اللغـات املختلفـة قيودهـا, فهنـاك م

 a glassإمسـا ىف قولنـا  waterالقيود النحوية كالىت جتعل من الكلمة اإلجنليزيـة

of water  و فعـال فـة التعبـريwater the garden   وأمسـا يقـول مقـام النعـت ىف

 . water meter املثال
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 المبحث الثاني .ج 
 تعريف اسم صفة  .۱

ىف اللغـة  اسم صفةوىل: يستعمل هذا املبحث على مبحثان. ومها املبحث األ
 .اإلندونيسيةىف اللغة  اسم صفةالعربية, والثاىن: 

 
 فى اللغة العربية اسم صفة: المبحث األولى .أ 

ىف  اسـم صـفةمـن  إلشـتمالأن تعـرض املفهـوم  وا الباحـثىف هذا البحث أرادت 
 اللغة العربية. 

 مفهوم اسم صفة  .۱
م يشـــتمل اســـم يســـتعمل هـــذه مكلـــة ســـنعرف مـــا هـــو اســـم صـــفة و كـــ

يف  إسماعیل بن رشدي محمد تورالدك صفة؟ ألّن كل مأّلف كتاب متنوّع كمثل "
ة أشـياء مخسـ" يشـتمل اسـم صـفة والعربيـة املاليزيـة بني اللغوي التقابل إىل مدخل

كتــاب اللغــة العربيــة يــذكر الصــفات مخــس أنــواع. ولكــن ىف   حس��ان تم��ام ت��وردكو
 . نواعفة سبعة أتشتمل صالشيخ مصطفى الغالييين يقسم 

أن أعـــرض التعريـــف و األقســـام مـــن اســـم  الباحـــثوهـــذا البحـــث أرادت 
 صفة يف اللغة العربية. 

اســم هــو كــّل لفــظ يســّمى بــه إنســان أو حيــوان, أو نبــات, أو مجــاد, أو 
يـــر مصـــطفى الغالبـــني أن االســـم هـــو مـــا دل علـــى معـــىن ىف و  ٢٤أّي شـــئ اخـــر.

 مسمى على تدل كلمة كل هو سمإلاوير آخر أن  ٢٥نفسه غري مقرتن بزمان.
العامـة  كـاألعالم واألمسـاء الـذات اسـم علـى يشتمل وهو ، منه أجز  الزمن وليس

 مـن )احلـدث اسـم  (املعـىن واسـم وحديقـة، �ـرو  وحبـر أرض واألعـراض حنـو

 ۱۱٤على اجلارمى," النحو الواضح ىف القواعد اللعربية الثاىن " دار املعارف, بريوت.ص.   ۲٤
 ٦. ص. ۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج.  ٢٥

 16 

                                                           



 واألمسـاء ، وامليميـات اجلمعـي، اجلـنس واسـم اجلـنس واسـم. واملعنويات املصادر
 والوصـف واألعـداد واملقـاييس واملـوازين واألوقـات. اجلهـات مـن املبهمـات
 وأمسـاء والضـمائر الصـفة يعتـرب ال التقسـيم ذاهـ أن لنـا يتضح هنا ومن .والتمييز
 طائفـة ضـمن مـن والظـرف واملوصـوالت واإلشـارات الصـوت وخالفـة الفعـل
 .االسم

 لغتنـا يف التقسـيم مـنهج مـن قريبـا التقسـيم هـذا جيعـل مـا وهـذا 
دكتـور متـام  .باحلـدث موصـوف علـى تـدل كلمـة كـل هـي الصـفة٢٦.املاليويـة

حســان قــال يف اللغــة العربيــة: أن صــفة هــي ال تــدّل علــي مســمى هبــا وإمنــا تــدّل 
على موصوف مبا حتمله من معىن احلدوث أي معـىن املصـدر(باحلدوث الوقـوع). 

قال:اسـم صـفة  ويرى الشيخ مصطفى الغالييين يف جامع اجلميع الدروس العربيـة
هي ما دّل على صفة شيء من األعيان أو املعاين وهو موضوع لُيحَمل علـى مـا 

 يوصف به.
 

 أنواع اسم صفة .۲

أكثــر العلمــاء خمتلفــة يف ينقســم اســم صــفة كمــا يــري الشــيخ مصــطفى الغالييــين 

قال: اسم صفة سبعة أنواع وهي اسم الفاعل, واسـم املفعـول, والصـفة املشـبهة, 

يل, واملصــدر املوصــوف بــه, واإلســم اجلامــد املتضــمن معــىن الصــفة واســم التفضــ

 رشـدي حممـد تـوردك املشتقة, واسم املنصـوب. لكـن يـرى دكتـور متـام حسـان و

اسـم الفاعـل, واسـم املفعـول,  س: كـان اسـم صـفة مخسـة أنـواع وهـيإمسـاعيل بـن

, وصـيغ املبالغـة. ونبحـث اسـم صـفة عـل مخسـة والصفة املشبهة, واسم التفضيل

 نواع, وهي:أ

 ٩ص.     pdf.ةوالعربي املاليزية بني اللغوي التقابل إىل مدخل " إمساعيل بن رشدي حممد الدآتور  ٢٦
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 صفة الفاعل (اسم الفاعل) .۱

أو قام  به  , لتذل على معىن وقع من املوصوف هباصفة تؤخذ من الفعل املعلوم

 ., حنو: كاتب و جمتهد٢٧على وجه احلدوث ال الثبوت 

 وزنه من اإلسم الفاعل على قسمني:
 وزنه من الثالثي اجملرد .أ 

,حنــو: كاتــب. وإن كــان عــني ٢٨يكــون وزنــه مــن الثالثــي اجملــرد علــى وزن "فاعــل"
اعـــل مهـــزة. مثـــل فاســـم الفاعـــل مـــن (بـــاع يبيـــع, الفعـــل معلّـــة تنقلـــب يف اســـم الف

 وصاد يصيد, وقام يقوم): بائع وصائد وقائم.
 ۲۹﴾اىل ربك كدحا فملقيه كادحنسان إنك   يايّها اإل﴿ويف اآليته الكرمي: 

 كان إذا أو. صُعبو  ضُعف،:  مثل. العني مضمون الفعل كان إذا أما
 وزن على منه اليأتى الفاعل اسم فإن. وِمحر ِفرح،:  مثل. والزما العني مكسور

 ومجيل، وصْعب، ضعيف،: مثل خمتلفة، أخرى أوزان على يأتى وإمنا فعل،
 هذا بعد ونبحث الفاعل باسم املشبهة بالصفة حينئذ ويسمى. وفرح

 ۳۰.البحث

 وزنه من غري الثالثي اجملرد .ب 
يكــون وزن اســم الفاعــل مــن الفاعــل املزيــد فيــه علــى الثالثــي ومــن الربــاعي جمــّردا 
ومزيـــدا فيـــه علـــى وزن مضـــارعه املعلـــوم بإبـــدال حـــرف املضـــارعة ميمـــا مضـــمومة 

 وكسر ما قبل اخره, مثل:
 

 ١٨٧..ص.۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج.  ٢٧
 ١٧٨ ..ص.۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج. ٢٨
 )٦سورة اإلنشقاق اآلية: ( ٢٩
 ٣٩جمهول السنة) ص : ، (دمشق : دار احلكمة ، الطبعة التاسعة ،قواعد اللغة العربية  فؤاد نعمة ، ٣٠
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 إسم فاعل مضارع-فعل ماضى وزن
 ُحمسن ُحيسن-نَأحس أَفـَْعلَ 
 ُمَعظِّمُ  يـَُعظِّمُ -َعظَّمَ  فـَعَّلَ 
تَـَعلَ   ُجمَْتِمعُ  َجيَْتِمعُ -اْجَتَمعَ  افـْ
 ُمَتَكلِّمُ  يـََتَكلَّمُ  -َتَكلَّمَ  تـََفعَّلَ 

 ُمْستَـْغِفرُ  َيْستَـْغِفرَ  -اْستَـْغَفرَ  اْستَـْفَعلَ 
 ۳۱﴾من سبيل احملسننيما على ﴿وقوله تعاىل: 

 ٦١.۳۲: هود سورة ﴾.جميب قريب رىب إن﴿
وإن بنيته مـن أبـواب "أفَعـَل, واْنفَعـل, و افـَْتعـل" املعـتّالت العـني فـإن كانـت عـني 

 .سم الفاعل, تبعا ملضارعةالفعل معّلة أعللتها يف ا
 

 مثل:
 إسم فاعل مضارع-فعل ماضى وزن
 معني يعني-أعان أَفـَْعلَ 
تَـَعلَ   حمتال حيتال-احتال افـْ

 مستقيم يستقيم-استقام اْستَـْفَعلَ 
 ۳۳﴾املستقيماهدنا الصراط ﴿وقوله تعاىل: 

 
 )المفعول اسم(المفعول  صفة .۲
اجملهول, للداللة على حدث وقع على املوصوف هبا علـى  من الفعلصفة تؤخذ  -

 ۳٤وجه احلدوث والتجّدد, ال الثبوت والدوام

 )٩١: (سورة اتوبة من اآلية ٣١
 ٢٠٥،..................................... ص:القواعد االساسية ىف النحو والصرفيوسف احلمادى حممد حممد الشناوي،  ٣٢
 )٥سورة الفاحتة من اآلية: ( ٣٣
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 خوذ, ومنظور.يُبىن من الثالثي اجملرد على وزن "مفعول", مثل: منصور, ومأ
ويُبـــــىن مـــــن غـــــري علـــــى لفـــــظ مضـــــارعه اجملهـــــول بإبـــــدال حـــــرف املضـــــارعة ميمـــــا 

 مضمومة. مثل: 
 إسم فاعل مضارع-فعل ماضى وزن
 ُحمَسن ُحيسن-َأحسن أَفـَْعلَ 
 ُمَعظَّمُ  يـَُعظِّمُ -َعظَّمَ  فـَعَّلَ 
تَـَعلَ   ُجمَْتًمعُ  َجيَْتِمعُ -اْجَتَمعَ  افـْ
 ُمَتَكلَّمُ  مُ يـََتَكلَّ  -َتَكلَّمَ  تـََفعَّلَ 

 ُمْستَـْغَفرُ  َيْستَـْغِفرَ  -اْستَـْغَفرَ  اْستَـْفَعلَ 
وإذا بنـــــاء مفعـــــول مـــــن املعتـــــال العـــــني: ُحتـــــذف واو اســـــم املفعـــــول املشـــــتقِّ مـــــن  -

نُـــه واًوا تـُْنقـــل حركُتهـــا إىل مـــا قبلهـــا, حنـــو:  َمُقـــْوٌل  ۳٥األجـــوف, مثّ إن كانـــت َعيـْ
اصله َمُقُوْوٌل, وإن كانت ياًء ُحتذف حركُتها وُيكسر ما قبلها لَتِصحَّ اليـاء, حنـو: 

 مِبْيٌع اصله مبيوع.
ـَىن مفعـول ممـا آخـر ماضـيه يـاء أو ألـف  - وإذا بناء مفعول من املعتال الـالم: إذا يـُبـْ

قلبـــت واُوه يـــاًء وُكســـر مـــا قبلهـــا وأُدِغمـــت يف اليـــاء بعـــدها, حنـــو: أصـــله اليـــاء, 
مرضــيٌّ, ومطــويٌّ, ومرمــيٌّ. قــال اهللا تعــاىل: (ياأيتهــا الــنفس املطمئنــة ارجعــي إىل 

 ۳٦.)مرضيةربك راضية 
 

 

 

 ١٧۲..ص.۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج.  ٣٤
 ١٧٣..ص.۱۹۹٤لثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,, الطبعة ا۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج.  ٣٥
 سورة الغاشسة:  ٣٦
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   التفضيل) صفةالتفضيل ( اسم .۳
صـفة, وزد أحــدمها علــى صـفة تؤخــذ مـن الفعــل لتـذل علــى أن شـيَئْنيِ اشــرتكا يف 

 من سعيدأكرم  حنو: زيد, ٣٧اآلخر فيها
وزن اســم التفضــيل وحــد وهـــو أفعــل ومؤنثــه فعلى,مثـــل: أفضــل وفضــلى, وأكـــرب 

 وكربى.
 : ۳۸أحوال اسم التفضيل أربع حاالت

جتّرده من أل واإلضافة: إذا جتّرده مـن أل واإلضـافة فـال بـّد مـن إفـراده وتـذكره يف  .أ 
 هــدواجملا :مثــلمجيــع أحوالــه و أن تّتصــل بــه "مــن" اجلــارّة جــارًّة للمفّضــل عليــه. 

واجملاهــــدون أفضــــل مــــن , نيْ ن أفضــــل مــــن القاعــــدَ واجملاهــــدا ,أفضــــل مــــن القاعــــد
هـذه  هذه احلديقتان أمجـل مـن غريمهـا, , هذه احلديقة أمجل من غريها,نيْ القاعدِ 

 احلدائق أمجل من غريها.
 

اقرتنه بأل:إذا اقرتن اسم التفضيل ب"أل" امتنع وصله ب"من" ووجبـت مطابقـة  .ب 
هــذا التلميــذ هــو األفضــل يف تثنيــة ومجيعــا وتــذكريا وتانيثــا, مثــل: ملــا قبلــه إفــرادا و 

هــــــؤالء التالميــــــذ هــــــم  هــــــذان التلميــــــذان مهــــــا األفضــــــالن يف الفصــــــل, الفصــــــل,
هتــان التلميــذتان  هــذه التلميــذة هــي الفضــلى يف الفصــل, األفضــلون يف الفصــل,

 هؤالء التلميذات هّن الفضليات يف الفصل. مها الفضليان يف الفصل,
 

اضــــافة إىل النكــــرة: إذا ُأضــــيف إىل نكــــرة وجــــب إفــــراده وتــــذكره وامتنــــع وصــــله  .ج 
ب"من",مثل:واجملاهد أفضل قاعد, واجملاهدان أفضل َرُجلَـْنيِ, واجملاهـدون أفضـل 

 .رِجال, فاطمة أفضل امرأة, هاتان أفضل امرأتـَْني 
 

 ۱۹۳. ص. ۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج.  ٣٧
 ۱۹۴. ص.۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج. ٣٨

 21 

                                                           



ب"مــن".  إضــافة إىل معرفــة: إذا ُأضــيف إســم التفضــيل إىل معرفــة وامتنــع وصــُله .د 
 :۳۹وجاز فيه وجهان

اســتعمال غــري مطابقــة ملــا قبلــه إفــرادا وتثنيــة ومجيعــا وتــذكريا وتانيثــا كمــا يف كتابــه  )۱
: هـذان أفضـل القـوم, الكرمي: (ولتجدّ�م أحرص الناس علي حيـاة). ومثـل آخـر

 و هؤالء أفضل القوم, وهّن افضل النساء.
اســـتعمال مطابقــــة ملـــا قبلــــه إفـــرادا وتثنيــــة ومجيعـــا وتــــذكريا وتانيثـــا كمــــا يف كتابــــه   )۲

الكرمي: (وكـذالك جعلنـا يف كـّل قريـة أكـابر جمرميهـا). ومثـل آخـر: هـذان أفضـال 
 القوم, و هؤالء أفضلو القوم, وهّن ُفضليات النساء.

 
 صفات المبالغة .٤

 .حنو:نظّام,٤۰تدل على وصف الفاعل باحلدوث على طريق املبالغة.
ّ  ويـََري الشيخ مصطفى الغالييين يف التأليفه: مبالغة اسـم الفاعـل هـي الفـاظ تـدّل                                                                  َ  َ  

ّ                         على ما يدّل اسم الفاعل بويادة وتسمى  ٤۱              "صيغ املبالغة".           
    من     تصاغ    وقد       املتعدى       الثالثي      الفعل   من        املبالغة    صيغ     تأتى        املبالغة    صيغ      أوزان      

 ي:وعامة, وه مشهورة أوزان مخسة وهلا ,      الثالثى   غري   أو      الالزم      الفعل
   ّ  فّعال  . ۱

   ).     اهتدى  مث     صاحلا     وعمل     وآمن    تاب   ملن   ّ   لغّفار    وإين (:    تعاىل    قال
ّ  حّالف   كل    تطع   وال (:    تعاىل    قال      مهني)  
    وقع   قد    ذات     على    دلت   قد        السابقة      اآليات  يف   خط     حتتها    وضع    الىت      الصيغ   جند
ّ  حـّالف (     صـيغة      وكـذلك ,      املغفـرة    كثـري   أى  ) ّ   غّفار(      فيها      مبالغ      بصورة    فعل      منها   

 والباطل. ق  احل  ىف     احللف  ري  كث    مبعىن    هي)

 ۱۹۷. ص. ۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج. ٣٩
 ٩٩. ص.١٩٧٩الدآتور متام حسان" اللغة العربية" العلمية الكتاب,املصرية,   ٤٠
 ۱۹۳. ص. ۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج. ٤١
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 مفعال .۲
 سرىن #  الدهر إذا مبفراح ولست :الشاعر قال
 .      املتحول     صرفه   من     جازع   وال
  .      الفـرح    كثـري)     مفـراح(      ً فمثالً          واملبالغة       الكثرة    على    دلت   خط     حتتها    الىت      الصيغ   جند

          بالقرينـة        بينهمـا      ويفـرق       تفصـيله      وسـيأيت     اآللـة    اسـم    وزن   مـع     مشـرتك      الـوزن     وهـذا
       اللغوي      واملعىن
 جيًدا انتبه
        املبالغة     وصيغ     اآللة    اسم   بني     تشرتك      مفتاح   أو      منشار     كلمة :     مثال

     اخلشب     لقطع       املنشار       يستخدم       النجار •
  .   آلة    اسم    فهو  :     وآلته      النشر     أداة    مبعىن"      منشار"        استخدم      اجلملة  يف
 .      الناس   بني     للخري      منشار      املؤمن •
  .      مبالغة     صيغة    فهو  :    للخري      النشر    كثري    مبعىن  "     منشار "      استخدم      اجلملة  يف

 عولفَ  .۳
  .البالء عند صبور ,النعمة عند شكور املؤمن     مثل: 

 .من الناس حمبوب الصدوق األمني التاجر 
 رب.الص كثري )صبورشكر, و(ال كثري )شكور( املبالغة على دلت صيغ عدة جند

 فعيل .٤
        العلـيم    ُّ   الصُّـناع   خـري ﴾البصـري السـميع    وهـو    شـىيء      كمثلـه    لـيس  ﴿    تعـاىل    قـال

 .     صنعته      أسرار ب
 َفِعل  . ٥

 .املباراة طوال ا يقظ املرمى حارس كانمثل:  
 .عجال تكن وال , حذرا نك
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يف األول أجـزاء يسـمى ٤۲ويري شيخ مصطفي الغييين يف جـامع الـدروس العربيـة 
صــيغ املبالغــة يكــون إحــد عشــر وزنــا. مخســة أوزان ِحبثْــُت يف األوىل وســتة أوزان  

 كمتا يأتى:

  ﴾       ذا مرتبة        مسكينا   أو  ﴿ :    تعاىل    قالسكني.ِمْفِعْيل: م .٦
  فّعالة: فّهامة وعّالمة .۷
 صّدْيقفعِّيل: حضر أبو بكر ال .۸
 فـُّعال: ُكّبار وكّفار .۹
 القدُّوساهللا فـُعُّْول:  .۱۰
ُعْول: .۱۱  .قيـُّْوميا  حيُّ يا  فـَيـْ

 
 المشبهة الصفة .٥

اللـة علــى معــىن صـفة تؤخــذ مـن الفعــل اللــزم, للدســم الفاعــل: املشـبهة بإ الصـفة
, أحنـو: حسـن و ٤٣ قإم باملوصوف هبا على وجه الثبوت, ال على وجه احلـدوث

 .مجيل
 وهي:,٤٤وأوز�ا من الثالث اجملّرد قياسا على أربعة أوزان

 أَفعُل, وفعالن, وفعٌل, فِعْيل. 
 الصفة املشبهة على وزن "أَْفعل" .أ 

يأيت "أَفـَْعُل" مـن "َفعِـَل" الـالزم قياسـا مطّـردا ملـا دّل علـى لـون أو عيـب ظـاهر أو 
َالُء". فالّلون: كأمحٍر وأسوٍد. والعيب الظاهر: كأعرج و حلية ظاهرة و مؤنثه "فـَعْ 

 أعمى. واحللية الظاهرة: كأكحل و أجنل.
 

٤۲  
 ۱۸۵. ص. ۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج.  ٤٣
 ۱۸۶. ص.۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مع الدرووس العربية" ج.مصطف الغالبني," جا ٤٤
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 الصفة املشبهة على وزن "فـَْعالن" .ب 

ِفْعـَل " الـالزم الـّدال علـى ُخلُـّو أو امـتالٍء أو حـرارة باطنيـة  َفعـالن " مـن " يأيت "

: كالغرثــا ن والّصــديان. واإلمــتالء: كالشــبعان لــيس بــداٍء. ومؤنثــه "فعلــى", فــاخللوُّ

 والسكران. حرارة الباطن غري داٍء: كالغضبان و الثكالن.

 

 ٤٥الصفة املشبهة على وزن "فعل" .ج 

بكســـر العـــني الـــالزم, الـــّدال علـــى األدواء يـــأيت "َفِعـــٌل" بكســـر العـــني مـــن "َفِعـــل" 

 الباطنية أو ما ُيشبهها أو ما ُيضادُّها ومؤنثة "َفِعلة".

واألدواء إمــا جســمانية كــَدٍو, وتعــٍب, وجــٍو. وإمــا ُخلقيّــٌة كضــجٍر وحلــٍز, و بطــٍر, 

 ونكد, وعٍم.

 وُيشبه األدواء ما دّل على حزن واغتمام: كحزٍن, وحرٍب, وكمد.

 
 ٤٦بهة على وزن "فعيل"الصفة املش .د 

 لعني: كعظيم, وكرم, وقبيح, ومجيل.يفُعل" املضموم ا-يأيت فعيٌل غالبا من "فُعل

 ٤٧الصفة املشبهة من "فَعل" املفتوح العني .ه 

قــد تُبــىن الصــفة املشــبهة مــن بــاب "فـََعــَل" املفتــوح العــني (وذالــك قليــل) فتجــيء 

علـــى وزن "أفعـــل": كأشـــيب, وأقطـــع, وأجـــدم. وعلـــى "فَيعِـــٍل" بكســـر العـــني ول 

َعــل" بفــتح العــني وال يكــون  يكــون إّال مــن األجــوف: كطّيــٍب, وضــّيٍق. علــى "فـَيـْ

 ١٨٧. ص.۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج. ٤٥
 ١٨٩. ص.۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج. ٤٦
 ١٩٠. ص.۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱امع الدرووس العربية" ج.مصطف الغالبني," ج ٤٧
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إّال مـــن الصـــحيح كَفْيَصـــل. وعلـــى "َفِعيـــل" بكســـر العـــني وأكثـــر مـــا يكـــون مـــن 

املضــــاعف واملعتــــال الــــالم, فاملضــــاعف: كعفيــــف, وطبيــــب, وجليــــل, وحبيــــب, 

 وشديد, ولبيب, واملعتال اآلخر: كعليٌّ, وصفيٌّ, وزكيٌّ.

 

 ٤٨الصفة املشبهة على وزن "فاعل" .و 

إذا أردت بالصـــفة املشـــبهة معـــىن احلـــدوث والتجـــّدد, عـــدلت هبـــا عـــن وز�ـــا إىل 

 صيغة اسم الفاعل: كفارح, وضاجر, وطارب من اللفظ: فرح, ضجر, وطرب.

 

 ٤٩ثالثيالصفة املشبهة من فوق ال .ز 

جتــــيء الصــــفة املشــــبهة مــــن غــــري الثالثــــي اجملــــرد علــــى وزن اســــم الفاعــــل. مثــــل:  

 كمعتِدل, ومستقيم, ومشتّد.

  

 ١٩١. ص.۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱طف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج.مص ٤٨
 ١٩١. ص.۱۹۹٤, الطبعة الثانية عشر, املكتبة العصرية, بريوت,۱مصطف الغالبني," جامع الدرووس العربية" ج. ٤٩
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 المبحث الثانى
 فى اللغة إندونيسي اسم صفة

 اســم صــفةأن تعــرض املفهــوم  واإلشــتمال مــن  الباحــثرادت ىف هــذا البحــث أ
 ىف اللغة إندونيسي

 . تعريف اإلسم۱
الصـــفة هـــي كلمـــة ُتْســـتعِمل للتعبـــري عـــن طبيعـــة أو حالـــة اإلنســـان ، الكـــائن أو 

. قــال حســن علــوي الصــفات هــي الكلمــات تشــرح معلومــات حمـــددة ٥۰احليــوان
 .يصف االسم يف اجلملةعلى ما 

Contoh: baik, marah, dan jelek. 
اجلزء الثالث"  Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia قال حسن علوي يف "

 Tata Bahasaيف الكتاب " أْنطان موليونو يقسم صفة يف مخسة أقسام ، لكن 

Baku  Indonesia  مسنور مصلح يف كتاب " و “garis-garis besar tata bahasa 

baku bahasa indonesia” .لكن صفة يف يقوالن صفة تشتمل إىل أربعة أشياء
 :اومهالصريف يقسم قسمني,

 (bentuk sifat)٥۱شكل صفة .أ 
 .ceria, merah, besar. مثال :  monomorfesisالصفات هي  أكثر من أ)

و تصري من ثالثة  )polimorfemis(كان الصفات كثريا من واحد املورفيم   ب)
 :خالل

۱( Pengafiksan)(-i -iah, dan –wi :مثل .alami, ilmiah, manusiawi. 
 .mudah-mudah, cantik-cantik, dan bodoh-bodohتكرار الكلمات. مثل :   )۲
 جتمع الصفات كلمات أخرى . )۳

 Contoh: keras hati, ringan tangan, dan panjang tangan. 

50. M. Moeliono, Anton. 1988. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 209. 
 
51.  M. Moeliono, Anton. 1988. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 
210. 
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 .هناك أصل وجٍد اسم ولكّنه موقف صفة ج )

Contoh: Penakut, pemalas, penyayang, pemarah, dll. 

 

 )Perbandingan sifat( مقارن صفة .ب 

وخصـائص الصـفة هــي طبقـات تفِضـْيلية للداللــة علـى ان شـْيئَـْنيِ اشــرتكا يف ه

 صفة أحدمها يف الزيادة أو النقصان على اآلخر فيها.
 Contoh: Roni lebih cerdas daripada Rudi. 

 :كما يلي  وهي ٥۲قسام,ة أقسم ثالثني

 )Ekuatif( طبقة مساو )١

املــراد بطبقــة مســاو أنــه للداللــة علــى أن شــيئني مســاويان الزيــادة أحــد علــى 

وهـــي:  ),ekuatif( اوطبقـــة مســـ. هنـــاك نوعـــان مـــن يف صـــفة معّينـــة  اآلخـــر 

 .dengan ..........sama و يعمل اللفظ , se–يعمل اللفظ 

 se+ adjektiva       صوغ طبقة مساو:

se + adjektiva + dengan 
Contoh: Tuti secantik ibunya. 
Toto sama pintarnya dengan Rudi. 

 

 )komparatif( زيادة على اآلخرطبقة   )٢

وأن يقصد به الزيادة أو النقصان  و فضلى من أحدمها.هو يقارن الكلمتني  

 على أضيف إليه.

 ... lebih atau kurang + adjektiva + daripadaوالصيغة: 

52.  M. Moeliono, Anton. 1988. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 
213. 
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Contoh:  Ani lebih cantik daripada Nida. 
 Hasan lebih pintar daripada Roni. 
 Kamar ini kurang bersih daripada kamar itu. 

 

 )superlatifطلقة (م زيادةطبقة   )٣

 هي و يقارن الكلمتني و فضلى من آَخٍر. 

 ter- atau paling + adjektivaوالصيغة: 

Contoh: Dia paling pintar di kelas ini. 
Toni paling rajin di keluarganya. 
Haji Ahmad yang terkaya di desa itu. 
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