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 الباب األّول

 املقّدمة

 خلفية البحث .أ 

ّكالميةّاليتّتستخدم1كالمىيّالغةّللّ ا  ،ّوعندّعبدّاخلَتّاللغةّىيّألة

ّلالتصال 2ّاإلنسان .ّ ّتعريف ّعنّآىف ّقوم ّكل ّهبا ّيعرب ّألفاظ ّىي ّاللغة ّأن خر

ّقبلّمنّادلستخدمةّلفظّىيّاللغة وأيضا.3مقاصدىمّوىيّأداةّتستخدمّلالتصال

  4.مقاصدىمّعنّللتعبَتّاإلنسانّكل

ّ ّأن  ّالس ابق ّادلفهوم ّالّىيّالل غةمن ّّوألة ّاإلنسان ّبُت نسانّاإلت صال

غة،ّولذلكّجيبّأنّابستخدامّاللّ ّخر األّإىلّأوالغرضخر.ّوالناسّيقدمّنيتهمّاآل

ّتعلمها ّاللغة يكون ّوشلاّأي ّمع ّللصلة ّالفرد ّعند اآلخريرستها

                                                           
1ّّ ّىاد ، ّهبانور ّالناطقُت ّلغَت ّاللغوية ّادلهارات ّلتعليم ّاإلسالميةّادلوجو ّمالكي ّجامعة ّ)ماالنج: ،

 4ّ-3(،ّص.2111احلكوميةّماالنج،ّ
  3ّ(ّص.UIN-Malang Press, Malang:2009ّ،ّ)فقوّاللغةّالعربيةأوريلّحبرّالد ين،ّ 2

3
Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, )Rineka Cipta. Jakarta: 2003(. 

Hlm: 30. 
،ّص.2119ّبَتوتّ:ّدارّالكتبّالعلمية،ّّ–،ّلبنانّجامعّالدروسّالعربيةلشيخّمصطفىّالغالييٌت،ّا4
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ّوسيلةّأوّكوسيلةّاللغةّيستخدمونّالبشرّأنّحقيقةّاللغةّوظيفة

ّاستعملتّّوّبينهم،ّللتواصل ّاإلنسانّيفّاجملتمع. ّتعكسّعلىّالنفسّووجود اللغة

ّحتريريّ ّإىل ّينقسم ّاحملدد ّشعب ّويف ّادلختلفة. ّابدلعاين ّادلقام ّأي ّيف ّمرارا اللغة

ّ ّوغَتىا. ّالنطق ّولغة ّمعّكمفرقّللغاويةّومهمّعاديّغَتّآاثرّوذلاوشفاىي

  5.العاملّىذاّيفّادلوجودةّاألخر ّادلخلوقات

ّكثَتةّ ّالعامل ّيف ّالل غة ّأن  ّوادلفهوم ّآخر، ّعلوم ّكتعليم ّمهم ّاللغة تعليم

ّواللغةّ ّبينها، ّتراكبّوذلجاتّوخاصّسلتلف ّذلا ّالل غة ّكل  ّالعربية. ّاللغة أحدىا

ّوزايدةّالعربيةّأفصحّوأوسعّاللغةّّمنّاللغةّاآلخرّوأغٌتّ ّكلمتها ّوتغيَت يفّتركيبها

ّوتلكّ ّالعربية ّكتبتّابللغة ّالكتبّالعلمية ّمن ّوكثَتة ّواصطالحها، ّومعاهنا حرفها

ّعلىّأمه يةّتعليمّوفهمّاللغةّالعربية. ّتدل 

ّابللغةّ ّكثَتة ّاختالفات ّذلا ّإندونيسيا ّيف ّاألجنبية ّكلغة ّالعربية فالل غة

اإلندونيسيةّمنّانحيةّاللغوية،ّوتلكّاإلختالفاتّتسب بّادلشكالتّوالصعوابتّيفّ

ّكتبّاللغةّالعربيةّخاصةّ تعليمها.ّصلدّالص عوابتّأحياانّيفّفهمّاللغةّأوّالن صّأو

                                                           
5
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Semantik, (Angkasa:Bandung,1987, hal. 4-
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ّ ّأوّالعبارة ّاإلصطالحية6ّّّاإلصطالحية.يفّفهمّادلفرداتّاجلديدة وىيّأيّالعبارة

ّ.idiomوجدتّيفّكل ّالل غاتّمثلّيفّاللغةّاإلصلليزيةّمسيتّ

ّالعبارةّاإلصطالحيةعرفناّ الّنستطيعّأنّنفهمهاّحرفيةّألنّذلاّادلعاينّّأن 

أنّنفهمهاّسياقيةّوترجيمهاّابلبحثّّبدّ ّادلختلفةّمنّالكلماتّتصيغها.ّحىتّال

ّغةّاذلدفّللعبارات.ّعلىّمرادفهاّإىلّل

ّخيتلفّالكلماتّبناءّعنّعبارةّىيّالعبارةّاإلصطالحيةّعندّخايل،ّفإن

7.العناصرّكلّمعٌتّعنّاإلمجايلّمعناىا
  

ّأنّميكنّاليت)ّاللغةّمنّوحداتّالعبارةّاإلصطالحيةّىيّالشاعر،ّوعند

ّادلعجمىّادلعٌتّمنّمبعناىاّالتنبؤّميكنّال(ّمجالّأوّعباراتّأوّكلماتّتكون

8ّللوحدات.ّالنحويّادلعٌتّأوّللعناصر

ّوادلفهومّمنّتلكّالتعريفاتّىي:

                                                           
6
Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 

2008), hal 90. 
7
 Ali Muhammad Al-Khuli, A. Dictionary of Theoretical Linguistics (English-

Arabic), Lebanon: Libraire Du Liban, hal. 125. 
8 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya, 2002, hal. 74-75. 
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ّأنّميكنّأوّواحًداّكياانًّّتصبحّأكثرّأوّكلمتُتّمنالعبارةّاإلصطالحيةّّتتكون(1ّ)

 اجلمل.ّشكلّيفّتكون

ّالكلماتّىذهّألنّحرفيةترمجةّّيفّوفهمهاالعبارةّاإلصطالحيةّّترمجةّميكنّال(2ّ)

 منها،ّجزًءاّتشكلّاليتّالكلماتّعنّسلتلفةّمعانّذلا

ّماّورؤيةّالسياقّإىلّالنظرّخاللّمنّوترمجتهاالعبارةّاإلصطالحيةّّفهمّجيب(3ّ)

ّ.ادلنشودةّاللغةّيفّيعادذلا

ّادلعٌتّاجلديد،ّ ّستكون ّاجلديدة ّابلكلمة ّاإلصطالحية ّترتبطّالعبارة إذا

ّالقارئّادلستمعّجيعلّاجلديدّادلعٌتّبظهور ّفهمهاّيفّغامًضاّأو ّإذاّخاصة.

ّّ.فهمهاّيفّالصعوبةّأجنبيةّتزيدّالعبارةّاإلصطالحيةّبلغةّكانت

العباااارةّاإلصاااطالحيةّىااايّموحاااداتّاللغوياااةّ)الكملاااة،ّالًتكياااب،ّاجلملاااة(ّومعناىااااّالّ

يعاارفّماانّمعااٌتّادلعجماايّأوّماانّمعااٌتّقواعاادىا،ّوادلثااالّماانّاجلملااةّ ّالعااُتّبصااَتةّ

 Maksud ولكانّمبعاٌتّّ Mata melihat dan Tangan Pendek صاَتة ّلايسّمبعاٌتّقواليادّ

hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai .ّ
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لاااذلكّمعاااٌتّالعباااارةّاإلصاااطالحيةّىااايّمعاااٌتّموحااادةّاللغوياااةّالااايتّختتلااافّمااانّمعاااٌتّّ

9ّّىاّوّعناصرّمكونتها.تركيبهاادلعجمىّأوّمنّمعٌتّ

ّكا ّكانات،ّإماااّمان المّالعااربّوجادتّالعباارةّاإلصااطالحيةّىفّأيّمصاادر

أوّىفّّأيّكتبّتستعملّكثاَتاّعانّمعاٌتّالعباارةّاإلصاطالحيةّىفّنصوصاها،ّوإحاد ّ

الباد ّأنّنفهمهااّجياداّوصاحيحاّدلناعّاخلطامّيفّفهامّّىفّالقرآنّالكرمي.ّآخرّمصادرىا

ّكماّيفّادلثال:ّّمعانيها.

ّّّّّ

ّفادلثالّالتايل:ّ

                                                           
9
 Moh Ainin, Imam Asrori, Semantik Bahasa Arab, Malang: CV Bintang Sejahtera Press, 

2014, hlm 47-48 

ّاألية ّّّ

ّادلفعولّواحلالّالفعلّوالفاعلّالًتكيب

  Kami jadikan malam sebagai pakaianّادلعٌتّادلعجمي

Kami jadikan malam untuk istirahatّّادلعٌتّالعبارة
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 ّ ّّ ّّّ

الن ساءّواليتامىّحقوقّالض عفاءّمنّ أتكلونفادلعٌتّمنّتلكّالعبارةّىيّ

 أكالّشديدا.

ّفادلثالّالتايل:

ّ   ّّ   ّّ

أصحابّاليمُتّعندّادلعجمّمبعٌتّصارّذاّصاحبّاليمُتّولكنّادلعٌتّ

ّمنّتلكّالعبارةّىيّلعظمةّمكانتهمّوشمهنمّعندّهللاّوىمّمنّادلفلحُت.

ّاألية ّ ّّّ ّ

ّاحلالّاجلملةّالفعليةّالًتكيب

 Dan kamu memakan harta pusaka dengan caraّادلعٌتّادلعجمي

mencampur baurkan   

 Dan kamu yang mengambil hak-hak fakir miskinّادلعٌتّالعبارة

dan anak Yatimّ

ّاألية   ّّّ   ّ
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ّالب ّتقوم ّأن ّالباحثة ّأرادت ّالسابقة ّادلشكلة ّعلى ّالقّرّثحنظرا نّآيف

ّالكرميّخاص ةّيفّاجلزءّاآلخرّأيّ جزءّعم  ّمنّسورةّالن باءّإىلّسورةّالن اس.

ّاخت ّالباحثةّّارتدلاذا ّأايتّقصَتةّالزم ّذلا ّ جزءّعم  ّألن  تدرسوّعلينا

ّأنّنعرفّ وحتفظوّوتستخدموّعندّالص الة ّالبد  وعندّالد رسّيفّادلدارس،ّحىت 

ّفهمّ ّيف ّاألخطاء ّليمنع ّفيو ّتتضم ن ّاليت ّالعبارة ّمعاين ّخاصة ّمعانيها ونفهم

ّوأيضا ّوجيدا. ّيفّحفظّاألايتّصحيحا ّوليسهلنا لسهولةّّاألايتّعندّالقراءة

ّفهمّمعاينّاألايتّاليتّنقرأىاّوندرسها.

ّكثَتةّتتضم نّالعبارةّاإلصطالحيةّيفّالقرآ نّالكرميّّخاص ةّيفّجزءّعم 

عنّالقصصّيفّيومّاآلخرّوأخبارّمنّالقومّالسلفّوهتديدّهللاّووعدّهللاّوغَتىاّ

ّيفّى ّأنّحتل لها ّوتلكّترغبّالكاتبة ،ّ ّحلياتنا ّالعربة ّنستطيعّأنّأنخذ ذاّحىت 

ّّالبحثّالعلمي ّلتبُت ّالتقابلية ّابلدراسة ّفيمعاين ّاإلصطالحية ّّوالعبارة اللغةّها

ّاخلربّادلبتداءّالًتكيب

 .Mereka  adalah golongan kananّادلعٌتّادلعجمي

ّ Mereka orang-orang yang berimanّادلعٌتّالعبارة
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ّالص عوابتّواألخطاء ّالكاتبّمن ّأو ّادلتكل م ّأو ّالط لبة ّلعصمة يفّّاإلندونيسية

ّفهمّمعاينّاألايت.

االختالفّبُتّاللغتُتّأوّأكثرّّوّادلقارنةهتدفّالد راسةّالتقابليةّإىلّحتليلّ

من11ّ.لتصحيحّتعليمّاللغةّاألجنبيةّبفهمّاإلختالفّبُتّاللغتُتّاستفادة اللغات

ّالدراسةّيظهرّ واإلختالفّبُتّىاتُتّاللغتُتّوميك نهمّابستخدامهاّّادلقارنةىذه

ّيفّتعليمّاللغةّالعربية.ّوىذهّالعمليةّتسم ىّابلتحليلّالتقابلي.

ّّأرادت ّيفّّلبحثالباحثة ّوالعربية ّبُتّاإلندونيسية ّاإلصطالحية العبارة

العبارات حتتّادلوضوع:ّّّواإلختالفّبينهاّوادلقارنةالقرآنّالكرميّلتحليلّادلعاينّ

بني الّلغة العربية واللغة ّدراسة تقابليةاالصطالحية يف القرآن الكرمي )

 اإلندونيسية(.

 أسئلة البحث .ب 

ّكماّىيّالدراسةّىذهّيفّادلشكلةّغةصيّفإنّالسابقة،ّاخللفيةّعلىّبناءًّ

ّ:يلي

 تتضمنّالعبارةّاإلصطالحيةّىفّالقرآنّالكرمي؟ّاأليةّاليتّماّ .1

 العبارةّاإلصطالحيةّاليتّتتضمنّىفّالقرآنّالكرمي؟ّكيفّاألمناطّوادلعاين .2
                                                           

10
 Tajudin Nur, Analisis Kontrastif dalam Studi Bahasa, Univeritas Padjajaran 

Bandung, Journal of Arabic Studies 1 (2), 2016, hal. 64. 
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ّوّبُتّالعباراتّاالصطالحيةّيفّالقرآنّالكرميّاإلختالفّوّادلقارنةّأوجوّما .3

 اإلندونيسية؟يفّاللغةّالعباراتّاالصطالحيةّ

 أهداف البحث .ج 

ّكماّىيّالدراسةّىذهّيفّادلشكلةّصياغةّفإنّأسئلةّالبحث،ّعلىّبناءًّ

 :يلي

ّ :بناءّعلىّأسئلةّالبحث،ّفإن ّأىدافّىذاّالبحثّىيّحتديدةّماّيلي

 .العبارةّاإلصطالحيةّاليتّتتضمنّىفّالقرآنّالكرميّلتحليل .1

 .تتضمنّىفّالقرآنّالكرميالعبارةّاإلصطالحيةّاليتّأمناطّّلوصف .2

ّيفّالقرآنّالكرميّاإلختالفّوّادلقارنةّلوصف .3 ّوّبُتّالعباراتّاالصطالحية

 .اإلندونيسيةيفّاللغةّالعباراتّاالصطالحيةّ

 أمهية البحث .د 

 األمّهية الّنظرية: .1

ّادلعلوماتّعنّ ّويزيدّثورة ّكادلرجع، ّالبحثّميكنّأيّيكون يرجيّىذا

ّكيفّالعبارةّ العبارةّاإلصطالحيةّيفّالقرآنّالكرمي.ّوتلكّميكنّالط لبةّأنّيعرفوا

ّابللغةّ ّواإلختالفّبتلكّالعبارة ّالتشابو ّويعرفوا ّالكرمي ّالقرآن ّيف اإلصطالحية

ّاإلندونيسية.ّ
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 األمّهية التطبيقية:  .2

 للمدّرس . أ

ّالبحثّم ّنتائج ّعمليةّن ّوترقية ّحتسُت ّمدخالتّيف ّيكون ّأن ميكن

ّحتصلّعلىّأحسنّوجوّوأمثلّلألملّوالغرض.ّوتساعدّ تعليمّاللغةّالعربيةّحىت 

ّادلدر سُتّيفّعمليةّتعليمّاللغةّالعربية.

 للطّلبة . ب

ترجوّالباحثةّأنّيكونّىذاّالبحثّحتقيقّتعليمّاللغةّالسهولة.ّويتعل مونّ

 واإلختالفّبُتّالعبارةّاإلصطالحيةّيفّاللغةّالعربيةّواإلندونيسية.ادلقارنةّ

 التحديد اإلجرائي .ه 

يفّتفسَتّادلوضوعّالس ابقةّفتب ُتّالباحثةّبعضّاإلصطالحّّإلحذارّاخلطإ

ّكماّيلي: ّالس ابقة

ّّالعبارات اإلصطالحية .1 ّواسعةّىي ّومستخدمة ّمشهورة ّكانت األلفاظ

ّ ّللقواعد ّوفقا ّكامل ّليسّبشكل ّهبا.ولكن ّالبحثّ 11ّادلعمول ويفّىذا

                                                           
11

Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah (Metode dan Wawasan Menerjemah Teks 

Bahasa Arab), (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2004), Hal 111.  
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يفّالقرآنّالكرميّأيّيفّجزءّعم ّّةالباحثةّلتحليلّالعبارةّاإلصطالحيّأرادت

خاصةّالعباراتّعنّهتديدّهللاّووعدهّعلىّالن اسّيفّيومّاألخر،ّمث ّحتل لهاّ

ّ ّالنظرايت ّواّيفمن ّوالت فاسَت ّاادلعالكتب ّجم ّومعاهناّحلصول أشكاذلا

 صحيحا.

وادلرسالُت،ّّالن اي،ّادلنازلّعلاىّخاا ّالكاالمّأيّمعجازةّهللاىاوّّالقرآن الكررمي .2

جربيالّعلياوّالساالم،ّادلكتاوبّىفّادلصااحف،ّادلنقاولّمالئكاةّبوسطةّاألمُتّ

12ّاس.ن ااالادلختاااومّبساااورةّالّوبساااورةّالفاحتاااة،ّّابتاااداءاابلتاااواتر،ّادلتعبااادّبتالوتاااو،ّ

اتّفيهااااّالعبااااّروتقصااادّابلقااارآنّالكااارميّىفّىاااذاّالبحاااثّاآلايتّالااايتّتتضااامنّ

اإلصطالحيةّىفّالقرآنّالكرميّخاصةّيفّ جزءّعام  ّمانّساورةّالن بامّإىلّساورةّ

 الن اس.

ّالل غةّالعربيةّالّلغة العربّية:  .3 ّكماّأن  الل غةّالعربيةّالفصحىّاحلديثةّوالتقليدية

ّيفّ ّادلستخدم ّالنموذج ّوىذا ّالعربية، ّالكتاابت ّمجيع ّيف ّعملية تستخدم

 اإلختفاالتّواخلطابّادلكتوبةّمثلّاجملال ت.ّّاخلطابّادلنطوقةّمثل

وادلرادّهباّىيّالل غةّاإلندونيسيةّالر مسيةّاليتّتستخدمهاّّالّلغة األندونيسية:  .4

 يفّرلالّالتعليمّوالورقةّالرمسيةّوالواثئقّالر مسيةّورلالسّالعلمّوغَتىا.ّ
                                                           

81ّ،ّصّم1985ّّ،ّبَتوت:ّعاملّالكتبالتبيانّىفّعلومّالقرآندمحمّعليّالصابوين،ّ 12
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ّللّ دراسة تقابلية:  .5 غتُتّأوّأكثرّأوّللهجاتّسلتلفةّّمنّىيّدراسةّمقارنة

ّيفّ ّأو ّعامة ّبصورة ّواإلختالفّبينها ّالت شابو ّأوجو ّهبدفّاجياد ّمعينة لغة

ّاليتّيتعل مها.ّ ّاألجنبية ّواللغة ّاألوىلّللمتعل م ّبُتّاللغة ّمعينة جوانبّلغوية

فادلرادّهباّيفّىذاّالبحثّّأيّحتليلّتقابليّبُتّالعبارةّاإلصطالحي ةّيفّاللغةّ

ّالعبارةّالعّر ّمعاين ّلتعريف ّالد اللية ّبتحليل ّوأيضا ّواإلندونيسية. بية

اإلصطالحي ةّمنّحاللّمعٌتّادلعجميّومعٌتّالسياقيّمناسباّبسياقّاأليةّ

تقارهناّبُتّاللغتُت.ّ ّالقرآنيةّوأيضاّحتل لّأمناطّكلمتهاّمثّ 

 الّدراسات الّسابقة .و 

ّأجرأتّبحثال .1 ّنورّليليكّوال ذي ّالتعبَتاتّبعنوانّهاأطروحتّيفّاخالصّرمحة

ّىذهّيفّ،(2118)ّسنة،ّوالدالليةّالنحويةّالدراسة:ّالعربيةّاللغةّيفّاالصطالحية

ّاجلملةّبناءّدراساتّمعّالعربيةّابللغةّالتعابَتّليليكّناقشتّاألطروحة،

ّتشكيلها،ّوعملياتّالعربيةّاللغةّيفّالتعابَتّخصائصّالباحثّيدرس13ّ.الداللية

 ّ.العربيةّابللغةّادلصطلحّوبناءّادلصطلحاتّوأنواعّذلا،ّادلكونةّوالعناصر
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 Lilik rochmad Nurcholiso, (2008) Idiom dalam Bahasa Arab: Kajian 

Sintaksis dan Semantis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2008. 



 

13 
 

ّحبثوّ ّىيّمساويّيفّدراسة ّالبحثّابلبحثّالس ابق ّبُتّىذا وادلقارنة

ّولكنّ ّالتقابلي ّابلدراسة ّليس ّالبحث ّىذا ّيف ّولكن ّالد اللية ّابلدراسة يعٍت

 ابلد راسةّالنحوية

ابدلوضوعّمعٌتّاجملازيّاألسلحةّّ(Majalah Dikti)البحثّكتبوّأوكيّسوكيمانّيفّ .2

ّداللية( ّ)دراسة ّالعربية ّاإلصطالحية ّالعبارة ّّيف ّىذا2114.14ّّسنة النتيجة

ّوالتعابَتّ،ّاحلربّسياقّمنّأكربّمعٌتّذلاّاألسلحةّاصطالحاتّالبحثّىيّأن

ّ،ّوسلبيةّإجيابيةّمساتّإىلّتشَتّأنّميكنّالعربيةّاللغةّيفّاألسلحةّبعناصر

ّادلناطقّأوّاآلخرينّالبشرّمعّالبشريةّالعالقاتّوكذلكّالبشرية،ّواألنشطة

ّ.احمليطةّالطبيعية

أن ّّذاتّالبحثالس ابقةّىوّمنّحيثّّثوالفرقّيفّىذهّالبحثّوالبح

ولكنّيفّالبحثّّالعبارةّيفّالقرآنّالكرميّخاصةّيفّ جزءّعم  الباحثةّستبحثّ

ّالس ابقّتبحثّالعبارةّيفّالكلماتّال يتّتتصلّابألسلحة.
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 Uki Sukiman jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu 

Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam DIKTI No: 040/P/2014, Makna Figuratif 

Senjata dalam Idiom Bahasa Arab (Kajian Semantik). 
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ّالفاطمةّكتبتوّالبحث .3 ّنور ّالعبارةّّرللةّيفّأم ي ّادلوضوع ّحتت ّالعرب لسان

ّإليهاّتوصلتّاليتّالنتائج15ّ.(2114)ّسنة،ّاإلصطالحيةّدراسةّصرفيةّوضلوية

ّالعبارةّادلوجودة31ّّأيّ،ّالعبارةّالعربية68ّّوجدواالباحثةّّأنّىيّالدراسةّىذه

 .العربيةّالكتبّيفّادلوجودةّالعبارة31ّّوّالر زّابلل نبّللش خصُتّقصةّيف

ذالكّالبحثّخيص صّيفّالدراسةّالصرفيةّوالنحوية،ّإم اّالباحثةّيفّىذاّالبحثّ

 خيص صّحبثهاّعنّالدراسةّالدالليةّادلعجميةّوّالدالليةّالسياقية.

4. ّ ّسوسانيتّ)سنة ّىرليتا ّكتبتو ّابدلوضوع2114ّالبحث ّيفّ( ّاإلصطالحية العبارة

ّعلىّبناء16ًّّأجزاءّاجلسمّومقارنتهاّّيفّاللغةّاإلندونيسية.اللغةّاإلصللزيةّبعنصورّ

ّيليّكماّىيّإليهاّصلاالتّوّ ّاليتّاالستنتاجاتّفإنّ،ّإجراؤهّ ّالذيّالتحليل

ّالتعابَتّبينماّوعباراتّعباراتّشكلّيفّاإلصلليزيةّالتعابَتّشكلّحيثّمنّأوالًّّ،

ّمحراءّومجلّوعباراتّوعباراتّكلماتّشكلّيفّاإلندونيسيةّيف ّمنّاثنًيا،.

ّومعانيهاّالكلماتّاختيارّفإنّلذاّّأنواع،ّثالثةّإىلّمقسمّادلعٌتّحيث

ّالكلماتّواختيارّ،ّنفسوّىوّادلعٌتّولكنّسلتلفّالكلماتّواختيارّمتماثالن،

ّسلتلفّادلعٌتّولكنّنفسوّىو ّبُتّواالختالفّالتشابوّأسبابّإنّاثلثًا،.
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 Herlita Susanti, 2014 tesis: Idiom Bahasa Inggris Berunsur Bagian Tubuh 

Manusia Dan Padanannya Dalam Bahasa Indonesia. Universitas Gadjah Mada 
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ّادلستخدمُتّبُتّسلتلفةّثقافيةّعواملّواإلندونيسيةّاإلصلليزيةّبُتّادلصطلحُت

 ّ.واإلندونيسيةّاإلصلليزية

والفرقّمنّىذاّالبحثّابلبحثّاليتّكتبتّالباجثةّىيّتقعّيفّذاتّالبحث.ّيفّ

تلكّالبحثّأرادتّالباحثةّلتحليلّأشكالّالعبارةّيفّشكلّالعبارةّاليتّتتضمنّ

ّيف ّتقارهنا ّمث  ّخاص ة ّاجلسم ّأجزاء ّعناصر ّيفّىذاّفيها ّإم ا ّاإلندونيسية، ّاللغة

ّال يتّتتضم نّ ّيفّاألية ّعم  ّخاصة ّأنّحتل لّالعبارةّيف جزء البحثّتريدّالباحثة

 عنّهتديدّهللا،ّووعده،ّوالر سالة،ّوالن صيحةّوعنّالقصصّمنّاألممّادلتقد مون.

ّبعنوانّحبثهاّيفّ،(2115)ّسنةّطيبة،ّأنساهّأجرأهتاّاليتّالبحث .5

ّ ّدراسة)ّالطبيعيةّالكائناتّمعّواإلندونيسيةّالعربيةّاللغةّاإلصطالحيةالعبارة

ّالعربيةّالتعابَتّعنّالدراسةّىذهّإليهاّتوصلتّاليتّالنتائج17ّ(.اجتماعية

ّاجلر،ّوالعباراتّاالمسية،ّالعباراتّوىيّمجل،ّشكلّيفّبناءّتعابَتّوجدت

ّاللفظيةّوالعبارات ّومجلّمجلّشكلّيفّالتعابَتّالبناءّوكذلك. ّيفّبينما.

ّأيّ، اإلرسالّإعادة ّادلصطلحّبناءّعلىّالعثورّ ّاإلندونيسي،ّادلصطلح

ّوالالحقاتّالبادائتّمعّاللواحقّمنّتتكونّمودةّمعّومتكررةّكاملةّكلمة

 .اللواحقّذات
                                                           

17
Ansah Thayyibah, S. Hum. (2015), Idiom B. Arab dan B. Indonesia yang 

Berunsur Benda Alam (Kajian Sosiosemantik). UIN Sunan Kalijaga.  



 

16 
 

ّبتحليلّ ّمساواي ّىي ّىذا ّالس ابق ّابلبحث ّالبحث ّىذا ّبُت ادلقارنة

ّحتليلّ ّمنهج ّيف ّوأيضا ّحبثو ّذات ّيف ّختالف ّولكن ّالل غتُت ّبُت الت قابلي

 البياانت.ّ

 منهجية البحث .ز 

 نوع البحث ومدخله .1

الاايتّتقااومّهباااّالباحثااةّىفّىااذاّالبحااثّىااوّّالبحااثّادلكتاايّنااوعّالبحااثّّّّ

(Library Research)ّّّومادخلّالبحاثّالاذيّتساتخدموّالباحثاةّىاوّادلادخلّالناوعي.

يسااتخدمّلنياالّالبياااانتّالعميقااةّالاايتّتتضاامنّادلعااٌتّالعباااراتّاإلصااطالحيةّىفّّالااذيّ

يقااالّابلبحااثّالنااوع،ّألنّّ(Kualitatif)بعااضّآايتّالقاارآنّالكاارمي.ّّادلاادخلّالنااوعىّ

ىفّىاااذاّالبحاااثّمزياااةّمااانّمااازايتّالناااوعى،ّىاااي:ّالبيااااانتّاجلوىرياااةّمااانّبعاااضّآايتّ

ىفّمجااعّالبياااانتّوّوحتليلهاااّّ(Human Instrument)القاارآن،ّالباحثااةّجهااازّاألساساايةّ

18ّدقيقية.

اسااتخدمتّالباجثااةّابلدراسااةّالتقابليااةّلتحصاالّالتشااابوّواإلخااتالفّبااُتّّو

ىااااذاّالبحااااثّيسااااتخدمّبتحلياااالّاللغويااااةّالدالليااااةّألن ّالبحااااثّىااااذاّّوىااااالّاللغتااااُت،ّ
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تحليااالّمعااااينّالعباااارةّاإلصاااطالحي ةّمااانّحااااللّمعاااٌتّادلعجمااايّعاااٌت.ّبادليبحاااثّعااانّ

ومعاااٌتّالساااياقيّمناساااباّبساااياقّاألياااةّالقرآنياااةّوأيضااااّحتل ااالّأشاااكاذلاّوأمنااااطّكلمتهااااّ

 وغَتمها.ّابستخدامّالنظرايتّعنّعلمّالدالليةّمثلّالكتبّوادلعاجمّ

 ذات البحث .2

ذاتّالبحثّيفّىذاّالبحاثّيعاٍتّالقارآنّالكارميّأيّجازءّعام ّمانّالس اورةّّّ

 الن بمّإىلّسورةّالن اس.

 موضوع البحث .3

ادلوضاااوعّىفّىاااذاّالبحاااثّ العبااااراتّاإلصاااطالحيةّىفّالقااارآنّالكااارميّمااااّأّّ

ّ)بُتّالل غةّالعربيةّواللغةّاإلندونيسية(.

 مصادر البياانت.4ّ

ّابدلبحوثّمباشرة.ّالّرئيسيةاملصادر  ّصل ة ّذلا ّالبياانتّال يت ادلصادر19ّّىي

القرآنّالكرميّخاصةّاآلايتّمنّاجلزءّ ّالر ئيسيةّيفّىذاّالبحثّممخوذةّمنّ

ّّاألخَت ّأوّجزءّعم ّاليتّتتضمنّفيوّ العبارةّاإلصطالحية .ّ
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 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode PenelitianSuatu Tinjauan Teoritis 

dan Praktis, (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2011), hal. 31. 
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كتبّ،ّممخوذةّمن21ّّىيّالبياانتّمعاونةّادلصادرّالرئيسيةاملصادر الثانوية 

ّاإلصطالحيةّوالت فاسَتّادلعاجم ّالعبارة ّعلمّّعن ّوعن ّالت قابلية ّالد راسة وعن

ّمثل:ّّالد اللية

 .ألمحدّزلتارّعمراللغغةّالعربيةّادلعاصرةّّمعجم -

 .لوىبةّالزحيليّ،تفسَتّادلنَت -

 حملمدّبنّصاحلّالعثيمُتّاخلَتية.تفسَتّالقرآنّالكرمي،ّ -

 ألمحدّمصطفىّادلراغي.تفسَتّادلراغي،ّ -

 .لعمادّالدينّأيبّالفداّتفسَتّابنّكثَت، -

 ،ّألمحدّسلتارّعمرعلمّالداللة -

- Komposisi Bahasa Indonesia, oleh Lamuddin Finoza. 
- Pengajaran Semantik, Henry Guntur Tarigan. 
- Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, Henry Guntur Tarigan. 
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 أسلوب مجع البياانت .4

،ّ(dokumentasi)اليتّسالكتهاّالباحثاةّجلماعّالبيااانتّاحملتاجاةّفهايّالتوثياقّّاألسلوب

ّابألشاياءّعالقاةّذلااّمشاكلةّحاولّواحملفوظااتّوادلالحظااتّالكتابّحتليلّطريقبوىوّ

 21.عنهاّالبحثّيتمّاليت

الباحثاااااةّاآلايتّالقرآنياااااةّالااااايتّتتضاااااامنّّمجعاااااتّوحاااااددتّأم ااااااّيفّىاااااذاّالبحاااااثّ

خدامّادلعااجمّ العباراتّاإلصطالحية ،ّمثّحتللّأشكاذلاّوأقسامهاّوتًتمجتهااّابسات

ّاليتّتتعلقّهبذاّالبحثّالعلمي.ّّادلتعلقةّوّكتبّآخر

 أسلوب حتليل البياانت .5

ّأسلوبّحتليلّالبياانتّيفّىذاّالبحثّىي:ّ

 التقسيم (1

ّ ّوجتمع ّتبحث ّاخلطوة، ّىذا ّيفّيف ّاإلصطالحية ّالعبارة ّوىي البياانت

ّعم .ّّءالقرآنّالكرميّخاصةّيفّاجلزءّالثالثونّأوّجّز

ّ  
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 التحليل (2

ّعندّ ّمنّحيثّرلموعتها ّاإلصطالحية ّحتل لّالبياانتّوىيّالعبارة ّالباثة مث ّ

 النظرايتّادلناسبة.

 الّّتمجة (3

ّاإلصطالحيةّ ّالبياانتّأيّالعبارة ّالباثة ّتتجم ّالثالثة، ّاخلطوة مث ّيفّىذه

اليتّجتمعّبنظريةّالدالليةّخاصةّيفّادلعٌتّادلعجميّوالسياقيّاليتّتتضم نّ

 يفّكل ّاأليةّذلاّالعبارةّاإلصطالحية.ّ

 اخلالصة (4

22ّّويفّاخلطوةّاألخَت،ّتستنتجّالباحثةّاخلالصةّمنّالتحليلّالبياانت.

 البحثهيكل  .6

ّىذاّالبحثّيشملّعلىّأربعةّأبوابّكماّيلي:ّ

كتبتّالباحثةّيفّالبابّاألولّيعٍتّادلقدمةّال يتّحتتو ّعلىّخلفيةّّالباب األول :

ّالبحث،ّ ّأمهية ّالبحث، ّأىداف ّالبحث، ّأسئلة ّاإلجرائى، ّالتحديد ّو البحث
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ّالدراساتّالسابقة ّادلوضوع، ّالبياانتّوإجراءتّّأسبابّاختيار ّأسلوبّمجع ّ و

ّ .وّىيكلّالبحثّالبحث

ّمفهومهاّّ:ّالباب الثاىن ّعن ّالد اللة ّعلم ّحتديد ّعلى ّتتكون ّوىي ّالعامة الن ظرية

ّتعريفهاّ ّعن ّواإلندونيسية ّالعربية ّاللغة ّيف ّاإلصطالحية ّالعبارات ّوحتديد وأنواعها

ّالت قا ّالد راسة ّعن ّوحتديد ّووظائفها ّوأمناطها ّوأىدافهاّوأقسامها ّمفهومها ّعن بلية

ّودورىاّوإجراءهتا.ّ

ّالن وعيّّالباب الثالث : ّوادلدخل ّالبحثّادلكتي ّعلى ّيتكون ّالبحثّىو منهج

ّالعربيةّ ّاللغة ّ)بُت ّالكرمي ّالقرآن ّيف ّاإلصطالحية ّالعبارات ّىو وموضوعو

ّأبسلوبّ واإلندونيسية(ّوذاتّالبحثّىوّالقرآنّالكرميّيفّجزءّاآلخرّأوّجزءّعم 

ّالد الليةّوىيّابلت قسيمّالتّ  ّأبسلوبّحتليلّاللغوية وثيقّيفّمجعّالبياانتّويفّحتليلها

ّاللغتُتّ ّىال ّبُت ّواإلختالف ّادلقارنة ّلتحصل ّمث  ّواخلالصة مجة ّوالًت  والت حليل

ّتستخدمّالباحثةّابلد راسةّالت قابلية.ّ

 وصفّالبيانناتّوحتليلهاّالباب الّرابع:

 .يتكونّمنّاخلالصةّواإلقًتاحاتّمعّادلراجعّختتامّوىواالّ:الباب اخلامس
 


