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 الباب األول 

 املقدمة 

 خلفية البحث  -أ 

لى ثقافة اجملتمع. يف اللغة هناك تأثريات بيئية وثقافية.  اللغة تدل ع

ذلك هناك التقليد  اإلنسان تشكل بالبيئة وتتأثر بالثقافة احمللية. فضال على 

.  بعضها من بعضهلا خصائصها اليت متيز بني اللغات اللغات يف العامل  1والثقافة.

وكذلك اللغة العربية، هلا القواعد اخلاصة يف تشكيل الكلمات حبيث يتم ترتيبها  

 يف مجلة ميكن أن يفهمهما اجملتمع. 

يتم دراسة اللغة العربية كلغة  اللغة يف العامل خمتلفة منها اللغة العربية. 

البلدان. وخاصة يف إندونيسيا حيث غالبية  دولية على نطاق واسع على خمتلف

السكان مسلمون. يف إندونيسيا، أن اللغة العربية ليستغربية على حياة املسلمني 

أهنا الدوافع الذي نية األساسي لتعلمهم. لكن تعليم اللغة العربية يف البلد أن غري  

العربية ليس سهال كما يتصور. فال تزال العقبات والصعوبات التيجب 

 ا.واجهتهم

 
1 Baiq Tufhatul Unsi, Ibarat Istilahiyah (Suatu Kajian Tarjamah), Tafaqquh: Vol.1 No. 1, 

2013, h.85 



2 

اللغة العربية هي إحدى اللغة الرمسية يف اإلسالم. ومصارد األساسية يف و

اإلسالم تكتب بالعربية. هذه اللغة تستخدم من خالل التوسيع يف 

مليون   200ويتوزع متحدثوها يف الوطن العريب يتحدثوها أكثر من 2األماكن. 

 نسمة، اللغة العربية ذات أمهية قصوى لدى املسلمني، فهي لغة مقدسة )لغة

القرآن( ولغة احلديث واللغة اليت يتكلم هبا أهل اجلنة كما قال تعاىل يف القرآن 

م   اَعَربِي    نًاَٰءق ر   ه  َن  َجَعل   اإِن    3الكرمي يف سورة الزخرف األية   ٣ قِل ونَ َتع   ل َعل ك 

ند الغاليني حتديد اللغة العربية "اللغة العربية هي الكلمات اليت يعبِّرها وع

وهكذا فإن اللغة العربية هي اللغة اليت اختارها اهلل من   3العرب عن أغراضهم".

 اللغة السامية.

يف استخدام اللغة، بعض الناس يستخدم لغة جمازية لتسهيل املتكلم يف  

التعبري عن معروف. اجملازية منها احلكمة وقول مأثور والتعبري االصطالحي وغري  

 4ة منها التعبري االصطالحي. ذلك. كما ذكر يف السابق أحد من اللغة اجملازي

التعبري االصطالحي هو أحد من فنون الداللة. ُتوفَُّق الداللة اصطالحا يستخدم  

 
2 Mashitah, Analisis Semantik dan Morfologi Leksikal Al-Muwallad dalam Kamus 

Bahasa Arab, Universitas Malaya, Kuala Lumpur, h. 2 
 24. ( الطبعة الثالثة، ص1981، )دم، دن دراسة منهجية هادفه حول األصول الثالثة سعيد حوى اإلسالم،   3

4 Anisatu Thoyyibah, Idiom Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia yang Berunsur Benda-

benda Alam (Kajian Sosiosemantik), 2015, h. 1-2 
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علم يف اللغوي الذي  يه الداللةبني عالمة اللغوي. اللغوي الذي تتعلم العالقة 

كما قال أمحد خمتار عمر التعبري االصطالحي هو عبارة   5تتعلم املعاين يف اللغة. 

ال يفهم معناها الكلي مبجرد فهم معاين مفرداهتا وضم هذه املعاين بعضها إىل 

  6بعض. 

ستشرح الباحثة عن تعريف التعبري االصطالحي يف معجم التعبري  

هو تعبري   التعبري االصطالحيعند اخلويل االصطالحي العريب واإلندونسي. ف

التعبري االصطالحي هو بناء عناصر بناءة   خيتلف معناه عن املعىن الكلي ألجزائه.

من بعض كل عضو له معىن فقط ألنه مع   بعضهامتبادلة من العناصر اليت ختتار 

اآلخرين. التعريف يشري إىل جمموعة من الكلمات مع حروف اجلر مثل يقوم  

 ”dengan“عندما انضم هذه الكلمة مع حرف اجلر ب مبعىن  ”berdiri“مبعىن 

 melakukan atau“بل   ”berdiri dengan“  وصار "يقوم ب" ليس مبعىن

melaksanakan” 
يف معجم الداللة أن التعبري    Kridalaksanaوعند  7

االصطالحي هو أوال أن بناء من العناصر اليت ختيريها كلها هلا املعىن بكلمة  

األخرى حىت جيعل معىن اجلديدة ألن كلمة األوىل وكلمة الثانية معناها خمتلفة.  
 

5 Heppy Atna Pratiwi, Idiom dalam Rubrik Berita Nasional Kategori Pendidikan dalam 

CNN Indonesia.com, (Jakarta: Pena Literasi, 2018), hal. 2 
6 Anisatu Thoyyibah,... h. 2 
7 Basuni Imamuddin & Nashiroh Ishaq, Kamus Idiom Arab-Indonesia Pola Aktif (Jakarta: 

Ulin Nuha Press, 2003), h. vi 



4 

اصر ال يساوي يف املعىن. هذا البحث مييل إىل التعبري  وثانيا أن بناء من العن

والتعبري   8االصطالحي الذي جيمع من االسم واالسم لو سابق فعل واحلرف. 

يعرف معناها من معاين  هو العبارات اليت ال A. Chaerاالصطالحي عند 

وعند كرمي أن التعبري االصطالحي هو منط   9عناصرها إما معجميا أو تركيبيا. 

تعبريي خاص بلغة ما، يتميز بالثبات، ويتكون من كلمة أو أكثر، حتولت عن  

 10إىل معىن مغاير، اصطلحت عليه اجلماعة اللغوية. معناها احلريف

 هذه األمثلة من التعبري االصطالحي بني اللغتني :

 التعبري االصطالحي 
 باللغة العربية

 التعبري االصطالحي  
 باللغة اإلندونيسية 

 Memutar otak ِذْهَنُه َيْشَحُذ

 11Bertukar pikiran َخاَض ِفيْ 

 Sungguh-sungguh َأْبَلى َباَلًءا َحَسًنا

جيب أن يكون استخدام التعبري االصطالحي يف اللغة اإلندونيسية حمور  

تخدمي اللغة الذين اليهتمون  االهتمام ألن الواقع يظهر أن العديد من مس 

 
8 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 

2008), hal. 90 
9 Abdul Chaer, Linguistik Umum cet.III (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 296 

 31، املثل والتعبري االصطالحي يف التراث العريبد. عال احلمزاوي،  10
11 ....Ungkapan Bahasa Indonesia, (Surabaya: Bintang, 2008) h.529 
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وكذلك يف تعلم اللغة العربية، ألن اللغة العربية   باستخدام اإلندونيسية جيدا.

هي لغة أجنبية يف إندونيسيا. غالبا زيادة أو تقليل استخدام الكلمات أو اجلمل 

بإرادهتم يؤدي إىل معىن خاطئ لذلك ليس من املستغرب إذا وجدت يف كثري  

 12ى يف استخدام اإلندونيسية يف كل اللغات الشفوية املكتوبة.من األحيان األذ

 يتعلمون اللغة العربية توجد التعبري االصطالحي باللغة يف املدارس اليت

صعبون من  يو مل يعرفوا  األشكال واملعىن من التعبري االصطالحيالطلبة العربية. 

يستطيع الطلبة أن يترجم بعض   المل يتعلموها ال سيما يف تفهيم النص. 

 ناحية الداللة.لاالكلمات باملعىن املعجمي وحيتاج إىل فهم علم اللغة العربية من 

جاءت اللسانيات التقابلية منذ أكثر من نصف قرن لتقدم حلوال لعدد  

من املشكالت يف تدريس اللغات. ومن أهم ما تقترحه يف هذا احلال التدريس  

 وفق التحليل التقابلي.  

تقابلية. هي دراسة مقارنة من اللغتني أو يبحث هذا البحث بتحليلية 

ة من لغة معينة. هي دراسة عملية تبين على املقابلة أكثر أو من اللهجات خمتلف

بني لغتني أو هلجتنب ليستا من أرومة واحدة أو أصل واحد، كاملقابلة مثال بني  

 
12 Heppy Atma Pratiwi, Idiom Rubrik Berita Nasional Kategori Pendidikan dalam CNN 

Indonesia. Com, Vol. 1 No. 1, Pena Literasi, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2018, 

h. 1 



6 

العربية واإلندونيسية أو بني الفرنسية والعربية. وهذا التقابل له هدف منشود 

والداللية ولذا  وهو التعليم. ويتم ذلك يف املستويات الصوتية والصرفية والنحوية 

هو يعتمد أساسا على علم اللغة الوصفي. فإذا كان املستويان اللغويان قد وصفا 

وصفا دقيقا مبنهج لغوي واحد أمكن حبثهما بعد ذلك باملنهج التقابلي. وإثبات 

  13الفروق بني املستويني يوضح جوانب الصعوبة يف تعليم اللغات.

على أساس اخللفية ما سبقت ذكرها، دفعت مقدم البالغ إىل تقدمي  

"  ( تقابلية  )دراسة التعبري االصطالحي بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية عنوان "

وترجو الباحثة هبذا البحث ميكن أن تسهل يف تعلم التعبري االصطالحي بني اللغة  

 اإلندونيسية هبدف مماثل وكذلك االختالفات بينهما.  العربية واللغة

 أسئلة البحث  -ب

 ؟  ما هي صيغة التعبري االصطالحي باللغة العربية وتقابلها باللغة اإلندونيسية -1

 باللغة العربية ؟  صيغة التعبري االصطالحي باللغة اإلندونيسية وتقابلها ما هي -2

 بني اللغتني ؟ للتعبري االصطالحيأوجه التشابه ما  -3

 ما هو أوجه االختالف للتعبري االصطالحي بني اللغتني ؟ -4

 

 
 41دار الغريب دون سنة، ص.   حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية،   13
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 أهداف البحث  -ج 

 إعتمادا على أسئلة البحث السابقة فاهلدف هلذا البحث :

 ملعرفة صيغة التعبري االصطالحي باللغة العربية وتقابلها باللغة اإلندونيسية  -1

 لغة اإلندونيسية وتقابلها باللغة العربية ملعرفة صيغة التعبري االصطالحي بال -2

 ملعرفة أوجه التشابه للتعبري االصطالحي بني اللغتني -3

 ملعرفة أوجه االختالف للتعبري االصطالحي بني اللغتني  -4

 أمهية البحث  -د

 وهلذا البحث أمهية متعددة، منها:

 نظرية  -1

ملعلومات هذا البحث يتوقع أن تسهم األفكار يف إثراء املعرفة وا

خاصة عن التعبري االصطالحي بني اللغتني يف تعليم اللغة العربية. ومن  

املتوقع أيضا ميكن استخدامها كأساس للباحثني اآلخرين إلجراء حبوث 

مماثلة يف ارتفاع فهم املصطلحات من اإلندونيسية والعربية واليت هي مهمة  

 يف تعلم اللغة العربية. 
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 تطبيقية  -2

مات للقارئ عن التعبري االصطالحي ومعانيها حىت  إعطاء املعلو

يفهم القارئ عن التعبري االصطالحي بني اللغتني ومعانيهما جيدا وال  

 خيطأ يف التفسري. 

 التحديد اإلجرائي  -ه 

لتيسر التفهم على املوضوع والتجنب عن اخلطإ يف الشرح، فأرادت 

 البحث، وهي: الباحثة أن تقدم البيان االصطالحات املستعملة يف هذا

 التعبري االصطالحي    -1

تعبري الذي ليس له معىن إال مع غري اآلخر. املثال : الكلمة اليت 

وكلمة "ب"   ”berdiri“تتركب من الفعل واحلرف، كلمة "يقوم" مبعىن 

   ”berdiri dengan“فتكون كلمة "يقوم ب" ليس معناها  ”dengan“مبعىن 

    ”melakukan/melaksanakan“بل 

 اللغة العربية  -2

اليت ينطقها العرب. واملراد هبا هي الكلمات هي  اللغة العربية

اللغة العربية الفصحى هي اللغة اليت كتبت هبا املعجم النصوص العربية  

 وتقابلها العامية والدرجة احملكية بلهجات حملية. 
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 اللغة اإلندونيسية  -3

 هي اللغة الرمسية اليت يتحدث هبا اإلندونيسيون  ةاللغة اإلندونيسي

 التعبري االصطالحي املستخدم يف التعليم  -4

التعبري االصطالحي باللغة العربية واللغة اإلندونيسية خاصا 

 يف التعليم  مستخدما 

 تقابليةدراسة  -5

تقابلية هي دراسة مقارنة للغتني أو اللغات أو للهجات دراسة 

ينة هبدف إجياد أوجه التشابه واالختالف بينها بصورة  خمتلفة من لغة مع

عامة أو يف جوانب لغوية معينة. فاملراد هبا أو حتليل تقابلي بني اللغة  

 العربية واللغة اإلندونيسية من الناحية اللغة والثقافة.

 الدراسات السابقة  -و 

كما عرفنا أن البحوث العلمية قد جرت منذ زمن طويل يف اجلامعات 

ثري من البحوث والتجريبات عن التعبري االصطالحي. وإن البحث الذي وك

كتبت الباحثة حتت املوضوع "التعبري االصطالحي بني اللغة العربية واللغة 
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اإلندونيسية. ومن الدراسات السابقة اليت تتعلق باملنهج وما حوله، ذكرت 

 الباحثة البحث اجلامعي كما يلي :

باملوضوع   2015سنة  ،Anisatu Thoyyibahته البحث العلمي الذي كتب  -1
“Idiom Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia yang Berunsur Benda-

benda Alam (Kajian Sosiosemantik)”  هي التعبري البحث  نتيجة يف هذه

االصطالحي بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية لدينا التشابه وأشكال 

صطالحي العربية وجدت اجلملة يف شكل التعبري خمتلف. يف التعبري اال

وهي اجلملة واجلملة املفيدة. أما التعبري االصطالحي اإلندونيسية هي 

 عبارة االمسية ومجلة اجلر وعبارة الظرف.

باملوضوع   2017مرشدة األولية، سنة  البحث العلمي الذي كتبته -2

يف هذه البحث أوجه   العبارة يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية ونتيجة

 Fraseالتشابه بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية املركب اإلضايف مماثل 

Nomina Subordinatif  املركب الوصفي مماثلFrase Nomina 

Subordinatif وFrase Ajektifa Subordinatif   املركب البديل مماثل ،

(Frase Apositif)،  املركب العطفي مماثل(Frase Nomina Koordinatif)  

 frase)، مركب شبه اجلملة مماثل (Frase Ajektifa Koordninatif)و
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Preposisional).   :وأوجه االختالف بني اللغة  العربية واللغة اإلندونيسية

يف اللغة   Frase Nomina Subordinatifاملركب اإلضايف خمتلف عن 

ركب العطفي خمتلف اإلندونيسية من ناحية املعىن وتركيب العبارة، وامل

من   (Frase Ajektifa Koordninatif)و (Frase Nomina Koordinatif)عن 

 Frase Ajektifa) ناحية تركيب العبارة، املركب العطفي خمتلف عن

Koordninatif)  من ناحية تركيب العبارة، واملركب التوكيدي واملركب

نيسية، واملركب  املزجي ليس له أوجه التشابه واالختالف بالعبارة اإلندو

،  numeralia + nominalتتركب من   frase numeraliaالعددي خمتلف عن 

(Frase Eksosentrik Nondirektif)   ليس هلا أوجه التشابه واالختالف

بالعبارة اللغة العريبة، ومن جانب االختالفات املذكورة، هناك اختالف 

  وإندونيسيا. آخر منها اختالفات يف املفردات والثقافية بني العريب

  باملوضوع  2017سنة  Lilik Rochmad Nurcholisoاجمللة اليت كتبته  -3

Idiom dalam Bahasa Arab Strategi Menerjemahkan  .  يف هذه اجمللة

. يف استراتيجية للترمجةعن التعبري االصطالحي باللغة العربية  Lilik حبث

طالحي. خصائصه معىن هذه اجمللة قام الباحث عن خصائص التعبري االص
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التعبري هو املعىن اجلمع بني الكلمات اليت تشكل تعبريا حمددا وله معىن 

 خمتلف عن مكونة الكلمة اليت تشكل.

أساسا يف هذا البحث هو حبث التنمية من الدراسات السابقة وهي 

حبثها تساعد كثريا يف فهم التعبري   " Anisatu Thoyyibahالبحث من "

ة العربية واللغة اإلندونيسية. مث البحث من "مرشدة األولية" االصطالحي باللغ

حبثها عن العبارة يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية تساعد الباحثة يف العبارة. مث 

هذه  عن خصائص التعبري االصطالحي. " Lilik Rochmad Nurcholiso من " اجمللة

عبري االصطالحي باللغة العربية  ساعد املساعدة للباحثة. أما حبثي عن التاجمللة ت

من الناحية اللغة والثقافة.  واللغة اإلندونيسية خاصة للتعبري املستخدم يف التعليم
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