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 الباب الرابع 

 تقدمي البيانات وحتليلها 

 وصف البيانات  - أ 

الباحثة التعبري االصطالحي باللغة العربية   ت يف مجع هذه البيانات حتدد

واللغة اإلندونيسية. تقدمت الباحثة يف ذكر مفهوم التعبري االصطالحي عند  

الباب السابق. ويف هذا الباب يف اللغتني، يعين اللغة العربية واللغة اإلندونيسية 

رنة بني جراء عملي للمقااالرابع ستقوم الباحثة بالتحليل التقابلي بينهما. وهو 

 اللغتني، يعين اللغة العربية واللغة اإلندونيسية لنيل أوجه التشابه واالختالف.  

 وصف البيانات عن التعبري االصطالحي  -1

 التعبري االصطالحي باللغة العربية   (أ

يف اللغة العربية خيتص إىل الكلمات  إن التعبري االصطالحي

د يتكون من الفعل  املستعملة يف التعليم. والتعبري االصطالحي املقصو

 واالسم. 
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 فعل  يف ال التعبري االصطالحي    1،4جدول  

 املعن  التعبري االصطالحي باللغة العربية 

 Bersungguh-sungguh َأْبَلى َباَلًءا َحَسًنا

 Berpikir keras ِذْهَنُه َيْشَحُذ

 Membaca ِبَقَرْأُت 

 Berhasil َتَخرََّج َعَلى

 Sungguh-sungguh َجدَّ ِفيْ 

 Berdiskusi َخاَض ِفيْ 

 Tangkas َيْلَعُب ِباْلَحَجِر

 Tercatat dalam buku َأْثَبَت ِفي

 Senang membaca َرِغَب ِفْي اْلِقَراَءِة

 Tamatan َتَخرََّج ِفْي

 Mencontoh, menyontek َنَسَج َعَلى ِمْنَواِلهِ 

 Bodoh, tidak tahu َجِهَل بِ 

 Enggan, malas َكِسَل َعنْ 
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 Memberi kesempatan اَفَتَح َبابً 

 Berpendapat َذَهَب ِإَلى

 Mujur, beruntung َتِرَبْت َيَداُه

 Terpintar (terkenal َاْشَهَر ِمَن النَّاِر َعَلى ِعْلٍم

kepintarannya) 

 Berkonsentrasi َأَكبَّ َعَلى

 Melebihi, mengungguli ِاْمَتاَز َعَلى

  Menekuni ِاْنَكبَّ َعَلى

 Terkenal َتَألََّق َنْجُمهُ 

 Berpidato di depan َتَحدََّث ِإَلى

 Berpikir َداَر ِفْي َرْأِسِه

 Tak naik kelas َرَسَب الشَّْيُء ِفي اْلَماِء

 Tidak hadir َغاَب َعْن

 Duduk setahun lagi di kelas َرَسَب الشَّْيُء ِفي اْلَماِء

 Belajar kepada َأَخَذ َعنْ 

 Sastrawan َحَمَلِت اْلَأْقَلاُم
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 Memperhatikan ِاْلَتَفَت ِإَلى

 Menyelami ilmu َغاَر ِفي اْلِعْلِم

  Setuju َواَفَق َعَلى

 Mempelajari kembali َقِدَم َعَلى اْلُمَذاَكَرةِ 

pelajaran 

 Menandatangani َوَقَع َعَلى 

  Menerjemahkan َنَقَل ِمنْ 

  Cerdas ْؤَكُل اْلَكِتفَ تُ َيْعِرُف ِمْن َأْيَن 

 

   يف االسم التعبري االصطالحي    2،4جدول   

 املعن  التعبري االصطالحي باللغة العربية 

 Cerdas َثاِقُب الذِّْهنِ 

 Pandai َطِوْيُل اْلَباعِ 

 Hafal َقْلٍبَظْهِر 

 Penulis َقَلُم اْلَمْكَتَبةِ 

 Pendapat اِلالَ ِلَساُن 

 Cerdas َسِلْيُم اْلَعْقلِ 



40 
 

 Luas pandangan/ wawasan َواِسُع اْلُأُفقِ 

 Penulis ُزَماَلُء اْلَقَلمِ 

 Cerdas َذِكيُّ اْلُفَؤادِ 

 Intelek, berpendidikan َعنِ َمْعِرَفٌة 

 Karya tulis, karangan َقَلمِ بِ 

 Sekolah Dasar َاْلَمْدَرَسُة اْلِاْبِتَداِئيَّةُ 

 SMP َاْلَمْدَرَسُة اْلُمَتَوسَِّطةُ 

 Intisari, kesimpulan ُجْمَلُة اْلَقْولِ 

 Bodoh َخِفْيُف اْلَعْقلِ 

 Pengetahuannya ُأمُّ َرْأِسهِ 

 Diterbitkan, di cetak َتْحَت الطَّْبعِ 

 Sedikit pengetahuan, belum َقِصْيُر اْلَباعِ 

banyak memiliki ilmu 

 Semangat, ketekunan َاْبَناُء النَّارِ 

 Catatan tentang ُماَلَحَظٌة َعَلى

 Nama karangan ُعْنَواُن اْلَمَقاَلةِ 
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 Kata pengantar َاْلُمَقدَِّمةُ 

 Buta huruf ُأمِّيَّةٌ 

 Universitas, fakultas َاْلَجاِمَعُة

 Ujian local َاْلِاْمِتَحانُ 

 Jajaran, bahagian اجملال

 Cakap bahasanya اخلطاب

 Muridnya َتَلاِمْيُذ

 Surat Al-Fatihah ُأمُّ اْلُقْرآنِ 

 Ilmuwan َأْهُل اْلِعْلمِ 

 Cita-cita َبِعْيُد الشَّْأوِ 

  Pendapat اْلَأْفَكاِرَبَناُت 

  Dalam bimbingan ِفْي َجَناحِ 

 Sedikit pengetahuan َصِغْيُر  اْلَعْقلِ 

 Jadwal yang ditentukan dalam التَّْقِوْيُم اْلَأَكاِدِميُّ

kalender 

 Kebersihan sekolah َنظَّاَفُة اْلَمْدَرَسةِ 
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 Profesor َاْلُأْسَتاُذ اْلَجاِمِعيُّ 

  Perpustakaan َاْلَمْكَتَبُة

 Catatan resmi َالسَِّجلُّ

 Terdidik, baik, sopan َاْلُمَهذَُّب

 Banyak pengetahuannya َكِثْيُر ِعْلُمُه َأْو َعْقُلهُ 

 Solusi yang jitu َرْأٌي َناِضٌج

 Akal pikiran yang sehat َجْوَدُة الرَّْأِي

 Perdebatan, diskusi  َاْلُمَناَقَشةُ 

 Tata usaha َاْلِإَداَرةُ 

 Tanya jawab, diskusi َاْلُمَناَقَشةُ 

 Kepala sekolah َناِظُر اْلَمْدَرَسِة

  Beasiswa َاْلِمْنَحُة الدَِّراِسيَُّة

 Pandai bicara, fasih َقِويُّ اْلَعاِرَضةِ 

 Cerdas, luas ilmunya َاْلُمَتَبحُِّر ِفي اْلِعْلمِ 

 Sudut pandang ُوْجَهُة َنَظرٍ 
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 Tanya jawab ُمَباَدَلُة اْلآَراء

  Juru bicara ِلَسانٌ 

 Dengan giat َعَلى َقَدٍم َوَساقٍ 

 Berakhlak mulia َنِظْيُف السََّراِوْيلِ 

 Dimuliakan, dihormati َمْرُفْوُع الرَّْأسِ 

 

 اإلندونيسية لتعبري االصطالحي باللغة ا (ب 

يف اللغة اإلندونيسية خيتص إىل الكلمات  إن التعبري االصطالحي

املستعملة يف التعليم. والتعبري االصطالحي املقصود يتكون من الفعل  

واالسم. والتعبري االصطالحي يف اللغة اإلندونيسية من االسم كمثل  

 العبارة واجملاز. 

 يف اللغة اإلندونيسية التعبري االصطالحي    3،4جدول  

 املعن  اإلندونيسية التعبري االصطالحي باللغة  

Keras-keras Bersungguh-sungguh 
Memutar otak Berpikir keras 
Encer otaknya Cerdas  

Terang hati Pandai 
Diluar kepala Hafal 

Juru surat  Penulis  
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Buah pikiran Pendapat 
Menyuarakan Membaca 
Lulus testing Berhasil 

Ringan kepala Cerdas 

Ketajaman Luas pandangan/ wawasan 

Juru surat Penulis 

Matahati Cerdas 

Keras belajarnya Sungguh-sungguh 

Bertukar pikiran Berdiskusi 

Terpelajar Intelek, berpendidikan  

Buah pena Karya tulis, karangan 

Cepat kaki Tangkas 

Masuk buku Tercatat dalam buku 

Kutu buku Senang membaca 

Sekolah rendah Sekolah Dasar 

Sekolah menengah SMP 

Kesimpulan Intisari, kesimpulan 

Bintang kelas Terpintar (terkenal 

kepintarannya) 

Lulusan Tamatan 

Otak monyet Bodoh 

Menyalin Mencontoh, menyontek 

Otaknya Pengetahuannya 

Pikiran tumpulmu Bodoh, tidak tahu 

Berat siku Enggan, malas 

Di olah Diterbitkan, di cetak 

Kepalaku masih kosong Sedikit pengetahuan, belum 

banyak memiliki ilmu 

Semangat berapi-api Semangat, ketekunan 

Buku Catatan tentang 
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Judulnya Nama karangan 

Pendahuluan Kata pengantar 

Mata surat Buta huruf 

Perguruan tinggi Universitas, fakultas 

Ulangan Ujian local 

Membuka pintu Memberi kesempatan 

Berpendapat Berpendapat 

Naik terus Mujur, beruntung 

Berkonsentrasi Berpusat  

Lebih unggul Melebihi, mengungguli 

Piawai  Menekuni  

Bintangnya terang Terkenal  

Berpidato Berpidato di depan 

Berputar dikepalanya Berpikir 

Tinggal kelas Tak naik kelas 

Ruang lingkup Jajaran, bahagian 

Tutur katanya Cakap; bahasanya 

Anak didiknya Muridnya 

Induk al-Quran Surah al-Fatihah 

Ahli ilmu Ilmuwan  

Impian  Cita-cita 

Buah pikiran Pendapat  

Perlindungan Dalam bimbingan 

Sempit wawasan Sedikit pengetahuan 

Kalender Akademik Jadwal yang ditentukan dalam 

kalender 

Sekolah sehat Kebersihan sekolah 

Guru besar luar biasa Profesor 

Taman Bacaan Perpustakaan  

Buku putih  Catatan resmi 
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Masak ajar  Terdidik, baik, sopan 

Lautan budi tepian akal Banyak pengetahuannya 

Absen  Tidak hadir 

Yang matang, masak Solusi yang jitu 

Sekuat akal budi Akal pikiran yang sehat 

Silat lidah Perdebatan, diskusi 

Tata usaha Tata usaha, administrasi 

Soal jawab Tanya jawab, diskusi 

Mengulangi  Duduk setahun lagi di kelas 1 

Mencari ilmu Belajar  

Guru kepala Kepala sekolah  

Darmasiswa  Beasiswa 

Petah lidah Pandai bicara, fasih 

Kejatuhan bulan Sukses 

Tepian ilmu Cerdas, luas ilmunya 

Kaum cerdik Sastrawan  

Segi pandang Sudut pandang 

Silang pendapat Tanya jawab 

Berkobar-kobar Rajin  

Melihat dengan cermat Memperhatikan  

Mengkaji Menyelami ilmu 

Menerima dan bersedia Menyetujui  

Penyambung lidah Juru bicara 

Tangkas dan kuat Dengan giat  

Mengulangi Mempelajari kembali 

pelajaran 

Mengesahkan  Menandatangani  

Mengalihbahasakan  Menerjemahkan  

Bersih celana Berakhlak mulia 

Di angkat kepalanya Dimuliakan, dihormati 
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Tahu bagaimana memanfaatkan 

kesempatan 

Cerdas  

 

 التعبري االصطالحي  حتليل البيانات  -2

 عن التعبري االصطالحي كما حبثت الباحثة يف الباب السابق 

 يف الفعل   التعبري االصطالحي   4،4جدول  

معن التعبري   التشابه  االختالف 
 االصطالحي 

 التعبري 
 االصطالحي 

باللغة  
 اإلندونيسية 

التعبري  
االصطالحي  
 باللغة العربية 

كلمة "أبلى" 
 ,lusuhمعناه "

usang”،   عند
العريب يستخدم 
كلمة " أبلى" 

ألن يف اللغة 
العربية كلمة "  

أبلى" تظهر 
طول على 

وعند   التعلم.
ي اإلندونيس 

يستخدم كلمة  
“keras-keras”   

 Bersungguh-

sungguh 

Keras-keras  َباَلًءا َأْبَلى
 َحَسًنا
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ألن يف اللغة 
اإلندونيسية  

-keras“كلمة 

keras”  تظهر
  على القوة
 .واالجتهاد

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

استخدام كلمة " 
يشحذ ذهنه" و 

“memutar 

otak”    معنامها
واحد يعين  

“berpikir keras” 

Berpikir keras Memutar 

otak 
 ِذْهَنُه َيْشَحُذ

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

استخدام كلمة " 
" و  َقَرْأُت بِ 

“Menyuarakan” 
معنامها واحد   

يعين 

Membaca Menyuaraka

n 
 َقَرْأُت ِب
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“Membaca” أو  

 قراءة النص  
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي يف 
استخدام كلمة " 

" و  َتَخرََّج َعَلى
“Lulus testing”   

معنامها واحد  
 ”Berhasil“يعين 

Berhasil Lulus 

testing 
 َتَخرََّج َعَلى

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

استخدام كلمة " 
" و   َجدَّ ِفيْ 
“Keras 

belajarnya”   
معنامها واحد  

-Sungguh“يعين 

sungguh” 

Sungguh-

sungguh 

Keras 

belajarnya 
 َجدَّ ِفيْ 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 

Berdiskusi Bertukar 

pikiran 
 َخاَض ِفيْ 
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واإلندونيسي يف 
استخدام كلمة " 

" و  َخاَض ِفيْ 
“Bertukar 

pikiran”    معنامها
واحد يعين  

“Berdiskusi” 
َيْلَعُب   كلمة "
"  ِباْلَحَجرِ 

 معناه 

“Tangkas”،  
عند العريب 

يستخدم كلمة  
َيْلَعُب " 

 ِباْلَحَجرِ 
نشاط وال
رشيق وال

والسرعة 
" ألن والظريف

يف اللغة العربية 
كثرية من  

العبارة اليت تدل 
. نشاطعلى ال
وعند  

اإلندونيسي 

 Tangkas Cepat kaki  َيْلَعُب
 ِباْلَحَجِر
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فقط يستخدم 
 Cepat“كلمة 

kaki” 
َأْثَبَت  كلمة "

 " معناه ِفي

“Tercatat 

dalam buku”،  
عند العريب 

يستخدم كلمة  
 َأْثَبَت ِفي" 

وَدوََّن وَسجََّل  
" ألن  َكَتَب و

يف اللغة العربية 
كثرية من  

العبارة اليت تدل 
. كتابةعلى ال
وعند  

اإلندونيسي 
فقط يستخدم 

 Masuk“كلمة 

buku” 

 Tercatat 

dalam buku 

Masuk buku َأْثَبَت ِفي 

َرِغَب  كلمة "
"  ِفي اْلِقَراَءةِ 

 Senang“ معناه 

membaca”، 
عند العريب 

 Senang 

membaca 

Kutu buku َرِغَب ِفي 
 اْلِقَراَءِة
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يستخدم كلمة  
 َرِغَب ِفي" 

" ألن يف اْلِقَراَءةِ 
اللغة العربية 

تدل على 
. القراءة وب بحم

وعند  
اإلندونيسي 

يستخدم كلمة  
“Kutu buku” 

َاْشَهَر  كلمة "
ِمَن النَّاِر َعَلى 

 " معناه  ِعْلمٍ 

“Terpintar”، 
عند العريب 

يستخدم كلمة  
َاْشَهَر ِمَن النَّاِر " 

" ألن  َعَلى ِعْلمٍ 
يف اللغة العربية 

تدل على 
وعند  األريب 

اإلندونيسي 
يستخدم كلمة  

“Bintang 

kelas”   ألهنا

 Terpintar 

(terkenal 

kepintarannya

) 

Bintang 

kelas 
َاْشَهَر ِمَن 
النَّاِر َعَلى 

 ِعْلمٍ 
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تدل على 
 . مشهور العلم

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

استخدام كلمة " 
" و  َتَخرََّج ِفيْ 

“Lulusan”   
معنامها واحد  

 ”Tamatan“يعين 

Tamatan Lulusan َتَخرََّج ِفْي 

َنَسَج  كلمة "
 " معناه  َعَلى

“Mencontoh, 

menyontek”،  
عند العريب 

يستخدم كلمة  
"  ىَنَسَج َعلَ " 

ألن يف اللغة 
اليت  هذهالعربية 

تدل على 
. وعند  تشيهال

اإلندونيسي 
فقط يستخدم 

 Mencontoh, 

menyontek 

Menyalin َنَسَج َعَلى 
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كلمة 
“Menyalin” 

َجِهَل   كلمة "
 " معناه  بِ 

“Bodoh, tidak 

tahu”،   عند
العريب يستخدم 

  َجِهَل بِ "كلمة 
" ألن يف اللغة 

العربية هذه 
تدل على 

. وعند  غّفلامل
اإلندونيسي 

فقط يستخدم 
 Pikiran“كلمة 

tumpulmu”    

 يعين قليل الفهم 

 Bodoh, tidak 
tahu 

Pikiran 
tumpulmu 

 َجِهَل بِ 

َكِسَل  كلمة "
 " معناه  َعنْ 

“malas”،   عند
العريب يستخدم 

َكِسَل كلمة " 
" ألن يف  َعنْ 

اللغة العربية 
هذه تدل على 

 Enggan, 

malas 

Berat siku  َْكِسَل َعن 
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. وعند كسالنال
اإلندونيسي 

فقط يستخدم 
 Berat“كلمة 

siku” و “berat 

pinggul” 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي يف 
استخدام كلمة " 

" و   َفَتَح َباًبا
“Membuka 

pintu”    معنامها
واحد يعين  
“Memberi 

kesempatan 

Memberi 

kesempatan 

Membuka 

pintu 
 َفَتَح َباًبا

َذَهَب  كلمة "
 " معناه ِإَلى

“Berpendapat،  
عند العريب 

يستخدم كلمة  
 َذَهَب ِإَلى" 

وذهب يف وظن 
ألن يف  األمر

اللغة العربية 

 Berpendapat Berpendapa

t 
 َذَهَب ِإَلى
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كثرية من  
العبارة اليت تدل 

 رأي.على ال
وعند  

اإلندونيسي 
فقط يستخدم 

كلمة 
“berpendapat” 

َتِرَبْت   كلمة "
 " معناه  َيَداُه

“Mujur, 

beruntung” ،  
عند العريب 

يستخدم كلمة  
"  َتِرَبْت َيَداُه" 

ألن يف اللغة 
 هذهالعربية 

تدل على 
احملظوظ 
. وعند  والسعيد

اإلندونيسي 
فقط يستخدم 

 Naik“كلمة 

terus”   

 Mujur, 

beruntung 

Naik terus َتِرَبْت َيَداُه 
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كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

استخدام كلمة " 
" و  َأَكبَّ َعَلى

“Berpusat”   
معنامها واحد  

يعين 
“berkonsentrasi

” 

Berkonsentras

i 

Berpusat  َأَكبَّ َعَلى 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

استخدام كلمة " 
" و ِاْمَتاَز َعَلى 

“Lebih 

unggul”   معنامها
واحد يعين  
“Melebihi, 

mengungguli 

Melebihi, 

mengungguli 

Lebih 

unggul 
 ِاْمَتاَز َعَلى 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

Menekuni  Piawai  ََّعَلى ِاْنَكب 
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استخدام كلمة " 
" و  ِاْنَكبَّ َعَلى
“Piawai”   

معنامها واحد  
يعين 

“Menekuni” 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي يف 
استخدام كلمة " 

" و   َتَألََّق َنْجُمُه
“Bintangnya 

terang”   معنامها
واحد يعين  
“Terkenal” 

Terkenal  Bintangnya 

terang 
 َتَألََّق َنْجُمهُ 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

استخدام كلمة " 
" و َتَحدََّث ِإَلى 

“Berpidato”   
معنامها واحد  

 Berpidato“يعين 

di depan” 

Berpidato di 

depan 

Berpidato  َتَحدََّث ِإَلى 
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كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

استخدام كلمة " 
" و َداَر ِفْي َرْأِسِه 

“Berputar 

dikepalanya”   
معنامها واحد  

 ”Berpikir“يعين 

Berpikir  Berputar 

dikepalanya 
 َداَر ِفْي َرْأِسِه

َرَسَب  كلمة "
 الشَّْيُء ِفي اْلَماءِ 

 Tak“ " معناه 

naik kelas”،  
عند العريب 

يستخدم كلمة  
َرَسَب الشَّْيُء  "

" ألن  ِفي اْلَماءِ 
 يف اللغة العربية
كلمة َرَسَب 

 الشَّْيُء ِفي اْلَماءِ 
تدل على  
ارتكاز من 
.  الفصل قبله

وعند  

 Tak naik 

kelas 

Tinggal 

kelas 
َرَسَب 

الشَّْيُء ِفي 
 اْلَماِء
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اإلندونيسي 
يستخدم كلمة  

“Tinggal 

kelas”   
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي يف 
استخدام كلمة " 

" و  َغاَب َعنْ 
“Absen”  

معنامها واحد  
 Tidak“يعين 

hadir” 

Tidak hadir Absen  َغاَب َعْن 

َرَسَب  كلمة "
 الشَّْيُء ِفي اْلَماءِ 

 " معناه 

“Duduk 

setahun lagi di 

kelas 1”،   عند
العريب يستخدم 

َرَسَب  كلمة "
الشَّْيُء ِفي 

" ألن يف  اْلَماءِ 
 اللغة العربية

كلمة َرَسَب 

 Duduk 

setahun lagi 

di kelas 1 

Mengulangi 

 
َرَسَب 

الشَّْيُء ِفي 
 اْلَماِء
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 الشَّْيُء ِفي اْلَماءِ 
تدل على  
ارتكاز من 
أو   الفصل قبله

ثابت يف الفصل 
. وعند  األول

اإلندونيسي 
يستخدم كلمة  
“mengulangi” 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

استخدام كلمة " 
" و   َأَخَذ َعنْ 

“Mencari 

ilmu”     معنامها
واحد يعين  

“belajar” 

Belajar Mencari 

ilmu 
 َأَخَذ َعنْ 

َنَجَح   كلمة "
 " معناه  ِفيْ 

“sukses”،  عند
العريب يستخدم 

َنَجَح   كلمة "
" ألن يف ِفيْ 

 sukses Kejatuhan 

bulan 
 َنَجَح ِفيْ 
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 اللغة العربية
 َنَجَح ِفيْ كلمة 

تدل على 
. وعند الفائز

اإلندونيسي 
يستخدم كلمة  

“Kejatuhan 

bulan”   ألن يف
اللغة 

  ية اإلندونيس 
هذه الكلة تدل 

 .السعادةعلى 
َحَمَلِت  كلمة "
 " معناه  اْلأْقاَلُم

“Sastrawan”،  
عند العريب 

يستخدم كلمة  
َحَمَلِت  "

" ألن يف   اْلأْقاَلُم
 اللغة العربية

َحَمَلِت كلمة 
تدل   اْلأْقاَلُم
. ديباألعلى 

وعند  

 Sastrawan  Kaum 

cerdik 
َحَمَلِت 

 اْلأْقاَلمُ 
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اإلندونيسي 
يستخدم كلمة  
“Kaum cerdik”  

ألن يف اللغة 
اإلندونيسية   

ة مهذه الكل
تدل على 

 .ذكيال
ِاْجَتَهَد   كلمة "

 " معناه  ِفيْ 

“Rajin”،   عند
العريب يستخدم 

ِاْجَتَهَد   كلمة "
 تْ رَ عَ تَ َو اسْ  ِفيْ 

" ألن يف النَّاُر 
 اللغة العربية

ِاْجَتَهَد  كلمة 
 تدل على ِفيْ 

الماس 
. والماسة

وعند  
اإلندونيسي 

يستخدم كلمة  
“Berkobar-

 Rajin  Berkobar-

kobar 
 ِاْجَتَهَد ِفيْ 
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kobar”   ألن يف
اللغة 

اإلندونيسية   
ة مهذه الكل

تدل على 
 . ملتبهة محاسة

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

استخدام كلمة " 
" و  ِاْلَتَفَت ِإَلى

“Memperhatika

n dengan 

cermat”     معنامها
واحد يعين  

“Memperhatika

n” 

Memperhatik

an 

Memperhati

kan dengan 

cermat 

 ِاْلَتَفَت ِإَلى

َغاَر ِفي  كلمة "
 " معناه  اْلِعْلمِ 

“Menyelami 

ilmu”،   عند
العريب يستخدم 

َغاَر ِفي  كلمة "
" ألن يف  اْلِعْلمِ 

 اللغة العربية

 Menyelami 

ilmu 

Mengkaji  َغاَر ِفي اْلِعْلِم 



65 
 

َغاَر ِفي كلمة 
 تدل على اْلِعْلمِ 
. العلم حبث

وعند  
اإلندونيسي 

يستخدم كلمة  
“Mengkaji”  

ألن يف اللغة 
اإلندونيسية   

ة مهذه الكل
تدل على 

 .الدراسة
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي يف 
استخدام كلمة " 

ل  يقبِ وَواَفَق َعَلى 
" و  على

“Menerima dan 

bersedia”   
معنامها واحد  

يعين 
“Menyetujui” 

Menyetujui  Menerima 

dan 

bersedia 

 َواَفَق َعَلى
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كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

استخدام كلمة " 
َقِدَم َعَلى 
" و  اْلُمَذاَكَرةِ 

“Mengulangi”   
معنامها واحد  

يعين 
“Mempelajari 

kembali 

pelajaran” 

Mempelajari 

kembali 

pelajaran 

Mengulangi  َقِدَم َعَلى
 اْلُمَذاَكَرةِ 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي يف 

استخدام كلمة " 
" و َوَقَع َعَلى

“Mengesahkan” 
معنامها واحد   

يعين 
“menandatanga

ni” 

Menandatang

ani  

Mengesahk

an 
 َوَقَع َعَلى 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 

Menerjemahk

an  

Mengalihba

hasakan 
 َنَقَل ِمنْ 
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واإلندونيسي يف 
استخدام كلمة " 

" و   َنَقَل ِمنْ 
“Mengalihbahas

akan”     معنامها
واحد يعين  

“Menerjemahka

n” 
َيْعِرُف  كلمة "

ِمْن َأْيَن ُتْؤَكُل  
"  اْلَكِتفَ 
 معناه 

“Cerdas”،   عند
العريب يستخدم 

َيْعِرُف  كلمة "
ِمْن َأْيَن ُتْؤَكُل  

" ألن  اْلَكِتفَ 
 العربيةيف اللغة 

َيْعِرُف كلمة 
ِمْن َأْيَن ُتْؤَكُل  

تدل  اْلَكِتفَ 
تعريف  على

. وعند  األشياء
اإلندونيسي 

يستخدم كلمة  

 Cerdas  Tahu 

bagaimana 

memanfaatk

an 

kesempatan 

َيْعِرُف ِمْن  
َأْيَن ُتْؤَكُل  

 اْلَكِتَف
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“Tahu 

bagaimana 

memanfaatkan 

kesempatan”  

ألن يف اللغة 
اإلندونيسية   

ة مهذه الكل
ى تدل عل
 املاهر.

 سم يف اال   التعبري االصطالحي   5،4جدول  

معن التعبري   التشابه  االختالف 
 االصطالحي 

 التعبري 
 االصطالحي 

باللغة  
 اإلندونيسية 

التعبري  
االصطالحي  

باللغة  
  العربية 

كالمها  
عند ، متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

َثاِقُب كلمة " 
" و  الذِّْهنِ 

“Encer 

otaknya”   
معنامها واحد  

 ”Cerdas“يعين 

Cerdas Encer 

otaknya 
 َثاِقُب الذِّْهنِ 
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كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

كلمة " 
" و  َاْلِاْمِتَحاُن

“Ulangan”   
معنامها واحد  

 Ujian“يعين 

lokal” 

Ujian local Ulangan  َُاْلِاْمِتَحان 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

 َاْلَجاِمَعُةكلمة "
" و 

“Perguruan 

tinggi”   
معنامها واحد  

يعين 
“Universitas, 

fakultas” 

Universitas, 

fakultas 

Perguruan 

tinggi 
 َاْلَجاِمَعُة

"  ُأمِّيٌَّة كلمة "
 Buta“ معناه 

 Buta huruf Mata surat  ٌُأمِّيَّة 
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huruf،  عند
العريب يستخدم 

يف   ُأمِّيٌَّةكلمة " 
اليت  اللغة العربية
جهل  تدل على 

القراءة والكتابة. 
وعند  

اإلندونيسي 
يستخدم كلمة  

“Mata surat”   و

“tuna aksara” 
 يعين

ال يعرف  
الروف إما يف 
العربية وإما يف  

 آلخراللغة ا
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

كلمة 
ْلُمَقدَِّمُة" و  ا" َ 

“Pendahuluan

معنامها   ”

Kata pengantar Pendahuluan  َُاْلُمَقدَِّمة 
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واحد يعين  
“Kata 

pengantar” 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

ُعْنَواُن " كلمة 
" و اْلَمَقاَلةِ 

“Judulnya”  
معنامها واحد  

 Nama“يعين 

karangan” 

Nama 

karangan 

Judulnya  ُعْنَواُن
 اْلَمَقاَلةِ 

ُماَلَحَظٌة  كلمة "
 " معناه َعَلى

“Catatan 

tentang” ،   عند
العريب يستخدم 

ُماَلَحَظٌة   كلمة "
يف اللغة  "َعَلى

اليت تدل   العربية
. التعليقعلى 

وعند  
اإلندونيسي 

يستخدم كلمة  

 Catatan 

tentang 

Buku   ُماَلَحَظٌة
 َعَلى
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“Buku”   أو
 الكراسة
َاْبَناُء  كلمة "

 " معناهالنَّارِ 

“Semangat”،  
عند العريب 

يستخدم كلمة "  
" ألن َاْبَناُء النَّارِ 

 يف اللغة العربية
هذه تدل على 

وعند الماسة. 
اإلندونيسي فقط 

يستخدم كلمة  
“Semangat” 

 Semangat, 

ketekunan 

Semangat 

berapi-api 
 َاْبَناُء النَّارِ 

َقِصْيُر  "كلمة 
 " معناه اْلَباعِ 

“Sedikit 

pengetahuan”،  
عند العريب 

  يستخدم كلمة "
" ألن  َقِصْيُر اْلَباعِ 

يف اللغة العربية 
هذه تدل على 

. وعند  قليل العلم
 اإلندونيسي 

 Sedikit 

pengetahuan, 

belum banyak 

memiliki ilmu 

Kepalaku 

masih 

kosong 

 َقِصْيُر اْلَباعِ 
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يستخدم فقط 
كلمة 

“Kepalaku 

masih kosong” 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

َتْحَت كلمة " 
" و   الطَّْبعِ 

“Diolah”   
معنامها واحد  

يعين 
“Diterbitkan, 

dicetak” 

Diterbitkan, di 

cetak 

Diolah  َِتْحَت الطَّْبع 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

ُأمُّ  كلمة " 
" و َرْأِسهِ 

“Otaknya”   
معنامها واحد  

يعين 

Pengetahuanny

a 

Otaknya  ُِأمُّ َرْأِسه 
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“Pengetahuan

nya” 
َخِفْيُف  كلمة "

 " معناهاْلَعْقلِ 

“Bodoh”،   عند
العريب يستخدم 

َخِفْيُف  كلمة "
" ألن يف  اْلَعْقلِ 

اللغة العربية هذه 
تدل على قليل 

العلم. وعند  
اإلندونيسي  

يستخدم كلمة  
“Kepalaku 

 masih kosongو

Otak monyet 

 Bodoh Otak 

monyet 
َخِفْيُف  

 اْلَعْقلِ 

ُجْمَلُة  كلمة "
 " معناه اْلَقْولِ 

“kesimpulan”،  
عند العريب 

يستخدم كلمة  
"  َخِفْيُف اْلَعْقلِ "

ألن يف اللغة 
العربية هذه تدل  

اخلالصة من على 
.  النص أو الكالم

 Intisari, 

kesimpulan 

Kesimpulan  ُِجْمَلُة اْلَقْول 
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وعند  
اإلندونيسي  

يستخدم كلمة  
“Kesimpulan”  

 ”rangkuman و
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

كلمة " 
َاْلَمْدَرَسُة 
" و   اْلِاْبِتَداِئيَُّة

“Sekolah 

rendah”   
معنامها واحد  

 Sekolah“يعين 

Dasar” 

Sekolah Dasar Sekolah 

rendah 
َاْلَمْدَرَسُة 
 اْلِاْبِتَداِئيَّةُ 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

" كلمة 
َاْلَمْدَرَسُة 

Sekolah 

Menengah 

Pertama 

Sekolah 

menengah 
َاْلَمْدَرَسُة 
 اْلُمَتَوسَِّطةُ 
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" و   اْلُمَتَوسَِّطُة
“Sekolah 

menengah”   
معنامها واحد  

 Sekolah“يعين 

Menengah 

Pertama” 
"   ِبَقَلمِ كلمة "

 معناه

“karangan”،  
عند العريب 

  يستخدم كلمة "
"  واملؤلف ِبَقَلمِ 

ألن يف اللغة 
العربية هذه تدل  

كتابة على 
القصص أو  

. وعند  النص
اإلندونيسي  

يستخدم كلمة  
“Buah pena    و

majalah” 

 Karya tulis, 

karangan 

Buah pena  ِِبَقَلم 

َمْعِرَفٌة   كلمة "
 " معناه َعنِ 

“Intelek, 

berpendidikan” ،  
عند العريب 

  يستخدم كلمة "

 Intelek, 

berpendidikan 

Terpelajar  َِمْعِرَفٌة َعن 
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" ألن   َمْعِرَفٌة َعنِ 
يف اللغة العربية 
هذه تدل على 

. وعند املهذب 
اإلندونيسي  

يستخدم كلمة  
“Terpelajar   

َذِكيُّ  كلمة "
 " معناه اْلُفَؤادِ 

“Cerdas”،   عند
العريب يستخدم 

َذِكيُّ  كلمة "
" ألن يف  اْلُفَؤادِ 

اللغة العربية هذه 
. املاهر تدل على

وعند  
اإلندونيسي  

يستخدم كلمة  
“Matahati”     يعين
  دقة الشعور

 Cerdas Matahati  َِذِكيُّ اْلُفَؤاد 

ُزَماَلُء   كلمة "
 " معناه اْلَقَلمِ 

“Penulis”،   عند
العريب يستخدم 

 Penulis Juru surat  ُِزَماَلُء اْلَقَلم 
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ُزَماَلُء   كلمة "
واملؤلف"  اْلَقَلمِ 

ألن يف اللغة 
العربية هذه تدل  

على كتابة 
القصص أو  

. وعند  وصالنص
اإلندونيسي  

يستخدم كلمة  
“Juru surat”    

يعين كاتب  
 الرسالة
َواِسُع   كلمة "

 " معناه  اْلُأُفقِ 

“Luas 

pandangan/ 

wawasan”،   عند
العريب يستخدم 

َواِسُع   كلمة "
" ألن يف  اْلُأُفقِ 

اللغة العربية تدل  
. الذكي  على 
  وعند

اإلندونيسي 
يستخدم كلمة  

 Luas 

pandangan/ 

wawasan 

Ketajaman  َِواِسُع اْلُأُفق 
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“Ketajaman”  

        سرعة الفهميعين 
َسِلْيُم  كلمة "

 " معناه  اْلَعْقلِ 

“Cerdas”،   عند
العريب يستخدم 

َسِلْيُم كلمة "
ذكي   الو اْلَعْقلِ 
" ألن يف وماهر

اللغة العربية تدل  
. امُلدِركعلى 

وعند  
اإلندونيسي 

يستخدم كلمة  
“Ringan kepala  

 otaknya و

encer   و lanjut 

akal” 

 Cerdas Ringan 
kepala 

 اْلَعْقلِ َسِلْيُم 

ِلَساُن  كلمة "
 " معناه  َحالِ 

“Pendapat”،  
عند العريب 

يستخدم كلمة  
 ِلَساُن َحالٍ "

" ألن يف والفكرة

 Pendapat Buah 

pikiran 
 ِلَساُن َحاِل
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اللغة العربية هذه 
. الرأيتدل على 

ِلَساُن كلمة "
" تظهر كثري  َحالٍ 
. وعند  القول من

اإلندونيسي فقط 
يستخدم كلمة  
“Buah pikiran” 

َقَلُم  كلمة "
" معناه   اْلَمْكَتَبةِ 

"penulis”،   عند
العريب يستخدم 

َقَلُم كلمة " 
والكاتب  اْلَمْكَتَبةِ 

واألديب  
وائي والر 

اص  والقص 
" ألن يف فواملؤّل

 هذهاللغة العربية 
تدل على 
كلمة " الكاتب. 

"  َقَلُم اْلَمْكَتَبةِ 
كثري من  تظهر 

وعند  الكتابة.

 Penulis Penulis  َِقَلُم اْلَمْكَتَبة 
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فقط اإلندونيسي 
يستخدم كلمة  

“penulis”   . 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

َظْهِر كلمة "
" و َقْلبٍ 

“Diluar 

kepala”   
معنامها واحد  

 ”Hafal“يعين 

Hafal Diluar 

kepala 
 َظْهِر َقْلٍب

َطِوْيُل   كلمة "
 " " معناه  اْلَباعِ 

Pandai "،  عند
العريب يستخدم 

َطِوْيُل  كلمة "
" ألن يف اْلَباعِ 

اللغة العربية هذه 
. اهرتدل على امل

َطِوْيُل  كلمة "
" تظهر  اْلَباعِ 

 Pandai  

 

Terang hati  َِطِوْيُل اْلَباع 
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.  تعلمكثري من ال
وعند  

اإلندونيسي 
يستخدم كلمة  
“Terang hati”   و

“encer otaknya” 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

اجملال "  كلمة "
 Ruang“و 

lingkup”   
 معنامها واحد

“Jajaran, 

bahagian” 

Jajaran, 

bahagian 

Ruang 

lingkup 
 اجملال

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

 كلمة "
اخلطاب " و 

“Tutur 

katanya”   
 معنامها واحد

Cakap; 

bahasanya  

Tutur 

katanya 
 اخلطاب
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“Cakap; 

bahasanya” 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

  َتَلاِمْيُذ كلمة "
 Anak“" و 

didiknya”   
 معنامها واحد
“Muridnya” 

Muridnya Anak 

didiknya 
 ُذيْ امِ لَ تَ 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

ُأمُّ   كلمة "
" و  اْلُقْرآنِ 

“Induk al-

Quran”  
 معنامها واحد

“Surat Al-

Fatihah” 

Surat Al-

Fatihah 

Induk al-

Quran 
 ُأمُّ اْلُقْرآنِ 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 

Ilmuwan  Ahli ilmu  ِْعْلمِ َأْهُل ال 
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واإلندونيسي  
يف استخدام 

َأْهُل  كلمة "
" و  اْلِعْلمِ 

“Ahli ilmu”  
 معنامها واحد

“Ilmuwan” 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

َبِعْيُد   كلمة "
" و  الشَّْأوِ 

“Impian”  
 معنامها واحد

“Cita-cita” 

Cita-cita  Impian   َِبِعْيُد الشَّْأو 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

َبَناُت  كلمة "
" و  اْلَأْفَكارِ 
“Buah 

pikiran”  

Pendapat  Buah 

pikiran 
َبَناُت 

 اْلَأْفَكارِ 
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 معنامها واحد
“Pendapat” 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

ِفْي  كلمة "
" و  َجَناحِ 

“Perlindungan

معنامها   ”
 dalam“ واحد

bimbingan” 

Dalam 
bimbingan  

Perlindunga
n 

 ِفْي َجَناحِ 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

َصِغْيُر    كلمة "
" و   اْلَعْقلِ 

“Sempit 

wawasan”   
 معنامها واحد

“Sedikit 

pengetahuan” 

Sedikit 

pengetahuan 

Sempit 

wawasan 
َصِغْيُر   

 اْلَعْقلِ 

كالمها   
، عند متساويان

Jadwal yang 

ditentukan 

dalam 

kalender  

Kalender 

Akademik 
التَّْقِوْيُم  

 اْلَأَكاِدِميُّ
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العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

التَّْقِوْيُم   كلمة "
" و  اْلَأَكاِدِميُّ

“Kalender 

Akademik”   
 معنامها واحد

“Jadwal yang 

ditentukan 

dalam 

kalender” 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

َنظَّاَفُة  كلمة "
" و  اْلَمْدَرَسةِ 

“Sekolah 

sehat”     معنامها
 واحد

“Kebersihan 

sekolah” 

Kebersihan 

sekolah 

Sekolah 

sehat 
َنظَّاَفُة 

 اْلَمْدَرَسةِ 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  

Profesor Guru besar 

luar biasa 
َاْلُأْسَتاُذ 
 اْلَجاِمِعيُّ
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يف استخدام 
َاْلُأْسَتاُذ  كلمة "

" و  اْلَجاِمِعيُّ
“Guru besar 

luar biasa”   
 معنامها واحد

“Profesor” 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

  َاْلَمْكَتَبةُ  كلمة "
 Taman“" و 

Bacaan”   
 معنامها واحد

“Perpustakaan

” 

Perpustakaan  Taman 

Bacaan 
 َاْلَمْكَتَبُة

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

 َالسَِّجلُّ  كلمة "
 Buku“" و 

putih”    معنامها

Catatan resmi Buku putih َُّالسَِّجل 
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 واحد
“Catatan 

resmi” 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

 كلمة "
" و  َاْلُمَهذَُّب

“Masak ajar”   
 معنامها واحد

“Terdidik, 

baik, sopan” 

Terdidik, baik, 

sopan 

Masak ajar َاْلُمَهذَُّب 

َكِثْيُر   كلمة "
"  ِعْلُمُه َأْو َعْقُلُه

 Banyak " معناه 

pengetahuanny

a  "،  عند العريب
  يستخدم كلمة "

َكِثْيُر ِعْلُمُه َأْو  
" ألن يف َعْقُلُه 

اللغة العربية هذه 
تدل على املاهر. 

َكِثْيُر   كلمة "
" ِعْلُمُه َأْو َعْقُلُه 

 Banyak 

pengetahuanny

a 

Lautan budi 

tepian akal 
َكِثْيُر ِعْلُمُه  

 َأْو َعْقُلُه
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تظهر كثري من  
التعلم. وعند  
اإلندونيسي 

يستخدم كلمة  
“Lautan budi 

tepian akal”   
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

َرْأٌي  كلمة "
" و   َناِضٌج

“Masak, yang 

matang ”   
 معنامها واحد
“Solusi yang 

jitu” 

Solusi yang 

jitu 

Masak, yang 

matang 
 َرْأٌي َناِضٌج

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

َجْوَدُة  كلمة "
" و  الرَّْأيِ 

“Sekuat akal 

budi ”   معنامها

Akal pikiran  

yang sehat 

Sekuat akal 

budi 
 َجْوَدُة الرَّْأِي
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 Akal“ واحد

pikiran  yang 

sehat” 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

 كلمة "
" و  َاْلُمَناَقَشُة

“Silat lidah”   
 معنامها واحد
“Perdebatan, 

diskusi” 

Perdebatan, 

diskusi 

Silat lidah  َُاْلُمَناَقَشة 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

 َاْلِإَداَرُة كلمة "
 Tata“" و 

usaha ”   
 معنامها واحد
“tata usaha, 

administrasi” 

Tata usaha, 

administrasi 

Tata usaha  َُاْلِإَداَرة 

كالمها   
، عند متساويان

Tanya jawab, 

diskusi 

Soal jawab  َُاْلُمَناَقَشة 



91 
 

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

 كلمة "
" و  َاْلُمَناَقَشُة

“Soal jawab”   
 معنامها واحد

“Tanya jawab, 

diskusi” 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

َناِظُر  كلمة "
" و  اْلَمْدَرَسةِ 

“Guru 

kepala”   
 معنامها واحد

“Kepala 

sekolah” 

Kepala sekolah Guru kepala  َناِظُر
 اْلَمْدَرَسةِ 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

َاْلِمْنَحُة  كلمة "

Beasiswa  Darmasiswa 

 
َاْلِمْنَحُة 
 الدَِّراِسيَُّة
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" و  الدَِّراِسيَُّة
“Darmasiswa” 

 معنامها واحد 
“Beasiswa” 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

 َقِويُّ كلمة "
" و  اْلَعاِرَضةِ 

“Petah lidah”   
 معنامها واحد

“Pandai 

bicara, fasih” 

Pandai bicara, 

fasih 

Petah lidah  َُّقِوي
 اْلَعاِرَضةِ 

َاْلُمَتَبحُِّر  كلمة "
 " معناه ِفي اْلِعْلمِ 

“Cerdas”،   عند
العريب يستخدم 

َاْلُمَتَبحُِّر  كلمة "
" ألن  ِفي اْلِعْلِم ِ 

يف اللغة العربية 
 هذه تدل على

. واسع العلم
وعند  

اإلندونيسي  

 Cerdas, yang 

luas ilmunya 

Tepian ilmu  َاْلُمَتَبحُِّر ِفي
 اْلِعْلِم 
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يستخدم كلمة  
“Tepian ilmu”   

 كثري العلم. يعين 
كالمها   

، عند متساويان
العريب 

واإلندونيسي  
يف استخدام 

ُوْجَهُة   كلمة "
" و   َنَظرٍ 

“Segi 

pandang”   
 معنامها واحد

“Sudut 

pandang” 

Sudut pandang Segi 

pandang 
 ُوْجَهُة َنَظرٍ 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  

استخدام يف 
ُمَباَدَلُة  كلمة "

" و   اْلآَراء
“Silang 

pendapat”   
 معنامها واحد

“Tanya 

jawab” 

Tanya jawab Silang 

pendapat 
 ُمَباَدَلُة اْلآَراء
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كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

 ِلَساٌن كلمة "
Penyambu“"و

ng lidah”   
 معنامها واحد

“Juru bicara” 

Juru bicara Penyambun

g lidah 
 ِلَسانٌ 

َعَلى َقَدٍم  كلمة "
 " معناه َوَساقٍ 

“Dengan giat”،  
عند العريب 

  يستخدم كلمة "
" َعَلى َقَدٍم َوَساقٍ 

ألن يف اللغة 
العربية هذه تدل  

وعند  اجلد . على
اإلندونيسي  

يستخدم كلمة  
“Tangkas dan 

kuat” يعين  
 .النشيط

 Dengan giat Tangkas dan 

kuat 
َعَلى َقَدٍم 

 َوَساقٍ 
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كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

َنِظْيُف   كلمة "
" و  السََّراِوْيلِ 
“Bersih 

celana”   
 معنامها واحد
“Berakhlak 

mulia” 

Berakhlak 

mulia 

Bersih 

celana 
َنِظْيُف 

 السََّراِوْيلِ 

كالمها   
، عند متساويان

العريب 
واإلندونيسي  
يف استخدام 

َمْرُفْوُع   كلمة "
" و  الرَّْأسِ 

“Diangkat 

kepalanya”   
 معنامها واحد

“Dimuliakan, 

dihormati” 

Dimuliakan, 

dihormati 

Diangkat 

kepalanya 
َمْرُفْوُع  

 الرَّْأِس
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 يف اللغة العربية   التام   التعبري االصطالحي   6،4جدول  

 َباَلًءا َحَسًناَأْبَلى  1

 َخاَض ِفيْ  2

 َيْلَعُب ِباْلَحَجِر 3

 اَفَتَح َبابً  4

 َذَهَب ِإَلى 5

 َتِرَبْت َيَداُه 6

 َأَكبَّ َعَلى 7

 َتَألََّق َنْجُمهُ  8

 َرَسَب الشَّْيُء ِفي اْلَماء 9

 َطِوْيُل اْلَباعِ  10

 َظْهِر َقْلٍب 11

 َقَلُم اْلَمْكَتَبةِ  12

 ِلَساُن َحاِل 13

 َسِلْيُم اْلَعْقلِ  14
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 ُزَماَلُء اْلَقَلمِ  15

 ُجْمَلُة اْلَقْولِ  16

 ُأمُّ َرْأِسهِ  17

 َقِصْيُر اْلَباعِ  18

 َاْبَناُء النَّارِ  19

 اجملال 20

 ُأمُّ اْلُقْرآنِ  21

 ِفْي َجَناحِ  22

 َأَخَذ َعنْ  23

 َعَلى َقَدٍم َوَساقٍ  24

 َنِظْيُف السََّراِوْيلِ  25

 َيْعِرُف ِمْن َأْيَن ُتْؤَكُل اْلَكِتفَ  26
 

 التام يف اللغة العربية   غري   التعبري االصطالحي   7،4جدول  

 ِذْهَنُه َيْشَحُذ 1

 ِبَقَرْأُت  2
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 َتَخرََّج َعَلى 3

 َجدَّ ِفيْ  4

 َأْثَبَت ِفي 5

 َرِغَب ِفْي اْلِقَراَءِة 6

 َتَخرََّج ِفْي 7

 َنَسَج َعَلى ِمْنَواِلهِ  8

 َجِهَل بِ  9

 َكِسَل َعنْ  10

 َاْشَهَر ِمَن النَّاِر َعَلى ِعْلٍم 11

 ِاْمَتاَز َعَلى 12

 ِاْنَكبَّ َعَلى 13

 َتَحدََّث ِإَلى 14

 َداَر ِفْي َرْأِسِه 15

 َثاِقُب الذِّْهنِ  16

 َواِسُع اْلُأُفقِ  17



99 
 

 َذِكيُّ اْلُفَؤادِ  18

 َعنِ َمْعِرَفٌة  19

 َقَلمِ بِ  20

 َاْلَمْدَرَسُة اْلِاْبِتَداِئيَّةُ  21

 َاْلَمْدَرَسُة اْلُمَتَوسَِّطةُ  22

 َخِفْيُف اْلَعْقلِ  23

 َتْحَت الطَّْبعِ  24

 ُماَلَحَظٌة َعَلى 25

 ُعْنَواُن اْلَمَقاَلةِ  26

 َاْلُمَقدَِّمةُ  27

 ُأمِّيَّةٌ  28

 َاْلَجاِمَعُة 29

 َاْلِاْمِتَحانُ  30

 اخلطاب 31

 َتَلاِمْيُذ 32
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 َأْهُل اْلِعْلمِ  33

 َبِعْيُد الشَّْأوِ  34

 َبَناُت اْلَأْفَكاِر 35

 َصِغْيُر  اْلَعْقلِ  36

 التَّْقِوْيُم اْلَأَكاِدِميُّ 37

 َنظَّاَفُة اْلَمْدَرَسةِ  38

 َاْلُأْسَتاُذ اْلَجاِمِعيُّ  39

 َاْلَمْكَتَبُة 40

 َالسَِّجلُّ 41

 َاْلُمَهذَُّب 42
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 َاْلِإَداَرةُ  48

 َناِظُر اْلَمْدَرَسِة 49

 َاْلِمْنَحُة الدَِّراِسيَُّة 50

 َقِويُّ اْلَعاِرَضةِ  51

 َنَجَح ِفيْ  52
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 َوَقَع َعَلى 63

 َنَقَل ِمنْ  64

 َمْرُفْوُع الرَّْأسِ  65
 

 التام يف اللغة اإلندونيسية   التعبري االصطالحي   8،4جدول  

1 Keras-keras 

2 Terang hati 

3 Diluar kepala 

4 Juru surat 

5 Ketajaman 

6 Matahati 

7 Cepat kaki 

8 Berat siku 

9 Mata surat 

10 Membuka pintu 

11 Naik terus 
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12 Bintangnya terang 

13 Induk al-Quran 

14 Perlindungan 

15 Masak, yang matang 

16 Kejatuhan bulan 

18 Berkobar-kobar 

19 Bersih celana 

 

 يف اللغة اإلندونيسية   غري التام   االصطالحي التعبري    9،4جدول  

1 Memutar otak 

2 Encer otaknya 

3 Buah pikiran 

4 Menyuarakan 

5 Lulus testing 

6 Ringan kepala 

7 Keras belajarnya 
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8 Bertukar pikiran 

9 Terpelajar 

10 Buah pena 

11 Masuk buku 

12 Kutu buku 

13 Sekolah rendah 

14 Sekolah menengah 

15 Kesimpulan 

16 Bintang kelas 

17 Lulusan 

18 Otak monyet 

19 Menyalin 

20 Otaknya 

21 Pikiran tumpulmu 

22 Di olah 
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23 Kepalaku masih kosong 

24 Semangat berapi-api 

25 Buku 

26 Judulnya 

27 Pendahuluan 

28 Perguruan tinggi 

29 Ulangan 

30 Berpendapat 

31 Berkonsentrasi 

32 Lebih unggul 

33 Piawai 

34 Berpidato 

35 Berputar dikepalanya 

36 Tinggal kelas 

37 Ruang lingkup 
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38 Tutur katanya 

39 Anak didiknya 

40 Ahli ilmu 

42 Impian  

43 Buah pikiran 

44 Sempit wawasan 

45 Kalender Akademik 

46 Sekolah sehat 

47 Guru besar luar biasa 

48 Taman Bacaan 

49 Buku putih 

50 Lautan budi tepian akal 

51 Absen  

52 Sekuat akal pikiran 

53 Silat lidah 
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54 Tata usaha 

55 Soal jawab 

56 Mengulangi  

57 Mencari ilmu 

58 Guru kepala 

59 Darmasiswa  

60 Petah lidah 

61 Tepian ilmu 

62 Kaum cerdik 

63 Segi pandang 

64 Silang pendapat 

65 Memperhatikan dengan cermat 

66 Mengkaji 

67 Menerima dan bersedia 

68 Juru bicara 
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69 Tangkas dan kuat 

70 Mengulangi 

71 Mengesahkan  

72 Mengalihbahasakan  

73 Diangkat kepalanya 

74 Tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan 

 

السابق أن التعبري االصطالحي يف اللغة العربية يتكون كثريا   ومن التحليل

من الفعل واللغة اإلندونيسية يتكون كثريا من االسم. والتعبري االصطالحي يشكل 

معن جمازي ألنه لكل لغة متكن أن تكون خمتلفة عن اللغات األخرى املتعلقة 

وتقابلها باللغة اإلندونيسية  بالثقافة االجتماعية. والتعبري االصطالحي باللغة العربية  

 1إندونيسي طريقة فعالة.  –توجد يف قاموس التعبريات االصطالحية عريب 

السابق من خالل التحليل التقابلي ميكننا يف الباب وبناء على الوصف 

اللغة ألهنا مفيدة جدا لتحسني تعلم  أن  نعرف االختالفات املقارنة بني اللغتني.

ينصب التركيز يف هذه املقارنة على حتديد .  الثانية من خالل فهم اجلوانب املختلفة

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

2013, h.12 
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 2 .ةالتناقض بني النظم النحوية للغة األوىل واللغة الثانياجلوانب االختالفات 

هي املفردات باللغتني العربية واللغة اإلندونيسي. يف اللغة   ىاآلخراملقارنة و

اإلندونيسية  هناك معلومات إضافية حول الوقت املاضي واملضارع. بينما يف اللغة 

 3يف املفردات.العربية يتم   معلومات الوقت  بالفعل 

 
2 Tajudin Nur, Analisis Kontastif dalam Studi Bahasa, Arabi: Journal of Arabic Studies, 

Vol. 1 No. 2, 2016, h.10 
3 Miftahur Rohim, Suprapti, dan Imam Baehaqie, “Analisis Kontrastif Bahasa Indonesia 

dan Bahasa Arab berdasarkan Kala, Jumlah dan Persona”. Jurnal Sastra Indonesia 2 (1), 2013, h. 4 


