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احلمد هللا الرمحن ،احلنان املنان ،الذي أنعمنا اإلميان وهداان إىل سبيل اجلنان والصالة
والسالم على سيدان دمحم ،وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد.
فبعد شكر هللا عز وجل أقدم بشكر جزيل إىل سعادة املشرفني على هذه الدراسة وهوالء
أ .د .أمحد سيف الدين حسني املاجستري وأ .د .أمحد مرادي املاجستري الوسيلة على ما
قدماه من التوجيهات واإلرشادات والنصائح بكل صور وحلم حىت متكنت على صورة
حالية من استكماله .وأسأل هللا رب العرش الغظيم أن جيزيهم الثواب يف الدارين وأن
يبارك وينفعنا يف علمهم وعملهم.
كذا أقدم جبزيل الشكر واالمتنان لسيادة مدير جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
بنجرماسني األستاذ الدكتور جميب الرمحن املاجيسرت ومدير الدراسات العليا األستاذ
الدكتور احلاج سيف الدين سبدا املاجستري ملا أعطياين فرصة للدراسية يف مرحلة
الدراسات العليا يف هذه اجلامعة.
ولن أنس أن أتوجه بشكري وتقديري اجلزيلني للوالدين ملا قد شجعا ونبهاين إلكمال
الدراسة ألقصر وقت ممكن ،جزاهم هللا خري اجلزاء.
اختتاما أشكر الشكر املوصول ملن ساعد يف توييع أو مجع أداة الدراسة ومل يتسع اجملال
لذكره وملن أسند إىل الباحث نصيحة أو قدم له معونة أو دعوة يف ظهر الغيب يعد هذا
الشكر هلم مجيعا املتواضع وأقول جزاكم هللا العين خريا كثريا من اجلزاء.
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سكان أراي فوترا (" :)092000212071التغري الداليل يف بعض الكلمات والعبارات يف احملادثة اليومية

ابللغة العربية لدى طالب معهد النجاح العصري للبنني" .رسالة املاجسرت ،قسم تعليم اللغة العربية ،الدرسات
العليا ،جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني  0200م
حتت إشراف )0 :أ .د .أمحد سيف الدين حسني املاجستري )0 ،أ .د .أمحد مرادي املاجستري
الكلمة األساسية :التغري الداليل
اللغة العربية هي اللغة املستخدمة يف املعاهد العصرية يف إندونيسيا كثريا آللة االتصال بني الطالب يف
احملادثة اليومية ،وعند ما استخ دمت اللغة كآلة االتصال بني الطالب طهرت أنواع اللغة العربية املختلفة على
مستوى مستخدمينها اليت تغريت د اللتها من الداللة األوىل أو الداللة الفصحى إىل الداللة الثانية أو الداللة
املخصوصة اليت يفهمها الطالب أنفسهم دون اآلخر وال سيما الناطقني هبا.
معهد النجاح العصري للبنني من مؤسسة املعهد العصري الذي ألزم الطالب على استخدام اللغة العربية
واإلجنلزية يف احملادثة اليومية ،وإلزام استخدامها يبدي ظاهرة التغري الداليل يف بعض الكلمات والعبارات يف اللغة
العربية املستخدمة لديهم حيث أهنا يفهمها الطالب أنفسهم فحسب .لذلك تركز هذا البحث يف التغري الداليل
يف بعض الكلمات والعبارات يف احملادثة اليومية ابللغة العربية لدى طالب معهد النجاح العصري .يهدف البحث
إىل وصف الكلمات والعبارات اليت تغريت داللتها وأشكاهلا وأسباهبا والعبارات يف احملادثة اليومية ابللغة العربية
لدى طالب معهد النجاح العصري.
أما منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث امليداين ( .)Field Researchالذي استخدمه
البا حث لكشف البياانت واملعلومات املوجودة يف امليدان والبياانت املأخودة من املستجبني مباشرة ،واشرتك
الباحث يف امليدان لنيل البياانت .استخدم الباحث يف هذا البحث هو املنهج الوصفي ،ليصف التغري الداليل يف
احملادثة اليومية مبعهد النجاح للبنني علي الصورة الوصفية هي هتدف إىل وصف الظواهر أو األشياء املعينة يف مجع
احلقائق واملعلومات وتقدير حالتها كما توجد عليه يف الواقع وأما ذات البحث يف هذا البحث هي الكلمات
واأللفاظ والعبارات عند الطالب
وأمهية نتائج هذا البحث هي الكلمات أو الفاظ أو العبارات اليت تغريت داللتها من داللة الفصحى أو
الداللة األوىل إىل الداللة األخرى اليت يفهموها فحسب وأشكال تغريها كتضييق املعىن وتوسيع املعىن ونقل املعىن
مع ارتباط بني املعىن األول واملعىن الثاين ونقل املصدر إىل الفعل ونقل املصدر إىل اسم الفاعل ونقل الصفة املشبهة
ابسم الفاعل إىل املصدر ونقل اس م الفاعل إىل اسم املفعول ونقل اسم املفعول إىل الفعل ونقل احلروف إىل
الفعل .وأسباهبا هي أتثري اللغة اإلندونيسية يف جمموعة متنوعة من احملادثة وظهور احلاجة إىل تعبري ابللغة العربية و
أتثري اللغة البنجارية يف جمموعة متنوعة من احملادثة و االحنراف اللغوي عند الطالب وكثرة االستعمال بني الطالب.

ط

ABSTRACT
Sukkan Arya Putra (170211060195); “Semantic Exchanges of Some Words and
Phrases in Daily Conversation in Arabic for Student of Pondok Modern An Najah
for boys” Thesis of Postgraduate Arabic Language Education Department, Antasari
University Banjarmasin 2021, under the guidance of Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA.
Dan Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.
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Arabic is a language that is often used in modern Islamic boarding schools in
Indonesia as a means of communication for students in their daily conversations. When
Arabic is used among students as a communication tool, Arabic words or expressions
arise that have changed from the meaning of fusha or from the initial meaning to
meanings that other people, especially native speakers of the language cannot understand,
except by the students themselves.
Pondok Modern An Najah Putra is a Modern Islamic Boarding School
educational institution that requires its students to use Arabic and English in daily
conversation, this language obligation raises the phenomenon of changing meanings in
sentences or expressions in the Arabic language they use which can only be understood
by their environment. Therefore, this research is focused on changing Arabic words and
expressions of the students of Pondok Modern An Najah Putra in daily conversation.
To achieve this goal, the researcher uses a type of field research by using a
descriptive qualitative approach to describe the facts that exist in the research area with
the main subject of research changing meaning and the object of research is the words
and expressions that exist in the students of Pondok Modern An Najah Putera. both
verbally and written.
The results of this study are words and expressions that have exchanged their
meaning from the meaning of fusha or the initial meaning to other meanings that are only
understood by students, forms of meaning exchange such as narrowing of meaning,
expansion of meaning, and exchanges in new meanings with associations, exchanges in
meaning. the meaning of mashdar to fi'il, exchanging the meaning of mashdar to ismul
fa'il, exchanging the meaning of shifah musyabbah bi ismi al-fail to mashdar, exchanging
the meaning of ismul fa'il to isim maf'ul, exchanging ismul maf'ul to fi'il, and
exchanging harf to fi'il. Because the change in meaning is the influence of Indonesian in a
variety of conversations, the emergence of the need for Arabic expressions, the influence
of the Banjar language in various conversations, deviations in understanding Arabic,
which is often used among students.
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Sukkan Arya Putra (170211060195); “Perubahan Makna Sebagian Kata Dan
Ungkapan Pada Percakapan Sehari-hari Berbahasa Arab Santri Pondok Modern
An Najah Putera” Tesis Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas
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Bahasa Arab adalah bahasa yang sering digunakan di pondok pesantren modern
di Indonesia sebagai alat komonikasi santri dalam percakapan sehari-hari mereka. Ketika
Bahasa Arab digunakan di kalangan santri sebagai alat komonikasi, maka timbulah katakata dan ungkapan Bahasa Arab yang telah berubah dari makna fusha atau dari makna
awal ke makna baru yang tidak dapat dipahani orang lain, apalagi penutur bahasa
tersebut, terkecuali oleh santri itu sendiri.
Pondok Modern An Najah Putra merupakan lembaga pendidikan Pesantren
Modern yang mewajibkan santrinya mengunakan bahasa Arab dan Inggris dalam
percakapan sehari-hari, kewajiban berbahasa tersebut memunculkan fenomena perubahan
makna pada kata dan ungkapan pada bahasa Arab yang mereka gunakan yang hanya
dapat dipahami oleh lingkungan meraka sendiri. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan
pada perubahan kata dan ungkapan bahsa Arab santri Pondok Moern An Najah Putra
pada percakapan sehari-hari.
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kata dan ungkapan yang telah
berubah maknanya serta bentuk perubahan maknanya dan sebab-sebab perubahan makna
yang ada pada kata dan ungkapan bahasa Arab dalam kata dan ungkapan santri Pondok
Modern An Najah Putera.
Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti mengunakan menggunakan jenis
penelitian lapangan (Field Research) dengan mengunakan pendekatan kualitatif diskriptif
untuk mendiskripsikan fakta-fakta yang ada di tempat penelitian dengan subjek penelitian
perubahan makna dan objek penelitian adalah perkataan dan ungkapan yang ada pada
santri Pondok Modern An Najah Putera baik lisan maupun tulisan.
Hasil dari penelitian ini adalah kata-kata dan ungkapan yang telah berubah maknanya dari
makna fusha atau makna awal ke makna lain yang hanya dipahami oleh santri saja,
bentuk-bentuk perubahan makna seperti penyempitan makna, perluasan makna, dan
perubahan makna baru dengan asosiasi, perubahan makna mashdar ke fi’il, perubahan
makna mashdar ke ismul fa’il, perubahan makna shifah musyabbah bi ismi al-fail ke
mashdar, perubahan makna ismul fa’il ke isim maf’ul, perubahan ismul maf’ul ke fi’il dan
perubahan hurf ke fi’il. Sebab perubahan makna adalah pengaruh bahasa Indonesia dalam
ragam percakapan, munculnya keperluan ungkapan berbahasa Arab, pengaruh bahasa
Banjar dalam ragam percakapan, penyimpangan dalam pemahaman bahasa Arab,
seringnya digunakan antara santri.
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