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Abstract

Abstract
This article aims to discuss Arabic idioms and their use in Book ‚Silsilat Ta’lim al-Lughah
al-‘Arabiyyah‛ with semantic analysis. The urgency of this study is to help Arabic learners
and enthusiasts in analyzing the meaning of Arabic sentences and language style so that
they can avoid mistakes in understanding and translating various kinds of Arabic idioms.
This study was a literature review using a qualitative approach. Data collection was
carried out using the scrutinized method and note-taking technique, which recorded
several Arabic idioms contained in the book Silsilat Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah level
three, then analyzed using semantic analysis. Based on our study, it was concluded that the
forms of Arabic idioms in the book ‘Silsilah Ta’lim al-Lughah al-Arabiyyah’ level three
contained 46 idioms. They consist of two types: First, Arabic idioms are composed of fi'l
(verbs) and harf (letters); secondly, Arabic idioms are arranged of ism (noun) and ism
(noun).
Keywords: Arabic idioms, semantics, book Silsilah Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah
Abstrak
Tulisan ini mengkaji idiom bahasa Arab dan penggunaannya dalam Kitab ‘Silsilah Ta’lim
al-Lughah al-Arabiyyah’ dengan analisis semantik. Urgensi kajian idiom bahasa Arab ini
adalah membantu pembelajar dan pencinta bahasa Arab memahami makna kalimat dan
uslub bahasa Arab, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam memahami dan
menerjemahkan berbagai macam idiom bahasa Arab. Penelitian ini merupakan penelitian
pustaka (Library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan metode simak dan teknik catat, yaitu mencatat sejumlah idiom bahasa
Arab yang terdapat dalam buku ‚Silsilah Ta’lim al-Lughah al-Arabiyyah‛ level tiga,
kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis semantik. Berdasarkan kajian penulis,
disimpulkan bahwa bentuk-bentuk idiom bahasa Arab dalam buku Silsilah Ta’lim alLughah al-‘Arabiyah level tiga terdapat 46 idiom bahasa Arab. Idiom bahasa Arab
tersebut terdiri dari dua macam: Pertama, idiom bahasa Arab yang tersusun dari fi’l (kata
kerja) dan harf (huruf). Kedua, idiom bahasa Arab yang tersusun dari ism (kata benda)
dengan ism (kata benda).
Kata Kunci: idiom bahasa Arab, semantik, buku Silsilah Ta’lim al-Lughah al-Arabiyyah
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مقدمة
اللغة ىي القدرة على اكتساب واستخدام نظم مع ّقدة من االتّصاالت والتواصالت ال ي دارت بني الناس .فنبعت
اللغة بسبب قدرة اإلنسان على استخدام تلك األنظمة اظتع ّقدة يف االتصال .واللغة اظتنطوقة واظتقروءة ىي اظترادة من ىذا
النظام .وقال الغاليني ) (Al-Ghalayini, 1994إن اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم.
واللغة العربية ىي إحدى اللغات السامية ال ي بقيت مستخدمة إىل اليوم  ،ووصلت إىل ذروة النضج عندما استقرت
عزىا ورفعتها عندما أصبحت لغة الدين اإلسالمي ،فبها نزل القرآن الكرًن ،وأصبحت واجبة على
يف اضتجاز ،وإىل ذروة ّ
كل مسلم ومسلمة تعلمها ليتمكنوا من أتدية شعائر الدين وتالوة القرآن الكرًن.
إن لكل لغة من لغات البشر خصائصها ال ي هبا تتميز عن غريىا ،ومن اطتصائص ال ي ترتبط ارتباطا مباشرا ابطتلفية
الثقافية للناطقني هبا وجتارهبم يف اضتياة والبيئة ال ي يعيشون فيها التعبريات االصطالحية ال ي يستعملها أىل اللغة سليقة أو
قصدا ليزينوا هبا كالمهم أو ليضيفوا عليو عنصر القوة و التأثري .ومن اظتعروف أن لكل لغة من اللغات يف العامل غتاالت
للبحث تتعلق بعلم األصوات وعلم الصرف وعلم النحو وعلم الداللة .فالتعبري االصطالحي يف اللغة العربية من غتاالت
علم الداللة الذي يدور حبثو حول اظتعى .والتعبري االصطالحي لو أمهيتو يف تركيز اظتعى  ،والتعبري عنو بوضوح ودقة مبا
حيقق التواصل اللغوى يف إجياز بعيدا عن مشكلة الغموض أو اللبس ).(Dawud, 2003
من إحدى العوائق الرئيسية يف تررتة التعابري كما قال ميناكري ( )Menacereىي حتدي اظتعى االنفعايل و اصتمايل
الدقيق للكلمات أو التعابري ال ي غالبا ماتكون غامضة  ،خاصة يف بعض أنواع اطتطاابت ) .(Menacere, 1992انظر
فيما يلي ،على سبيل اظتثال  :تعد اصتزائر مهزة وصل بني الغرب و الشرق (اعتبارا من اصتزائر – احملطة الشاملة – بني
الغرب و الشرق) مبعى ىذه " اصتزائر تعترب نقطة جتسري بني الغرب و الشرق" وأكل عليو الدىر والشرب (أكل يف وقت و
مشروب ) إنو "يتقدم يف السن " زوتستخدم بعض األمثلة مثل ىذه التعابري على نطاق واسع .وؾتد االختالفات اللغوية
والثقافية بني اجملموعتني من التعابري.
إضافة إىل ذلك ،قال دمحم خالد الفجر يف مقالتو إن التعبري االصطالحي ىو عبارة ال يفهم معناىا الكلي مبجرد فهم
كون مبجموعها داللة غري الداللة اظتعجمية عتا
معاين مفرداهتا وضم ىذه اظتعاين بعضها إىل بعض .فهو غتموعة كلمات تُ ّ
مفردة و مركبة ،وىذه الداللةُ أتيت من اتفاق لغوي رتاعي على مفهوم حيملو ىذا التجمع اللفظي ) .(Al-Fajr, 2012يف
ىذا البحث ،تبحث الباحثة عن التعبري االصطالحي يف كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية" يف اظتستوى الثالث ،ىو أحد
كتب اظتستوى الثالث من كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية وىو كتاب التعبري .
منهج البحث
منهج البحث ىو أسلوب للتفكري و العمل الذي يستخدم لتنظيم األفكار وحتليلها وعرضها ،وابلتايل الوصول إىل
النتائج و حقائق معقولة حول الظاىرة يف موضوع الدراسة ).(‘Alayan, 2000
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إن الطريقة اظتستخدمة يف ىذه الدراسة ىي طريقة دراسة مكتبية ،وىي الطريقة األصولية واألسلوب األساسي ال ي
يستخدمها احملققون لتحقيق ىدف ،مثل اختبار الفرضية ابستخدام سلسلة من تقنيات وأدوات ػتددة .
أخذ الباحث اظتعلومات من مصدر البياانت .وىذا البحث من اظتمكن أن نسميو البحث اظتكتيب .ويقصد ابلبحث
اظتكتيب ىو الذي يستخدم اظتواد اظتكتبية كمصدر البياانت األولية .ابلنسبة ظتنهج التحليل ،يشمل ىذا البحث على منهج
البحث الوصفي .والبحث الوصفي ىو الذي يصف اضتقائق أو الظواىر يف البياانت .وإذا نظران إىل تنوع البياانت ،فهذا
البحث يشمل على البحث النوعي وىو البحث الذي يستخدم البياانت النوعية .إن البياانت يف ىذا البحث ينقسم إىل
ال قسمني ،ومها مصادر البياانت األساسية ومصادر البياانت الثانوية .ومن مصادر البياانت األساسية كتاب العربية وأما
تدعم البياانت األساسية منها ،الكتب الرتاث واظتخطوطات ،واظتوسوعات،
مصادر البياانت الثانوية ىي البياانت ال ي ّ
والقواميس ،والرسائل العلمية ،والدراسات اللغوية اظتتوفرة يف شبكة اظتعلومات االلكرتونية (االنرتنيت).
ومنهج رتع البياانت الذي تستعملو الباحثة يف ىذا البحث ىي الطريقة االستماعية .وىي طريقة القراءة والتسجيل
والكتابة .وقراءة الكتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية" عن التعبري االصطالحي يف اظتستوى الثالث .قامت الباحثة بقراءة
التعبريات االصطالحية يف كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية" يف اظتستوى الثالث وتنويع التعبريات االصطالحية مث
ختصيص التعبريات االصطالحية وبعد ذلك حتليل التعبريات االصطالحية يف كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية" يف
اظتستوى الثالث.
نتائج البحث ومناقشتها

الصورة العامة عن كتاب سلسلة تعلم اللغة العربية.
إن مؤلف كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية ىو عبد هللا بن حامد اضتامد (مدير اظتعهد السابق واظتشرف على
السلسلة)  .تتكون كتب سلسلة تعليم اللغة العربية من ٕٔ كتااب ،وىي كما يلى :كتاب القراءة ،وكتاب التعبري ،وكتاب
الكتابة ،وكتاب النحو ،وكتاب الصرف ،وكتاب األدب ،وكتاب البالغة ،وكتاب دروس من القرآن الكرًن ،وكتاب
اضتديث الشريف ،وكتاب الفقو ،وكتاب التوحيد ،وكتاب صور من التارخ اإلسالمي
انبثقت ىذه السلسلة من تفكري شامل ظتا حيتاج إليو دارس اللغة العربية اظتسلم ،فكانت أنواعا من الكتب ،وىي كما
يلي :الكتب اظتخصصة للطالب وعددىا ثالثة وثالثون (ٖٖ) كتااب  ،وكراسات تدريب اطتط وعددىا أربع (ٗ)
كراسات ،ودالئل اظتعلم وعددىا ستسة (٘) دالئل ،دليل للمادة الدينية ،وأربعة (ٗ) للمواد اللغوية ،لكل مستوى دليل،
واظتعاجم وىي ذتانية معاجم ،أربعة للمستوايت األربعة ،لكل مستوى معجم .ومعجم للغة العربية ومعجم للعلوم ال ّدينية
ومعجم عام لأللفاظ (مرتب ترتيبا ىجائيا ) ومعجم عام للمعاين (مرتب ترتيبا ىجائيا ) وأنمل أن يستفيد الباحثون
واظتهتمون هبذا اظتيدان منهما فائدتني (استفادة اظتعلمني يف معرفة رصيد الدارس اللغوي ):
األوىل  :صناعة معاجم ثنائية ابللغة العربية وواحدة ابللغات الشائعة يف البلدان اإلسالمية.
الثانية  :تبسيط كتب عربية للقراءة اضترة ،لتكوين مكتبة متخصصة لغري الناطقني ابلعربية ،تناسب رصيد الدارسني
يف كل مستوى ).(Al-Hamid, 1994
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أما موضوع البحث يف اظتستوى الثالث ىو :
التخصص يف اظتستوى الثالث ) (Al-Hamid, 1994ىي مرحلة تعد الدارس لاللتحاق ابصتامعة يف غتال
إن مرحلة
ّ
الشريعة واللغة العربية ،وذلك يقتضي تدريبا أوسع وأعمق ،للمهارات اللغوية ،وكما ؾتد الكثري من الكلمات واظتعلومات
يف مو ّاد اللغة العربية والدين ،ليتمكن الدارس من التعامل مع أمهات الكتب .وكتب اظتستوى الثالث تتكون من ٓٔ
كتب ،وىي كما يلى  :كتاب القراءة ،وكتاب التعبري ،وكتاب الكتابة وكراسة اطتط ،وكتاب النحو ،وكتاب الصرف،
وكتاب األدب ،وكتاب دروس من القرآن الكرًن ،وكتاب اضتديث الشريف ،وكتاب الفقو ،وكتاب التوحيد.
تعريف علم الداللة
إن علم الداللة ىو أحد فروع علم اللغة أو اللغوايت أو اللسانيات .وىو علم ىام ألنو يبحث يف اظتعى الذي لو
الوظيفة الرئيسية يف اللغة .وىو علم مع ّقد ألنو يبحث يف أمور غتردة متشعبة ذات طبيعة فلسفية نفيسة  .وىو علم ؽتتع
ألن نقتحمو ،على الرغم ؽتا ؾتد فيو من تعقيد ،يعطي الباحث متعة ذىنية راقية ).(Al-Khuly, 2000
تبلور مصطلح علم الداللة يف صورتو الفرنسية  Semantiqueلدى اللغوي الفرنسي برايل  Brealيف أواخر القرن
التاسع عشر يف عام ٖ ٔٛٛم .للتعرب عن فرع من علم اللغة العام ىو "علم الدالالت" ليقابل"علم الصوتيات" الذي
يعى دراسة األصوات اللغوية .اشتقت ىذه الكلمة االصطالحية من أصل يوانين مؤنثة  Semantikeومذكرة
 Semantikosأي  :يدل ،ومصدره كلمة  Semaأي :إشارة :وقد نقلت كتب اللغة ىذا االصطالح إىل اإلؾتليزية وحظى
إبرتاع جعلو متداوالّ بغري لبس .(Al-Dayah, 1996) Semantics
أطلقت عليو عدة أشتاء يف اللغة اإلؾتليزية أشهرىا اآلن كلمة سيمانتيك .وأما يف اللغة العربية فبعض الناس يسمونو
علم الداللة -وتضبط بفتح الدال وكسرىا -وبعضهم يسمونو علم اظتعى (ال نستخدم صيغة اصتمع فنقول :علم اظتعاين
ألن األخري فرع من فروع البالغة) ،وبعضهم يطلق عليو اسم "السيمانتيك" أخذا من الكلمة اإلؾتليزية أو الفرنسية .يعرفو
بعضهم أبنو "دراسة اظتعى" أو "العلم الذي يدرس اظتعى" أو "ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية اظتعى" أو
"ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرىا يف الرمز حىت يكون قادرا على زتل اظتعى" ).(Mamyar, 1980
يعترب علم الداللة حبق أقرب العلوم اللغوية من علم اظتعجم ذلك أنو يهتم ابلدرجة األوىل ابظتعى ويعرفو العلماء أبنو
العلم الذي يدرس اظتعى سواء أكان على مستوى الكلمة اظتفردة أم الرتكيب وتنتهي ىذه الدراسة غالبا بوضع نظرايت يف
دراسة اظتعى ختتلف عادة من مدرسة لغوية إىل أخرى ).(Daryush, 2011
ومن ىذه التعاريف يتضح لنا أن الداللة ىي علم يتعلم اظتعى الواضح عموما الذي يكون إرشادا على شيء آخر.
وروي األزىري عن أزتد بن حيي قال :إن اظتعى و التفسري و التأويل واحد ،وعنيت ابلقول كذا  :أردت .ومعى كل كالم
ومعناه وحقيقتو ومقصده ).(Harirjy, 1969
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مفهوم التعبري االصطالحي
يطلق عليو بعض الباحثني اظتغاربة مصطلح األلفاظ اظتسكوكة ،لكن اظتصطلح الذي انتشر وُكتب لو الذيوع ،ىو
التعبري االصطالحي تررتة ظتصطلح ( .(Al-Fajr, 2012) ) Idioms
ويعرف التعبري االصطالحي  Idiomatik Expressionأبنو منط تعبريي خاص بلغة ما .يتميز ابلثبات ،وتكون من
كلمة أو أكثر ،وحتول عن معناىا اضتريف إىل معى مغاير اصطلحت عليو اصتماعة اللغوية .وىذا التعبري خيتلف عن التعبري
السياقي  Contextual Expressionأي التعبريات اظتركبة ال ي يتوقف فهم معناىا على سياق تركيبها ).(Qanbar, 2019
"عرب-
إن التعبري االصطالحي يتكون من كلمتني " :التعبري" و "االصطالحي"  .وكلمة "التعبري" مصدر من كلمة ّ
يعرب -تعبريا"  ،معناه :األلفاظ الدالّة على معى .واالصطالحي :ىو العرف اطتاص أي اتفاق طائفة ؼتصوصة من القوم
ّ
على وضع شئ أو كلمة ).(Ma’luf, 2008
وأما التعبري عند اطتويل فهو تعبري خيتلف معناه عن اظتعى الكلي ألجزاءه ) ، (Imamuddin & Ishaq, 2005ورأى
داوود أن التعبري االصطالحي لو أمهية يف تركيز اظتعى والتعبري عنو بوضوح ودقة لتحقيق التواصل اللغوى يف إجياز .بعيدا
عن مشكلة ا لغموض أو اللبس .كما تعمل التعبريات االصطالحية على إثراء اللغة إبمكاانت ىائلة من التعبري عن اظتعاىن
اظتختلفة ).(Dawud, 2003
والتعبري االصطالحي عند عمر ) (Umar, 2006ىو العبارات ال ي ال يفهم معناىا الكلى مبجرد فهم معاين مفرداهتا
وضم ىذه اظتعاين بعضها إىل بعض  .وأما التعبري االصطالحي عند منري بعلبكى فهو عبارة ذات معى ال ديكن أن يفهم
مبجرد فهم معاين كلماهتا اظتنفصلة ) .(Ba’labakkiy, 2002و قال الدكتور دمحم لطفي عن التعبري االصطالحي " :التعبري
االصطالحي ىو غتموعة من الكلمات ال ي عتا معى خيتلف عن معى الكلمة اظتفردة ال ي تكون اصتملة ،مثل كلمة "رغب
ِ
رغب َع ْن "  ،وكذلك خيتلف عن معى " ر ِغ ِ
اضتب  ،والثاين مبعى
ب إ َىل " األول مبعى ّ
َ َ
يف" خيتلف عن معى كلمة " َ
الكره  ،و الثالث مبعى الطلب " .
وقال جراد (جراد وأبو سيدة (Jarad & Abu-Ssaydeh, 2017))ٕٓٔٚ ،إن التعبريات االصطالحية ىي وحدات
متعددة الكلمات يف كل حطة ،ويف اظتؤسسة وقد تكون الفهم غري اظتعنوية بشكل غري تركييب .إهنا غري متجانسة بشكل
ؿتوي وتعرضت لطبقات ؼتتلفة من الثبات اللغوي.
بينما  (Bahumaid, 2010) Bahumaidيقول :يتم تعريف التعبري االصطالحي بشكل عام على أنو غتموعة من
الكلمات ال ي يتم التعرف عليها كوحدات لغوية ال ديكن استنتاج معناىا من الكلمات اظتكونة.
وقال أيضا جراد يف مقالتو إن التعبريات االصطالحية ملونة و جذابو من أي لغة وىي منتشرة لدرجة أنو " من
الصعوبة مبكان التحدث تلقائيا دون استخدام اظتصطلحات  .ويشيع استخدامها يف رتيع أنواع السياق ،سواء الرشتي
وغري الرشتي ،الشفوي و التحريري .كما أن اظتصطلحات كثريا ما ؾتد أهنا تصادف كال من اطتطاب اظتنطوق واظتكتوب،
كما أهنا تتطلب اىتماما خاصا يف القواميس لوجود ثنائي اللغة و ال ينبغى إمهاعتا أو نقلها إىل منصب اثنوي & (Jarad
).Abu-Ssaydeh, 2017
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ومن تلك التعريفات ،نقول إن التعبري االصطالحي ىو تعبريات ال نفهم معانيها من اظتعاين اظتستقلة لكل كلمة فيها
ألن عتا معى خيتلف عنها وال نفهم معانيها معجميا َوال تركيبيا.
أنواع التعبري االصطالحي
ينقسم التعبري االصطالحي إىل شكلني ):(Qanbar, 2019
األول :الشكل البسيط  : simple formوىو اظتكون من كلمتني أو كلمة واحدة .
الثاين  :الشكل اظتركب  :Complex Formوىو اظتركب من أكثر من كلمتني .
قسم بعض الباحثني ،التعبريات االصطالحية إىل قسمني قسم ال يقبل التغيري و أطلق عليو
وإضافة إىل ذلك ّ ،
التعبريات اظتغلقة  Closed expressionيف مقابل التعبريات اظتفتوحة  Open expressionال ي تسمح بنوع من التغيري.
من أمثلة التعبريات االصطالحية :
 -1رؤوس األموال :والتعبري من الشكل البسيط ومن النمط اإلضايف ،ومن النوع اظتغلق،
اسم مضاف  +اسم مضاف إليو
وصورتو :
 +األموال
رؤوس
(اظتعى اضتريف للتعبري معروف ،أما الداللة االصطالحية لو فتعين األصول اظتالية ال ي ديلكها فرد أو شركة ،واستعري
الرأس للداللة على اجملموع ورتلة األصول اظتالية)
 -2سيادة القانون :والتعبري من التعبريات اظتستحدثة ،ومن النوع اظتغلق .وىو تعبري
من النمط الرتكييب االشتي ذي الشكل البسيط،
اسم مضاف  +اسم مضاف إليو
وصورتو:
 +القانون
سيادة
(السيادة لغة :الشرف و التفوق ،و القانون معروف .أما الداللة االصطالحية فتعين السلطة اظتطلقة  ،فقد استعري
لفظ "سيادة" ليدل على استقالل القوانني و حتمية تطبيقها على اصتميع )
 -3دفع دماء جديدة  :والتعبري من النمط الرتكييب االشتي ،ومن الشكل اظتركب ومن
التعبريات اظتستحدثة ،ومن النوع اظتفتوح.
اسم مضاف  +اسم مضاف إليو  +صفة
وصورتو:
 +جديدة
 +دماء
دفع
(والداللة اضترفية للتعبري معروفة .أما الداللة االصطالحية للتعبري فتعى يف اجملال اإلداري :تغيري القيادات اإلدارية يف
عرب عن ذلك ايلدماء ألهنا مصدر القوة و
كافة قطاعات الدولة بكفاءات قادرة على تنشيط األداء وسرعة اإلؾتاز .وقد ّ
النشاط ).(Qanbar, 2019
فالتعبري االصطالحي عند صيين) (Shyny, 1996ينقسم إىل ثالثة أنواع  ،وىي :
ٔ  -تعبري فعلي  ،وىو الذي يبدأ بفعل مثل :
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 أَطْلَ َق ساقَ ْيو ِب.
للريح  ،مبعى َجرى و َىَر َ
ّ
 تُ َش ُّد إليو ِويرحل إليو الناس .
الرحال  ،مبعى يُ ْق َ
صد ْ
ّ
ِ
الرأْي .
 ألُ ِق دلْ َوك يف ال ّدالء  ،مبعى شا ِرْك برأيِك يف َّٕ – تعبري اِ ِشت ّي  ،وىو الذي يُْب َدأ ابسم مثل :
 َخ ِفْيف الظَّ َل  ،مبعى ظريف مرِح . َرْىن اإلشارة  ،مبعى ُم ِطْيعٖ – تعبري ِْ
يف  ،وىو الذي يُْبدأ حبرف مثل :
حر ّ
 بِرَّمتو  ،مبعى ُكلُّو و ِرتْي ُعو
ُ
ِ
ٍ
 على قدمٍ و ساق  ،مبعى  .بنشاط و مهَّةويف كتاب التعبري االصطالحي ) (Imamuddin & Ishaq, 2005لو أنواع منها:
ٔ  -التعبري الذي يرتكب من فعل وحرف ،مثال عبارة يقوم بـ ـ ـ ـ ـ ليس معناىا  berdiri denganيف اللغة اإلندونيسية
أو القيام على أساس أن كلمة يقوم مبعى  berdiriأي القيام وكلمة ب ـ مبعى

dengan

أي مع ،ولكن اظتعى

الصحيح ىو  ،melaksanakan/melakukanأي العمل .وكذلك عبارة يقوم على ليس معناىا

berdiri di atas

يف اللغة اإلندونيسية على أساس أن كلمة يقوم مبعى  berdiriأي القيام وعلى مبعى  di atasأي يف مكان عال
ولكن اظتعى الصحيح ىو  berdasarkanأي بناء على وإذن .فالتعبري يف كلي التعبريين خيتلف معنامها عن اظتعى
اللغوي للكلمات اظتركبة.
ٕ التعبري الذي يرتكب من فعل وفعل ،مثل عبارة قام وقعد ليس معناىا  berdiri dan dudukيف اللغة اإلندونيسية

على أساس أن كلمة قام مبعى  berdiriوكلمة قعد مبعى  ،dudukولكن اظتعى الصحيح ىو القلق ،أي
 bingung, resah, gundah gulanaولذلك فالتعبري يف العبارة اظتذكورة خيتلف معناه عن اظتعى اللغوي يف كل من
الكلمتني.

ٖ التعبري الذي يرتكب من فعل واسم ،مثل عبارة أسال لعابه ،ال يفهم ابظتعى اضتقيقي ،ليس معناىا

mengalirkan

 liurnyaيف اللغة اإلندونيسية على أساس أن كلمة أسال مبعى  mengalirkanوكلمة لعابه مبعى
ولكن اظتعى الصحيح  menggiurkanأي اصتذاب أو اظتغري ،ولذلك فالتعبري يف العبارة اظتذكورة خيتلف معناه
عن اظتعى اللغوي يف كل ي الكلمتني .

air liurnya

ٗ التعبري الذي يرتكب من اسم واسم ،مثل عبارة ابن الليل ليس معناىا

anak lak-laki malam

يف اللغة

اإلندونيسية ،على أساس أن كلم ابن مبعى  anak laki-lakiوكلمة الليل مبعى  malamولكن اظتعى الصحيح ىو

اللص أي ابللغة اإلندونيسية
الكلمتني .

pencuri

ولذلك فالتعبري يف العبارة اظتذكورة خيتلف معناه عن اظتعى اللغوي يف كل ي
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٘ التعبري الذي يرتكب من حرف واسم  ،مثل عبارة عن آخرهم ،ليس معناىا  tentang yang lainnyaيف اللغة

اإلندونيسية على أساس أن كلمة عن مبعى  tentangوكلمة آخرهم مبعى  yang Lainnyaولكن اظتعى الصحيح
 semuaولذلك فالتعبري يف العبارة اظتذكورة خيتلف معناه عن اظتعى اللغوي يف كل ي الكلمتني .
 ٙالتعبري الذي يرتكب من فعل وحرف واسم ،مثل عبارة  :أثْـبت يف َّ
الدفـْت ،ليس معناىا tetap di dalam buku

يف اللغة اإلندونيسية على أساس أن كلمة أثبت مبعى  menetapkanوكلمة يف مبعى  di dalamوكلمة الدفت
مبعى  bukuولكن اظتعى الصحيح  mencatat di dalam bukuأو الكتابة يف الدفرت ،ولذلك فالتعبري يف العبارة
اظتذكورة خيتلف معناه عن اظتعى اللغوي يف تلك الكلمات .

 ٚالتعبري الذي يرتكب من اسم واسم واسم ،مثل عبارة بني ادلخالب طائر ،ليس معناىا
burung

يف اللغة اإلندونيسية على أساس أن كلمة بني مبعى

di antara

di antara cakar-cakar

وكلمة ادلخالب مبعى

cakar-cakar

وكلمة طائر مبعى  burungولكن اظتعى الصحيح القلق أي ابللغة اإلندونيسية:
ولذلك فالتعبري يف العبارة اظتذكورة خيتلف معناه عن اظتعى اللغوي يف تلك الكلمات.

"gelisah/galau/tak tenang

التعبري االصطالحي يف كتاب " سلسلة تعليم اللغة العربية "
التعبري االصطالحي يف اصتزء الثالث من كتاب " سلسلة تعليم اللغة العربية " الذي جعلتو الباحثة موضوعا للبحث
يتكون من النوعني  :النوع األول ىو التعبري الذي يتكون من فعل وحرف ،والنوع الثاين ىو التعبري الذي يتكون من اسم
واسم ،كما يلي :
أ  -التعبري من فعل و حرف
الرقم

التعبري
االصطالحي

معىن اصطالحي

األمثال من التعبري االصطالحي

اِفتَ َقَر

إنَّنا ؿتتاج إىل أطبَّاءَ
اىتم اإلسالم ب اضتياة
لقد ّ
االجتماعيَّة

ٔ

احتاج إىل

ٕ

اىتم بِ
َّ

اِنْ َشغَ َل – واعتى

ٖ

أثَّر ىف

تَرك فيو أثراً

قد تكون الكلمة ُّ
أشد أتثريا ىف

صفحة
ٖٖٓٙ،٘ٚ،ٕٜ،٘،ٙ،ٔٙ،
ٔ٘ٔ،ٔٙ٘،ٔٙٛ
ٔٙٛ ،ٔٔٔ ،ٔٛ ،ٔٙ ،ٔٓ ،ٚ
ٕٔ

تربية األطفال

ٗ

توجوَ إىل
ّ

الذىاب إىل

يتوجهون إىل اظتسجد
اظتسلمون ّ
األقصى

ٖٛ

٘

عن
َّ
أتخر ْ

جاء بعده ومل يصل

عن أداء الصالة
عدم ُّ
التأخر ْ

ٕٛ

ٙ

ذىب إىل

قَصد

ذىب إىل دار عثمان-ذىب بعض الباحثني إىل أن

إليو
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اتريخ اضتضارة بدأ يف وادي النيل
وخيْ ِطئ الذين يظنون أنو ال
ُ
عِالقَة لإلسالم بِالعلوم اضتديثة

ٚ

َعلِق بِ

ِ
ك
ا ْستَ ْم َس َ

ٛ

قام ب

العمل

تقوم ِأبداء ما تدعو إليو اطتُطبة

ٜ

وقف إِىل  /بِ
َ
 /مع

ساعده

ٓٔ

كشف على

فحص

ٔٔ

عن
كشف ْ
بدأَ بِ

أَظْ َهره

وقفت جبانب زوجها
زوجة ْ
تساعده
ِ
ضى
اظتر َ
ألنَّين أقوم ابل ْكشف على ْ
ؽتلوء ابألسرا ِر ال ي ِ
يكشف عنها

َشرع بو

ىات ثالث رتل من عندك
مبدوء بِ "لو كان "

ٖٜٗٔٛ ،

ٖٔ

نظر إىل

ٗٔ

نظر يف

تدبََّر
أتم َل
ّ

اإلسالمي
اُنْظُر إىل خريطة العامل
ّ

ٕٓٗٔٗ،ٛٗ،
ٔٙٗ،ٔٚٚ

ما الذي لفت نظر حسن يف

ٜٚ،ٜٛ

٘ٔ

عمل ب

أ َْؾتََز ،مهن وصنع

ٔٙ

عاد إىل

رجع

يعتمد الفالح على نفسو يف
العمل ب اظتزرعة
عاد إىل ِّ
مقر عملو يف اظتساء

ٔٚ

اعتمد على

استند إىل

ٔٛ

دافع عن

حامى عنو

وىكذا نتيجة االعتماد على
النفس
ِ
وندم على قتل كلبو الربيء الذي

ٜٔ

يتكون من
ّ

يشتمل على

ٕٔ

ٖٕٗ٘،ٕٜ،
ٕٔ٘،ٕٔٚ،ٕٜٔ
ٖٖٕٙ،ٕٜ،ٖٓ،
ٖ٘ٙ،٘ٚ،ٕٙ،ٔٚ
ٚٙ،ٕٛ،ٔٓٛ،ٜٔٓ
ٖٙ
ٖ٘ٔ

اظتدينة

دافع عن ولده
يتكون سطح فِلَسطني من
ّ
ِ
صبة و اظترت َفعات
السهول اطت ْ
اصتبليَّة .

ٗٗ
ٕٙ،ٚٛ،ٕٔ٘ٗٛ،ٖ٘،٘ٗ،٘ٚ

ٗٛ،ٜٗ،ٔٔٙ،ٔٛٛ
ٔ٘
ٖٔٔٗٓ ،

ٕٓ

ف على
َع َك َ

لزمو وأقبل عليو
مواظبا

ف العاملون على إعداد ىذه
َع َك َ
السلسلة سنني عديدة

٘

ٕٔ

شعر ب

ٕٕ

حرص على

س بو
َ
أح ّ

يشعراإلنسان ب الراحة و اعتدوء

٘ٚ،ٙٓ،ٙٔ،ٔٛٚ

اشتدت رغبتو بو

ٖٕ

وصل إىل

بلغ

حيرص عمر على تنظيف مسكنو
أصل إىل عملِي مب ّكًرا

ٕٙٓ،ٙ
ٙٔ،ٜٛ،ٔٓٛ،ٔٔٙ
ٖٗٔٔٔٚ،ٜٔٔ،
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ٜٗٔٚ،ٔٛٓ،ٔٛ
ٕٗ

نزل على

ٕ٘

نزل بِ

وقع وىبط

ٕٙ

حصل على

أدرك وانل

ولطاعة هللا وضتصول على رضاه

ٕٚ

قرب من
تص بِ
اخ َّ
ْ

دان من
أفرده عجعل لو دون

ط عبور اظتشاة
قريبا من خ ّ
ُ
خيتص ب ها اإلنسان
فلم ّ
ْ

ٕٜ

ِ
ظفر ب

فاز بو وانلو وحصل

ولو كان األمر إليك ظتا ِ
ظفران

عليو
ٖٓ

وقع يف

ىبط

منك ب قطْرة واحدة

ٕٛ

وقع نزل من علو إىل
األسفل

الوحي على النيب صلى هللا
نزل ْ
عليو و سلم

ٚٙ

مل تزل األمطار تنزل بغزارة يف
فصل الشتاء

ٖٔٚ
ٖٕٔٔٓٗ،ٕٔٔ،
ٗٔٓٛ،ٔٛ

غريه

ٕ٘ٔ
٘ٗٔٔٗٓ،
ٔٗٛ

وقعت يف أماكن انئية
ْ

ٖٔ

عرب عن
ّ

أفصح عن ،أو أابن

ِ
عرب عن اصتمل اآلتية جبمل
ّْ
تعطي اظتعى نفسو

ٔ٘ٔ،ٔ٘ٙ

ٕٖ

ابتعد عن

فارق

كيف تبتعد عن أسباب القذارة

ٜٗٔٙ،ٔٚ

ٖٖ

ارتبط بِ

اِتَّ َفق ِ
ب

ٖٗ

حبث عن

ٖ٘

دعا إىل

ب
طَلَ َ
حث على

ٖٙ

احتوى على

استوىل على

ٖٚ

حث على
ّ

حرض على

ٖٛ

ىنَّأ ب

دعا لو مبا يسره

ٖٜ

دتسك بِ
َّ

دتسك ب

؟
ترتبط اللغة العربية ابلدين
اإلسالمي
ّ
ِ
فء
نبحث عن ال ّد ْ

ٖٔ ٜٓ ، ٖٗ ،
ٔٛٚ

دعا عثمان إىل وليمة يف داره

ٕٕٖٙ ، ٕٙ ، ٖٙ ، ٕٖ ،

ب اصتوزة على زيت
حيتوي لُ ُّ
ستخدم يف صناعة اضتلوى
يُ َ

ٙٚ

فهمت اآلن كيف حيث اإلسالم

ٕٓٔ ٔٚٙ ،

على النظافة
اكتب رسالة إىل أحد أصدقائك
هتنِّئو بواحدة من اظتناسبات التالية
جيد اظتتمسك بدينو عِناءً شديدا

ٗٓٔ
ٕٔٚ

ب  -التعبري من اسم  +اسم
الرقم

التعبري

ادلعىن اإلصطالحي

االصطالحي

األمثال من التعبري االصطالحي يف

صفحة

كتاب "سلسلة تعليم اللغة"

ٔ

رأس اظتال

اظتال اظتدفوع

دفع كل واحد جزءا من رأس اظتال

ٜ٘

ٕ

أمري اظتؤمنني

علي ابن أيب طالب

أال أزتلو عنك اي أمري اظتؤمنني

ٛ٘،ٔ٘ٛ
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بيت اظتقدس

مدينة القدس بفلسطني
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ٗٗٗٓ،
ال ُقدس عاصمة فِلَسطني ،وفيها بيت
اظتقدس .

ٗ

ليال وهنارا

يف دوام واستمرار

وحركة السري فيها مستمرة ليال وهنارا

ٔٓٔ ،ٜٛ،ٔٔٙ

٘

أاب اضتسن

علي ابن أيب طالب

ٙ

قطع اللسان

أسكتو

قف مع صاحبك
اي أاب اضتسن  :قم و ْ

ٜٔٔ٘،ٔٙ

ٚ

نظافة الثوب

ال عيب

قطعت لسانَك
إن ملْ هتْ ُج واحدا
ُ
نظافة الثوب تكسب اإلنسان احرتاما و
رتاال

ٛٙ
ٔٔٚ

حتليل البياانت ألنواع التعبري االصطالحي يف كتاب " سلسلة تعليم اللغة العربية "
ويف ىذا البحث تتحدث الباحثة عن حتليل البياانت ألنواع التعبري االصطالحي يف كتاب " سلسلة تعليم اللغة
العربية " يف اصتزء الثالث وىو نوعان :
األول كلمة التعبري ال ي تتكون من فعل وحرف.
والثاين كلمة التعبري ال ي تتكون من اسم واسم ،كما نرى فيما يلى :

أ  :التعبري من فعل وحرف

ٔ -احتاج إىل  ( :أنّنا ؿتتاج إىل أطبَّاء )

كلمة احتاج مبعى  berkehendakوإىل مبعى
بل  memerlukanأو اضتاجة أي اِفتَ َقَر.
ِ
اىتم اإلسالم ب اضتياة)
ٕ -اهتم بـ ـ ـ ( :لقد ّ
كلمة اهتم مبعى  diperhatikanوب ـ ـ ـ ـ مبعى  denganفتكون اهتم ب ـ ـ ـ ليس معناىا  diperhatikan denganبل
 memerhatikanأي مبعى اِنْ َشغَ َل واعتى.
ke

فتكون احتاج إىل ليس معناىا

berkehendak

أي اإلرادة

ٖ -ذهب إىل ( :ذىب بعض الباحثني إىل أن اتريخ اضتضارة بدأ يف وادي النيل)

كلمة ذهب مبعى  pergiوإىل مبعى  keفتكون ذهب إىل ليس معناىا  pergi keبل  pendapatأي مبعى الذىاب
إىل.
ٗ -علِق بِـ ـ ـ ـ ( :وخيُْ ِطئ الذين يظنون أنو ال ِعالقَة لإلسالم بِالعلوم اضتديثة )
كلمة علق مبعى  menempel/terpasangوبـ ـ ـ ـ ـ ـ مبعى
ِ
ك.
 menempel/terpasang denganبل  mencintaiأي مبعى ا ْستَ ْم َس َ
٘ -قام بِـ ـ ـ ( :تقوم ِأبداء ما تدعو إليو اطتُطبة)

dengan

كلمة قام مبعى  berdiriوكلمة " بـ ـ ـ ـ" مبعى
بل  melakukan/melaksanakanأي مبعى العمل.

dengan

فتكون عالقة ب ـ ـ ـ ـ ـ ليس معناىا

فتكون كلمة يقوم بـ ـ ـ ـ ليس معناىا

berdiri dengan
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وقفت جبانب زوجها تساعده)
 -ٙوقف إِىل  /بِ ـ ـ ـ  /مع ( :زوجة ْ
كلمة وقف مبعى  berhentiوبِـ ــ /إىل  /مع مبعى  diفتكون وقف يف ليس معناىا
 membantu/mendukungأي مبعى ساعده.
 -ٚنظر ِيف ( :ما الذي لفت نظر حسن يف اظتدينة)

berhenti di

بل

كلمة نظر مبعى  melihatوكلمة يف مبعى  diفتكون كلمة نظر يف ليس معناىا
أتم َل.
بل  mempertimbangkan/mempelajari/memeriksaأي مبعى ّ
اإلسالمي)
 -ٛنظر إِىل ( :اُنْظُر إىل خريطة العامل
ّ
كلمة نظر مبعى  melihatوإىل مبعى  keفتكون نظر إىل ليس معناىا  melihat keبل  memperhatikanأي
مبعى تدبّر.
 -ٜعاد إىل ِ ( :
عادل عاد إىل ِ
مقر عملو يف اظتساء)
ّ
كلمة عاد مبعى  kembaliكلمة إىل مبعى  keفتكون كلمة عاد إىل ليس معناىا  kembali keبل  beralihأي
مبعى رجع.
melihat di

ٓٔ -ا ْعتمد على ( :وىكذا نتيجة االعتماد على النفس)

كلمة اعتمد مبعى  kepercayaan/ketergantunganوعلى مبعى  atasفتكون اعتمد على ليس
معناىا  kepercayaan/ketergantungan atasبل  berpegang padaأي استند إىل شيء.
ِ
ِ
ِ
صبة و اظترت َفعات اصتبليَّة)
يتكون سطح فلَسطني من السهول اطت ْ
ٔٔ -يتك َّون م ْن ّ ( :
كلمة يتك َّون مبعى  terdiriومن مبعى  dariفتكون تتكون من ليس معناىا  terdiri dariبل  terdiri atasأي مبعى
اشتمل على.
ٕٔ -شعر بِـ ـ ( :يشعر اإلنسان ب الراحة و اعتدوء)
كلمة شعر مبعى  merasaوب ـ ـ ـ ـ مبعى  denganفتكون شعر ب ليس معناىا  merasa denganبل  merasaأي مبعى
أحس بو.

ٖٔ -حرص على ( :حيرص عمر على تنظيف مسكنو )
كلمة حرص مبعى
 sekaliأي اِ ْشتدت الرغبة يف.
ٗٔ -وصل إِىل ( :أصل إىل عملِي مب ّكًرا )
كلمة وصل مبعى

ketajaman

وعلى مبعى

tiba/sampai

وإىل مبعى

 dengan selamatأي مبعى بلغ.

atas

ke

فتكون حرص على ليس معناىا

فتكون "وصل إىل" ليس معناىا
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بل

ingin

sampai
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الوح َي على النيب صلى هللا عليو و سلم )
٘ٔ -نـزل على ( :نزل ْ
كلمة نزل مبعى  turunوكلمة على مبعى
بل  menerima/rela/setujuأي مبعى ىبط.
ِ
ضى)
اظتر َ
 -ٔٙكشف على ( :ألنَّين أقوم أَ ْكشف على ْ
كلمة كشف مبعى  menebalkanوعلى مبعى
 memeriksaأي مبعى وقع.

di atas

atas

 -ٔٚحصل على ( :ولطاعة هللا وضتصول على رضاه)

فتكون كشف على ليس معناىا

menebalkan atas

atas

فتكون كلمة حصل على ليس معناىا

بل

كلمة حصل مبعى
 meraihأي فاز بو.
ِ
عرب عن اصتمل اآلتية جبمل تعطي اظتعى نفسو)
 -ٔٛعبَّـر ع ْن ْ ّ ( :
عرب عن ليس معناىا mengungkapkan tentang
كلمة عب مبعى  mengungkapkanوعن مبعى  tentangفتكون ّ
وضح وأابن.
بل  memberi penjelasanأي مبعى ّ
 -ٜٔاِبْتَ َعد َع ْن ( :كيف تبتعد عن أسباب القذارة ؟)
berhasil

وكلمة على مبعى

فتكون كلمة نزل على ليس معناىا

turun di atas

كلمة ابتعد مبعى  jauhوعن مبعى
 dari/selamat dariأي مبعى فارق.
ٕٓ -ح َّ
ث على ( :فهمت اآلن كيف حيث اإلسالم على النظافة)
ث مبعى  mempercepatوعلى مبعى  atasفتكون ح َّ
كلمة ح َّ
ث على ليس معناىا atas
 menganjurkanأي مبعى تشجيع اآلخر على عمل معني.
tentang

فتكون ابتعد عن ليس معناىا

berhasil atas

jauh tentang

بل

بل

berhijrah

mempercepat

بل

ب  :اسم  +اسم

ٔ -رأس ادلال ( :دفع كل واحد جزءا من رأس اظتال)
كلمة رأس مبعى
اجملموع.
ٕ -أمري ادل ِ
ؤمنِني ( :أال أزتلو عنك اي أمري اظتؤمنني)
kepala

وادلال مبعى

harta

فتكون رأس اظتال ليس معناىا

kepala harta

كلمة أمري مبعى  pemimpinوادلؤمنني مبعى
معناىا  pemimpin orang-orang mukminبل مبعى خليفة علي ابن أيب طالب.
ٖ -بـ ْيت ادل ْق ِدس ( :ال ُقدس عاصمة فِلَسطني ،وفيها بيت اظتقدس)
كلمة بيت مبعى  rumahوادلقدس مبعى  suciفتكون بيت اظتقدس ليس معناىا
 Maqdis/Yerusalemأي ىي مدينة القدس ال ي وقعت بفلسطني.
orang-orang mukmin

بل

modal

أي اظتال

فتكون أمري اظتؤمنني ليس

rumah suci

بل

Baitul
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ٗ -ليال وهنارا ( :وحركة السري فيها مستمرة ليال وهنارا)

كلمة ليال مبعى  malamوهنارا مبعى  siangفتكون ليال و هنارا ليس معناىا
 waktu/terus menerusأي مبعى يف دوام واستمرار.

siang dan malam

قف مع صاحبك)
٘ -أاب احلسن ( :اي أاب اضتسن  :قم و ْ
كلمة أاب مبعى  bapakوحسن مبعى
 Thalibأي يراد بو خليفة علي ابن أيب طالب.
Hasan

فتكون أاب حسن ليس معناىا

bapak Hasan

بل

بل

setiap

Ali Bin Abi

قطعت لسانَك)
 -ٙقطع اللسان ( :إن ملْ هتْ ُج واحدا
ُ
كلمة قطع مبعى  memotongواللسان مبعى  lidahفتكون قطع اللسان ليس معناىا قطع اللسان بل أسكتو.
 -ٚنظافة الثوب ( :نظافة الثوب تكسب اإلنسان احرتاما و رتاال)
كلمة نظافة مبعى  bersihوالثوب مبعى
 aibnya/ tidak cacatأي مبعى ال عيب.

pakaian

فتكون نظافة الثوب ليس معناىا ثوبو نظيف بل

tidak ada

اخلالصة
بعد أن طفنا حول اضتديث عن دراسة التعبري االصطالحي و استعماالتو يف كتاب " سلسلة تعليم اللغة العربية ،
دراسة حتليلية داللية " ،فقد وصلنا إىل هناية اظتطاف بتوفيق من هللا و عونو  ،فنحمده تعاىل و نثين عليو اطتري كلو  .بناء
على ما سبق من التحليالت االصطالحية فإننا نلخص البحث ابلقول إن الكلمات العربية قد تتطور معانيها من اظتعاين
األصلية ال ي قد وضعتها اظتعاجم العربية إىل اظتعاين ال ي قد ختتلف أحياان مع معانيها اظتعجمية ال ي قد وضعتها تلك
اظتعاجم كما وضحنا يف ثنااي البحث  ،وذلك على حسب الوضع لتلك الكلمات يف االساليب العربية  ،وىذا ما يسمى
ابلتعبري االصطالحي  .وىذا التغيري اظتعنوي قد أييت بسبب العالقات بني الكلمات ال ي تعتمد عليها االساليب العربية
ال ي تتكون احيا ان من اسم مع اسم أو من فعل وحرف يف حني أخر  .ولكي يكون الفهم صحيحا يف معاين االساليب
العرببة فال بد أوال من أن يكون فهمنا صحيحا يف معاين التعابري االصطالحية يف اللغة العربية  .ولعل ىذه الناحية ىي
اظتيزة ال ي تتميز هبا اللغة العربية ابلنسبة للغات االخرى ال ي مازالت وال تزال مستخدمة إىل ىذا اليوم][.
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