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 اإلهداء

 

 أهدي هذه الرسالة العلمية

 إلى والدي الكريمين المحبوبين

 اللذان ربيان تربية حسنة 

 وراعيان رعاية صحيحة

المحبوبة يوإلى أخت  

وإلى أخوي المحبوبين   

الكرام والفضالءوإلى أساتذتي   

 الذين علموني العلوم المفيدة 

 وإلى زمالئي وزميالتي العزيزين

 الذين يعطونني الدوافع 

 إلتمام هذه الرسالة العلمية 

 وليس لي أحسن كلمة أهديها إليهم 

 بارك هللا لي ولهم

 فجزاهم هللا خير الجزاء

 
 
 
 



 

 والتقدير الشكر  

احلمد هلل رب العاملني، الصالة والسالم على سيدنا املرسلني حممد صلى اهلل عليه  
 وسلم، الذي أنزل إليه القرآن خبري اللغات )بلسان عريب مبني(.

قد متت كتابة هذه الرسالة العلمية لنيل درجة املاجستري يف قسم تعليم اللغة  
اري اإلسالمية احلكومية، فيسرين أن أقدم جزيل العربية يف الدراسات العليا جبامعة أنتس 

وشكري وعظيم تقديري وأمجل حتييت وأحسن احترامي إىل من قد ساعدين على كتابة 
 هذه رسالة املاجستري، وهم:

فضيلة املكرم األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا املاجستري، كمدير كلية الدراسات  .1
 بنجرماسني. العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

فضيلة املكرم الدكتور احلاج فيصل مبارك سيف املاجستري، كرئيس قسم تعليم   .2
اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  

 بنجرماسني.
فضيلة املشرفني واملكرمني الدكتور سيف الدين أمحد حسني املاجستري والدكتور   .3

، على إرشادمها وتوجيههما وتشجيعهما للباحثة يف كتابة حامدي إهلامي املاجستري
هذه رسالة املاجستري. فلهما مين خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب 

 واجلزاء.
فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين واحملاضرات يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية  .4

ية بنجرماسني الذين يعطونين  الدراسات العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكوم 
 العلوم واملعارف النافعة فلهم مين أحسن الشكر والتقدير وجزاهم اهلل خري اجلزاء. 



 و 
 

الوالدان واحملترمان اللذان قد ربياين ورمحاين، وشجعاين دائما لطلب العلوم النافعة،   .5
 ووجهاين للقيام باآلداب العالية.

 نتهاء هذه رسالة املاجستري.والشكر اجلزيل جلميع أصدقائي يساعدونين ال .6
وال تفوت الباحثة من النقصان واخلطإ يف كتابة هذه رسالة املاجستري، فما أحسن 

 للقارئني أن يقترحوا للباحثة باقتراحات إصالحية. 
 عسى اهلل أن ينفع هذه رسالة املاجستري للباحثة وللقارئني. آمني 

       

 م  2021بنجرماسني،    يونيو        

 الباحثة      

                       
 عناية الفكرية      

 170211060189رقم القيد:       
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   املوافقة

التعبري االصطالحي بنيني اللغنية العربينية  : رسالة املاجستري بعنوان
 واللغة اإلندونيسية )دراسة تقابلية(

 عناية الفكرية :  الطالبة

 170211060189 : رقم القيد 

 تعليم اللغة العربية  : القسم

 

 بعد االطالع على رسالة املاجسبري اليت أعدهتا وكتبتها الطالبة :

 ، وافق املشرفان على تقدميها إىل جملس املناقشة. 170211060189/عناية الفكرية

 م 2021بنجرماسني، يونيو         

 املشرف الثاين  املشرف األول

 
 املاجستريالدكتور سيف الدين أمحد حسني، 

 19630530 199002 1001رقم التوظيف : 

 

 
 

 الدكتور حامدي إهلامي، املاجستري
 19730219 200112 1002رقم التوظيف : 
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 ملخص البحث 
اإلندونيسية )دراسة التعبري االصطالحي بني اللغة العربية واللغة . 2021، عناية الفكرية

رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا جبامعة   . تقابلية(
الدين   سيف  أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. املشرف األول الدكتور 

 املاجستري. حامدي إهلامياملاجستري، واملشرف الثاين الدكتور   أمحد حسني

 ، اللغة العربية، اللغة اإلندونيسية، دراسة تقابلية التعبري االصطالحي   الرئيسية: الكلمات  
 تتعلم املعاين يف  اليت علم يف اللغوي  يالتعبري االصطالحي أحد من فنون الداللة. الداللة ه 

االصطالحي األشكال واملعىن من التعبري  مل يعرفوا هي الطلبة  شكلة يف هذا البحثاملو اللغة.
تعبري  وصف أوجه التشابه، واالختالف بني واهلدف يف هذا البحث هو  املستخدمة يف التعليم.

 املستخدمة يف التعليم. يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية االصطالحي
 Contrastive)ي" لتقابلالتحليل ا"مبنهج وهو "البحث املكتيب"  يف هذا البحثنوع وال

Analysis)    األساسية   بياناتوال النوعي. البحث هومدخل من الناحية الداللةهو يقارن بني اللغتني
 يف هذا البحث مأخوذة من قاموس التعبريات االصطالحية وكتاب العبارة يف اللغة اإلندونيسة من 

  يانات . والبناحية التحليل التقابلي بني التعبري االصطالحي يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسيةال
 .الفرعية يف هذا البحث مأخوذة من الكتب أو اجملالت املتعلقة بالبحث

يف اللغة العربية واللغة    التعبري االصطالحيالبحث توجد أوجه التشابه بني  يف هذا    نتائجالو 
يف اللغة  التعبري االصطالحيعن  اختالفتوجد و واملعىن. تشكيل اجلملةمن الناحية  اإلندونيسية

.  الذي يقصدواملعىن   اجلملة من الناحيةندونيسية يف اللغة اإلاملعىن الذي يقصد و من الناحيةالعربية 
 .وتوجد اختالف األخر من حيث املفردات اليت تستخدم
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ABSTRAK 

Inayatul Fikriyah, 2021. Idiom Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Analisis 

Konstrastif). Tesis, Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pembimbing 

I Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA. dan Pembimbing II      Dr. 

Hamidi Ilhami, M.Ag. 

Kata Kunci: Idiom, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Analisis Kontrastif 

Idiom merupakan salah satu bidang kajian dalam semantik. Semantik adalah 

cabang dari linguistik yang mempelajari makna arti dalam bahasa. Latar belakang 

permasalahan penelitian ini adalah pelajar belum mengetahui bentuk idiom yang 

digunakan dalam pembelajaran. Dan tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan 

persamaan dan perbedaan idiom Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia yang 

digunakan dalam pembelajaran. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan metode analisis 

kontrastif yaitu membandingkan dua bahasa dari segi makna melalui pendekatan 

kualitatif. Data primer pada penelitian ini adalah Kamus Idiom Bahasa Arab dan 

buku Ungkapan Bahasa Indonesia. Dan data sekunder pada penelitian ini diambil 

dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian . 

Dan hasil dari penelitian ini, terdapat persamaan antara idiom bahasa Arab 

dan bahasa Indonesia dari segi bentuk kalimat  dan arti. Terdapat perbedaan idiom 

bahasa Arab dari segi arti yang di maksud dan perbedaan dalam bahasa Indonesia 

dari segi kalimat dan arti yang di maksud. Dan terdapat perbedaan lain dari segi 

kosakata yang digunakan. 
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ABSTRACT 

Inayatul Fikriyah, 2021. Arabic and Inonesian Idioms (Contrastive Analysis). 

Thesis, Postgraduate Arabic Education Antasari State Islamic 

University Banjarmasin. Advisor I Dr. Saifuddin Ahmad 

Husin, MA. and Advisor II Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag. 

Keywords: Idiom, Arabic, Indonesian, Contrastive Analysis 

Idioms are one of the fields of study in semantics. Semantics is a branch of 

linguistics which studies the language meaning. This study is motivated by students 

who do not know the form of idioms used in learning. The aim of this study is to 

know the similarities and differences between Arabic and Indonesian idioms used 

in learning. 

The type of this study is library research using contrastive analysis method, 

which compared two languages in terms of meaning through a qualitative approach. 

The primary data were the Arabic Idiom Dictionary and a book entitled Indonesian 

Expression in contrastive anlysis of Arabic and Indonesian while the secondary data 

were taken from books and journals related to the study. 

And the results of this study, there are similarities between Arabic and 

Indonesian idioms terms of sentence form and meaning. There are differentces in 

Arabic idioms in terms of the intended meaning and differnces in Indonesian in 

terms of sentences the intended meaning. And there are other differences in terms 

of the vocabulary used. 
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 حمتويات البحث 
 الصفحة          املوضوع 

 أ  ..................................................... صفحة الغالف
 ب   ...................................................... صفحة العنوان 

 ج  .............................................................. شعار
 د  .............................................................. إهداء

 ه  ..................................................... رالشكر والتقدي
 و  ............................................................. املوافقة

 ح  .................................................. تقرير جلنة املناقشة
 ط  ........................................................ إقرار الطالبة

 ي  ......................................... العربيةملخص البحث باللغة 
 ك  .................................... ملخص البحث باللغة اإلندونيسية 

 ل  ...................................... ملخص البحث باللغة اإلجنليزية
 م  .................................................... حمتويات البحث

 

 الباب األول 
 املقدمة 

 1  .................................................. خلفية البحث .أ
 6  ................................................... أسئلة البحث .ب 
 7  ................................................. أهداف البحث .ج
 7  ................................................... أمهية البحث .د



 ن 
 

 8  ............................................... التحديد اإلجرائي  .ه
 9  .............................................. الدراسات السابقة .و

 

 الباب الثاين 
 اإلطار النظري  

 13  ................................... التعبري االصطالحي مفهوم  .أ
                17...................................         فروع التعبري االصطالحي .ب 
 18  ................................. خصائص التعبري االصطالحي  .ج
 19  ............................. أمناط تركيب التعبري االصطالحي  .د
 25  ................................... أشكال التعبري االصطالحي  .ه
 26  .................................... أنواع التعبري االصطالحي  .و
 28  ............................................... دراسة تقابلية .ز

 

 الثالث الباب  
 منهج البحث 

 32  ............................................ نوع البحث ومدخله  .أ
 32  ................................................ موضوع البحث .ب 
 33  ............................................. البيانات ومصادرها .ج
 34  ........................................... أساليب مجع البيانات .د
 34  .......................................... أسلوب حتليل البيانات .ه
 



 س 
 

 الباب الرابع 
 تقدمي البيانات وحتليلها 

 36  ................................................ وصف البيانات  .أ
 47  .................................................. البيانات  حتليل .ب 

 

 الباب اخلامس 
 اخلامتة 

 109  ................................................. خالصة البحث .أ
 110  ................................................ البحثتوصيات  .ب 

عقائمة املراج  

 السرية الذاتية للباحثة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


