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Bahasa arab dan bahasa inggris adalah suatu bahasa internasional yang tak 

bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Alquran adalah kitab Allah yang 

diturunkan dalam Bahasa arab sebagai perantara wahyu Rasul Allah yang diberikan 

kepada Muhammad SAW sebagai petunjuk dan hidayah-Nya kepada umat manusia. 

Sedangkan bahasa inggris adalah bahasa internasional yang digunakan hampir 

diseluruh dunia dalam hal urusan dunia. Adapun latar belakang masalah dari judul 

yang saya tulis ini diantaranya adalah  karena Perbandingan gramatikal bahasa arab 

dengan bahasa inggris tersebut belum pernah diteliti oleh orang lain, kemudian 

penulis ingin mengetahui titik-titik tertentu persamaan dan perbandingan bahasa arab 

dengan bahasa inggris.  

Adapun penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dan pada penelitian kualitatif ini pendekatan 

yang digunakan adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang 

berusaha memberikan penggambaran atau pemberian tentang gejala-gejala 

sebagaimana adanya masa kini.  

 

 

  



 



 التمهيد

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

الصالة و السالم على رسول املصطفى . احلمد هلل الذي جعل اللغة العربية لغة القرآن

احلمد هلل أخريا انتهيت دراتى . سيدان وموالان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و على آله و أصحابه و أمته أمجعني أما بعد

مقارنة قواعد " هذه رسالة فقدم على رئيس شعبة اللغة العربية , يف كلية الرتبية شعبة اللغة العربية

مث أقول شكرا كثريا لوالديين احملبوبني أىب دوانتار و أمى سوكسيت ."اللغة العربية مع اللغة اإلجنليزية

عسى هللا أن يكتب هلما الثوب يف اجلنة و عسى هللا أن يرزقكن رزقا  , الذي قد رابين امل تربية حسنة

فالأستطيع أن أكتب هذه الرسالة اال , يت يف اللغة العربيةكثريا و إىن شعر نقصا و ضعفا و قليال معرف

إبشراف األستاذ و األستاذة الفضل يعين الدكتورندوس أسكولن لوبيس املاجستري و األستاذ الفني 

 .سرجيار املاجستري فلهما أقول جزاكما هللا خريا كثريا

وضو  و كذل  و أقول شكرا كثريا لعميد كلية الرتبية الذي منح يل الكتب هذه امل

مث أقول شكرا كثريا جلميع . األستاذ و األستاذة الذي ربوا الكلتبة من املرحلة األوىل إىل املرحلة األخر

   .املواظيفة الوثقة يف إكمال هذه الرسالة

عسى , مث أقول شكرا كثريا لوالدين احملبوبني أمي سوجيسيت الذي قد ربياىن برتبية حسنة

فلهما الشكر اجلزيل و عسى هللا أن جيزيهما خريه كثريا و يرزقمها . اب يف اجلّنةهللا أن يكتب هلما الثو 

مث أقول شكرا . و شكرا كثريا إلخواين و األخوايت يف القرية, رزقنا كثريا و حالال طيبا و عمرا مباركا



ما الثواب و األستاذ فخرالرزى عسى هللا أن يكتب هل, جزيال ألستاذة احملبوبة و هي األستاذة ذوالفينا

 .يف اجلّنة

مث أقول شكرا لزمالئي يف شعبة اللغة العربية و يف بيت املستأجر و مجيع اصدقائي الذي 

و زمالئي كلها الذي ال أذكر هنا شكرا كثريا عليهم عسى هللا أن , ساعدوين يف أتليف هذه الرسالة

 .يسهل أمورهم

لة أخطاء و نقصاان و عيواب  الش  أن يف كتاب هذه الرسا, وقيل إنتهاء هذا التقدمي

كثرية فأرجو من القراء أن يقدموا إنتقادات سليمة و افرتاحات مفيدة لتمام هذه الرسالة كى تنفع 

و أخريا استعفيكم كثريا من األخطاء و جزكم هللا خريا كثريا على . للكتابة و للقراء يوم الغداء

و احلمد هللا . م الوكيل نعم املوىل م نعم النصريحسبنا هللا و نع. إهتمامكم و لعل هللا أن يبارك فيكم

 .رب العاملني

 2032جانواري  31, ميدان

 الكاتب

 

 أوسناندار أفراينشى

12321022 
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 الباب االوىل

 اسباب اإلختيار املوضوع .أ 

او ,او كتاىب, من رمز صويت .اللغة فهي كل ما ميكن ان يدخل يف نطاق النشاط اللغةأما 

, املنظور اليها بطريقة الصورة املنظمة, اما اللسان فيطلق على اللغة املعنية. اصطالح او, إشارة

اما الكالم فهو اللغة ىف صورة ممارسة فردة منطوقة . ذات الوجود االجتماعي , ذات القوانني

 .على اي مستوى

ياجات ويتسبب تطوير اللغة من احت. سوف تستمر اللغة احلقيقية يف التطور مع مرور الوقت

ابإلضافة اىل اإلختالفات بني العرقية   .األفراد يف نقل املعلومات بشكل ديناميكي وبسيط

بدون لغة بشرية لن تكون قادرة على نقل املعلومات من , واألمة تؤثر أيضا على التنمية نفسها

وإذا مل يكن   .لن حيدت تقدم العلم ألن اللغة هي أساس كل العلوم, بدون لغة .فرد اىل آخر

وهذا .  العامل مثل كرة فارغة عدمية اجلدوى. فلن حيقق أبدا جمد احلضارة.العامل بدون لغة

وكالم هللا . ابلتأكيد يتناقض مع جوهر احلقيقة اليت خلصها الكون من قبل هللا دون أي عبث

 .392-393يف القرآن سورة العمرن 

                                

               3 
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اللغة العربية هي لغة مشتقة من لغة مسيث او . هناك لغات خمتلفة يف هذا العامل واحدها عريب

وأحد األدلة على مجال . ولدت اللغة العربية يف األراضى العربية, مرور الوقت مع. دولة مسيث

اللغة العربية هو من مستوى الشعر الذي يعتمد فيه قادة قبيلة الشعراء يف ذل  الوقت على 

كان الكفار القرويون يفعلون دائما تقاليد تراث , يف ذل  الوقت.الشعراء على عبادة اصنامهم

ويف النهاية اإلسالم الذي . وهم يردون قصائد للغواثن,يب القدر ابلسهاممثل أتل, اابهنم

 .انقذهم من ظالم القلب

يف وقت النيب ال يزال . وال ميكن فصل ميالد االسالم عن كفاح النيب دمحم للتبشري ابالسالم

قبل على قيد احلياة ال يزال يتم ختزين القرآن وكتابه على فورو  اخلشب واالوراق وحفظها من 

ويف زمن اخلليفة . صحابة من النيب اي عمر بن اخلطاب يعلن رماري لكتابة القرآن على اوراق

 .كان القرآن ملزما على شكل صفائح, من اومتان إابن

الشخص الذي قام او البتجميع حكم اللغة العربية كان ابو الّعدول من احفاد الكينانة على 

 .اللغة العربية بدات خمتلطة مع اللغات األخرى اساس امر اخلليفة على بن ايب طالب بسبب

اللغة العربية إحدى اللغات احلية املتجددة اليت محلت سالة الساء على لسان سيدان دمحم رسول 

وهي إىل هذا كانت معطى حضارايً فذاً . هللا صلى هللا عليه و سلم و خامت األنبياء و املرسلني
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  2.غراب محالة مشاعل النور و اهلداية لإلنسانية مجعاء آىن امتدت الفتوحات اإلسالمية شرقًا و

 1*إان أنزلناه قرآانً عربياً لعلكم تقلون : *وقد أشار القرآن الكرمي إىل ذل  بقوله تعلى

كلمة ( لغة)فعلماء املعاجم العرب أمجعوا على أن كلمة , اختلفت اآلراء يف تعريف اللغة العربية

بينما ذهب فريق آخر إىل أن الكلمة منقولة من اللغة اليو  ,ذات جذور عربية , عربية أصيلة

مث عرّبوها اىل لوغوس و أعملوا فيما اإلعالل و , و معناها الكالم أو اللغة, ( لوجوس)اننية 

انتحاء مست  : "بقوله( ابن جين)على النحو الذي رمسه , و غريمها من الظواهر الصرفية, اإلبدال

حىت اندر جت ضمن ".أو بناء, أو إعرب, أو حذف, الأو إبد, كالم العرب من إعالل

 2.الكلمة العربية على الوجه الذي نراه

العديد من البلدان يف مجيع . اإلجنليزية هي اللغة االكثر شعبية يف العامل, و كيف اللغة اإلجنليزية

نعرف الفرق بني لكننا ال. ال ا ستثناء السعودية. أحناء العامل تستخدم اللغة اإلجنليزية كلغة دولية

وسوف اجلمع بني قواعد اللغة اإلجنليزية و , يف هذه احلالة. اللغة اإلجنليزية مع اللغة العربية

و أمتىن ان هذه الطريقة تساعد العديد من الطالب و . القواعد العربية كوسيلة جديدة للتعلم

 .م يف اللغة العربيةو ميكن ان تكون طريقة جديدة للمعل. املعلمني لفهم تعلم اللغة العربية

على ما يبدو املستوى أو , و الظروف, يف القاموس اإلندونيسية ليست خمتلفة" املقارنة"كلمة 

. و هذا ما جيعل املؤلف لفحص من لغتني خمتلفتني مها اللغة العربية مع اللغة اإلجنليزية. الطبيعة

 .ةولكن الفرق من النحوية هلاتني اللغتني له تشابه يف قواعد اللغ
                                                             
2009, الفكردا , برْيوت لْبنان, قطر النّدى وبل الّصدى ,مجال الّدين عْبد هللا بن هشام األنصاري املتويف 2  
20:اآلية, سورة يوسف 3   
  ه 3013مصر,(312؟2بغية الدعاة)عثمان بن عمار , ايب بكر  4
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 أسئلة البحث. ب

اما املسائل األساسية الىت أر ادت الباحثة حبثةها ىف هذه الرسالة فهي ما تتصور من أسئلة 

 التالية

 ما  مقارنة بني قواعد اللغة العربية مع اللغة اإلجنليزية؟ .3

 يف اللغة اإلجنليزية ؟" اسم"ما مقارنة   .2

 يف اللغة اإلجنليزية ؟" فعل"ما مقارنة  .1

 البحثأهداف . ج

 :أهداف البحث من هذه الرسالة فهي كما يلي   أما

 .ملعرفة ملعرفة  مقارنة اللغة العربية مع اللغة اإلجنليزية .3

 .ملعرفة مقارنة تعليم اللغة العربية مع اللغة اإلجنليزية .2

 فوائد البحث. د

 :أما أهداف البحث من هذه الرسالة فهي كما يل
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 .العربية مع اللغة اإلجنليزية يزيد النظرّي اجلديد عن تعليم اللغة .3

 .لتحسني العلوم لدى الشعبة و مرجعا للباحث بعده .2

 كطريقة جديدة خاصة يف تعليم اللغة العربية مع اللغة اإلجنليزية  .1

 الباب الثاين

 الدرسة النظرية .2

 تعريف اللغة العربية . أ

كلمة ( لغة)أن كلمة فعلماء املعاجم العرب أمجعوا على , اختلفت اآلراء يف تعريف اللغة العربية

بينما ذهب فريق آخر إىل أن الكلمة منقولة من اللغة اليو , ذات جذور عربية , عربية أصيلة

مث عرّبوها اىل لوغوس و أعملوا فيما اإلعالل و , و معناها الكالم أو اللغة, ( لوجوس)اننية 

انتحاء مست  : "بقوله( ابن جين)على النحو الذي رمسه , و غريمها من الظواهر الصرفية, اإلبدال

حىت اندر جت ضمن ".أو بناء, أو إعرب, أو حذف, أو إبدال, كالم العرب من إعالل

 .الكلمة العربية على الوجه الذي نراه

أما اخلليل بن أمحد الفراهيد فقد ذهب إىل أن العرب تشتق يف بناء الثالثي املثقل حبرف 

 5.الثنائي و الثالثي و الرابعي و اخلماسي: و كالم العرب مبين على أربعة أصناف, التضعيف

                                                             
(22)ص  –اجلزء األول  -(كتاب العني)اخلليل بن أمحد , الفراهيدي 5  
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اسطمعت أن تعرب , فهي لغة مكتملة النمو, و آخرون قالوا أبن اللغة العربية معرفة يف القدم

و هي , و هي اليت حّددت هوية العريب. و األحاسيس, والصور, عن دقائق املشاعر اإلنسانية

و عامليًاو يصل إىل آفاق العاملية و , إنسانياً تنحو يف ثنااي تكوينها و خصائصها الذاتية منحى 

و اختارها هللا سبحانه , و قد جتّسد هذا املنحى عندما أصبحت لغة الوحي اإلهلي, اإلنسانية

و كذل  , (390\2العشراء " )عريب مبين : "و تعلى لغة الترتيل العزيز إذ يقول يف حمكم آايته

كذا و جدت اللغة العربية جماهلا احليوي يف عاملية و ه(. 1الشورى")أو حينا إلي  قرآان عربياً 

 2.الدعوة اإلسالمية بوصفها لغة القرآن

بل هي , و تراكيب فقط, و مواصفات, و رموزاً , و أكد بعضهم اآلخر أبهنا ليست أصواتً 

, و هي أداة أساسية للعالقات الثقافية اخلارجية.  ورؤية للحياة, و أسلوب تفكري, منطق

إهنا , و االتصال, و التعبري, فهي منهج و نظام للتفكري. املقومات اليت تؤهلها حيث متل  كل

و . له قوانينة  الداخلصة, مبا يشكل نظماً و نسقاً خاصاً , عالقة  دالة بني املعاين و األلفاظ

و . التعرب فقد عن األفكار بل تشكلها, فهي خاصة إنسانية, هي مسة إنسانية جلنسنا البشري

 .و اللغة توّلد الفكر. س إال لغة صامتةالتكري لي

ألن عملية االتصال بني املتكلم , و املهارات, يتطلب الكثري من و املعارف, و هي نظام دقيق

و كل خطوة من خطوات , متّر بعدة خطوات يف غاية الدقة, أو  الكاتب و القارئ, و املستمع

                                                             
(2-2-5)-ص-(عاملية اللغة العربية و مكانتها بني لغات العامل)عبد الكرمي , خليفة 6  
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و , يف األسرة, و غري مباشرة, مباشرة بطريقة, و تدريب, حتتاج إىل تعليم, عملية االتصال هذه

 1.و اإلعالم و الفنون و اآلداب, من خالل املناهج املدرسية

و قد اهتم الفكر , و االتصال, و التعبري, مفهم اللغة منهج و نظام للتفكري"هنا نستنتج أبن 

دقيقة و تفسري عمل اآلليات ال, عن ماهية البنية اللغوية العميقة, ابلكشف, اللغوي احلديث

اليت , أبهنا و احدة من اللغات اإلنسانية املعاصرة" متيزت عندها اللغة العربية, ملنظومة اللغة

 2".م هي إحدى لغات منظمة األسم املتحدة, و املسلمني, يتحّدث هبا املاليني من العرب

 

 معرفة اإلسم .ب 

  9. إسم وفعل و حرف: و اقسامه ثالثة , الكلم هو اللفظ املركب املفيد ابلوضع

 30,االسم هو كلمة دلت على معىن يف نفسها و مل تقرتن بزمان و ضعا

يعرف ابالسناد الية و ابخلفض و التنوين و بدخول االلف و الالم و حروف اخلفض و 

 33.حرورف القسم

اليها غريها أو صحة االسناد اليها حنو قرأت و نصرت و   املراد ابالسناد الية هو كلمة اسند

فاما التاء اسند اليه غريه و هو قرأ و نصر و كتب و كذا الضمائر األخرى الىت تلحق . كتبت

 .ابالسم  أو ابلفعل متصال او منفضال
                                                             
(3-2)-ص-اىليمن\صنعاء( تنا العربية و عاء ثقافتنالغ)أمحد يوسف , القرعي 7  
(.1-3)-ص-ايسسكو-(اللغة العربية للجميع)عبد البديع ,قمحاي 8  
3232, مكتبة و مطبعث كرايطم فوترا مسارانغ,منت اجلرومية, حملمد بن دمحم بن داود الّصنهاجى  9  
دون السنة, مصر, احياء املكتب العربية دار, الثمرات اجلنية, الشيخ دمحم مجال بن دمحم االمري بن حسن 10  
بندونغ, املعارف, الكواكب الدرية, الشيخ دمحم بن امحد بن البارى االهدل 11  
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و هو ما حيدثه عامل من عوامل اخلفض او ماانب عنه كالفتحة , أما اخلفض يطلق ايضا ابجلر

 .ا ال ينصرف و الياء يف اجلمع و الصحيح و املثىن و األمساء اخلمسةفيم

 .املؤمن, الكتبة, مثال املدرسة________ : و صورة اخلفض كما يلى 

و الننوين هي نون ساكنة زائدة تقع . مساجد, الصاحلني, م ماانب عن اخلفض مثل املسلمني

 .و صورته كمايلى. يف أخر االسم لفظ دون خط

و املراد بدخول احلروف اخلفض , املنظر, الكرسى, األلف و لالم فمثل اجلامعة اما دخول

 –على  –عن  –اىل  –من :  32منها, اخلفض هي دخول احد حرف اخلفض على الكلمة

 :مثل. االم –الكاف  –الباء  –رب  –يف 

 رجعت من املدرسة=  من  .3

 سفرت اىل  املدينة املنورة=  اىل    .2

 يف املكتبقرأت الكتاب =  يف    .1

 رّب ذي مال رحيم=  رب   .2

 سرت ابالّسّيارة= الباء    .5

 دمحم كالقمر= الكاف   .2

                                                             
321ص , الشيخ مصطفى الغاليىن 12  
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 القلم لزيد=  الالم      .1

 االسم ابلنظر اىل عدده .ج 

 االسم ينقسم اىل ثالثة اقسام مفرد و مثىن و مجع

 االسم املفرد .3

 .عنب, قرد,مدرس, مثل فاطمة. فاملفرد هو ما دل على واحد وواحدة

 املثىن .2

دمحمان : فاملثىن هو ما دل على اثنني او اثنتني بزايدة الف منون او ايء ونون على اسم املفرد مثل

 .فاطمتني م غري كذل  -ماطمتان, دمحمين  –

 اجلمع .1

 :م اجلمع ثالثة انوا . ماجلمع هو مادل على اكثر من اثنني او اثنتني

, دمحمين -دمحمون: مثل , لنونهو بزايدة الواو و النون او الياء و ا, مجع مذكر السامل .2

 مسليمن -مسلمون

 فاطمات,محامات: مثل, هو بزايدة االلف م التاء على اسم املفرد, مجع مؤنث السامل .5
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 31.بيوت, رجال, كُتب  : مثل, مجع اتكسري و هو بتغري صورة املفرد .2

 معرفة الفعل .د 

و ذل  كقام فاهنا . ثةالفعل هو كلمة دلت على معىن يف نفسها و اقرتنت أبحد االزمنة الثال

دلت على معىن يف نفسها و هو القيام و ينقسم الفعل ابعتبار زمانه اىل ماض و مضار  و 

 .امر

 :ما دلة على معىن مقرتن ابلزمان  املاضى و عالمته الفعل املاضى .3

 اتصاله بتاء الفعل مثل فعلت و قتلت .أ 

 اتصاله بتاء التاءنيث مثل فعلت و قتلت .ب 

 32يف آخره مثل فتْحت اتصاله بياء الضمري .ج 

 

 :ما دل على معىن مقرتن بزمان حيتمل احلال و اإلستقبال و عالمته الفعل املضارع .2

 –ن  –ا ا )ان يدخل يف اوله احد حروف املضارعة وهي االلف والنون والياء والتاء  .أ 

 . و اطلق ايضا حبروف انيت حنو أنصر( ت  –ي 

                                                             
13 Suratman,mulianto,pedoman praktis dan sistematis mengenal dasar-dasar nahwu pola 36 jam,cv binawah, 

2012. 
دون السنة, دار احلكمة دمشق, الطبعة الثامنة, ملخص قواعد العربية, مةفؤاد نع 14   
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 .ان يقبل السني وسوف حنو سأنصر وسوف تعلمون .ب 

 ان يقبل لن او مل حنو لن اكذب و مل اسكت .ج 

ما دل على طلب و قو  الفعل من الفاعل للمخاطب بغري الالم و  الفعل االمر .1

 : عالمته

 داللته على الطلب حنو إقرأ .3

 قبوله ايء املؤنثة املخاطبة حنو اجتهدى .2

 .قبوله نون التوكيد اخلفيفة و نون التوكيد الثقيلة حنو اجلسن و اجلسن .1

 

 احلرفمعرفة  . ه

احلرف هو كلمة دلت على معىن يف غريها  و مل تقرتن بزمان و ضعا كهل  و بل فاهنا كلمة 

فيعرف أبن ال يقبل . دلت على معىن يف غريها او ما ال يصله معه دليل االسم م ال دليل الفعل

 . شيأ من عالمات االسم  وال من عالمة الفعل

 انوع احلروف  (2

 حروف اجلر .أ 
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. حروف اخلفض ايضا"الهنا جتر ما بعدها من االمساء اى ختفيضه وتسمى مسيت حروف اجلر 

 35.وتسمى ايضا حرورف اإلضافة الهنا تضيف معاىن األفعال قبلها اىل االمساء بعدها

-الواو-حىت-االم-الكاف-الباء-رب-يف-على-عن-اىل-من: حروف اجلر عشرون حرفا

 .ةوهذه احلروف جتر االسم مبعان خمتلف. منذ-مذ-التاء

إلبتداء او للتبعيد او للبيان او للسبب او للظرف او للفصل او لإلستعآلء او : من  (3

 .للتأكيد او للزائدة

 األمثلة

 من املسجد احلرام: إلبتداء 

 منهم من كلم هللا: للتبعيض 

 فاجتنبوا الرجز من االواثن: للبيان 

 جيعلون اصابعهم يف آداهنم من الصواعق: للتعليل 

 ن من أمر هللا حيفظو : للسبب 

ومالكم من دون هللا من . إذا نودى للصالة من يوم اجلمعة فقد كذب امم من قبلكم: للظرف 

 و ىل و النصري 

 و هللا يعلم املفسد منن املصلح: للفصل 

 نصر ان من القوم اي عليهم: لإلستعالء 
                                                             
دون السنة,مسارنج, مكتبة املنور, شرح خمتصر جدا على متىن االجرومية, العالمة السيد امحد زين دحالن 15  
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 ما كان معه من هللا: للتأكيد 

 ما جاء من بشري: او الزائدة 

 اىل معناه اما التنهاء اللغاية او للمصاحبة او للظررف  (2

 األمثلة

 امتوا الصيام اىل الليل –اىل املسجد األقصى : لإلنتهاء 

 من انصارى اىل هللا: للمصاحبة 

 هل ل  اىل ان تزكى : للظلرف 

 عن معناه اما للمجاوزة او لإلستعالء او من (1

 :األمثلة 

 شعبت عن اجلو  –خرجت عن املدرسة : للمجاوزة 

 فإمنا يبخل عن نفسه اى عليها: لإلستعالء 

 و هو الذي يقبل التوبة عن عباده اى منهم: مبعىن من 

 على معناه لإلستعالء او للمعية او للظرفية او للتعليل او لإلستدراك (2

 االمثلة

  و عليها و على الفل  حتملون الرمحن على العرش استوى و صلى هللا على دمحم: لإلستعالء 

 اتى املا على حبه اى مع حبه : للمعية 
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 و اتبعوا ما تتلوا الشياطني على مل  سليمان اى فيه: للظرفية 

 و لتكربوا هللا على ما هداكم: للتعليل 

 قو هلم على انه كذا و كذا: لإلستدراك 

  يف معناه اما للظرف او للظرف او لإلستعالء (5

 األمثلة

 رضغلبت الروم ىف اداىن اال: للظرف 

 و الصلبنكم يف جزو  النخل اى عليها: لإلستعالء 

 الباء معناه اما للتعدية او لإللصاق او لإلستعانة او للتأكيد  (2

 :األمثلة 

 كتبت ابلقلم : لتعدية 

 فطعت ابلسكني: لإللصاق 

 ترهبون به عدو هللا : لإلستعانة 

 و كفى ابهلل شهيدا: للتأكيد 

 قائمخرجت فإذا به : وقد كان زائدة 
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الالم معناه اما للمل  او لإلختصاص او لإلستحقاق او للتعليل او لبيان احلكمة او  (1

 لتأكيد النفى او لإلنتهاء او لإلستعالء او لإلنتهاء او لإلستعالء او للظرف

 األمثلة

 هلل ما ىف السموت: للمل  

 اجلنة للمؤمنني: لإلختصاص 

 هلم اجر عند رهبم–احلمد هلل: لإلستحقاق 

 وما خلقت الدن و اإلنس اإل ليعبدون : ن احلكمة لبيا

 وماكان هللا ليعذهبم: لتوكيد النفى 

 كل جير الجل اى اىل اجل: لإلنتهاء 

 وإن أسأمت فلها: لإلستعالء 

 ال جيلبها لوقتنا االهو: للظرف 

 الكاف معناه اما للتشبية هو للتعليل او للتأكيد (2

 

 األمثلة 

 دمحم كالبدر: للتشبية 

 اكلت السم  حىت رأسها: املثال . معناه لإلنتهاء اللغيةحىت  (9
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 و الذي نفس بيده -و هللا : املثال . الواو معناه للقسم و يطلق ايضا حبرف القسم (30

 ت هللا : املثال . التاء معناه للقسم ودخل على اإلسم األعظم غالبا (33

 رب رجل كرمي لقيته: املثل . رب معناه للتقليل او للتعليل (32

. اقوين مذ حجج اى من حجج: املثل , ه لإلبتدائية ان كان الزمات ماضيا مذ معنا (31

ومبعىن . ما رايته مذ ليلتنا و منذ يومنا اى ليلتنا و يف يومنا: املثال , و للظرفية ان مان حاضرا

ما رايته مذ او منذ يومني اى من اول هذه املدة اىل : املثال, من و اىل معا ان كان معدودا

 . انتهئه

 

 

 

 

 تعريف اللغة اإلجنليزية  .أ 

يف . كل كليمة واحدة تتمي اىل واحدة من مثاين جمموعات من الكلمات أو جزء من الكالم

 .و هناك مثانية جزء من الكالم. النحوي جزء من الكالم هو فنة لغوية من الكلمات
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 قائمة من اجزاء الكالم  .ب 

 :يليقائمة من جزء الكالم يف قواعد اللغة اإلجنليزية تشملما 

 (verb)بريب  (3

 .قراء, كتب, امثلة ذهب. الفعل يستخدم إلظهار الفعل أو حالة الوجود

 (noun)نون  (2

االسم هو كلمة تستخدم لإلشارة إىل األشخاص و األشياء و املضمون واألحدات والدول 

: امثلة . وظائف  اإلسم كموضو  أو موضو  لفعل و ميكن تعديلها بواسطة صفة. واملشاعر

 .األرض, رسيك, جوين 

 (adjective)أجكتيف  (1

 .مجل: مثل . صفة تستخدم لوصف أو حتديد اسم او ضمري

 (adverb)أدبريب  (2

 . يستخدم ظرف لتعديل ظرف فعل و صفة و حالة اخرى

 (pronoun)فرونون  (5

 .فرونون  هو مستخدم يف مكان اسم او عبارة تظهر اين وميت وكيف وملاذا

 (conjunction)كنجنغشني  (2
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 .و, بل: امثلة. هي كلمة ختدم الربط بني كلمتني او مجلتني يف فقرة كنجنغشني

 (interjeksion)إنرتجكشني  (1

وعادة ما تتبعها عالمات الرتقيم امثلة  عالمة    يستخدم اعرتاض الظهار مفاجأة او عاطفة

 32.وفاصلة, عالمة االستفهام, التعجب

 

 (tense) األزمنة . ج

هناك (. ماضى و مضار )اإلجنليزية إلظهار العمل يف ذل  الوقت تنسيس هو الفعل يف اللغة 

 .مخسة عشر يتوتر يف قواعد اللغة اإلجنليزية

 فريسني تينس .3

. الزمن احلاضر هو الفعل املستخدم للتعبري عن احلقائق و احلدث ونشاط آخر يف الوقت احلايل

وهذا .  الوقت احلضراملضار  يستخدم ايضا إلظهار حقيقة او شيء حدث مرارا وتكرارا يف

 .هو األكثر استخداماً يف اللغة اإلجنليزية

 فريسني كونتينوس تينس .2

 .معأخذ الفعل الذي حيدث يف احلضر او املستقبل, املضار  املستمر هو الفعل إلظهار الرواية

 فريسني فريف  تينس .1

                                                             
16 Amiruddin, easy and fast to learn English(mudah dan cepat belajar bahasa inggris(diktat). 
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وما زال مرتبطا املضار  التام املستمر هو فعل يستخدم إلظهار العمل او احلدث الذي مت عمله 

 .ابحلاضر

 فريسني فرف  كونتينوس تينس .2

. فريسني فرف  كونتينوس تينس هو يستخدم لإلعالن عن إجراء بدأ يف املاضي وما زال مستمرًا

يف هذا التوتر . يستخدم هذا الفعل ايضا لوصف األحداث اليت بدأت يف املاضى وانتهت للتو

وصف هذا الوقت هو السمة املميزة هلذا  .هناك وضوح يف الوقت مثل السنوات و األشهر

 .الفعل

 فاس تينس .5

وهذه  . الفل التوتر هو شكل اثين من الفعل. هو شكل متوتر يصف حداثً معينا يف املاضى

 .مسهة مشرتكة من فاس تينس

 فاس كونتينوس تينس  .2

ا يشري هذ. هو صيغة متوترة تستخدم لإلشارة اىل ان إجراء مايتم يف وقت معني يف املاضى

 النموذ اىل ان اإلجراء قد مت  قبل وأثناء وميكن ان يستمر يف اإلجراء اخر يف املاضى

 فاس فريف  تينس .1
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فاس فريف  تينس هو صيغة الفعل املستخدمة اليت مت إكماهلا يف مرحلة ما يف املاضى قبل 

ميكن ان حتداثإلجراءات اليت حدثت يف املاضى بشكل متكرر او مرة . حدوث اجراء اخر

 . حدة فقطوا

 فاس فريف  كونتينوس تينس .2

فاس فريف  كونتينوس تينس تستخدم ليقول لإلحداث اليت حدثت يف املاضى اىل نقطة معينة 

 .يف املاضى ايضاً 

   

 

 سيمفل فوتور تينس .9

تستخدم لتخرب األحداث اليت ستحدث يف املستقبل تنقسم وظيفة األرمنة اىل جزاين ومها 

 .وتساعد على نداء شخص ما للقيام شيء ما, حتديد عواقب فعل معني

 فوتور كونتينوس تينس .30

فوتور كونتينوس تينس هو صيغة العفل املستخدمة إلعالن اإلجراء الذي سيحدث يف وقت 

 . بدا العمل ولكن مل ينته بعد. معني يف املستقبل

 فوتور فريف  تينس .33
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وقعت او سيتم اإلنتهاء منها فوتور فريف  تينس هو يستحدم إلعالن األحداث او األفعل اليت 

 .يف وقت حمدد يف املستقبل

 فوتور فريف  كونتينوس تينس .32

فوتور فريف  كونتينوس تينس هو صيغة فعل تستحدم للتعبري عن ان هذا اإلجراء سوف يستمر 

 .لفرتة طويلة يف نقطة يف املستقبل

 فاس فوتور تينس  .31

يستخدم . عن املستقبل من منظور املاضىفاس فوتور تينس هو فعل ابللغة اإلجنليزية للتحدث 

او عمل تنبوات او تنبؤات وتقدمي , هذا الفعل لإلعالن عن حدث او سيكون طوعيا او خمططا

يستخدم هذا الفعل ايضا لوصف حدث , يف اللغة اإلجنليزية . و عود مستقبلية يف املاضى

 .ماحيدث او يتم تكرازا او صبح عادة يف املاضى

 وس تينسفاس فوتور كونتين .32

او يقصد , فاس فوتور كونتينوس تينس هو يهدف هاذا الفعل اىل اجراء سيحدث يف املاضى

ابتوتر وصف اإلجراء الذي سيحدث يف وقت معني يف املاضى او استخدامه ايضا إلعالن 

 .التخمني او التقدير على حدث او اجراء سيحدث يف وقت معني يف املاضى
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 فاس فوتور فريف  تينس .35

قد يتم او ال , تور فريف  تينس هو شكل الفعل للحديث عن األشطة اليت ال حتدثفاس فو 

 .ميكن القيام هبا ولكن مل يتم تنفيذها بنجاح يف املاضى

 فاس فوتور فريف  كونتينوس تينس .32

فاس فوتور فريف  كونتينوس تينس هو صيغة تستخدم للتعبري عن اجلمل اليت كان من املمكن 

 .فرتض هذا الفعل او يفرتضي. ان حتدث يف املاضى

 

 

 

 

 

 الباب الثالث

 طريقة البحث

 انوع البحث . أ

ميكن ان يكون البحث . لبحث املقارن هو دراسة تقارن بني اثنني أو أكثر من األعراضا

اما و صفيا نسبيا او مقارنة نسبية  (descriptive-comparative)املقارن
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correlation-compaative) .) دراسة تضاعف أعراضها مرتني أو البحث املقارن هو

مثل اإلختالفات يف دافع العمل بني .وصف مقارن يقارن نفس املتغري للعينات املختلفة. أكثر

االختبار اإلحصاين املستخدم ملقارنة نفس املتغري للعينات املختلفة هو اختبار  .الرجل و املرأة

, مثل. تغريات املختلفة لنفس العينةكما ميكن استخدام وصفي مقارن ملقارنة امل. مستقل للعينة

. املقارنة بني فعالية املفيديو التفاعلية والتدريس القياسي يف التدريب على خدمة العمالء

االختبار اإلحصاين املستخدم ملقارنة املتغريات املختلفة لنفس العينة هو االختبار لعينتني مقرت 

, مثل. تغريات خمتلفة فيما يتعلق بنفس املتغريميكن ان تكون املقارنة بني املتغريات مع م. حتني

اىل جانب املقارنة . االختالفات يف أتثري احلوافز املالية واحلوافز غري املالية على أداء املوظف

  31.ميكن ان مبقارنة العالقة بني املتغري نفسه للعينات املختلفة

د البحث تصفحا البحث التصفح هو يعق. اما من انحية اهدف فالبحث هي حبث التصفح

لكن عند ينظر اىل موضو  البحث هذا البحث   32. ملظاهر املوضو  يف البحث

. ألن موضو  البحث كتب الذي يتعلق مبسألة البحث (library research)املكتب

البحث املكتيب هو البحث يعقد ابستخدام املراجع اما الكتب و سحل و كذل  التقارير 

 39.البحثية من الدراسة السابقة

 موضوع البحث . ب

                                                             
17 Ulber silalahi, metode penelitian social,(bandung: PT Refika Aditama, 2009. 

18
 Kuntjojo,metodologi penelitian (Kediri; Universitas nusantara PGRI Kediri, 2009)h.9 

19
 M.iqbal Hasan,pokok-pokok materi metodologi penelitin dan aplikasinya (bogor; ghalia,2002)h.11 
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 موضو  البحث يف هذا البحث هي مقارنة قواعد اللغة العربية مع اللغة اإلجنليزية

 

 مصادر البياانت . ت

ينقسم . املواد املستخدمة كما دعم احلوث, االبياانت وصفي مذكرة األدلة املقابلة من احلقيقة

 .البياانت األولية و البياانت الثانوية: مصادر البياانت اىل قسمني

و احلوار و , البياانت االولية هي مأخوذ  من   جمال احلصول على املالحظة . أ

الوظيفة و اآلخر , التعليم, املثل متعغري العمر. البياانت تتعلق ابملتغريات املدروسة. اإلستبانة

  20.يسمى البياانت الدموغرافية اإلجتماعى اإلقتصادي

حصل عليها ابحثون بشكل غري  البياانت الثنوية هي مصدر البياانت البحثية اليت . ب

 23(حصلت و سجلت املؤسسة املرتبطة او الطرف األخر)مباشر من خالل الوسيلة 

 :و اما البياانت الثنوية كما تلي

, مكتبة املنور, شرح خمتصر جدا على منت االجرومية, العالمة السيد امحد زيىن دحالن -

 دوانلسنة, مسارنج

                                                             
20

 Ahmad sani supriyanto, masyhuri machfudz, metodologi riset manajemen sumverdaya manusia (malang ; 

UIN Maliki press 2009)h,191 
21 Ibid, h. 194 
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 اود الّصنهاجىحملمد بن دمحم بن د, منت االجرومية -

- ,mulianto Suratman,pedoman praktis dan sistematis mengenal dasar-dasar nahwu pola 36 

jam. 

- Rahmond Murphy,English grammar in use. 

- Amiruddin, easy and fast to learn English(mudah dan cepat belajar bahasa inggris(diktat). 

- Sahkolid Nasution, pengantar lingusitik. 

- Betty Scrhramper Azar,fundamentals of English grammar second edition edisi inggris-

indonesia. 

- M.Isa Anshori,kamus lengkap 100 trilitun inggris-indonesia, Indonesia-inggris. 

- Ulber silalahi, metode penelitian social,(bandung: PT Refika Aditama, 2009. 

 طريقة مجع البياانت . ج

رأى أريكونتو أن طريقة الواثئق هي حبث . الطريقة املستخدمة يف هذا البحث طريقة الواثئق

البياانت عن األشياء  أو متغري السجل و اجلدول و الكتب و اجلرائد و اجملالت و اللوحة 

 22.التذكارية و النقوش و كاتب الشورى و جدول االعمال و غريه

أما اخلطوات املعقدة هبا كما . و هكذا سيوثق الباحثة طريقة التعليم يف كتاب نظم املقصود

 :تلي
                                                             
22

  Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pndekatan praktik (Jakarta : PT Rineke Cipta, 1992), h 200 
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يف هذه املرحلة سجل الباحث مصادر البياانت , مجع البياانت املتعلقة ابلبحث .3

 .املتعلقة مبسألة البحث

 . حثعمل الباحث إختار كل البياانت املطابقة مبسألة الب, تنقيح البياانت اجملتمعة .2

 .تقدم البياانت املختارات, عرض البياانت املنقحة .1

 حتليل البياانت املعرضة .2

 طريقة حتليل البياانت . ث

استخدم هذا البحث الدراسة مقارنة . مجع البياانت بطريقة الواثئق فبعده حتليل البياانت

(studi komparatif )لسبب ذل  هذا التحليل , البياانت الوصفيات حتليل مبضمونه

 21.ابلتحليل الضمىنيسمى 

قال كلوس كريفيندورف التحليل املضمون هو تقنية البحث جلعل االستدالل املمثل 

(repicable)  22.و صحيح البياانت ابهتمام سياقها 

 اما اخلطوات اليت تضع الباحثة يف حتليل البياانت يف هذا البحث كما ايي

 املتشابههو سعي لفرز و حدة اىل األجزاء , اختيار البياانت -3

                                                             
23

 Sumadi suryabrata,metodologi penelitian (Jakarta :CV Rajawali,1983)h,94 
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أوله حتديد وحدة األجزء األصغر املوجودة البياانت اليت متل  املعىن , تنقيح البياانت -2

اخلطوة التالية هي جعل , بعد ان حصلت وحدة. عندما يرتبط برتكيز و مشاكل البحوث

 جعل الرتميز هو توفري رمز على كل وحدة لكي ان تبحث البياانت من اي مصادر. الرتميز

 .يف هذا البحث تستخدم الباحثة حتليل املضون, البياانتحتليل  -1
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 الباب الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 اانتيجة العامة . أ

كما ذكرت الباحثة سابقا يف ابب االول ان الباحثة حددت هذا البحث عن مقارنة 

 .قواعد اللغة العربية مع اللغة االجنليزية

ربية مع اللغة االجنليزية هي اجناز ممتازابانسبة يف نتيجة حبثي حول املقارنة قواعد اللغة الع

هناك . اتضح ان اللغة العربية مع اللغة االجنليزية ال ختتلف كثريا عن اجلانب النحوى  .جمال العلوم

على الرغم ان هناك الكثري من االختالفات . بعض االخرتاعات الىت درستها ابلضبط مع بعضها

لكن املقارنة الىت اقوم هبا بني اللغة العربية . نحوية مع اللغة االجنليزيةالىت متملكها اللغة العربية ال

و هذه الدرسة الطويلة الىت قمت . النحوية مع اللغة االجنليزية ثظهر تقريبا نفس النموج النحوى

عندما علية احب اللغة . بداية هذا التفكري بدات مىن خالل املدرسة. هبا ملدة ستة اشهر

 . االجنليزية

, من شعبة تدريس اللغة العربية . بعد ذل  ذهبت اىل الكلية يف تعليم اللغة العربية و

يف هذا اجلمعي واصلت . ميدان, اجلمعة االسالمية حكومية مسطرة الشمالية , كلية الرتبية 

يف النهاية يف . استكشاف امكاانت لغيت العربية و بعد ذل  دراسة اللغة االجنليزية وتوسيعها

بدات , ويف عملى العلمى. ظهرت فكريت عن اللغة العربية املقارنة مع الغنجليزية , سابعالفصل ال

, ومن هذا التفكري االوىل.  دراسة و استكشاف املقارنة النحوية اللغة العربية مع اللغة االجنليزية
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فمن , لتعلمموحدة يف شكل طريقة ا. اخلص اىل انه اذاكانت املقارنة بني االجنليزية و اللغة العربية

املتوقع ان املدرسني او احملاضرين الذىن يدرسون يف جمال تعليم اللغة العربية  و اللغة االجنليزية من 

ابالضافة اىل . املرجح ان يكون لديهم قدرة اكرب على اعطاء دروس اللغة االجنليزية و اللغة العربية

كيد الن املعلمني او احملاضرين لديهما ان الطالب او الطالب سيكون لديهم املزيد من املعرفة ابلتا 

 ..معرفة اثنني بقدرهتما على اتقان هذه الطريقة

بسبب . يهدف اساس حبثى لتوفري الكفاءة االساسية افضل للمعلمني يف جمال العربية

مفهم هذا البحث ارى ان هناك فرصا ملعلمى اللغة العربية لتحسني مهاراهتم يف جمال اللغة 

يستطيع العديد من املدرسني يف اللغات العربية ان يتمتعوا بكفاءة جيدة يف اللغة . االجنليزية

على . ولكن احلقائق على ارض الواقع تظهر ان القليل منهم يفهم اللغة االجنليزية النحوية. العريب

ولكن عندما . فعل و حرف, يعرف مدرسو اللغة العربية ويفهمون املقصود من اسم, سبيل املثل

هلذا السبب يف الفصل الرابع . ما هو اسم يف اللغة االجنليزية بشكل عام اهنم اليعرفونسئلوا 

 .سوف استكشف وراجع بدقة مقارنة اللغة العربية مع الللغة االجنليزية

 مقارنة اسم يف اللغة االجنليزية . أ

ثة اقسام تنقسم الكلمات العربية اىل ثال. االسم يف اللغة العربية هي لفظ يدل على معىن مفرد 

 .االسم والفعل واحلرف: 

يعرف ابالسناد الية , االسم هو كلمة دلت على معىن يف نفسها ومل تقرتن بزمان وضعا

 .وابخلفض والتنوين وبدخلو االلف واالف وحروف اخلفض وحرف القسم
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املراد ابالسناد الية هو كلمة اسند اليها غريها أو صحة االسناد اليها حنو قرأت و نصرت و  

فاما التاء اسند اليه غريه و هو قرأ و نصر و كتب و كذا الضمائر األخرى الىت تلحق . بتكت

 .ابالسم  أو ابلفعل متصال او منفضال

و هو ما حيدثه عامل من عوامل اخلفض او ماانب عنه كالفتحة , أما اخلفض يطلق ايضا ابجلر

و االسم يف اللغة . األمساء اخلمسةفيما ال ينصرف و الياء يف اجلمع و الصحيح و املثىن و 

 :العربية هناك اربع عشر يعىن

 

 

 مقارنة اسم يف اللغة اإلجنليزية

 (abstract noun)أبسرتك نون  تنقسم اإلسم ابإلعرب
 (concret noun)كونسريت نون نقسم اإلسم ابلتعي
 (collective noun)كوليكتيف نون تنقسم اإلسم ابجلملة

 (singular noun)سينغولر نون  ابلنسبةتنقسم اإلسم 
 (common noun)كومون نون تنقسم اإلسم ابلتسغري
 (compound noun)كومفون نون تنقسم اإلسم ابهليكل

 (contable noun)كونتيبل نون 
 (uncountable noun)أنكونتيبل نون 
 (proper noun)فروفري نون 
 (plural noun)فلورال نون 
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 الفعل يف اللغة العربيةمقارنة  . ب

و ذل  كقام فاهنا . الفعل هو كلمة دلت على معىن يف نفسها و اقرتنت أبحد االزمنة الثالثة

دلت على معىن يف نفسها و هو القيام و ينقسم الفعل ابعتبار زمانه اىل ماض و مضار  و 

 .امر

 :ما دلة على معىن مقرتن ابلزمان  املاضى و عالمته الفعل املاضى . أ

 اتصاله بتاء الفعل مثل فعلت و قتلت .3

 اتصاله بتاء التاءنيث مثل فعلت و قتلت .2

 25اتصاله بياء الضمري يف آخره مثل فتْحت .1

 :ما دل على معىن مقرتن بزمان حيتمل احلال و اإلستقبال و عالمته الفعل املضارع  . ب

-ن-ا)ان يدخل ىف اوله احد حروف املضارعة وهى االلف والنون والياء والتاء  .3

 .واطلق ايضا حبروف انيت حنو انصر( ت-ي

 ان يقبل السني وسوف حنو سأنصر وسوف تعلمون .2

 ان يقبل لن او مل حنو لن اكذب ومل اسكت .1

                                                             
دون السنة, دار احلكمة دمشق, الطبعة الثامنة, ملخص قواعد العربية, فؤاد نعمة 25   
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 :مادل على  طلب وقو  الفعل من الفاعل للمخاطب بغري الالم معالمته والفعل االمر  . ت

 داللته على الطلب حنو اقرأ .2

 اجتهدىقبوله ايء املؤنثة املخاطبة حنو  .1

 .قبوله نون التوكيد اخلفيفة ونون التوكيد الثقيلة حنو اجلسن و اجلسن   .1

  



33 
 

 :يعىن, والفعل ابللغة العربية ينقسم اىل عشرة أنوا 

 افعل املقاربة فعال التعجب
 افعل الرجاء افعل املدح
 افعل الشرو  افعل اخلمسة
 افعل االستثناء افعل النواسخ
 افعل الدم افعل القلوب

 

 الفعل الثالثى والرابعى اجملرد  . ث

كسر   –ضم ضم  –فتح فتح  –فتح كسر  –هى فتح ضم : أيتى الثالثى على ستة اوزان

 –دهور  -وسوس –وأيتى الرابعى اجملرد وزن واحد فعلل مثل رجنم . كسر كسر  –ضم 

ويكون حرف املضارعة من مضارعه مضارعه مضوما ومكسورا ما قبل األخر مثل . طأطأ

 .يطأطأ –يدهور  –يوسوس  –يرنج 

 الفعل املزيد

 .تقاض, اجتأز, الفعل املزيد هو ما زيد على حروفه األصلية حرف او اكثر مثل قّتل

, حرم, والزايدة تكون اما من احد حروف واما من جنس عني او الم الفعل مثل استعلم

 .إصفرّ 

 الفعل الثالثى املزيد
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فاملزيد حبرف واحد تكون عل ثالثة اوزان . ة احرفالفعل الثالثى زاد حبرف او حرفني او ثالث

 :هى

 أشعل, أحسن, افعل مثل اكرم .3

 سامح, زارد, فاعل مثل شاهد .2

 عّلم, كّزم, فّعل مثل قدم .1

 :واملزايد حبرفني تكوم مخسة اوزان هى

 اندفع, انصرف, إنفعل مثل انطلق

 إنتصر, إقرتب, إفتعل مثل إجتمع

 اعوجّ , إحضرّ , إفعّل مثل إمحرّ 

 تعلم, تقّرب, تفّعل مثل تقدم

 تبارى تدارك, تفاعل مثل تباعد 

 :واملزيد بثالثة أحرف تكون على ثالثة أوزان هى

 استغفر, استخرج, إستفعل مثل استقبل

 اخشوشب, افعوعل مثل اعرورف

 اصفارّ , احضارّ , إفعاّل مثل امحارّ 

 الفعل الربعى املزيد
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 : واحد وشىالرابعى  املزيد حمرف واحد أيتى على وزن 

 جتلبب, تزلزل, تفعلل مثل تدحرج

 : الرابعى املزيد حبرفني أيتى على وزنني مها

 اطمأنّ , إفعلل مثل اقسعرّ 

 إقعنسس, إفعنلل مثل  احرجنم

 معاىن املزيد

 الفعل الثالثى املزيد حبرف .2

 بنائة عالمته مصدر مضارع ماضى
 افعل
 اكرم

 يفعل
 يكرم

 افعاال
 اكراما

بزايدة األلف 
 اولهيف 

 

 فاعل
 قاتل

 يفاعل
 يقاتل

 مفاعلة
 مقاتلة

بزايدة األلف 
بني الفاء 
 والعني

للمشاركة بني االسنني غالبا حنو 
قاتل زيد عمرو وقد يكون 
 للواحد حنو قاتلهم هللا

 فّعل
 علق

 يفعل
 يغّلق

 تفعيال
 تغليقا

بزايدة حرف 
واحد من 
جنس عني 

 فعله

للتكثري إما يف الفعل حنو طوف 
وقد يكون يف , الكعبةزيد 

وقد , الفعاعل حنو موت اإلبل
يكون يف املفعول به حنو غلق 

 زيد الباب
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 الفعل الثالثى املزيد حبرفني .1

 بنائة وعالمته املصدر املضارع املاض

 انفعل
 انكسر

 ينفعل
 ينكسر

 إنفعاال
 إنكسارا

ان يكون ماضيه على 
مخسة أحرف بزايدة 
 اهلمزة والنون ىف أوله

للمطاوعة يعىن تصول وبنائه 
أثر الشئ عن تعلق الفعل 
املتعدى حنو كمرت الرجاج 

 فانكسر ذل  الزجاج
 افتعل
 اجتمع

 يفتعل
 جيتمع

 إفتعاال
 إجتماعا

ان يكون ماضيه على 
محسة أحرف بزايدة اهلزة 
ىف أوله والتاء بني الفاء 

 والعني

وبناته للمطاوعة حنو مجعت 
 اإلبل فأجتمع ذل  اإلبل

 افعلّ 
 امحرّ 

 يفعلّ 
 حيمرّ 

 إفعالال
 إمحرارا

ان يكون ماضيه على 
مخسة أحرف بزايدة 
اهلمزة ىف اوله وحرف 
 أخر من جنس الم فعله

وبنائه للمبالغة الزم قيل أللوان 
والعيوب حنو إمحّر دمحم وإعوّر 

 زيد

 تفّعل
 تكّلم

 يفتّعل
 يتّكل

 تفّعال
 تكّلما

ان يكون ماضيه على 
مخسة أحرف بزايدة التاء 
ىف أوله وحرف من جنس 

 عني فعله

وبنائه للتكلف أى حتصيل 
املطلوب شيئا بعد شىيء حنو 

 إمحّر دمحم وإعوّر زيد

 تفاعل
 تباعد

 يتفاعل
 يتباعد

 تفاعال
 تباعدا

ان يكون ماضيه على 
مخسة أحرف بزايدة التاء 
ىف أوله وااللف بني الفاء 

 والعني

للمشاركة بني األثنني فصاعدا 
, عن عمروحنو تباعد زيد 
 تصاحل القوم
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 الثالث املزيد بثالثة أحرف .1

 بنائه عالمته مصدر مضارع ماض
 إفعوعل

 إعشوشب
 يفعوعل
 يعشوشب

 إفعيعاال
 إعشيشااب

ان ميكون ماضيه على ستة 
أحرف بزايدة اهلمزة ىف أوله 
والواو بني العني والالم 

وحرف أخر من جنس الم 
 فعله

للمبالغة الالم حنو 
إعشوشب األرض 
إذا كثر نبات وجه 

 األرض 

 إفعولّ 
 إجلّوذ

 يفعول
 جيلود 

 إفعّواال
 إجلّواذا

ان يكون ماضية على ستة 
أحرف بزايدة اهلمزة ىف أوله 
 والواوين بني العني والالم

للمبالغة الالزم حنو 
 إجلّوذ اإلبل

 إفعالّ 
 إمحارّ 

 يفععالّ 
 حيمارّ 

 إفعيالال
 إمحريارا

ان يكون ماضية على ستة 
أحرف بزايدة اهلمزة ىف اوله 
واأللف بني العني والالم 

 وحرف أخر منجنس الم فعله

للمبالغة الزم حنو 
 إمحاّر بكر
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 الرابعى املزيد. 1

 بنائه عالمته مصدار مضارع ماضى
 تفعلل
 تدحرج

 يتفعلل
 يتدحرج

 تفعلال
 تدحرجا

ان يكون ماضيه على مخسة 
 بزايدة التاء ىف أولهأحرف 

للمطاوعة حنو دحرجت 
احلجر فتدحرج ذل  

 احلجر 
 إفعنلل
 إحرجنم

 يفعنلل
 حيرجنم

 إفعنالال
 إحرجناما

ان يكون ماضيه على ستة 
أحرف بزايدة اهلمزة ىف أوله 
 والنون بني العني والالم االوىل 

للمطوعة حنو إحرحنم 
اإلبل فاحرجنم ذل  

 اإلبل
 إفعللّ 
 إقشعرّ 

 يفعللّ 
 يقشعرّ 

 إفعالال
 إقشعرارا

ان يكون ماضيه على ستة 
أحرف بزايدة اهلمزة ىف أوله 
واحلرف األخر من جنس الم 

 الثانية ىف أخره

للمبالغة الالزم حنو 
 إقشعّر جلد الرجل

  

 مقارنة الفعل ىف اللغة اإلجنليزية . أ

او مهنة  و بريب هو فعل تقسري إلجراء, (verb)الفعل ىف الغة اإلجنليزية تسمى بريب 

إذ حتدثنا الفعل فهذا يعىن أننا . شهد و ليس كذل , كتب, او نشط يقوم به موضو  مثل قرأ

بريب مهنة . بريب هو واحد من العناصر اهلامة ىف اللغة اإلجنليزية. نتحدث عن أصل ىف مجلة

ىن على فإن اجلملة لن يكون هلا أى مع, ألنه إذا مل يتم استخدام الفعل. جدا ىف إعدادة اجلملة

 .اإلطالق

 . حيتوى على اربعة استخدامات خمتلفة متغرية الوقت( verb)الفعل . ب



41 
 

3. Verb-1 (present) 

2. Verb-2 (past) 

1. Verb-3 (past participle) 

2. Verb+ing (present participle) 

 

 انوع الفعل يف اللغة اإلجنليزية .0

Linking verb Finite verb 
Main verb Non-finite verb 
Auxiliary verb Transitive verb 
Attribute verb Intransitive verb 
Action vs stative verb Regular verb 
Auxalary verb Irregular verb 
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 الباب اخلامس

 اخلتمة

 اخلالصة . أ

 :أما اخلالصة ىف هذا البحث كما يلى

 حملة املادة يف مقارنة قواعد اللغة العربية مع اللغة اإلجنليزية .2

ولكن يف اللغة اإلجنليزية هناك .  اللغة العربية تتكون من الفعل و االسم واحلرف قواعد

, (noun)نون, (verb)بريب(. part of speech)مثانية جزء من الكالم 

, (pronoun)فرونون , (adverb)ادبريب, (adjective)ادجيكتيف

,  (conjunction)كوجننغسيون, (preposition)فريفوسيسيون

  (.interjection)نإنتريجكسيو 
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 اللغة العربية

رفاحل فعلال االسم   

 امساء االفعال

 امساء االصوات

 امساء التصغري

 امساء االشارة

 امساء املوصول

 امساء املنسوبة

 امساء الكناية

 امساء االستثناء

 امساء التفضيل

 ظرف الزمان

 ظرف املكان

 االمساء اخلمسة

 امساء اجلمع

 فعال التعجب

 افعل املدح

 افعل الذم

 افعل اخلمسة

 افعل النواسخ

 افعل القلوب

 افعل القلوب

 افعل املقاربة

 افعل الرجاء

 افعل الشروع

 افعل االستثناء

 

 حرف اجلر

 حرف العطف

 حرف النفى

 حرف اجلواب

 حرف التفسري

 حرف الشرط

 حرف التخضيض والتندمي

 حرف العرض

 حرف التنبيه

 حرف املصدار

 حرف االستقبال

 حرف التأكيد

 حرف اإلستفهام

 حرف التمىن

 حرف الرتجي واإلشتقاق

 حرفا التشبيه

 حرف النداء

 حرف اجلوازم
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 اللغة اإلجنليزية  

verb adjective 

 

noun adverb 

 اللغة اإلجنليزية

 

prepositio pronoun 

 

conjuntion iterjection 
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 اإلفرتاحات . ب

 : يرجى من القراء اإلصالح والنقد على والنقد على هذه الرسالة ألهنا من الكمال

لطالب اجلامعة اإلسالمية أن يرشد إلستعمال الطريقة اجليدة عند تعلم اللغة  .3

 .العربية مع اللغة اإلجنليزية

الطريقة اجليدة عند تعلم اللغة العربية مع اللغة   للمعلم ان يرشد إلستعمال .2

 .اإلجنليزية

يرج من مدرس اللغة اإلجنليزية او اللغة العربية ان جتتهد و تصرب ىف تعليم هذا  .1

 .الدرس ىف استخدام الطرق اإلجيابة للوصول اىل جناح الطلبة
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 املراجع و املصادر

 املصادر و املراجع اباللغة العربية . أ

 الكرمالقرآن 

 3922,دار الكتب العلمية: بريت ,جامع الدروس العربية,الشيخ مصطفى الغاليىن 

, مكتبة و مطبعث كرايطم فوترا مسارانغ,منت اجلرومية, حملمد بن دمحم بن داود الّصنهاجى  
3232  

 الربانمج اخلاصر لتعليم اللغة العربية جامعة موالان, القموس املساعد لكتاب العربية بني يدي 
 .2032, مال  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

  2031,دراسات قواعد اللغة العربية, سالم الدين

دا , برْيوت لْبنان, قطر النّدى وبل الصّدى ,مجال الّدين عْبد هللا بن هشام األنصاري املتويف
 2009, الفكر

 3013مصر,(312؟2بغية الدعاة)عثمان بن عمار , ايب بكر  

 اجلزء األول  -(كتاب العني)اخلليل بن أمحد , الفراهيدي 

 (عاملية اللغة العربية و مكانتها بني لغات العامل)عبد الكرمي , خليفة

 اىليمن\صنعاء( لغتنا العربية و عاء ثقافتنا)أمحد يوسف , القرعي

 ايسسكو-(اللغة العربية للجميع)عبد البديع ,قمحاي



46 
 

, مصر, دار احياء املكتب العربية, الثمرات اجلنية, مري بن حسنالشيخ دمحم مجال بن دمحم اال
 دون السنة

 بندونغ, املعارف, الكواكب الدرية, الشيخ دمحم بن امحد بن البارى االهدل 

 دون السنة, دار احلكمة دمشق, الطبعة الثامنة, ملخص قواعد العربية, فؤاد نعمة

, مسارنج, مكتبة املنور, جدا على منت االجروميةشرح خمتصر , العالمة السيد امحد زيىن دحالن
 دوانلسنة

 

 املصادر و املراجع ابللغة اإلندونيسيا . ب

 

 Amiruddin, easy and fast to learn English(mudah dan cepat belajar bahasa 
inggris(diktat). 

Rahmond Murphy,English grammar in use, New York: cambrige university press, 
1985.  

mulianto Suratman,pedoman praktis dan sistematis mengenal dasar-dasar nahwu 
pola 36 jam,cv binawah, 2012. 

Sahkolid Nasution, pengantar lingusitik (medan IAIN press 2010) Cet 1 

Betty Scrhramper Azar,fundamentals of English grammar second edition edisi 
inggris-indonesia, (Jakarta:binarupa aksara,1993) 

M.Isa Anshori,kamus lengkap 100 trilitun inggris-indonesia, Indonesia-inggris, 

penerbit:nur ilmu. 

Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pndekatan praktik (Jakarta : PT 
Rineke Cipta, 1992), 
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Kuntjojo,metodologi penelitian (Kediri; Universitas nusantara PGRI Kediri, 2009( 

M.iqbal Hasan,pokok-pokok materi metodologi penelitin dan aplikasinya (bogor; 
ghalia,2002) 

Ahmad sani supriyanto, masyhuri machfudz, metodologi riset manajemen 
sumverdaya manusia (malang ; UIN Maliki press  

Sumadi suryabrata,metodologi penelitian (Jakarta :CV Rajawali,1983 

Kamus lengkap bahasa Indonesia modern.  

Ulber silalahi, metode penelitian social,(bandung: PT Refika Aditama, 2009. 
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 معجم الكلمات الصعبة
 الرقم اللغة العربية المعنى

Tingkat 

 
 طبقة

1 

Sesungguhnya 

 
 حقيقي

2 

Dihasilkan 

 
 ينتج

3 

Pola 

 
 تصميم

4 

Kajian 

 
 دراسة

5 

Doktrinal 

 
 مذهب 

6 

Normatif 

 
 معياري

7 

Idealistik 

 
 فكري

8 

Mengaburkan 

 
 يبهم

9 

Konteks 

 
 سياق

11 

Mengadopsi 

 
 يتبنى

11 

Kritisisme 

 
 انتقادي

12 

Legitimasi 

 
 شرعية

14 

Titik tolak 

 
 نقطة االنطالق

15 

Relevan 

 
 متشابه

16 

Tertarik 

 
 منجذب 

17 

Klasik 

 
 تقليدية

18 

Individual 

 
 شخصي

19 

Sosial 

 
 اجتماعي

21 

Melibatkan 

 
 توريط

21 

Kekerasan 

 
 تصلب

22 

Dekadensi 

 
 انحطاط

23 

Setara 24 يعادل 
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Taksiran 

 
 تخمين

25 

Penghargaan 

 
 تقدير

26 

Motif 

 
 رسم

27 

Dianut 

 
 اتبع

28 

Menimbulkan 

 
 أبرز

29 

Minat 

 
 رغبة

31 

Bercorak 

 
 بشكل

31 

Psikologis 

 
 نفسي

32 

Rumusan 

 
 رمز 

33 

Gejala 

 
 ظاهرة

34 

Pernyataan 

 
 بيان

35 

Kenyataan 

 
 واقعة

36 

Pertimbangan 

 
 حساب

37 

Susunan 

 
 تركيب

38 

Objektif 

 
 موضوعي

39 

Kapasitas 

 
 سعة

41 

Empati 

 
 تقمص وجداني

31 

Bertolak 

 
 انطلق

42 

Spritual 

 
 ديني

43 

Persepsi 

 
 مالحظة

44 

Pencatatan 

 
 تسجيل

45 

Variabel-variabel 

 
 متغيرات

46 

Indeks 

 
 فهرس

47 

Material 

 
 مادية

48 
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Surat kabar 
 

 صحف
49 

Eksplisit 

 
 صراحة

51 

Generalisasi 

 
 تعميم

51 

Manifestasi 

 
 إظهار

52 

Rumusan masalah 

 
 صياغة البحث

53 

Manfaat penelitian 

 
 فوائد البحث

54 

Latar belakang masalah 

 
 خلفية البحث

55 

Analisis 

 
 تحليل

56 

Nilai 

 
 قيمة

57 

Metodologi penelitian 

 
 طرق البحث

58 

Metode pengumpulan data 

 
 طرق جمع البيانات

59 

Metode analisis data 

 
 طرق تحليل البيانات

61 

Syair 

 
 ديوان

61 

Nilai-nilai 

 
 قيم

62 

Hijrah  

 
 هجرة

63 

Dilahirkan 

 
 ولد

64 

Kebudayaan 

 
 ثقافة

65 

Terkenal 

 
 اشتهر

66 

Wafat 

 
 وفاة

67 

Bersungguh-sungguh 

 
 جاهدوا

68 

Menolong 

 
 نصروا

69 

Berpegang teguh 

 
 اعتصموا

71 
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 سرية الباحث

 العالمة . أ

 أفرينشى  أوسناندار:    االسم

 12321022:   الرقم األساسي

 اللغة العربية/ علم الرتبية والتعليم :   الشعبة/ الكلية 

 3995جانواري  03, ساويت سيربنخ:  املكان وتريخ امليالد

 ساويت سيربنخ، لنجكت:    العنوان

 

 املراحل التعليمية  . ب

 2002ساويت سيربنخ ىف السنة  052033املدرسة اإلبتدائية احلكومية  -

   2009املدرسة الثانوية احلكومية ساويت سيربنخ ىف السنة  -

 2032املدرسة األلية ساويت سيربنخ ىف السنة  -

 2032سومطرة الشمالية ىف السنة اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -
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