
أ

اللغة اإلنجليزيةالضمائر فى اللغة العربية وتقابلها فى
) اإلجنليزيةحبث الوصفى املقارنة بني اللغة العربية واللغة (

البحث العلمي

:إعداد
زهرة األوىل

طالبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني

١٢٠٧٠٠٢٨٦:رقم القيد 

الدينية للجمهورية اإلندونيسيةوزارة الشؤون 
جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية الحكومية لنجسا

م٢۰۱٦/ ه۱٤۳٧



أ

بسم اهللا الرحمن الرحيم

           

) ٢:يوسف(
أرشدوا . " مسع النيب رجال قرأ فلحن فقال رسول اهللا: عن أىب الدرداء رضى اهللا عنه قال

" أخاكم
)) صحيح : تعليق احلافظ الذهىب يف التلخص: صحيح اإلسناد وخير جاه(( 

٢ج –املستدرك على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهىب ىف التلخيض ( 
) ٤٧٧ص \
ومن أحب : أحب الرسول العرىب أحب العربومن: من أحب اهللا تعاىل أحب رسوله" 

ومن أحب : , العرب أحب العربية
" ته إليها

) النيسابوري ىف مقدمة فقه اللغة وسر العربية لىبأبو منصور الثع( 



ب

إهداء إلى والدي ووالدتي
املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف 

نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري تقدمة إجالل واحرتام
أساتذي الذين أدين هلم بالكثريإىل 

تقريرا وإجالال 
إىل من هم عندي يف مقام االبن واالبنة 

مودة وتقريرا ورغبة يف التقدم العاملى 
حيرتق والذين مل يعتقدوا إىل الذين ملينضح و ملإىل الذين يعتقدون بأن النحو العرىب

رسل حضارة أسهمت حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها
. دمة اإلنسانخوتسهم يف 



ج

شكر وتقدير

, وأسأله جزيل النوال, وأشكره على فضله املتوال, احلمد هللا على كل حال
وعلى آله , وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين, والثبات يف احلال واملال

: أما بعد, والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين, وأصحابه الغر امليامني
فله سبحانه أهلج باحلمد , بحثوقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا ال

–على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين , فلك احلمد يا ريب حىت ترضى, والثناء
أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف –بعد محد اهللا تعاىل 

ومل يكن حيدوهم إال , خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت
: ومنهم. العمل اجلاد املخلص

كلية الرتبية وتأهيل املعلمنيعميد, مساحة األستاذ الدكتور احلاج ذوالقرنني- ١
. وت كاال اإلسالمية احلكومية لنجساجامعة زاوية تش

رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية , املاجستري, ناصرحممدمساحة األستاذ- ٢
.جلامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجساوتأهيل املعلمنيالرتبية

املشرف األول الذى أفاد الباحثة , املاجستري , موتيا رمحةمساحة األستاذ- ٣
علميا وعمليا ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

.شكر والتقديرفله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم ال, حىت اإلنتهاء منه
فحقًا يعجز لساىن عن , املشرف الثاىن, املاجستري, مساحة األستاذ موليادى- ٤

شكره وتقديره فقد قدم للباحثة  كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم 
وكان لتفضله مبناقشة , يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهها



د

هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحثة فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم 
. الثواب واجلزاء

كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف شعبة تعليم 
فلهم من .اللغة العربية بقسم الرتبية جبامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا

كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا البحث  
. عىن خري اجلزاء

أما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي الذي كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا 
ووالديت احلبيبة , البحث مبا غرسه ىف نفسي من حب للعلم واملعرفة واالخالص ىف العمل

. ها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتىاليت يطوق فضل
وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل 

واهللا . هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان, خري الوجود ولو بكلمة تشجيع
. ويل التوفيق

٢٠١٤مارس ٢٥,لنجسا
الباحثة

) نرحاميدة(
١٢٠٧٠٠٢٧٢: رقم التسجيل



ه

اللغة اإلنجليزيةالضمائر فى اللغة العربية وتقابلها فى
) اإلجنليزيةحبث الوصفى املقارنة بني اللغة العربية واللغة (

البحث العلمي

جلامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية قدمت إىل كلية الرتبية وتأهيل املعلمني

بلنجسا

S.Pd.Iللحصول على شهاة 

اإلسالميةالرتبيةىف علم 

من

زهرة األوىل

١٢٠٧٠٠٢٨٦: رقم القيد 

طالبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني

موافقة مشرفني
املشرف الثاين املشرف األول

املاجستري, موتيا رمحةاملاجستري, حممد ناصر
: رقم التوظيف١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠٨: رقم التوظيف 



و

اللغة اإلنجليزيةالضمائر فى اللغة العربية وتقابلها فى
) اإلجنليزيةحبث الوصفى املقارنة بني اللغة العربية واللغة (

ملناثشتهالىت عينتلجنة الأمام العلميذا البحثهلاملناقشةمتت
S.Pd.Iوقد قبل أمتاما كمادة من املواد املقررة للحوز على الشهادة 

م٢٠١٦أغوستوس ٢:  تاريخيف ال
ه١٤٣٧شول ١٥

: ةاألساتذة وتتكون جلنة املناقشة من الساد

: التوقيعاملناقشةرئيسااملاجستري , برهان الدين- ١
١٩٧٦٠٨٢٣٢٠٠٩٠١١٠٠٧: رقم التوظيف

:التوقيعتريالسكر املاجستري , موتيا رمحة- ٢
:رقم التوظيف

:التوقيعاألولاملناقشةاملاجستري, فضلىحممد - ٣
١٩٨٠٠٢٢٦٢٠٠٧١٠١٠٠٢:رقم التوظيف

:التوقيعالثانيةاملناقشةاملاجستري , حىت صربي- ٤
: رقم التوظيف

مبعرفة عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني 
اإلسالمية احلكومية لنجساوت كاالتشزاوية جبامهة

الدكتور أمحد فوزي، املاجستري
١٩٧٥٠٥٠١١٩٨٥١٢١٠٠١: رقم التوظيف



ز

إقرار الطالبة

:وبيانايت كاآليت, أنا املوقعة أدناه
زهرة األوىل:االسم الكامل 
١٢٠٧٠٠٢٨٦:رقم التسجيل 

Idi Raya: العنوان 

S.Pd.I يف شعبة تعليم
: اللغة العربية جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا حتت عنوان

اللغة اإلنجليزيةالضمائر فى اللغة العربية وتقابلها فى
وإذا ادعى . 

ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على شعبة تعليم اللغة العربية جامعة زاوية , ذلك
. ومية لنجساجوت كاال اإلسالمية احلك

. وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك, هذا
٢٠١٥مارس ٢٥, لنجسا

توقيع صاحبة اإلقرار

زهرة األوىل
١٢٠٧٠٠٢٨٦



ح

ص البحثلخستم
املشرف .الضمائر ىف اللغة العربية وتقابلها ىف اللغة اإلجنليزية,م٢٠١٦,زهرة األوىل

.املاجستريموتبا رمحة: واملشرف الثاين, املاجستري,ناصرحممد :األول

يف اللغة اقابلهتيف اللغة العربية و الضمائر" إن املوضوع يف هذه الرسالة 
فرع من فروع اللغة العربية الضمائرواختارت الباحثة هذا املوضوع ألن " ليزيةاإلجن

. الىت تستعمل يف اجلملة املفيدة ملعرفة قواعدمهاليزيةواإلجن
) ليزيةالعربية واإلجن(ىف اللغتني أقسام الضمائر وما ه: يعىنالبحثوأسئلة 

. املساوات واملفارقات بينهماووما ه
. لكتابة هذه الرسالة هو منهج الوصفى واملقارنةومنهج البحث

: هىأما نتائج هذا البحث
إن الضمائر ىف اللغة العربية: بينهما هىإن املساوات - ١

: مثل
.أنتم أننتَّ أنا حنن أنتما أنِت أنَت مهاهيهممها

.يعىناإلجنليزيةكان ىف اللغة أما الضمائر ىف اللغة العربية سواء  
they he, she, itI We you

: أن تتصل بالفعل أو باإلسم مثلالضمائر ىف اللغة العربية: إن املفارقات بينهما- ٢
كتابك,حاضروه

الضمائر ىف اللغة اإلجنليزية ال تأليف كما يقال ىف اللغة العربيةو 
Contoh : I came, I saw.



ط

باللغة اإلندونيسيةص البحثلخستم
zahratul awla 2016. Kata Benda Dalam Bahasa Arab Dan Dalam Bahasa Inggris
pembimbing: 1) Mohd. Naasi, M.A , Pembimbing 2: Meutiab Rahmah, M.A.

. Judul yang dipilih penulis adalah " Kata Benda Dalam Bahasa Arab dan
Inggris Serta Perbandingannya Dalam Dua Bahasa Yaitu Dalam Bahasa Arab dan
Inggris,  peneliti memilih judul ini karena kata penghubung adalah bagian dari
bahasa arab dan bahasa Inggris yang digunakan dalam kalimat sempurna, adapun
studi perbandingan keduanya sangat penting untuk kita pahami khususnya bagi
guru-guru dan murid-murid, didalam pembelajaran bahasa, sehingga mereka
mengetahui perbandingan keduanya. maka peneliti ingin mencari persamaan dan
perbedaan antara kata penghubung dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apa pembagian kata
penghubung dalam dua bahasa yaitu dalam bahasa arab dan bahasa Inggris, dan
apa saja persamaan dan perbedaan keduanya.

Metode penelitian: menggunakan metode perbandingan dengan menela'ah
buku-buku yang berhubungan dengan judul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaan
antara kata penghubung dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris.

1- Persamaan diantara keduanya:
Sama-sama memiliki Kata  Benda yaitu:

they he, she, itI We you
2- Perbedaan diantara keduanya:

Didalam Bahasa Arab Kata Benda bersambung dengan fiil atau isem

حاضروه: مثل

sedangkan dalam bahasa inggris tidak ada. Contoh : I came, I saw
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محتويات البحث

..........................................................صفحة الغالف 
..............................................................ورقة فارغة 
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ب..................................................................إهداء 

ج ..........................................................الشكر والتقدير 
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١.......................................................املقدمة -أ
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ك

٣...........................................طالحات صحتديد امل-و
٤.................................................منهج البحث -ز

الفصل الثاني 
.................................................اإلطار النظري
.........................العربيةاللغة قواعد يف الضمائرمباحث 

.........................يف اللغة العربيةالضمائرتقسيم-أ
..................يف اللغة العربيةالضمائر كيف استعمال- ب
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........................اإلجنليزيةيف اللغةالضمائرتقسيم-أ

................اإلجنليزية يف اللغةكيف استعمال الضمائر - ب
الفصل الثالث 

.............اإلنجليزيةفي اللغة العربية وفي اللغة الضمائرمقابلة 
..............................................املساوات بينهما -أ

..............................................املفارقات بينهما - ب
الفصل الرابع 

..........................نتائج البحث والتوصيات والمقترحات 
.................................................نتائج البحث -أ

..............................................توصيات البحث - ب
.............................................مقرتحات البحث - ج



ل

قائمة المراجع  
.................................................املراجع العربية-أ

............................................املراجع اإلندونيسية - ب



١

الفصل األول
اإلطار العام 

مقدمة -أ 
واللغة العربية مدة من املواد الىت تعلم ىف اللغة العربية لغة أجنبية ىف بالدنا، أن 

تعلمها يهم اللغة الىت أن أة العربية من اللغ. املدارس واجلامعات ىف العامل اإلسالمي
اإلسالم، واللغة العربية هلا 

أربع واللغة العربية هلا . املطالعةدثة، و ااحملالصرف، والبالغة، و فروع العلم هو النحو، و 
للوصول إىل املهارات اللغوية .مهارات هي مهارة اإلستماع والكالم والكتابة والقراءة

صوات ألاألربعة البد للمتعلم أن يهتموا عن تدريس عناصر اللغة وهى تدريس ا
.واملفردات والرتاكيب أواللغوية

يفختتص لضمائر اع الذي و ضوامل
آخرها أى يتغري شكل(ألنهنحوالقواعد 

).الكالمأى ال يتغري شكل آخرها بتغري موقعها ىف (أو مبنية )بتغري موقعها ىف اجلملة
وقواعد الصرف فتختص ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغيري بالزيادة أو 

لضمائر هي أنا. وىف القرآناللغة العربيةيف النصوصستعماله الضمائر كثري فا. بالنقص
أنت، هو، وكالتاء من نا، أ: ، مثل غائبخماطب أومبّىن يدل على متكلم أواسم 

.١)يكتبون(وكالواو من ) وكتبتكتبت كتبت و (
اإلجنليزيةيف اللغة العربية واللغةالضمائربني اللغتني عن أما دراسة املقابلة

حىت يفهم املقابلة بينهما ولذلك أن يفهم هذا األمور يف تعلم القواعد من رسةدمهم يف

٧٦:ص،)٢٠٠٥،دار احلديث: القاهرة(،جامع الدروس العربية،مصطفى الغالبيين١



٢

فيدة ويسهل أيضا الطالب املاإلعرب والبناء والتذكري والتأنيث الىت تستعمل ىف اجلملة 
.واإلندونيسية كاللغة واإلحتاديةبني الدول اإلسالموالطالبات يف اللغة العربية كاللغة 

يف اللغة الضمائروهنا اختارت الباحثة هذا املوضوع ألّن مل جند املراجع اخلص 
. حثهانة العربية ليقسم اللغىفدافع على الطلبةيحىت اإلجنليزيةيف اللغةاالعربية وتقابله

.    هذا البحثىف قصاوهذا طبعا كثري الن

أسئلة البحث-ب 
:وأما أسئلة البحث ىف هذه الرسالة هى

؟اإلجنليزية ويف اللغةالضمائر يف اللغة العربيةأقسامما هي- ١
؟اإلجنليزية يف اللغة ااملساوات واملفارقات بني الضمائر وتقابلهما هي- ٢

حثأهداف الب-ج 
:أما أهداف البحث يف هذه الرسالة فهى كما يلى

.اإلجنليزيةويف اللغةالضمائر يف اللغة العربيةأقسامملعرفة- ١
.اإلجنليزيةيف اللغةاملعرفة أوجه املساوات املفارقات بني الضمائر وتقابله- ٢

أهمية البحث -د
:تتلخص أمهية هذا البحث يف اآلتية

جانب النظرى -١
.يف اللغتنيبالضمائرعن قواعد الىت تتعلق من مراجع أن تكون مرجع 



٣

جانب التطبيق-۲
. اللغتنيالضمائر ىف، أن يكون عاملا عن باحثةلل: أوال
.اللغتنيالضمائر ىفأن يكون مساعدة يف فهم، قّرئلل: ثانيا

حث حدود الب-ه
:يف اآلتيةحتددت الباحثة يف هذا البحث 

بتقابل الضمائر بني اللغتني،ددت الباحثه موضوع هذا ح: احلدود املوضوعية- ١
.  اإلجنليزيةيعىن اللغة العربية واللغة 

م٢٠١٦-٢٠١٥جرت هذا البحث يف العام الدراسى : احلدود الزمانية- ٢

تحديد المصطلحات - و
:وهذا املصطلحات كما يلى 

الباطن واإلصطيالحايدل علىماأن: قال عابس حسن يف كتابه:اللغةالضمري- ١
أنا،: فاملتكلم مثل) متكلم، أو خماطب، أو غائب: مد يدل على اسم جا(

وأد يناه  ...حنن عرفنا واجبنا–أنا عوفت واجىب : حنو . والياء، وحنن، وناوالتاء،
كامال

:ىف حنو...وفروعهاأننت، والكاف،أنتم،أنتَما،...أنَت، أنتِ : واملخاطب مثل
...إن أباك قد صانك



٤

يصون احلر وطنه : هي، هو، مها، هم، هن، واهلاء ىف مثل : والغائب مثل 
٢.وكذا فروعها...حبياته

الضمائر أمساء مبنية يف حمل رفع أو أن : إبراهيم مشسد الّدينوقال يف كتابه
٣.ب أو جّر ، حسب موقعها يف اجلملةنص

:يف اللغة اإلجنليزية(pronoun)الضمري- ٢
pronoun is a word that replace of noun, like (name of

people,animal,etc) I, you, he, she, it, we, they4

A pronoun (I, me, he, she, herself, you, it, that, they, each, few, many, who,
whoever, whose, someone, everybody, etc.) is a word that takes the place of a
noun. In the sentence Joe saw Jill, and he waved at her, the pronouns he and her
take the place of Joe and Jill, respectively. There are three types of pronouns:
subject (for example, he); object (him); or possessive (his).

A pronoun is used in place of a noun or nouns. Common pronouns include
he, her, him, I, it, me, she, them, they, us, and we. Here are some examples:

INSTEAD OF: Luma is a good athlete.

She is a good athlete. (The pronoun she replaces Luma.)

INSTEAD OF: The beans and tomatoes are fresh-picked.

They are fresh-picked. (The pronoun they replaces the beans and tomatoes.).5

٢١٧: ص،دون سنة،دارالعلوم جامعة :القاهرة( ،اجلزء األول،النحو الواىف،عابس حسن٢
،)١٩٧١سنة،دار الكتب العلمية،نةلبنا: بريوت(،مرجع لطّالب يف اإلعراب،إبراهيم مشسد الّدين٣

٦٨. ص
4 Surawan Martinus, Sukses Menyelesaikan Toefl,(Yogyakarta: Trans Media

Pustaka,2008). Hal. 9.
5 Jane Straus, The Blue Book Of Grammar And Punctuation, (Surabaya: Indah, 2011),hal.

20.



٥

وقد وصلت إلينا . : اللغة العربية- ٣
وما وراه الثاقات الشريفة،القرآن الكرمي واألحاديثوحفظها لنا . من طريق النقل

٦.من منشور العرب ومنظومهم

اللغة اإلحنادية اجلمع شعب إلندونيسية الذى كان أصلها اساس :هياإلجنليزية- ٤
٧. جرمانمن اللغة

هاتقابل- ٥
مع وجود أن التقابل معناه وجود اختالف: قال الدكتور أمحد احلسن مسساعة

فمعناه عدم وجود تشابه وعلى هذا فإن تالفاإلخلأماتشابه يف ناحية أو أكثر،
٨.التقابل ال يكون إالّ يف لغتني بينهما تشابه قل أو كثر

منهج الباحث -ز
بني الدراسني تقالية كان منهج البحث لكتابة هذه الرسالة هو منهج الوصفى 

وحول الباحثة عن املساوات واملفارقات. أو املساوات واملفارقاتليبحث زيدته وعيوبه،
. فستخدم الباحثة األسلوب املقارنةاإلجنليزية بني الضمائر يف اللغة العربية ويف اللغة

الطريقة الىت استخدمتها الباحثة جلمع البيانات هلذه الرسالة هى طريقة اإلطالع على 
.

٧٦:ص،)٢٠٠٥،دار احلديث: القاهرة(،جامع الدروس العربية،مصطفى الغالبيين٦
7Dahlia, R Sitorus, Bimbingan  Pemantapan  Bahasa  Indonesia , (Bandung:

Yrama Widya 2004), hlm. 13
ماليسيا، دون (الربامج التعليمية للغة العربية أساليبها و طرق تدريسها،الدكتور أمحد احلسن مسساعة،  ٨

١٤٤:، ص)سنة



٦

طريقة الباحث املكتىب : فهىوأما طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها
(Research library فحصها سواء أكان يف املكتبة أو وهي عمالية إطالع الكتب و (

ذه الرسالة تناسب فيما كيفية كتابة هلخرجها جلميع املعل
ت  دليل إجرائي لكتابة البحث العلمى شعبة اللغة العربية جامعة زاوية جو ":ىف الكتاب

."م٢٠١١مية لنجسا و كاال اإلسالمية احلك


