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  الباب الرابع

  دونسيةاإلنفي اللغة  adjektivaالعربية و في اللغة المقابلة بين الصفة 

  

محدا هللا، لقد فرغ الباحث يف ذكر مفهوم الصفة عند اللغتني، يعىن اللغة العربية 
واللغة اإلندونيسية يف األبواب السابقة. ويف هذا الباب الرابع سيقوم الباحث بالتحليل التقابلي 

وهو إجراء عملي للمقارنة بني اللغتني، العربية واإلندونيسية لنيل أوجه الشبه  بينهما.
  واإلختالف. ويستخدم الباحث يف التحليل التقابلي على اخلطوات التالية:

 ية سيدوناإلن adjektivaالعربية و  صفةالمقابلة بين ال  .أ 

كتابـــة    ،مـــةاعـــد أساســـية الـــيت حتكـــم ـــا يف تصـــنيع الكلقو للغـــة اخلاصـــة أن عرفنـــا، 
فيهما أوجـه الشـبه يف منها أن نعلم  مثل اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. كانت أو منطوقة.

ــتالف يف جانــــب  ــبواحــــد واالخــ ـــاأخر. جانــ ــوال  كمـ ـــا أجنــــد يف اللغــــة العربيــــة أحــ يف لفاظهـ
بينهـا هلـا إعـراب الـذي يفـرق ـا  والنكـرة. ،املعرفـةو واجلمـع،  واملثـىن، ،املفـردو املذكر واملؤنث، 

  .اللغة اإلندونيسيةبخالفا  واألخرى.
ـــفة  ــل الصــ ــاأومثـــ ـــد فيهـــ ـــة مل جنــ ـــة العربيــ ـــطلح و النعـــــت يف اللغــ  adjektivaمصــ

predikatif, adjektiva atributif, frase adjektiva koodinatif, frase adjektiva 

suborfinatif  فــال  عكــس يف اللغــة اإلندونيســيةالولــو قــد جنــدها يف بعــض العربيــة. وكــذلك
  النعت احلقيقي، النعت املفرد، النعت شبه اجلملة، حذف النعت، وغريها. مصطلحجند 

ــتالف ،ومـــن ذلـــك ــا أوجــــه الشـــبه واالخــ ــيت هلـ ــنيفات الصـــفة الــ  ،جيــــد الباحـــث تصــ
الـيت هلـا أوجـه الشـبه   adjektivaوسيقوم الباحث باملقابلة بينهما وهـي بانتخـاب الصـفة أو 

  ية واإلجنليزية. وهي كما يكون يف اجلدول األيت : العرب ،واالختالف يف اللغتني
  

قم
لر

ا
  

 ،واالختالف في اللغتين للصفة أوجه الشبه

  ةندونيسيالعربية واإل
  األمثلة

 adjektiva dasar  نعت املفردال  1
  ُحمَمٌد ُمَوظٌف ُجمَْتِهدٌ َجاَء 

Telah datang Muhammad 
yang rajin  
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2  
اجلامد املنسوب نعت 

  اليه
adjektiva 
turunan 

  اَىل الُلْبناَن ةٌ ي َعَربِ فَاِطَمٌة َمْرأُة َذَهَبْت 
Fatimah yang wanita Arabi 
itu telah pergi ke Libanon 

 derajat  املقارنة  4
perbandingan 

  ِمْن َعِليّ  ْكبَـرَ أَ  اً رأيُت ُحمَمد
Aku melihat Muhammad 
yang lebih besar dari Ali  

 urutan sifat  النعت ترتيب  5
  ِلَعمي النِظْيفُ  البَـْيُت الَكِبيـْرُ 

Rumah besar dan bersih itu 
milik pamanku  

 frase adjektiva  نعت اجلملةال  6

َجَلَس الرُجُل يـَْلَبُس الثـَْوَب األْزَرق 
  ِجبَاِنيب

Orang yang memakai 
pakaian kebiru-biruan itu 
telah duduk di sampingku  

    

 ية دونساإلن adjektivaالعربية و  صفةأوجه الشبه واإلختالف بين ال  .ب 

, يةدونيسـاإلن adjektivaيف هذا الفصـل سـيقدم الباحـث املقابلـة بـني الصـفة العربيـة و     
  وجه أخرى كما سيأيت بياا : أو وهي من وجه تقسيمها 

  adjektiva dasarنعت املفرد .1

 وجه الشبه   ) أ

" و املوظــف. كمــا يف املثــال أن "مجلــة الشــبهلــة و مجاللفــظ مفــردا الكــان  )1(
pegawai  .وكذا، لفظ "جمتهد" و لفظان مفردان rajin. 

 
 وجه االختالف   ) ب

 ،إن كــان مفــردا ففــّرد ،وهــي تطــابق املنعــوت ثانيــا ومجعــاقــد تكــون الصــفة        
 Duaَصـاحلَِاِن (الَزيْـَداِن الإن كان مجعا أو ثانيـا فجعلـه مجعـا أو ثانيـا. مثـل َجـاَء 

Zaed sholeh telah datangــا مفــردا  دونيسـية) ومل تكــن اإلنمثلهــا مــع كو
وكــذلك تطــابق الصــفة العربيــة منعوــا يف اإلعــراب والتنكــري والتعريــف يف  دائمــا.

  ذكري والتأنيث.تالـ
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 adjektiva turunanليه  إنعت اجلامد اسم املنسوب  .2

 وجه الشبه   ) أ

وكانـــت ة. ندونيســـيإمـــا للعربيـــة واإل مسيـــةتوجـــد هـــذه الصـــفة يف اجلملـــة اال       
ــبة. مثـــل  ــن النسـ ــى أـــا بعـــض مـ ــْت تـــدل علـ ـــْرأةٌ ذَهبَـ ـــاَن ةٌ يـــَعَربِ  فَاِطَمـــٌة َم  اىل الُلْبن

“Fatimah yang wanita Arabi telah pergi ke Libanon”  فالكلمـة
  .  عربالمها املنسوب إىل  Arabiو  "عربية"

  
 وجه االختالف   ) ب

مثـــل  ،اللغـــة العربيـــة منســـوب إليـــه يف التـــذكري والتأنيـــث تطـــابق النســـب يف       
. دونيســية مثلهــااإلن يف فلــيس "َعــَرِيب ُعَمــر َرُجــٌل "وكــذلك  ،"ةٌ يــَعرَبِ  َفاِطَمــٌة َمــْرأةٌ "

يف اإلندونيســة املنســوبة لكــن، هــذه الصــفة  فــال فــرق فيهــا بــني الرجــال والنســاء.
 ,ilmiahمثـــل:  i, -ah–بزيـــادة  (kata serapan)خاصـــة للكلمـــة الغربيـــة 

surgawi, hewani.  وadejektiva turunan  يف اللغـــة اإلندونيســـة لـــيس
  .يف األمساء املتصرفة، لكن الصفة ة فحسبللصفة املنسوب

  
  derajat perbandinganالصفة املقارنة  .3

 أوجه الشبه   ) أ

"  ْن َعلِـيّ ِمـ ْكبَــرَ أَ  رأيـُت ُحمَمـداً  توجد فيهما درجة املقارنة للصـفة. مثـل "        
Aku melihat Muhammad yang lebih besar dari Ali  

  
 وجه االختالف   ) ب

فحسـب دون  خمتلفـة بـني األمـرين فـأكثريوجد التفضيل يف العربية لدرجـة        
.  ”.Saya tidak serendah seperti yang engkau kira“ :ة. مثـلااملسـاو 

 ,ekuatif, komparatifهيو ية مثلها. وهلا ثالثة درجات دونيساإلنيف فليست 

superlatif .:مثل   
Tuti secantik ibunya 
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Restoran ini kurang bersih daripada restoran itu. 

Paling lama dua jam yang saya perlukan untuk menyelesaikan soal 

ini. 

 

   urutan adjektivaالنعت  ترتيب .4

 وجه الشبه   ) أ

البَـْيــُت " :وهــي أكثــر مــن واحــد. مثــل ،بعــد املوصــوفتوجــد الصــفة فيهمــا       
 Rumah besar dan bersihية دونيسـوكـذلك يف اإلن "لَِعمـي النِظْيـفُ  الَكِبيـْـرُ 

itu milik pamanku.  

  
 وجه االختالف   ) ب

ــع بعــــد املوصــــوف، جيــــ   ــة تقــ ن تكــــون الداللــــة أال إب أن الصــــفة يف اللغــــة العربيــ
ــالنكرتني، ف ــوز أن تقــــدياخلاصــــة كــ ــن املو ميجــ ــن الصــــفة يف اللغــــة ها عــ ــوف. لكــ صــ

تـــدل املوصـــوف إذا كانـــت اجلملـــة الصـــفة  واقفـــة علـــىاإلندونيســـية جتـــب الصـــفة 
 panjang tangan, ringanعبـارة اصـطالحية أو مبعـىن املقارنـة. مثـل: علـى 

tangan, merah delima, hijau daun.  
 
 

 frase adjektiva اجلملة النعت .5

 وجه الشبه   ) أ

ــا        ــةاالنعـــت توجـــد فيهمـ ــبه اجلملـــة. جلملـ ــل:  او شـ ــَبُس مثـ ــُل يـَْلـ ــَس الرُجـ َجلَـ
“الثـَـــْوَب األْزَرق ِجبَـــاِنيب.  Orang yang memakai pakaian kebiru-

biruan itu telah duduk di sampingku”  "هـي  أن "يلـبس الثـوب األزرق
  اجلملة الفعلية.  
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 وجه االختالف   ) ب

وجمـرورا كانـت  اوشبه اجلملة، جار  الصفة اجلملة امسية كانت أو فعلية فيهاتوجد 
ــــا.  ــــب و أو ظرفـ ــــا ترتكـ ـــن فيهـ ــذا، لكــ ــل هـــ ــــد مثـــ ــية توجـ ــــة اإلندونيســـ ـــة اللغـ يف اللغــ

بكلمتني متضادين أو مرتادفني أو بتكرار الكلمة. وتسـمي يف اللغـة اإلندونيسـية 
ــ  -Orang yang memakai pakaian kebiruمثـل: . frase adjektivaبـ

biruan itu telah duduk di sampingku  
  
  

يف اللغة  adjektiva ليسهل فهم وجه الشبه واختالفها عن النعت يف اللغة العربية و
 العام ألوجه الشبه واإلختالف بني الصفة يف اللغتني اإلندونيسية فيقدم الباحث اجلدوال

  يف الصحيفة األتية.
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