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 ملخص البحث
 )التحليل في تصرفها(  اإلندونيسيةالمعاني المستعارة من اللغة العربية في اللغة 

 أغوس ويجاياالباحث : 
 يف اإلندكنيسيةحييط التحليل على معاين الكلمات ا١تستعارة من اللغة العربية يف اللغة 

التحليل مع التصرؼ. حسب دراسة البحوث فنوع ىذا البحث ىو البحث ا١تكتيب. ك طريقة 
ٚتع البيانات ا١تستخدمة ىي الطريقة التوثيقية. ك مشكلة ىذا البحث ىي كيف تكوف 

 ؟ اإلندكنيسية١تستعارة من اللغة العربية يف اللغة لمات ا١تستعارة تصرفات الك

اسنادا ٔتشكلة البحث فهدؼ ىذا البحث ١تعرفة تصرفات تركيبية ك كصف العناصر الصوتية 
. ك أما طريقة التحليل ك اإلندكنيسيةمن الكلمات با١تعاين ا١تستعارة العربية اليت صارت اللغة 

 النوعي بتأكيد البيانات ك عرضها ك ٖتقيقها.البحث ىي طريقة التحليل 

كفقا بتحليل البيانات الذم قاـ بو الباحث فاالستنباط منو أف العوامل اليت تسبب 
اليت تؤخذ من اللغة العربية  اإلندكنيسيةإىل كقوع التصرفات من الكلمات ا١تستعارة يف اللغة 

ك  اإلندكنيسيةتوجد يف اللغة  ىي كجود اٟتركؼ ك األصوات من األحرؼ ا٢تجائية اليت ال
. ك العاملة اإلندكنيسيةىذه تسبب إىل تغيَت العنصر الصويت ك زيادتو ك حذفو من العربية إىل 

 األخرل منو ىو اختالؼ الثقافة االجتماعية ك القواعد الًتكيبية من اللغة نفسها.
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13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
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 :إىلالشكر هلل مت الباحث على كتابة ىذه الرسالة العلمية ك قدـ الباحث ىذه الرسالة 

 الذاف ربياين ك دعا يل حىت أ٘تمت كتابة ىذه الرسالة العلمية. ي  والد .1
 . إخويت الذين، يشجعٍت على كتابة ىذه الرسالة العلمية .2
 أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية. .3
 جامعة رادين إينتاف.أصدقائي يف  .4
 كلية الًتبية ك التعليم ّتامعة رادين إينتاف.   (PMIIأصدقائي يف ) .5
 أصدقائي إيرم كاحيودم ك ٤تمد نور إحساف الذاف يشجعاين. .6
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 ترجمة الباحث

 

يف قريػػػة تػػػا ون   1995أاسػػػط   26اسػػػم الباحػػػث أاػػػوس كيفايػػػا كلػػػد يف التػػػاري  
 .األكؿ من أربعة أكالد، اسم أبيو ىَتماف ك اسم أمو مسركيترايا سوكاك النبون  الغربية الولد 

تػػػػػا ون  رايػػػػػا سػػػػػوكاك  1درس الباحػػػػػث يف ا١تدرسػػػػػة االبتدائيػػػػػة اإلسػػػػػالمية اٟتكوميػػػػػة 
النبػون ،   اسػػتمر الدراسػة إىل ا١تعهػػد كيل سػو و اإلسػػالمي كوتػابومي النبػػون  الشػػمالية،   

ـّ القرل اإلسالمي   دراسػتو بوكور جاكا الغربية. ك بعد ذلػك اسػتمرّ درس بعد ذلك يف ا١تعهد أ
 تعلػػيم قسػػم يف ك التعلػػيم بيػػةكليػػة الًتّ   يف  نبػػو مال اإلسػػالمية اٟتكوميػػة نتػػافيجامعػة راديػػن إىف 

 .اللغة العربية

ك قػػػد كػػػارؾ الباحػػػث العمليػػػة ا١تيدانيػػػة يف قريػػػة سػػػيدكىارجو النبػػػون  اٞتنوبيػػػة، ك قػػػد 
 بندار النبون . 1ة االبتدائية اإلسالمية اٟتكومية كارؾ العملية التعليمية يف ا١تدرس

ك قػػػد قػػػاـ الباحػػػث كػػػرئي   PMIIك قػػػد كػػػارؾ الباحػػػث النشػػػاط يف اٞتامعػػػة كنشػػػاط 
 نتػػػافيجامعػػػة راديػػػن إبكليػػػة الًتبيػػػة ك التعلػػػيم  MPMك رئػػػي   PMII 2116-2117جػػػوخ 

 .2118-2117  نبو مال اإلسالمية اٟتكومية
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 تقديرشكر و 

 

ٚتيع الػنعم ك ا١تعلومػات ك ا٢تدايػة حػىت مت الباحػث كتابػة ىػذه الرسػالة  اٟتمد هلل على
 العلمية. الصالة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم.

 أكد الباحث تقدًن جزيل الشكر كالتقدًن إىل سادات األفاضل:

األسػػػتاذ الػػػدكتور اٟتػػػاج مػػػوكرم ا١تاجسػػػتَت، كػػػرئي  اٞتامعػػػة راديػػػن إينتػػػاف اإلسػػػالمية  .1
 ة النبون .اٟتكومي

الػػػدكتور اٟتػػػاج خػػػَت األنػػػوار، ا١تاجسػػػتَت كعميػػػد كليػػػة الًتبيػػػة ك التعلػػػيم ّتامعػػػة راديػػػن   .2
 إينتاف اإلسالمية اٟتكومية النبون .

الػػػدكتور سػػػفرم ا١تاجسػػػتَت كا١تشػػػرؼ األكؿ ك الػػػدكتور أمػػػَت الػػػدين كا١تشػػػرؼ الثػػػاين،  .3
 .ككرا جزيال على ٚتيع اإلركادات لكتابة ىذه الرسالة العلمية

كافػػة األسػػتاذة الػػذين بػػذلوا جهػػدىم للتعلػػيم ك عسػػى أف تنتفػػع ا١تعلومػػات دنياكيػػا ك  .4
 أخركيا.

زمالئي احملبوبػوف مػن طلبػة قسػم تعلػيم اللغػة العربيػة كػكرا علػى التشػجيع ك الػدعوات  .5
 .لكتابة ىذا البحث، لعل اهلل بنا راض آمُت

 ون .زمالئي يف اٞتامعة رادين إينتاف اإلسالمية اٟتكومية النب .6
 ٚتيع الناس الذين ال ديكن الباحث بذكرىم كاحدا فواحدا. .7
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ك هبذا كعى الباحث أّف ىذا البحث ال يزاؿ بعيد من الكماؿ ك الصواب. 

 فَتجى النقد ك االقًتاح للتشجيع ك اإل٘تاـ ٔتجرد الرجاء أف ينتفع ىذا البحث للقارئُت.

 ـ 2118نوفمبَت  ،باندار المبون 

 الباحث

 

 أغوس ويجايا
1411020152 
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 المقدمة

 توضيح الموضوع .أ 

أراد الباحث توضيح ا١تعاين من ا١توضوع يف ىذا البحث العلمي لتجنب 

األخطاء على فهمها، حىت توضح ا١تشكلة للبحث بعده. ك أما موضوع 

المعاني المستعارة من اللغة العربية في اللغة اإلندونيسية   "ىذا البحث ىو 

 ". )التحليل في تصرفها(
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 االصطالحات كما تلي: أما ك

 ا١تستعارةا١تعاين  (1

ك  .ا١تعاين ىي اسم اٞتمع من كلمة "معٌت" ىو الفكرة ا١توجودة يف لغة ما

ا١تعاين ا١تستعارة ىي ٔتعٌت ا١تفهـو من ككل الكلمة اليت تكتسب من لغة 

 .خرما إىل لغة آ
ك يعٍت الباحث على أف ا١تعٌت ا١تستعار ىو ا١تفهـو من  1

 كاحد إىل لغة اَتىا. الكلمة ك اٟتركؼ ك األصوات الداخلة من اللغة

 

 اللغة العربية (2

 .اللغة العربية ىي اللغة الرٝتية ا١تستخدمة يف كعوب ك جزائر العرب
2 

 إلندكنيسيةاللغة ا (3

كتب يف القاموس اٞتامع للغة اإلندكنيسية أف معناىا ىو النظاـ ك العالمة 

بعناصر اٟتركؼ ك األصوات اليت تستخدـ باجملتمع لتعبَت أفكارىم ك 

 .مشاعرىم ك االتصاؿ ك احملادثة للشعب اإلندكنيسيُت
3 

                                                           
1
 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1997), hlm. 826 
2
 Zulhanna, Pradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: An-Nur Press, 

2004), hlm3 
3
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit, hlm,80 
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كفقا بتوضيح ا١توضوع استنبط الباحث على أف يركز ىذا البحث عن كيفية التصرؼ  

 ك التغيَت من األلفاظ ا١تستعارة من اللغة العربية يف اللغة اإلندكنيسية.

 أسباب اختيار الموضوع .ب 

 سبب اختيار ا١توضوع على ىا البحث ىو:

ك  .األصوات ىي جزء من علم اللغة ك ىي اليت تكوف منها اللغةعلم  .1

ٔتعٌت أف لعلم األصوات نظم ك نواحي كاسعة ك البد أف يتعلمو طالب 

 اللغة.

كونية األصوات ٥تتلفة بُت من لغة ما ك لغة ما ك سوؼ يشعب تعلم  .2

 .اللغة الثانية بدكف تعلم األصوات ك اٟتركؼ من عُت اللغة

 

 خلفية البحث .ج 

تقدـ كما تقدـ تفكَت اإلنساف. ك كذالك اللغة اللغة ىي آلة االتصاؿ ألهنا ت

(   أصبحت تزدىر ك تتقدـ Melayuاإلندكنيسية اليت تصدر قبلو من اللغة ا١تالكية )
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ك تقبل األمناط ك األعراض اٞتديدة يف البيئة ك ألهتا تقبل العناصر الداخلة من اَتىا 

 .الثقافة
4 

ظهر تدىور اللغة اإلندكنيسية من ناحية ا١تفردات اليت تدخل ك تستعَت معها 

ك قد ا١تفردات من اللغات اليت ٢تا عناصر أسرية ك قريبة معانيها مع اللغة اإلندكنيسية 

( ك اللغة العربية ك Sansekertaنسميها بلغة الدائرة ك أيضا من اللغة األجنبية كلغة)

 .ية ك اَتىااإل ليزية ك اللغة الصين
5 

اللغة كمن يستوعب اللغتُت تقع العملية يف استعار اللغة من األنشطة تعليم 

ىل إك الثالث فاللغة الثانية تؤثر كثَتا من اللغة األكىل. نظرا من كونية اللغة فانقسمت 

 اللغة الوطنية ك اللغة الدائرة ك اللغة العا١تية.
ك اللغة األكىل ىي اللغة ا١تستخدمة يف  6

بيئة األسرة ك كثَتا منها اللغة الدائرة ك أما اللغة الثانية ىي اللغة الوطنية ك يف بالدنا 

 .ىي اللغة اإلندكنيسية
7 

                                                           
4
 MM Purbo-Hadiwidjayo, Kata dan Makna, (Bandung : ITB Bandung, 1999), hlm., 7 

5
 Muhammad Ngatemin, Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, (Semarang:Dhara Prize, 1990), 

Cet Ke-2,hlm. 20-22. 
6
  Mansoer Pateda, Linguistik Terapan, (Nusa Indah:Nusa Tenggara Timur, Cetakan ke-1, 

1991). hlm.,84-85 
7
 Samsuri, Analisa Bahasa, (Erlangga, Jakarta, 1978), hlm.,56 
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فوائد اجتماعية. قاؿ أنطوف موليونو أف كاللغة الوطنية ٢تا للغة اإلندكنيسية  ا

 .كلغة رٝتية يف كل دائرة كانتمكانتها  فائدة اجتماعية من ىذه اللغة ىي 
بالتايل  ك8

اللغة الوطنية الرٝتية كما كانت الربام  الرٝتية يفب علينا استخدامها  من أهنا كذلك

ك ترؾ اللغة الدائرة، لتنوع اللغات الدائرة ا١توجودة يف بالدنا حىت اختلفت بُت دائرة 

 .ما ك اَتىا فلذلك بدلت اللغة الدائرة باللغة الوطنية الّٖتاد االتصاؿ ك تيسَته

ة األجنبية حنو اللغة الوطنية قد كقعت منذ مل تستقّل اللغة أثر اللغ

 .اإلندكنيسة كاللغة الرٝتية
اللغة ا١تاليوية كأساس اللغة اإلندكنيسة قد أثرهتا اللغة  9

اٞتنبية كاللغة ا٢تولندية ك اللغة اإل ليزية ك اللغة العربية ك اَتىا كثَتا. ك أما األسباب 

 .ثقافية ىي انتشار األدياف ك ا١تعاملة التجاريةيف دخوؿ اآلثار األجنبية ال

اللغوية ديكن أف تقع من زماف إىل آخر ك من دائرة كاحدة ك اَتىا ك  اآلثار

ك بذلك ديكن التأثَت  .ية اللغة ك اَتىا خاصة عن التاري من بيئة ما ك ا٘تاع

 باالستعارة من دخوؿ العناصر من اللغة األجنبية.

حنو اللغة اإلندكنيسة من ناحية النحوية ك الداللية ك التأثَت من اللغة األجنبية 

الصرفية ك الصوتية. ك من الناحية النحوية ظهرت أثر اللغة األجنبية يف اٞتمع ك 
                                                           

8
 Anton Moeliono, et Al, Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia, (Balay Pustaka, cet ke 3 

2000), hlm., 22 
9
 Nyoman Tuthi, Eddy, Op.Cit.,hlm.,10 
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للكلمة اليت أريدت استخدامها ٢تا معاف ٥تتلفة، ككلمة ا١تالئكة ىي اٞتمع  اإلفراد.

 اللغة العربية ك مفردا يف اللغة اإلندكنيسية ك  د من ملك، تكوف الكلمة ٚتعا يف

تلك الكلمة مفردة يف اللغة اإلندكنيسية. ك من الناحية النحوية ظهرت اللغة األجنبية 

اختالفة يف قواعدىا خاصة يف اللغة اإلندكنيسية اليت تستخدـ الشرح ك البياف كمثل 

 ا١توجودة يف: ك ىي اللغة القددية (Sansekertaرتوية )و اللغة سنسك

 نف  الزمارة، رجع الراعي من كقت ا١تساءمع  .1

 مع نف  الزمارة أمسى الراعي راجعا .2

( ما استطاع 2( استطاع أف تتغَت يف كقت ا١تساء )1نوع ا١تساء يف اٞتملة )

 .النوع أف يتغَت إىل اللغة القددية

يف   ا١تستخدمة (i, wi, iahك من ناحية الصرفية تظهر االستعارية على ككل )

 ( ك ٢تا ا١تعٌت للصفة.Badani, duniawi, alamiahكلمة : )

اللغة األجنبية أثرا يف التناسب الصويت ك ك من ناحية الصويت ظهرت 

٥تارجها. حققت العلـو الصوتية قاعدة األدكات الكالمية يف إنتاج الصوت اللغوم  

( ك لألصوات علم يف fكاألسناف ا١تعلقة بأعلى اللساف تسبب إىل ظهور حرؼ )
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٢تاتُت كلمتُت معاف ( rupa( ك )lupa( يف كلمة )R( ك )Lاختالؼ ا١تعاين كحرؼ )

 .٥تتلفة

منها انتشار الدين ندكنيسية العوامل اليت تسبب اللغة األجنبية يف اللغة اإل

اإلسالـ ك التجارات. ك من األدياف ا١توجودة يف إندكنيسيا تسبب إىل انتشار 

من اللغة اٞتاككية ىي  ندكنيسيةية. ك اٟتركؼ ا١تستخدمة يف اللغة اإلاٟتركؼ ا٢تجائ

 (.aksara Pegonاٟتركؼ العربية اٞتاككية)

التجار العرب يستخدـ اللغة العربية يف االتصاؿ ك الدعوة إىل اجملتمع 

حو٢تم، سول أهنم كذلك يستوعب اللغة الدائرة ىناؾ لتعارؼ الثقافة ك الشأف 

( Minye Tujohحيقق ىذا بدليل كجود اٟتجر يف دائرة منيو توجوه). ا١توجودة فيها

أف اللغة العربية مكتوبة فيها ٗتالط مع اللغة اإلندكنيسية ك  1381أك  781سنة 

 .اللغة ا١تاليوية

“Hijrah nabi Mustapa yang prasida, 

Tujuh ratus asta puluh sawarsa, 

Haji catur dan dasa warsa sukra, 

Raja Iman warda rahmat Allah”. 
10  

                                                           
10

 Sudamo, Kata Serapan dari Bahasa Arab, (Jakarta: Arikha Media Cipta, Cet Ke 1, 1990), 

hlm.,17 
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من ألفاظ الكلمات السابقة  د بعض الكلمات العربية كا٢تجرة ك مصطفى 

ك يف كتابتها  د بعض الكلمات اإلندكنيسية يشكل اللغة  .ك إدياف ك رٛتة ك اهلل

 العربية األصلية. تستخدـ اللغة العربية يف كىت النواحي خاصة لغة الدين.

 .اإلندكنيسية من اللغة ا١تاليوية ىي األدبية أك الكتابيةككل اللغة 
ك 11

استخدمت اللغة اإلندكنيسية اللغة الالتينية يف كتابتها منطلقا من اللغة أكسًتكنوسية 

مع كثرة ا١تصدر من اللغة اإلندكنيسية من  اليت أصبحت تستخدـ اللغة ا١توحدة.

ك كثَت من اللغة جدنا الغرابة فيها، اللغة األعجمية خاصة يف اللغة العربية حىت ما ك 

 (،Adil(،) hadirالعربية تلفظ بلهجة إندكنيسية كالعادؿ ك اٟتاضر ك األكؿ تكوف )

awalك  د األلفاظ العربية الغائبة من اللغة اإلندكنيسية ك  .(، يف اللغة اإلندكنيسية

 .البد أف تتناسب بقواعد اللغة اإلندكنيسية
12 

ا١تستعارة تتغَت ك تتناسب باللغة اإلندكنيسية ك تتغَت نعرؼ أف الكلمات 

ك تلك األحواؿ اليت تسببٍت على ْتث ا١تشكلة  .قواعدىا بقواعد اللغة اإلندكنيسية

 .يف تناسبها ك تغَتىا، مع تغَت ا١تعاين ك الكلمات ا١تستعارة

 بحثالمشكلة  .د 
                                                           

11
 Suwardi Noto Sudirjo, Pengetahuan Bahasa Indonesia, (Jakarta: Mutiara, Cet Ke 3), 

hlm,11 
12

 MM. Purbo Hadir Widjoyo, Op.Cit.hlm.,12 



11 
 

 ح

العوامل لتؤيد ا١تشكلة ىي الشرط يف بياف العالقة بُت اثنُت أك أكثر من 

 اٟتالة مركبة.
البحث ىي "كيف   ىذا مشكلةانطالقا من ا٠تلفيات السابقة ف 13

 "التغيَت يف معاين الكلمات ا١تستعارة العربية يف اللغة اإلندكنيسية؟ كاف

 هدف البحث .ه 

 :البحث  ىذا ىدؼأما 

ا١تستعارة اليت أصبحت مفردات  لوصف اٞتانب الصويت لكلمة العربية .1

إندكنيسية. تتضمن اٞتوانب الصوتية ٣تردة األصوات ك األكصاؼ الصوتية 

اليت تشتمل الصوتيات، حركؼ العلة، اٟتركؼ الساكنة، ك العناصر 

 العقلية.

 معرفة التغيَتات ك التصريفات الداللية أك معرفة تغيَتات ا١تعاين. .2

 فائدة البحث .و 

 الفائدة النظرية .1

  .اللغة العربية عن عرفةإضافة البصَتة ك ا١تتقدًن 

 الفائدة التطبيقية .2

                                                           
13

Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 

1998), hlm.,62 
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خصوصا عن الكلمة لتكوف مرجعا يف تعليم اللغة العربية تقدًن ا١تداخلة 

 .ا١تستعارة من اللغة اإلندكنيسية

  



13 
 

 ح

 الباب الثاني

 األساس النظري

 

 مفهوم الكلمات المستعارة .أ 

ىي "كلمة" ك "استعارة". الكلمة  الكلمات ا١تستعارة يف اللغة ٢تا معنياف

رأل اوري  اوراؼ أف أصغر  14 ىي عنصر اللغة الذم استطاع أف تنطق مستقال.

 15 العناصر يف اللغة موجودة بعد أف تقسم الكلمات إىل الفرؽ حىت تكوف فكرة.

رأل موديونو أف الكلمة ىي اللغة ا١تنطوقة ك ىي دليل على االٖتاد ك ا١تعية. أما 

 16 الكلمة يف قاموس اللغة ىي عنصر اللغة الذم استطاع أف يقـو مقامو.

نستنبط من البيانات السابقة أف الكلمة ىي احدل عناصر اللغة اليت ٢تا 

 فكرة ك استطاعت أف تقـو مقامها.

  17 يف اللغة اإلندكنيسية ىي اللغة الدائرة ك األجنبية.ك مصدر االستعارة 

مصدرىا اللغة الدائرة ألف اللغة اإلندكنيسية من احدل اللغة ا١توحدة جملتمع 

                                                           
14

 Depdikbud,Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1998),hlm.395. 
15

 Gorys Keraf, Tata-tata Bahasa Indonesia, (Ende Flores: Nusa Indah,1964), hlm.53. 
16

 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguitik,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001),ed. Ke-

3 hlm.98. 
17

 Samsuri, Analisa Bahasa, (Jakarta: Erlangga,1980), cet., ke-2.hlm.65. 
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اللغة ك الكلمة يف اللغة الدائرة  .الذين يقوموف على كعب ك جيل ٥تتلفة ندكنيسياإ

أف تكوف الكلمة  سوؼ تدخل إىل اللغة اإلندكنيسية عمدا أك اَته، ك استطاعت

أك اللغة الدائرة مستخدمة بسبب العادة. ك ديكن أف تكوف يومية اجملتمع ٢تا العالقة 

 القوية يف ىذه االستعارة.

أما اللغة األجنبية اليت استعارىا اللغة االندكنيسية ىي اللغى العربية. بعض 

، "فكر"، الكلمات اللغة العربية اليت استعارىا اللغة االندكنيسية ىي "كرسي"

 ."نصيحة" "٣تل " ك اَتىا صالة""

ا١تعاملة مع اللغة االجنبية ك اللغة الدائرة تسبب اىل االستعارة اللغوية اليت 

مصدرىا اللغة االجنبية ك الدائرة. "اللغة اٟتية ٢تا خصائص بعضها مستخدمة يف 

 18 احملادثة ك النشاط اليومية.

الكلمة اليت تناسب ىجائيتها ك  اللغة االستعارة يف اللغة االندكنيسية ىي

لقبها باللغة االندكنيسية. اللغة اليت تكوف مصدرا يف استعارة ىي اللغة سنسكورتا، 

                                                           
18

 Soejono Darjowidjojo, Bahasa Nasional Kita, (Bandung:ITB,1996),  hlm. 65. 
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ك اللغة العربية، ك اللغة ا٢تولندية، ك اللغة اإل ليزية، ك اللغة الفرنسية، ك اللغة 

 19 التاملية، ك اللغة الصينية، ك اللغات األخرل.

 

 العربية في اللغة اإلندونيسيةتاريخ نشر اللغة  .ب 

اللغة اإلندكنيسية ىي اللغة اليت تًتقى بارتقاء حسن اما أدهبا أك النواحي 

األخرل ك سوؼ تتعامل دائما بشعوب أخرل. تلك ا١تعاملة تسبب إىل التأثَت 

 .اللغوم، ك من التأثَتية تظهر االستعارة يف لغة ما

تؤثر اللغة االندكنيسية  د  نظرا من ناحية مصدر اللغات االجنبية اليت

 تسبب إىل استعارة اللغة اإلندكنيسية من اللغة األجنبية، ىي : االسباب اليت

 ا١تعاملة مع ا٢تندية  .1

ظهر التاري  أف ا١تعاملة بُت ا٢تندية ك إندكنيسية تظهر يف الناحية 

االدبية خاصة الدينية. النشاط اليت قاـ هبا الشاعر ك احملدث 

السنسكورتاكية. ك اللغة السنسكورتاكية مؤثرة من تستخدـ اللغة 

اللغة اٞتاككية عندما يتعلم اٞتاكيوف ا١تلة ا٢تندية. ىذا اٟتاؿ يسبب 

                                                           
19

 Sudarno, Kata Serapan Dari Bahasa Arab, (Jakarta:Ariha Media Cipta,1990),  cet. ke-

1,hlm.16. 
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اىل اختالط اللغة اٞتاككية باللغة السنسكورتاكية ك ىي لغة الكاكم. 

تكوف لغة الكاكم كسيلة يف تأثر اللغة اإلندكنيسية مع عناصر اللغة 

 السنسكورتاكية.

بعض اللغة السنسكورتاكية اليت استعارىا اللغة اإلندكنيسية ىي 

(aneka, angkasa, suka, duka, anugerah عناصر االستعارة من )

اللغة السنسكورتاكية اليت استعارىا اللغة اإلندكنيسية ىي ا١تفردات ك 

 20 االصطالحات ك االساليب.

يف قواعد اللغة  نوع القواعد يف اللغة السنسكورتاكية ال تؤثر كثَتا

اإلندكنيسية بسبب كيئُت مها نوع النحو يف اللغة السنسكورتاكية 

ٗتتلف بالقواعد يف اللغة اإلندكنيسية، قواعد اللغة السنسكورتاكية يف 

اٞتملة ىي يشرح ك ُيشرح أما القواعد يف اللغة اإلندكنيسية ىي 

الثاين أف اللغة السنسكورتاكية ىي اللغة الكتابية ك  .ُيشرح ك يشرح

 .ليست اللغة ا١تعاملة اليومية

 ا١تعاملة الدينية .2

                                                           
20

Ibid.,hlm.13. 
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كاثقا يف اللغة ثرا مع هنضة دين اإلسالـ تكوف اللغة العربية ٢تا أ

اإلندكنيسية ك التأثَت من اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنيسية أسرع من 

 21 .اللغة السنسكورتاكيةاللغة االجنبية االخرل ك ىي 

 د بعض اآلراء على كقت دخوؿ اإلسالـ يف إندكنيسيا، ك نقسم 

ىذه اآلراء اىل قسمُت األكؿ ىم الذين يقولوف اف اإلسالـ يدخل يف 

إندكنيسيا يف القرف الثالث عشر ك بعض اآلراء يقولوف اف دين 

 اإلسالـ يدخل اىل إندكنيسيا يف القرف السابع. 

 الذين يركف ىذا الرأم اٞتديد ىم : بعض ا١تفكرين

اٟتاج أاوس سامل، رأل ىو أف اإلسالـ ينتشر يف إندكنيسيا  ( أ

مع دخوؿ اإلسالـ يف الصُت ك مع مركر التّجار العرب إىل 

 دائرة سومطرل ك جاكل.

زين العارفُت عباس، رأل ىو أف اإلسالـ يدخل يف   ( ب

 إندكنيسيا حوايل القرف السابع ك ىي القرف األكؿ من

 ا٢تجرة.

                                                           
21

Ibid.,hlm.16. 
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سيد ألوم ابن طاىر اٟتداد مفيت، رأل ىو أف اإلسالـ   ( ت

يدخل يف إندكنيسيا حوايل القرف السابع ك ابتداء دخولو ىو 

 ميالدية. 632باب سومطرل سنة 

اٟتاج عبد ا١تالك الكرًن عبد اهلل )ٛتكى(، رأل ىو أف   ( ث

اإلسالـ يدخل يف إندكنيسيا حوايل القرف السابع منذ أكائل 

 لوسطى من ا٢تجرة.القرف ا

من اآلراء السابقة نستنبط أف اإلسالـ دخل إىل بالد إندكنيسيا يف القرف 

السابع. ك نستطيع اف نقوؿ أف حوايل القرف السابع دخل كذؾ اللغة 

 العربية ك تًتقى يف بالد إندكنيسيا، ْتجة 

 اف بعض ا١تبلغُت يدعوف الناس باللغة العربية، ك ّتانب اللغة اإلندكنيسية

 أك الدائرة اليت البد ٢تم االستيعاب عليها.

٣تيئة اإلسالـ يف إندكنيسيا يسبب اىل انتشار الكتابة العربية. الكتابة 

العربية مشهورة يف إندكنيسيا ك اختلفت بعضها بالكتابة العربية يف 

العرب. ألهنا مؤثرة بالعرب الفرسي. اٟتركؼ ا٢تجائية ىي اٟتركؼ 

العربية ا١تنزؿ من ا٢تجائية أركميا اليت أصبحت  ا١تستخدمة لكتابة اللغة
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مستخدمة يف اللغة أركميا يف دائرة سوريا ك ميسوفوتاميا حوايل القرف 

العاكر ميالدية. ك تكوف ىي كريثة قددية استخدمها ا٢تجائية العربية عاـ 

ميالدية، يف نشأهتا. كاستخدـ اٟتركؼ ا٢تجائية لكتابة اللغة  512

ك استخدمت اٟتركؼ ا٢تجائية يف اللغة ا١تاليوية ك اٞتاككية   22 األردكية.

استخدمت اللغة اٞتاككية كذلك الكتابة العربية خاصة يف األدب 

 23 اإلسالمي. الكتابة العربية للغة اٞتاككية مشهورة باسم ىجائية فيغوف.

ك استخدمت اللغة العربية يف الناحية الدينية األخرل كالدعوة ك  

اإلسالمية كذلك تستخدـ اٟتركؼ ا٢تجائية، خاصة كتابة الكتب 

عندما  د الكتابة يف الكتب األدعية، ك ي ، ك التفسَت، ك القرآف ك 

كىت الكتب باللغة العربية عمدا أك اَته سوؼ نستخدـ ىذه اللغة نطقا 

 ك كتابة.

لكل صوت من اللغة علم الذم استطاع أف نتعلمو ألف اللغة قادرة  

مها. ك قاعدة اللغة ٗتتلف بعضها بعضا ا١تثاؿ: عند على فهمها ك تعل

" يف اللغة اإلندكنيسية ك "الكتاب" يف اللغة العربية. buku التبليغ كلمة "

                                                           
22

Save M.Dagus, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: LPKN, 2000), cet. ke-2, hlm.97. 
23

 Djoko Kentjono,Dasar-Dasar Linguistik , (Jakarta: Fak.Sastra UI, 1997), hlm.91. 
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اما ظهور االختالؼ بُت كل لغة تسبب اىل اختالؼ الصوت بُت كل 

 لغة يف ىذه العامل.

فلذلك، رأل ا١تفكركف كجوه اختيار ك اٞتهد يف تدبَت اللغة  

دكنيسية ك رأكا مقدار الكفاءة عند تسليم ككل اللغة كالتلفيظ ك اإلن

التدريفية ك القاعدية من اجملتمع اللغوم. ك يفدكف بعض الصعوبة على 

تقرير اللغة اإلندكنيسية لفظا، ألف الناطقُت هبا يتكلموف كذلك باللغة 

الدائرة اليت أصبحت لغة األـّ ٢تم ك ألف بالد إندكنيسيا ٢تا اللغات 

 24 ا١تتعددة.

ا٢تجائية يف معجم اللغة ىي نوع من الصوت اللغوم ك قواعد 

الكتابة ا١تناسبة ك ا١تقررة ك ٢تا ثالثة أصوؿ ىي القاعدة الصرفية ك 

    25 النحوية ك علم األصوات.

رأل حسُت يون  أف ا٢تجائية ىي النظاـ الذيينظم سَت اللغة ك 

ىجائيتها ك طريقة استخدامها يف احملادثة اليومية ك كذالك طريقة  

                                                           
24

 Anton Moeliono, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (Jakarta: Djambatan, 1985), 

hlm.99. 
25

 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 

48. 
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ك قبيل استخداـ  26 كتابتها باٟتركؼ مناسبة بالنظاـ ك علم اللغة.

ا٢تجائية مثل اليـو ىي ا٢تجائية اإلندكنيسية ا١تتكاملة، ك استخدمت 

 بعضها: 27اإلندكنيسية كىت ا٢تجائية،اللغة 

 Charlesا٢تجائية أفوكوف أم ا٢تجائية ١تركز التوثيقية الفها ) .أ 

Andian Van Ophusyen 1947-1911( عاـ 

-1947ا٢تجائية سورفندم أم ىجائية اٞتمهورية عاـ  .ب 

1972. 

ا٢تجائية اجملددة للغة اإلندكنيسية أم ىجائية فريونو كانوفو  .ج 

 1956عاـ 

 1959لندك أم ىجائية مواليو إندكنيسيا عاـ ىجائية مو  .د 

ك  1172أاوسط   17ا٢تجائية ا١تتكلملة ا١تقررة عاـ  .ق 

.  استخدـ ىذه ا٢تجائية اىل اليـو

                                                           
26

 Husain Yunus dan Arifin Banasuru, Bahasa Indonesia: Tinjauan dan Pemakaian Kalimat 

Yang Baik dan Benar, (Surabaya: Usaha Nasional,1996), hlm.62. 
27

 Suwandi Notosudirjo, Pengetahuan Bahasa Indonesia Etimologi, (Jakarta: Mutiara, 1997), 

hlm. 16. 
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من ا٠تلفية التارخيية للغة العربية ك استخدامها يف احملادثة اليومية 

استنبط الباحث على أف بدكف ا١تعاملة بُت إندكنيسيا ك العرب لقد 

 لغتهم يف يوميتنا نطقا أك كتابة.استخدمنا 

 مها:28 بعدد اللغة ا١تستعارة ا١توجودة متعلقة بشيئُت،

 الوقت .أ 

اللغة العربية ىي اللغة اليت استخدمها كثَت من الناس ك قد 

تتأثر يف اللغة اإلندكنيسية ك ّتانب ذلك  د اللغة األخرل 

بُت  اليت تؤثر ىذه اللغة بعضها ا٢تولنديوف. ا١تعاملة ا١توجودة

إندكنيسيا ك ا٢تولند حوايل ثالٙتائة سنة ك ا١تعاملة بينها ك 

.  اللغة العربية أك اإلسالـ قدديا إىل اليـو

لكن ا١تعاملة بُت إندكنيسيا ك البلداف األخرل مل تؤثر أثرا 

قويا يف استعارة اللغة اإلندكنيسية من تلك البلداف  د بعض 

صُت موجودة ك الدليل أف ا١تعاملة بُت إندكنيسيا ك ال

 مستمرة لكن اللغة مل تتأثر.
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 Nyoman Tushi Eddy, Op. Cit, hlm. 10. 
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 نوع ا١تعاملة .ب 

الغرض بنوع ا١تعاملة ىو أف أثر اللغة األجنبية موجودة يف 

بعض الناحية اليت ٘تكن تلك اللغة مقبولة عند الناطقُت. 

ا١تثاؿ أثر اللغة العربية يف أكؿ ا١تعاملة التجارية ك الدينية. 

الستعارة يف اللغة ىذه األسباب اليت تؤثر كجود اللغة ا

 اإلندكنيسية.

اللغة االستعارة أصبحت مستخدمة يف اللغة االصطالحية 

 29 أم اللغة ا١توحدة ا١توجودة يف  االصطالحات التامة.

 بشركط:

اختيار االصطالحات ا١تستعارة بسبب ا١تناسبة يف  .1

 القيم

اختيار االصطالحات ا١تستعارة اخص بنسبة  .2

 ة بعد الًتٚتة.االصطالحات باللغة اإلندكنيسي

                                                           
29

Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Dekdikbud RI.Pedoman Umum Ejaan Yang 

Disempurnakan, (Bandung  PustakaSetia,1994), hlm. 64. 
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تسهل الناطقُت للوصوؿ إىل ا١توافقة إذ يفدكف أكثر  .3

 ا١ترادؼ يف اللغة اإلندكنيسية.

 

 

 نوع االستعارة .ج 

األكلن االستعارة ا١تباكرة  30 انقسمت االستعارة من ناحية نوعها اىل قسمُت:

ك االستعارة الكاملة، ك يف ىذا اٟتاؿ االستعارة اليت دخلت اىل اللغة اإلندكنيسية 

ىي االستعارة اليت تتكوف من اٞتمل ك الكلمات ا١تناسب اليت كانت ككلها أم 

تغَتىا مطابقة ْتاؿ اللغة األكىل. الثاين االستعارة اَت ا١تباكر أم بعضها فقط، نوع 

 ذه االستعارة ىي ا١تعاملة الثقافية بُت كل بالد.ى

ك من ناحية استعاريتها، إف اللغة األجنبية اليت استعارهتا اللغة اإلندكنيسية  

 ك ىي: 31ينقسم اىل ثالثة أقساـ،

 نوع االستعارة اليت استعارهتا اللغة اإلندكنيسية ك ال يغَت ىجائيتها ككلمة " (1

paham " ك " pikir ( ك تسمى ىذه يف اللغة العربية "دخيل"." )فهم ك فكر 

                                                           
30

 Nyoman Tushi Eddy, Op. Cit.,  hlm. 9. 
31

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dekdikbud RI.Op, Cit, hlm. 35. 
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االستعارة لبعضها، عنصر ىذه االستعارة ىي االستعارة لبعض اللغة  (2

اإلندكنيسية، استعمل ىذا العنصر يف قاعدة اللعة اإلندكنيسية لكن النطق 

 " ك اَتىا. shuttle chock " ك " rael astate يتابع اللغة األجنبية ا١تثاؿ: "

سب قواعد اللغة االندكنيسية يف النطق ك الكتابة مثل كلمة العنصر الذم ينا (3

 ". kabar "خرب" يف اللغة العربية كتاهتا ك قراءهتا "

 عملية استعارة اللغة العربية في اللغة اإلندونيسية .د 

لكل لغة نظاـ ك قاعدة نسميها بالقاعدة اللغوية. رتبت قاعدة اللغة كل 

ا٢تجائية ك إف كجدنا اللغة األجنبية كيء من النحو ك الصرؼ ك الصوت ك 

أك اللغة الدائرة ا١تستعارة يف اللغة اإلندكنيسية فتكوف الكلمة متابعة بقاعدة 

 32 اللغة اإلندكنيسية حىت ٘تكنها أف تتغَت.

 ك ىي: 33ككل االستعارة يف اللغة اإلندكنيسية ينقسم اىل قسمُت،

 االستعارة اللغوية .1

نستطيع أف نفرؽ بُت االستعارة اللغوية األدبية ك الثقافية عندما  د 

االستعارة اللغوية، الكلمة اك اٞتملة ا١تأخوذة من لغة ما تستخدـ 

                                                           
32

 Sudarno, Op. Cit., hlm. 60. 
33

 Sudarno, Op. Cit., hlm. 60. 
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(. ك يف االستعارة الثقافية  د ٢Betawiتجة خاصة مثل لغة بيتوم)

 اللغة مأخوذة من الدائرة مثل اللغة اٞتاككية أما االستعارة األدبية ىي

االستعارة ا١توجودة يف الدائرة ا١تستعارة مثل الكلمات من اللغة 

 العربية.

 االستعارة الًتكيبية .2

الذم يدخل اىل ىذه االستعارة ىي عناصر الصوت ك عناصر 

الصوت االستعارية اليت مأخوذة من اللغة األجنبية   تتناسب باللغة 

مناسبة بقواعد  ا١تستعارة ك من ناحية الصرفية كانت الكلمة ا١تستعارة

" abad " يف كلمة "i اللغة االندكنيسية بعضها مثل زيادة حركؼ"

 " فتصَت " dunia " يف كلمة "wi"   زيادة حركؼ"abadiفتصَت "

duniawi  تلك اٟتركؼ الزائدة قد تكوف آخرة يف اللغة االندكنيسية "

 34 ألف تلك اٟتركؼ قد تكوف أساسا مقررا يف اللغة العربية.

عملية االستعارة يف اللغة االندكنيسية تسبب اىل مطابقة الصوتية ك 

ىي الصوت ك اللهجة. تلك ا١تناسبة مثل ٢تجة اللغة العربية تتغَت 

                                                           
34

 Badadu, Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 

hlm.73-76. 
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ك يف ىذا البحث  35 اىل اللهجة اللغة االندكنيسية، النس  ك الزيادة.

اراد الباحث اف يشرح ا١تناسبة يف الصوت ك ىناؾ األككاؿ يف تغَت 

 :36 .١تستعارة بعضهااللغة ا

( ك ىو زيادة اٟتركؼ الساكنة ك ا١تتحركة أكؿ Protesis) ( أ

 ". emas " صار " mas لكلمة لتسهيل عند التبليغ كمثل "

( ادخاؿ اٟتركؼ ك اٟتركة اىل الكلمة خاصة  Epentesis) ( ب

 ".baharu " صار "baru كلمة مستعارة كمثل "

" bapa " كمثل ( زيادة الصوت يف اكاخر الكلمةParagof) ( ت

 ". bapak صار "

 كمثل " ( حذؼ الصوت يف اكؿ الكالـApheresis) ( ث

sahaya " صار " punya ." 

 ( حذؼ الصوت ك اٟتركؼ كسط الكلمةSingkope) ( ج

 ". saya " صار " sahaya كمثل "

                                                           
35

 Samsuri, Op,Cit.,hlm.122. 
36

 Uwandi Notosudirjo, Op,Cit, hlm. 20. 
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"  pelangi كمثل " ( حذؼ الصوت اك الزيادةApokope) ( ح

 ". pelangit صار "

 sapu كمثل " يت يف الكلمة( تغَت اٟتركؼ الصو Metatesis) ( خ

 ". lebat " صار " tebal "ك " usap " صار "

( تغَت الصوت اليت تسبب اىل ٘تاثلو ام مناسب Asimilasi) ( د

 ". menulis " صار " me-tulis كمثل " بصوت لغة آخر

 كمثل " ( تقصَت الكلمة اك ٣تموعة الكلماتKontraksi) ( ذ

tuanku " صار " tengku ." 

"  tangga-tangga كمثل " إعادة الكلمة( Reduplikasi) ( ر

 ". tetangga صار "

عملية استعارة من اللغة األجنبية خاصة من اللغة العربية ك ا٢تولندية 

 ك اإل ليزية اىل اللغة اإلندكنيسية بسبب األكياء التالية:

 ليست للغة اإلندكنيسية قاعدة اك دليل خاص  ( أ

 نبيةليست للغة اإلندكنيسية ثقافة اللغة األج ( ب
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 ما احتاجت اللغة اإلندكنيسية الًتٚتة من استعارة اللغة ( ت

 األجنبية

 ا١تطابقة يف الكلمات ا١تستعارة العربية يف اللغة اإلندكنيسية كما تلي:

 مناسبة الصوت ا١تتحركة  أ

 (e( تناسب اىل )aا١تتحركة ) (1

 (selamat صار  salamatا١تثاؿ: سالمة = )

 (e( تناسب اىل )iا١تتحركة ) (2

 (sehat صار  sihatا١تثاؿ: صحة = )

 (o( تناسب اىل )uا١تتحركة ) (3

 (doa صار  du‟aا١تثاؿ: دعاء = )

 مناسبة الصوتيتُت  ب

 (e( تناسب اىل )aiا١تتحركة ) (1

 (setan صار  syaitanا١تثاؿ: كيطاف = )

 (iا١تتحركة )أم( تناسب اىل ) (2

 (senin صار  isnainiا١تثاؿ: اثنُت = )
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 (oب اىل )ا١تتحركة )أك( تناس (3

 (tobat صار  taubatا١تثاؿ: توبة = )

 مناسبة صوت الساكنة  ت

 حرؼ الثاء "ث" (1

( تصدر من كلمة selasa( ككلمة )sحرؼ "ث" صار )

 (="مثاؿ"misalثالثاء" ك كلمة ) "

 حرؼ اٟتاء "ح" ك ا٢تاء "ق" (2

( تصدر من كلمة hal( ككلمة )hحرؼ "ح/ق" صار )

 (="أركاح"arwahحاؿ" ك كلمة ) "

 حرؼ ا٠تاء "خ"  (3

( تصدر من كلمة kamis( ككلمة )kحرؼ "خ" صار )

 ٜتي " "

 حرؼ الذاؿ "ذ" (4

 ( تصدر من كلمة "izin( ككلمة )zحرؼ "ذ" صار )

 إذف"
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 حرؼ الشُت "ش" (5

( تصدر من كلمة serikat( ككلمة )sحرؼ "ش" صار )

 كريكة" "

 حرؼ الصاد "ص" (6

( تصدر من كلمة sabar( ككلمة )sحرؼ "ص" صار )

 صرب" "

 حرؼ الضاد "ض" (7

( تصدر من  darurat( ككلمة )sحرؼ "ض" صار )

 كلمة "ضركرة"

 حرؼ الطاء "ط" (8

( تصدر من  darurat( ككلمة )sحرؼ "ض" صار )

 ضركرة" كلمة "

 "عحرؼ العُت " (9

( تصدر من  ‟maklum( ككلمة )k" صار )عحرؼ "

 " معلوم كلمة "
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 "غحرؼ الغُت " (11

 من كلمة " ( تصدرgaib( ككلمة )g" صار )غحرؼ "

 "غائب

 "قحرؼ القاؼ " (11

( تصدر من كلمة kisah( ككلمة )k" صار ) ق حرؼ "

 "قصة "

 "نحرؼ النوف " (12

( تصدر من  inggakar( ككلمة )ng" صار ) ن حرؼ "

 "انكر كلمة "

 "ةحرؼ التاء مؤنثة " (13

 ( تصدر من كلمة "‟fitrah( ككلمة )t" صار )ةحرؼ "

 "فطرة

 حرؼ التاء مؤنثة "ة" (14

 ( تصدر من كلمة "surat( ككلمة )tصار )حرؼ "ة" 

 "سورة
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 حرؼ ا٢تمزة "ء" (15

( تصدر من  muktamar( ككلمة )kحرؼ "ء" صار )

 "مؤتمر كلمة "

 مناسبة اٟترفُت الساكنة  ث

مناسبة اٟترفُت الساكنة إذا كانت الكلمة العربية مشددة أك لينة 

ْترفُت فصارت تُقرأ يف اللغة اإلندكنيسِت ْترؼ فقط. ا١تثاؿ: 

صار  kuliyah( أك مثل كلمة "" )awal صار  awalan"أكالن" )

kuliah  .ك ما أكبو ذلك ) 

 ألصواتترتيب علم ا .ه 

 األصوات .1

األصوات ىي نوع من العلـو اللغوية الذم يبحث عن الصوت اللغوم ك 

رأل مشسورم أف  37 ىو يبحث أيضا عن تغَت معٌت اللغة عندما تتغَت صوهتا.

األصوات اللغوية يف قواعدىا تبحث على ثالثة مراحل: األكؿ علم 

األصوات ك النطق أم ىو علم األصوات الذم حيصل من النطق ك الثاين 

                                                           
37

 AbdulChair, linguistik Umum, (Jakarta: Meka Cipta, 2003), cet. Ke-2, hlm. 103. 
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علم األصوات الذم يبحث عن سَت الصوت الذم خرج من ٥ترج اٟتركؼ 

 38 ك الثالث طريقة إخراج األصوات من السماعة.

الثالثة  د أف الطريق األكؿ ك الثاين ىي ا١تهمة يف إجادة ك من تلك الطرؽ 

 األصوات اللغوية ألهنا تتعلق بأدكات النطق ك أحوا٢تا.

 أدكات النطق ( أ

إلنتاج الصوت اللغوم، ٕترم ا٢تواء إىل األدكات ا١تخرجية اليت 

 39 تسبب اىل خركج الصوت ك ىذه األدكات ىي:

 الرئتاف (1

 معالؽ (2

 أدىن اٟتلق (3

 طرؼ اللساف (4

 ٟتلقيا (5

 الذرقية (6

 الًتجهايل  (7

                                                           
38

Samsuri, Analisa Bahasa , (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1994), hlm. 92-93. 
39

Marsono, Fonetik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1989), hlm. 6-7. 
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 جوؼ اٟتلق (8

 إيفيكلوتي  (9

 جذر اللساف (11

 ظهر اللساف ك مؤخر اللساف (11

 كسط اللساف (12

 كرؽ اللساف (13

 مقدـ اللساف (14

 ا٠تيشـو (15

 اٞتوؼ اللُت (16

 اٞتوؼ الصليب (17

 عشق اٟتلق (18

 اٟتنجرة (19

 األسناف  (21

 الشفتاف (21

 الفم (22
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 تفصيل األصوات ( ب

٥تارج أصوات اللغة تنقسم اىل قسمُت األكؿ الصوت ك الثاين 

اٟتركؼ، ا٢تواء الداخلي الذم يفعل الصوت بعد أف يفرم اىل 

اٟتنجرة ك األدكات ١تخارج اٟتركؼ. ك عندما كصل اىل اللساف 

كجد علة من ٥تارج اٟتركؼ حىت خرج الصوت على ككل 

 اٟتركؼ.

 اٟتركة (1

قيمة األصوات ٘تتحن من أربعة عناصر ىي ارتفاع ك دناءة 

 40 الشفتُت. اللساف اللساف ا١تتحرؾ، ككل

 

 تقرر عناصر األصوات من مسافة اللسان و الجوف
Vocal bahasa Arab 

 

 
Depan Tengah Belakang 

Strktur 
Tak bulat Tak bulat Bukat Netral 

Tinggi  i,i  u,û  Tertutup  

Madya   A   Semi tertutup  

Semi terbuka  

Rendah  Ă    Terbuka  

                                                           
40

Hasan Alwi, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 56. 
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Vokal bahasa Indonesia  

 

 
Depan Tengah Belakang 

Striktur 
Tak bulat Tak bulat Bukat Netral 

Tinggi  I  Ü  Tertutup  

Madya  E ∂ O  Semi tertutup  

Semi terbuka  

Rendah   A   Terbuka  

 

 السكوف (2

تشكل السكوف عندما كصل اىل اللساف كجد علة من 

خرج الصوت على ككل اٟتركؼ. ك ٥تارج اٟتركؼ حىت 

 41 اما اختالؼ اٟتركؼ سببها العناصر اآلتية.

 الطريقة الشغبية .أ 

 انقسم ىذه الطريقة اىل:

الصدمية ك ىي الشغبية التامة ك الكامل على  -1

 صوت ك ينطق فجأة.

التجنبية ىي السكوف الذم يقلل سَت ا٢تواء  -2

 ا٠تارج من الرئتُت.
                                                           

41
Marsono, Op. Cit., hlm. 81. 
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ىي الشغبية داخل الرئتُت الشغبية ا١تتكاملة ك  -3

 مباكرة.

الساكنة الوسطية ك ىي الساكنة اليت ال  -4

 تدخل اىل الشغبية االخرل.

األنف أك الشغبية اليت ترد ا٢تواء من الفم بل  -5

 من األنف.

اٟتركة ك ا٢تزة من الصدمة اليت تسبب اىل  -6

 تكرير الصوت

التجنبية ىي اليت ترد سَت ا٢تواء كسط الفم    -7

 رج من جانبهاٗت

نصف الصوتية تتقرب الساكنة حىت كجدت  -8

 مكانا قريبا كفتح الصوت.

 اىتزاز األكتار الصوتية  .ب 

 42 ك من ىذه الناحية ينقسم االىتزاز اىل قسمُت.
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Taman  Hasan, Kata Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 1988), hlm. 55. 
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 اجملهور ك ىو اىتزاز األكتار الصوتية -1

 ا١تهموس ك ىو عدـ اىتزاز األكتار الصوتية -2

 ا١تفّخم ك ا١ترّقق .ج 

يُفّخم ك -لتفخيم مصدر من فّخما١تفخم اك ا

ك ضد  43معناه تضييق الصوت يف اعلى اللساف،

التفخيم ىو الًتقيق ك ىو تثخُت الصوت ام تليُت 

الصوت. ام نطق الصوت يف اكاءؿ اللساف ك 

 ارتفاعها اىل اٞتوؼ.

 االلشغبية .د 

الشفتية تصنع من الشفتُت ك ىي الشفة العليا ك  -1

 الشفة السفلى

ية اذا التقى اللساف السفلى باألسناف بُت األسنان -2

 األعلى
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Muhammad  Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pentafsiran 

Al-Qur‟an, 1973), hlm.309. 
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بُت أسنانية ك ىي لقاء طرؼ اللساف باألسناف  -3

 األعلى ك السفلى

ذيق اللساكم ك ىو اللقاء بُت طرؼ اللساف  -4

 بالصوتية الساكنة

ذكؽ اللساكم األسناين ك ىي اللقاء بُت طرؼ  -5

 اللساف ك األسناف األمامي

طرؼ الغار ك ىي بطريقة ارتفاع اللساف اىل  -6

 اٞتوؼ 

كسط الغار ك ىي ارتفاع اللساف الوسطى اىل  -7

 اٞتوؼ االعلى

 قص الطباؽ ك ىي بداية اللساف ك الغار -8

قص اللساكم كقع بداية اللساف بشغبية صغَتة من  -9

 تقرب اللساف ٓتفية

جزر اٟتلق كقعت ىذه األصوات اذ تقرب  -11

 باٟتلقاللساف 
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 44 اٟتنجر ك ىي الشغبية يف الرئتُت. -11

 الصوتية  .1

كاف ا١تفكركف من أكربا يركف أف الصوتية من نوع علم الذم 

ك لقد ذكر الباحث يف السابق أف موضوع  45 يبحث عن األصوات.

ىذا البحث ىو البحث ك ىي أصوات اللغة اليت استطاعت أف 

 46 تفرؽ معاين ا١تفردات.

أربعة أقساـ ىي أصوات اٟتركؼ  انقسمت األصوات اىل

الساكنة ك أصوات الصويت ك األصوات الت  تشابو الصويت ك 

األصوات الذاتية. ك من تلك األنواع األربعة أصبحت األصوات 

الساكنة ك األصوات الصويت من نوع األصوات اليت امتلكها اللغات 

 يف العامل.

لغة ك اللغة اليت ْتثها الباحث ىي اللغة العربية ك ال

 اإلندكنيسية. ك لكل منهما ثالثة أصوات خيتلف بعضها بعضا.
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Abdil Muin, Op.cit ., hlm. 67-77. 
45

Jon Daniel Parera, Pengantar linguistik umum Fonetik dan Fonemik. (Flores: Nusa Indah, 

1983), hlm, 31. 
46

Abdul Chaer. Op. Cit,.hlm. 125. 
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 أصوات اللغة العربية ( أ

 الساكنة .1

  47 يلي األصوات للغة العربية ك عالمتها.

 الساكنة العربية

Lambang bunyi  Fonem  Lambang bunyi  Fonem  

 /t/ ط /b/ ب

 /ộ/ ظ /t/ ت

 /c/ ع /q/ ث

 / ƴ / غ /j/ ج

 /f/ ؼ /b/ ح

 /q/ ؽ /x/ خ

 /k/ ؾ /d/ د

 /l/ ؿ /ô/ ذ

 /m/ ـ /s/ س

 /n/ ف /ʃ/ ش

 /w/ ك /ṣ/ ص

 /h/ ق /ḏ/ ض

 /?/ ء  

 /y/ م  

 

 ك كجدنا التاء ا١تربوطة ساكنة اذا كقعت يف آخر الكلمة للتاء ا١تربوطة أربعة  

                                                           
47

Rahman Al Abani, Phonologi, (Jakarta: Moton, 1997), hlm. 29. 
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 48 اصوات ك ىي حركة الفتحة ك الكسرة ك الضمة اك السكوف.

 (Raudatul Atfal( صار )Raudah Al Atfalاألطفاؿ = )ا١تثاؿ: ركضة  

 األصوات الصوتية .2

كجدنا ىذه األصوات يف اللغة العربية بعد أف قدمنا اٟتركة 

داخل الكلمة. ك اٟتركة مهمة يف اللغة العربية ألف هبا 

استطعنا اف نقرأ ا١تقالة العربية فإف ما كجدنا اٟتركة فسوؼ 

إف أخطأنا يف القراءة فسوؼ  ديكن لنا ا٠تطأ يف قرائتها ك

 أخطأنا يف ا١تعاين.

 اٟتركة ثالثة أنواع : فتحة ك كسرة ك الضمة

 ك تلك اٟتركات الثالثة تسمى اٟتركات ا١تبنية.

 ا١تثاؿ:

Vocal  Kata  Transliter  

/a/ احد Ahad 

/i/ فكر Fikir 

/u/ ٚتعة Jama‟ah 
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Ibid, hlm. 9. 
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اختالطا بُت ك للغة العربية السكوف يف أكاخر الكلمة ام 

السكوف ك الفتحة. ك كذلك كجدنا األصوات اليت تبدأ 

 بفتحة يف أكؿ حرفها ك السكوف يف الثاين ا١تثاؿ:

Vocal  Kata  Trasiliterasi  

/au/ فوؽ Fauqa 

/ai/ بيت Bayt  

 

 األصوات الذاتية .3

 د كذلك األصوات الذاتية اليت تكوف متعددة من 

الًتتيل ك ىذه كلها تكوف ٚتعا من األصوات ك ىي ا١تّد ك 

  49 أنواع أككاؿ اللغة العربية.

للغة العربية األصوات الذاتية ىي ا١تد ك النرب. تلك األصوات 

كجدت يف ثالثة أصوات فردية ك ىي األلف ك الواك ك الياء 

(a, i, u.) 

 ا١تثاؿ:

Suprasegmental  Kata  Transliterasi 
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Samsuri, Op. Cit., hlm. 122. 
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زئجا ا  Jaiz  

  Jaded جديد م

  Khusus خصوص ك

 

 أصوات اللغة اإلندكنيسية ( ب

حركؼ  22صوتية بعدد  31حركؼ ك  26للغة اإلندكنيسية 

 :ما يلي ك تفصيلها 50 حركؼ متحركة. 9ساكنة ك 

 الصوت الساكن .1

 ساكنة اللغة اإلندونيسية

Fonem  Lambang 

Bunyi 

Contoh Pemakaian 

Bunyinya  Tulisannya 

/b/ b (Buka) Buka 

/c/ c (cari) Cari 

/d/ d (badan) Badan 

/f/ f (sifat) Sifat 

/g/ g 

k 

(gagak) 

(gubuk) 

Gagak 

Gubuk 

/h/ h (habis) Habis 

/j/ j (jalan) Jalan 

/k/ k (kuda) Kuda 

/l/ l (lambat) Lambat 

/m/ m (malam) Malam 

/n/ n (nilai) Nilai 

/p/ p 

b 

(paku) 

(sebab) 

Paku 

sebab  
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Abdul Chaer, Op. Cit., hlm. 144-146. 



46 
 

 ح

/r/ r (pacar) Pacar 

/s/ s 

z 

(iris) 

(azis) 

Iris 

aziz 

/t/ t 

d 

(usut) 

(maksut) 

Usut 

maksud 

/w/ w 

u 

(awan) 

(awla) 

Awan 

Aula 

/y/ y 

i 

ø           

(yakin) 

(gulay) 

(diya) 

Yakin 

Galai 

Dia 

/x/ kh (axir) Akhir 

/ʃ/ Sy (ʃ arat) Syarat 

/ń/ ny (ńata) Nyata 

/ɳ/ ng (aɳin) Angina 

 

 الصوتية ا١تتحركة .2

يف اللغة اإلندكنيسية ستة أصوات فردية ك ثالثة أصوات 

 ك ىذه أصوات اللغة اإلندكنيسية مع األمثلة. 51 متعددة.

Fonem Lambang 

Bunyi  

Contoh Pemakaian  

Bunyinya Tulisannya 

/a/ a (apa) Apa 

/e/ e (bemo) 

(ember) 

Bemo 

ember 

/Ə/ e (Əmas) Emas 

/i/ i (lari) Lari 

/o/ o (pokok) Pokok 

/u/ u (buku) Buku 

/aw/ au (pulaw) Pulau 

/oy/ oi (amboy) Amboy 
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Hasan Alwi, Op. Cit, hlm. 56 
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/ay/ ai (suɳjai) Sungai 

 

( ألهنا من اٖتاد صوتُت. diftongمن ثالثة أصوات سابقة يسمى بػػ)   

 /w/ألنو فقط تبدأ ك تشارؾ من )ك لكن ليست كل اٖتاد من صوتُت يسمى بو، 

 ( كما كانت الكلمات:/y/أك 
/ai/ mengepalai 

/au/ mau 

/oi/  menjagoi 

 e/, /Ə/, /o/. 52/ك أما األصوات تقع على  

 الفرق بين األصوات اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية .3

 بعد أف الحظنا على اللغة العربية ك اإلندكنيسية منها الفرؽ:

 العربية اليت ال توجد يف اللغة اإلندكنيسيةاألصوات  .أ 

Lambang 

Bunyi 

Fonem Lambang 

Bunyi 

Fonem 

 ث

 ح

 ذ

 ص

 ض

 ط

/ø/ 

/h/ 

/ Ə / 

/ṣ/ 

/ḏ/ 

/ṯ/ 

 ظ

 ع

 ا

 و

 ي

/ø/ 

/  ۬ / 

/ẳ/ 

/ủ/ 

/I/ 
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 األصوات اإلندكنيسية اليت ال توجد يف العربية .ب 

Lambang Bunyi Fonem 

c 

p 

ny 

ng 

e 

 

 

o 

/c/ 

/p/ 

/ń/ 

/ɳ/ 

/e/ 

/ Ə / 

 

/o/ 

 

 الساكنة ا١تشددة يف اللغة اإلندكنيسية  .ج 

 ا١تثاؿ:

Lambang Bunyi Fonem 

 م ا

 ن ا

 ة ن ج

 م ث

 

?umm 

?inna 

Jannah 

Øumma 

 ك أكد الباحث أف الساكنة ا١تفخمة ال توجد يف اللغة اإلندكنيسية.
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

  طريقة البحث .أ 

 نوع البحث ك صفتو .1

البحث ا١تكتيب ك الغرض منو ىو ْتث قاعدية ك األخذ نوع البحث ىو 

 ّتميع ا١تراجع ا١تتعلقة بقيم البحث. األدب ك العادة ا١تشهورة يف اجملتمع ا١تبحوثة.

53 

رأل ٤تمد إقباؿ حسن أف البحث ا١تكتيب ىو البحث الذم يستخدـ ا١تكتبة  

لذلك تكوف ا١تراجع ا١تستخدمة  54 كالكتب ك النقاط ك نتيجة البحوث السابقة.

يف ىذا البحث ىو كل كتاب ا١تتعلقة هبذا البحث ك ىو اللفظ ك معٌت الكلمات 

 ا١تستعارة العربية يف اللغة اإلندكنيسية. 

 طريقة ٚتع البيانات .2
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Sugiono. Memahami Oenelitian Kualitatif, (Bandung; Akfabeta. 2005), hlm. 144. 
54

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi, Penelitian dan Aplikasinya, (jakarta; 

Galia I(ndonesia, 2002), hlm. 11. 
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الطريقة ا١تستخدمة يف ىذا البحث ىو الطريقة الوثيقية ك ىي الطريقة ا١تستخدمة 

ك ىذا اٟتاؿ يطابق الرأم  55 ئق عن الوقائع ا١تاضية.يف البحث على أساس اٟتقا

لعبد الرٛتن فطاين بأف الطريقة الوثيقية ىي طريقة ٚتع البيانات بتعلم ا١تعلومات 

 56 النفسية للمشارؾ.

لذلك استخدمت ىذه الطريقة لبحث البيانات ا١تتعلقة با١تتغَتة أك ا١تشكلة من 

ك يف ىذا اٟتاؿ، . ك اجمللة ك ما أكبههاالكتب، ك اٟتقائق، ك الورقة، ك ا٠تريطة، 

ك لفاظ ْتث الباحث اٟتقائق ا١تتعلقة هبذا البحث ك ىي التحليل عن تغَت األ

 .معانيها للغة العربية يف اللغة اإلندكنيسية

 مصدر البيانات .3

قسم الباحث مصادر البحث إىل قسمُت مها األصلية ك الفرعية، أما ا١تصادر 

 ٚتعو الباحث ك يكوف ا١تصدر األكؿ ك مراجع البحث.األصلية ىي ا١تصدر الذم 

ٚتع الباحث البيانات ا١تستخدمة ١تساعدة ىذا البحث كالكتب ك الرسائل ك   57

اٟتقائق ك اَتىا. أما مصدر اٟتقائق أألصلي يف ىذا البحث ىو كل حقيقة أك  
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Ibid, hlm. 11. 
56

Abdi Rahmat Pasthoni, Metodologi Penelitian Tekhnik Penyusunan Skripsi. (Garut; Renika 

Cipta, 2005), hlm.112. 
57

Sumadi Surya Brata, Metodologi Penelitian, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 

12. 
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ا ليت تكوف مصدر ا١تشكلة يف ىذكتاب ا١تتعلقة باأللفاظ ا١تستعارة ك تغَتىا ا

البحث ك ىي ٚتع الكلمات ا١تيتعارة من اللغة العربية ا١توجودة يف معجم اللغة 

 اإلندكنيسية، ك معجم علم اللغة، ك األصوات ك علمها.

أما ا١تصدر الفرعي ىو اٟتقائق اليت تساعد اٟتقائق األصلية ك تتعلق 

قة ك العالقة بُت ىذا البحث ىو البحث عن اٟتقائق األخرل ا١تتعل 58 بالبحث.

 بالبحث ك ا١تصدر الذم يساعد ا١تصدر األصلي إما ا١تباكر أك اَته.

 طريقة ٖتليل البيانات  .4

بعد ٚتع البيانات فصل الباحث البيانات مناسبا بنوعها، ك بعد أف تفصل البيانات 

 رتب الباحث حىت يكوف البحث مرتبا ك استطاع أف تستخدـ عند ٖتليل البيانات.

ند ٖتليل البيانات ألف البحث يكوف مصدرا ٢تذه حلل الباحث مصدر البحث ع

النتيجة، ك استخدـ الباحث الطريقة الوصفية بتقنية استنتاجية اليت كانت تطبيقها 

ىو ٖتليل مصدر البحث القاعدية. ّتانب ذلك استخدـ الباحث التحليل النوعي 

 ىي: ك رأل ميلوس ك ىوبرماف أف ٖتليل البيانات النوعي يقاـ على ثالثة مراحل

 ٗتفيض البيانات ( أ
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Ibid, hlm. 56. 
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تلخيص، كاختيار األكياء األساسية، مع ىو الٗتفيض البيانات 

كىكذا،  59 الًتكيز على األكياء ا١تهمة.   البحث عن ا١تواضع كأككا٢تا.

فإف البيانات اليت تعطى الصورة أكضح كيسهل الباحث ٚتع البيانات 

اآلخر ك يبحثها عند اٟتاجة يف ىذا البحث، ٠ّتص الباحث كحدد ك رّكز 

النقاش حوؿ اٞتملة الفعلية ك اإلٝتية يف دعاء األنبياء مع كرح طريقة 

 ا١تناسبة لتعليمها.

 عرض البيانات ( ب

، فإف ا٠تطوة التالية ىي عرض البيانات تلخيصيتم أف بعد 

 the most frequent form of display " رأل ميلوس ك ىوبرمافالبيانات. 

data for qualitative research data in the past has been narrative tex "

يف البحث النوعي، عرض البيانات ديكن أف يتم يف ككل الوصف ا١توجز، 

كاالبا  60 بُت الفئات، كسَت كما يشابو ذلك.كالرسـو البيانية، كالعالقات 

ما تستخدـ لعرض البيانات يف البحث النوعي ىو النص السردم. بعرض 

                                                           
59

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif. Dan R&D 

(Bandung; Alfabeta. Cet 10. 2010), hlm. 338. 
60

Ibid, hlm. 341. 
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البيانات،  سيسهل الباحث فهم ما حدث، ك ٗتطيط العمل على أساس 

 ما مت فهمو سابقا.

 تأكيد البيانات ( ت

استنتاج ا٠تطوة الثالثة يف ٖتليل البيانات النوعية كفقا لوىوبرماف ىي 

رم تناك٢تا ال تزاؿ مؤقتا، كسوؼ تتغَت ٕتالتحقيق. اإلستنتاج األكيل اليت ك 

إذا مل ٕتد دليال قويا دعم ا١ترحلة ا١تقبلة ٞتمع البيانات. كلكن إذا مت العثور 

على النتيجة يف ا١ترة األكىل، بدعم دالئل الكاملة ك مستمرة عند البحث 

بحث ىي نتيجة صحيحة ك صاٟتة. التاىل ىف ميداف البحث، فالنتيجة ال

 ٤تققة. يف ىذه اٟتالة

ا١تراد باحملققة ىي إذا كانت اإليفادية ىي نوع من كصفية أك صورة 

ا١تصدرية الظاىرةأك الغريبة حىت تكوف ظاىرة بعد البحث ٔتساعدة البيانات 

 61 الراجحة فيكوف االستنباط ٤تققة ك معقولة.
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Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Mkalah. Skripsi. Tesis, Desertasi). 

(Bandung; Sinar Baru,1991),hlm. 6. 
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 الباب الرابع

 تحليل البيانات

 تناسب األلفاظ اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية .ج 

 تغيير األصوات  .1

تغيَت أصوات األلفاظ االستعارة للغة اإلندكنيسية ا١تستعارة من اللغة العربية 

 نوعاف مها:

 مناسبة األصوات أ(

 ( مناسبة األصوات الفردية1     

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Rasul Rasul رسوؿ

 Sholat Salat صالة

 Shobar Sabar صرب

 Tho‟atun Taat طاعة

 Qoum Kaum قـو

 Dhorurat Darurat ضركرة

 Hijroh Hijrah حجرة

 Harom Haram حراـ
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 Istiqomah Istiqomah استقامة

 Sodaqoh Sedekah صدقة

 Dholim Zalim ظامل

 Rohmat Rahmat رٛتة

 

العربية يف اللغة ( للغة Oللتناسب السابقة متغَتاف مها أصوات )

( مثل"صرب، طاعة، ضركرة، حراـ، رٛتة، صدقة" ك Aاإلندكنيسية تصَت )

( ال تتغَت مثل يف كلمة "رسوؿ، صالة، استقامة، ظامل" لكن Oاألصوات )

إف الحظنا الكلمة من ناحية األصوات ا١تبُت يف األساس النظرم السابقة 

االندكنيسية ما كجدنا ( يف اللغة a( يف اللغة العربية ك )nعن أصوات )

 الفرؽ بينهما.

 ( تناسب أصوات ا١تدّ 2     

 كقعت أصوات ا١تّد يف كلمة: -أ 

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Islam Islam إسالـ

 Sholat Salat صالة

 Zakat Zakat زكاة

 Iman Iman إدياف
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 Malaikat Malaikat مالئكاة

 Kitab Kitab كتاب

 Ihsan Ihsan إحساف

 Ibadah Ibadah عبادة

 Halal Halal حالؿ

 Harom Haram حراـ

 Jasad Jasad جساد

 Ikhtilaf Ikhtilaf اختالؼ

 Jama‟ah Jamaah ٚتاعة

 Kalam Kalam كالـ

 Istiqomah Istikomah استقامة

 Dzolim Zalim ظامل

 Insan Insane إنساف

 Tho‟at Taat طاعة

 Jihad Jihad جهد

  

ا١تّد للغة العربية يف الكلمات السابقة ال ٗتتلف أصواهتا أصوات 

بصوت الفردية ك إنتاج أصوات اٞتمعية مناسبة بإنتاج األصوات الفردية ك 

ـّ البد ٢تم أف يالحظوف  ىي استخداـ أصوات ا١تّد. رأل الباحث أف العّوا

صبحت ا١تّد يف اللغة العربية ألف كلمة اللغة العربية على األصوات اٞتمعية أ

 تتفرؽ معانيها بأصوات الفردية مثل كلمة "ٚتل" ك "ٚتاؿ".
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 Iتصَت  IIأصوات اٞتمع  -ب

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Iman Iman إدياف

 Taqbir Takdir تقدير

 Nasihat Hasihat نصيحة

 Tasbih Tasbih تسبيح

 Tahlil Tahlil هتليل

 

 تناسب أصوات االنسجامب( 

بسبب االنسجاـ من اللغة العربية ال توجد يف اللغة كقعت تناسب  

 اإلندكنيسية ك كقعت يف التعبَت القريب.

 ( تناسب االنسجاـ )ح( ك )ق(1 

 تناسب االسنجاـ )ح( -أ      

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Nikah Nikah نكح

 Ihsan Ihsan إحساف

 Halal Halal حالؿ

 Nasihat Nasihat نصيحة

 Hak Hak حق
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 Rahmat Rahmat رٛتة

 Haji Haji ح 

 Tahmid Tahmid ٖتميد

 Tasbih Tasbih تسبيح

 Hujah Hujah حجة

 Ruh Ruh ركح

 

 تناسب االنسجاـ )ق( -ب      

 اإلندونيسية األصوات العربية
  Hijrah  Hijrah ىجرة

  Ahli  Ahli اىل

  Hawa  Hawa ىواء

  Tahlil  Tahlil هتليل

  Jihad  Jihad جهاد

  Zuhad  Zuhud زىد

 

للغة العربية انسجاماف ىي حرؼ اٟتاء ك ا٢تاء ك ٢تما االختالؼ، 

أما اٟتاء كقع ٥تارجها يف اٟتلق ك ا٢تاء يف األكتار الصوتية. للكلمات 

( hالسابقة انسجاـ اٟتاء ك ا٢تاء ا١تستعارة اىل اللغى االندكنيسية فتصَت )
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نسجاـ )ق( ىو نوع من نوع اٟتركؼ اليت خرجت يف اللغة االندكنيسية. ا

 من أكتار الصوتية اليت تسبب اىل الرعشة.

( أم أف استعارة hفنقوؿ أف انسجاـ اٟتاء ك ا٢تاء ملفوظ ْترؼ )

اٟترفُت اىل اللغة االندكنيسية ال تتغَت. ألف لي  للغة اإلندكنيسية انسجاـ 

)ح( تناسب بانسجاـ  اٟتاء فتكوف االستعارة الكلمات اليت ٢تا انسجاـ

)ق(. ك موضع األكتار الصوتية عند تعبَت ىذا اٟترؼ متباعدة حىت ال تقع 

الرعشة. ك عندما استعَتت ىذا االنسجاـ اىل اللغة اإلندكنيسية تصَت 

(h.) 

 ( مناسبة انسجاـ )خ(2 

 اإلندونيسية األصوات العربية
  Akhir  Akhir أخر

 Makhluq  Makhluk ٥تلوؽ

  Akhirat  Akhirat أخرة

  Akhlaq  Akhlak أخالؽ

 

مصدر انسجاـ ا٠تاء من أصل اٟتنك ك أصل اللساف. ىذا 

االنسجاـ من نوع االنسجاـ بال صوت. ك عندما استعَتت اىل اللغة 



60 
 

 ح

(. ىذا االنسجاـ من نوع االنسجاـ khاالندكنيسية تتغَت اىل االنسجاـ )

 الذم يغَت األدكات النطقية ا١تنتاج من اللساف ك اٟتنق. 

ك يف انسجاـ ا٠تاء مستعارة اىل اللغة االندكنيسية بال تغَت أم  

( كجد الباحث kاستعارة كاملة. لكن النطق انسجاـ ا٠تاء تارة تتغَت اىل )

٠تاء الذم يتغَت تارة اىل ( فحسب. ا١تثاؿ من تلفيظ انسجاـ اkhتلفيظ )

(k( ىي كلمة "خرب" اليت تصَت )kabar) 

 ( مناسبة انسجاـ )ذ(3 

 اإلندونيسية األصوات العربية
ذفإ  Izin Izin 

 

مصدر انسجاـ الذاؿ من األسناف الداخلي ك ىي ٖتوؿ ا٢تواء من 

الرئتُت اليت خرجت عن األكتار الصوتية لذا تكوف حرؼ الذاؿ من نوع 

الشفوم. ك عندما استعَتت ىذا اٟترؼ اىل اللغة االندكنيسية  االنسجاـ

( على مصدر األسناف ك اللثة ك ىذا االنسجاـ من نوع zفتصَت انسجاـ )

 االنسجاـ الشفوم ك استعَتت بعضها.
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 ( مناسبة انسجاـ )ز(4 

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Zakat Zakat زكاة

 Rizki Rizki رزؽ

 Zuhd Zuhud زىد

 

مصدر ىذا االنسجاـ من أصل اللساف ك اللثة التُت تكلف خركج 

ا٢تواء من الرئتُت أما موضع األكتار الصوتية تتقارب حتلى تكوف رعشة. 

( مصدر ىذا االنسجاـ من أقصى اللساف ك zللغة اإلندكنيسية انسجاـ )

اللثة األعلى أما ا٢تواء ٕترم من جوانب اللساف حىت تسبب إىل صوت 

اٟتفيف، ك رعشة األكتار الصوتية. ك عندما استعَتت حرؼ الزاء اىل اللغة 

 االندكنيسية فتكوف االستعارة استعارة كاملة. 

 ( مناسبة انسجاـ )ش( ك )ص(5 

 نسجاـ الشُت )ش(مناسبة ا -أ      

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Syahwat Syahwat كهوة
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مصدر اسنجاـ الشُت من أقصى اللساف ك اٟتنك التاف تكلف سَت  

ا٢تواء من الرئتُت بشدة التكليف. ك عندما دخلت إىل اللغة اإلندكنيسية ال 

   (.syتتغَت يف التلفيظ ك يف التشكيل ك ىي منسجم )

 

 مناسبة انسجاـ الصاد )ص( -ب      

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Shalat Salat صالة

 Nasihat Nasihat نصيحة

 Wasiat Wasiat كصية

 Sedekah Sedekah صدقة

 Sabar Sabar صرب

مصدر انسجاـ الصاد من مقدـ اللساف على ككل االرتفاع اىل 

خرجت من الرئتُت حىت خيرج أعلى اٟتنك مع كدة التكليف با٢تواء الذم 

 منها. ك ال توجد الرعشة ألف تباعد بينهما.

(. sعندما دخل انسجاـ الصاد يف اللغة اإلندكنيسية تصَت انسجاـ )

( من النرب ك ىي االنسجاـ بال صوت ك تتعلق باللساف ك sانسجاـ )
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اٟتنك، لكن ا٢تواء ٕترم من جوانب اللساف حىت تسبب إىل صوت 

 اٟتفيف.

العربية أربعة حفائف ىي الثاء ك السُت ك الشُت ك الصاد ك أما للغة 

(. استعَتت انسجاـ الصاد sاللغة اإلندكنيسية ٢تا حفيف كاحد ىي )

  بعضها ك ىي تتغَت يف التكوين ك التلفيظ.

 ( مناسبة انسجاـ الضاد )ض(6 

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Fardu/fardlu  Fardu/fardlu فرض

  Mudgah Mudgah مضغة

 

مصدر انسجاـ الضاد من مقدـ اللساف ك يرتفع اىل اٟتنك مع 

األسناف األعلى بتكليف ا٢تواء الذم خرجت من الرئتُت   كقفت فجأة. 

موضع األكتار الصوتية قريب حىت تسبب إىل اٟتفيف. ك عندما دخلت 

أكاخر  ( بتلفيظ االنسجاـ يفsاىل اللغة االندكنيسية تغَتت اىل انسجاـ )

 اللساف حىت تتعلق باللثة ك أطلقت ا٢تواء من الرئتُت قبلو.
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 ة( -( مناسبة انسجاـ الطاء ك التاء ا١تربوطة )ط 7 

 مناسبة انسجاـ الطاء )ط( -أ      

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Nutfah Nuthfah نطفة

 To‟at Taat طاعة

إىل أعلى اٟتنك مع مصدر انسجاـ الطاء من مقدـ اللساف ك يرتفع 

تكليف ا٢تواء باألسناف   أطلق فجأة. ما كقعت الرعشة بسبب تباعد 

 األكتار الصوتية.

 مناسبة انسجاـ التاء ا١تربوطة )ة( -ب      

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Hijrah Hijrah ىجرة

 Shalat Salat صالة

 Zakat Zakat زكاة

 Qiyamat Kiamat قيامة

 Ibadah Ibadah عبادة

مصدر ا اـ التاء ا١تربوطة من اٟتنك مع األسناف األعلى ك التكليف 

من ا٢تواء الذم خرج من الرئتُت   اإلطالؽ ك ما كقعت الرعشة بسبب 

 تباعد األكتار الصوتية.
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من البياف السابق نعرؼ أف انسجاـ الطاء ك التاء ا١تربوطة  عندما 

ال خيتلفا، بل أهنما تتناسب باالنسجاـ استعَتت اىل اللغة اإلندكنيسية 

(t( انسجاـ .)t   ،من نوع الذم يعامل أكاخر اللساف معلقا باللثة )

خرجت ا٢تواء فجأة حىت تسبب إىل الشدة، ك ىذاف االنسجاماف 

 استعَتت بعضها أك كامال. 

 ( مناسبة انسجاـ الظاء)ظ(8 

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Zolim Zalim ظامل

 

موضع انسجاـ الظاء يف مقدـ اللساف ك يرتفع إىل أعلى اٟتنك ك 

بتكليف ا٢تواء من الرئتُت. أما موضع األكتار الصوتية قريب حىت تسبب 

إىل الرعشة. ك عندما استعَتت اىل اللغة اإلندكنيسية تغَتت اىل انسجاـ 

(dيف جوانب األسناف. للغة العربية انسجاـ الظاء ك الذاؿ يف التلفيظ ) 

 (.dانسجاـ )

 ( مناسبة انسجاـ العُت)ع(9 

 اإلندونيسية األصوات العربية
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 amal Amal„ عمل

 Ibadah Ibadah عبادة

 Alaqah Alaqah عالقة

 Jama‟ah Jamaah ٚتاعة

 Bid‟ah Bid‟ah بدعة

 To‟at Taat طاعة

انسجاـ العُت ينت  من اٟتنجرة ك تتحرؾ لتشكيل ا٢تواء من الرئتُت. ما 

الرعشة بسبب تباعد األكتار الصونتية. ك عندما استعَتت اىل اللغة  كقعت

( حىت كأف األكتار الصوتية مكتنزة ك تسبب aاالندكنيسية تغَت اىل صوت )

إىل خركج ا٢تواء من الصدع الصغَت. ك يف الكتابة استخدـ انسجاـ العُت 

 (.aحرؼ)

 ( مناسبة انسجاـ الغُت )غ(11 

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Mudgah Mudgah مضغة

مصدر انسجاـ الغُت من مقدـ اللساف مع اٟتنك بتكليف ا٢تواء من 

الرئتُت. كقعت الرعشة بسبب قركبة األكتار الصوتية. ك عندما استعَتت اىل 

( بطريقة تعليق مؤخر اللساف gاللغة االندكنيسية تغَت تلفيظها بانسجاـ )

 اإلطالؽ.يف اٟتنك   التكليف ك 
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 ( مناسبة انسجاـ الفاء )ؼ(11 

مصدر انسجاـ الفاء من جوانب األسناف ك الشفتُت ك اما يف اللغة 

( بطريقة التعليق بُت الشفة السفلى ك األسناف fاالندكنيسية صار انسجاـ )

األعلى حىت خرجت ا٢تواء من الرئتُت عن طريق النقرة الصغَتة بُت األسناف 

 ب اىل خركج الصوت اٟتفيف.ك الشفة السفلى ك تسب

 ( مناسبة انسجاـ القاؼ )ؽ(12 

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Qiyamat Kiamat قيامة

 Takdir Takdir تقدير

 Rezeqi Rezeki رزؽ

 Hak Hak حق

 Qaum Kaum قـو

 Mahluq Mahluk ٥تلوؽ

 Sodaqoh Sedekah صدقة

 

اللساف مع تكليف مصدر انسجاـ القاؼ من مقدـ اللساف ك أدىن 

ا٢تواء من الرئتُت بقوم. اما موضع األكتار الصوتية بعيد حىت تسبب اىل 

 الرعشة اٟتفيفة.
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 ( مناسبة انسجاـ ا٢تمزة )ء(13 

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Mukmin Mukmin مؤمن

 

مصدر االنسجاـ ا٢تمزة من اٟتلق الذم يكلف ا٢تواء من الرئتُت 

 الصوتية تزـّ حىت تسبب الرعشة.حىت تكوف األكتار 

ك عندما استعَتت اىل اللغة اإلندكنيسية تغَت انسجاـ القاؼ ك 

( الذم ينتاج من مؤخر اللساف ا١تعلق باٟتنك،   كلف ا٢تواء kا٢تمزة اىل )

ك أطلقت. لكن انسجاـ اللغة العربية سابقة مستخدمة كاللغة أك اللفظ 

 األصلي يف اللغة اإلندكنيسية.

 ناسبة انسجاـ النوف )ف(( م14

 اإلندونيسية األصوات العربية
  Munkar  Munkar منكر

مصدر االنسجاـ النوف من مؤخر اللساف مع أعلى األسناف ك 

يكلف ا٢تواء من الرئتُت، ك ٕترم اىل ا٠تيشـو   خرج من األنف. كقعت 

الرعشة بسبب القربة من األكتار الصوتية. ك عندما استعَتت اىل اللغة 
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( بتعليق مقدـ اللساف يف أعلى اٟتنك nاإلندكنيسية تصَت االنسجاـ اىل )

ا٢تواء عن طريق األنف. انسجاـ اللغة العربية حرؼ النوف )ف( ك  ك يطلق

 يتغَت بعضو.  

 ج( مناسبة اتحاد االنسجام الجمع

 اإلندونيسية األصوات العربية
 Umat Umat امة

 Niyyat Niat نية

 Haqq Hak حق

 Hujjah Hujah حجة

 Sunnah Sunah سنة

 Hajji Haji ح 

 

طريق النظر إىل أصل كلمة اللغة تناسب االنسجاـ اٞتمع عن 

( نطقا ك  KVK( ك )KV( ك )VK( ك االنسجاـ )Vاإلندكنيسية ك ىي )

 كتابة. 
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  مفهوم المفرد و التثنية و الجمع في اللغة اإلندونيسية و اللغة العربية .1

 اإلندونيسيةلغة ال .أ 

 ( ا١تفرد1

تدؿ باستخداـ الكلمات ما  اإلندكنيسيةككل ا١تفرد يف اللغة 

 تلي:

 .ك ببياف عدد ما( أSatuأ( كلمة كاحد)   

 (ekaب( عدد خاص كاللغة اٞتاككية القددية )   

ك   serangkaiصارت  rangkai( ا١تثاؿ: se-ج( بزيادة أسلوب )   

 sekawanصارت  kawanكلمة 

 ( التثبية2

بكلمة عددية التثبية يف اللغة اإلندكنيسية كاستخداـ ا١تفرد ك ىي 

 خاصة.

 ( اٞتمع3

ىو الكلمة اليت تدؿ على اثنُت أك أكثر بشكل تكرير كتابة الكلمة 

 بعضها أك ٚتيعها. ك انقسم ككل تكريرم اىل أربعة أقساـ:
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 تكرير تاـّ  -أ     

 (.rumah-rumah, buku-buku, gunung-gunung)ا١تثاؿ: 

 تكرير صويت -ب     

 (.warna-warni, corat-coret, sayur-mayurا١تثاؿ: )

 تكرير بعض -ج     

 (.jaksa-jaksa tinggi, surat-surat kabar, rumah-rumah sakitا١تثاؿ : )

 تكرير بزيادة  -د     

 (.bangun-bangunan, main mainan, padi-padianا١تثاؿ: )

 ( يف اللغة اإلندكنيسية ٢تا معنياف:Reduplikasiالتكرير أم )

ٔتعٌت اٞتمع الذم يدؿ على كيء أكثر من  األكؿ، التكسَت

كاحد ك لكن يف اللغة اإلندكنيسية ليست كل التكسَت بتكرير 

 ٔتعٌت اٞتمع نظرا إىل موضوع الكلمة.

 التنوع -أ

 bangunan-bangunan, corat-coret, gunung-gunungا١تثاؿ: 
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 التجمع -ب

 dedaunan, rerumpunan, jari-jemariا١تثاؿ: 

 مع الذم يدؿ على ٣تموعة النوع، مثال: معٌت التج   

dedaunan, rerumpunan, jari-jemari 

 bapakثانيا، معٌت التكرير كشبو النوع ك ىي تشبيو الفئة مثال: )

bapakan, mobil-mobilan( :ك تشبيو الطريقة مثال )koboi-koboian.) 

وعة من عملية التكرير علينا أف نعرؼ ترتيب الصرؼ ينت  ا١تعاين ا١تتن

منها اٞتمع الذم ال يليق ٞتميع الرتبة ك ىي الضمَت يف رتبة النحو ينت  

معٌت التوكيد أك التأكيد يليق ٞتميع الرتبة كالضمَت ك اٞتمع. ك يف عملية 

التكرير ال يدؿ معٌت اٞتمع أك الضمَت. ك عمليتها ال حيتمل الضمَت اك 

 : اٞتمع ك لكن يدؿ على معٌت التأكيد اك التوكيد. مثال

(mereka-mereka dan kita-kita ) 

ال تدؿ الضمائر السابقة  على اٞتمع ألهنا ٚتع ك لكن دلت على 

 التوكيد.
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 لغة العربية ال .ب 

ا١تفرد ىو الذم يدؿ معٌت كاحد أك منفرد، ا١تثاؿ: "جاء  -1

 ".حصاف

ا١تثٌت أم اثنُت ىو الذم يدؿ على معٌت كيئُت اثنُت بزيادة  -2

 ".ا١تهندسافعالمة األلف ك النوف، ا١تثاؿ: "حضر 

اٞتمع ىو الذم يدؿ على معاف أكثر من اثنُت. ك يف اللغة  -3

العربية ينقسم اٞتمع إىل ثالثة ك ىي ٚتع مذكر سامل، ك ٚتع 

 مؤنث سامل، ك ٚتع تكسَت.

 و باختيار و إنتاج األلفاظ التغير بالتبدل، .3

( ْتذؼ حرؼ يف كسطها maut( ك "موت")niyatتغَتت كلمة "نية" ) أ(

 (.mati( ك )niat/، فتصَت تلك التغَت )aك التغَت يف صوهتا فتصَت/

( majlis/ يف كلمة "إنكار،منكر،٣تل " فتكوف )eب( إدخاؿ حرؼ/

فتصَت ( munkar/ يف كلمة )g( ك إدخاؿ لفظ /majelisتصَت )

(mungkar( ك كلمة )inkar( تصَت )ingkar.) 
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 /.i/ إىل /yبتغَت/ duniaصارت  dunyaج( تغَتت كلمة "دنيا" 

ك مل تكن ىذه التغَتات موجودة يف كل كلمة استعارة أم ليست  

كل كلمة عربية ك إندكنيسية تتغَتت معانيها. استخدـ الباحث القاموس 

 العريب ١تعرفة معانيها. –اإلندكنيسي ك اإلندكنيسي  –العريب 

 مناسبة االستعارة العربية في اللغة اإلندونيسية .د 

 االستعارة بتغيير الصوت -1
كقعت االستعارة بتغيَت الصوت إذا كاف األلفاظ العربية تدخل أك تستعار يف 

 اللغة اإلندكنيسية فتصرؼ األصوات منها:
 تغيَت صوت ا١تنسجم -أ
 /s( صوت حرؼ الثاء تناسب ْترؼ /1   

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
 اللغة العربية لفظ

Misal Missal Misal مثل 
Ketetapan Isbat Isbat إثباث 

Es Salju Salj  ثل 
Bekas Asar Asar أثار 

Menengah Sanawiah Sanawiyah ثنوية 
Perkataan Hadist Hadist حديث 

Pahala Sawab Sawab ثواب 
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 /s( صوت حرؼ الصاد تناسب ْترؼ /2   

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
 اللغة العربية لفظ

Meninggal  Almarhum  Al marhum  ا١ترحـو 
Laut  Bahari  Bahr  ْتر 

Bahas  Bahas  Bahs  ْتث 
Fasih  Fasih  Fasih  فصيح 

Kekasih  Habib  Habib  حبيب 
Haid  Haid  Haid  حيد 

 /s( صوت حرؼ الصاد تناسب ْترؼ /3   

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
 اللغة العربية لفظ

Jelas Absah Afsah أفصح 
Sumber Asal Asl أصل 
Hasil Hasil Hasil حاصل 

Memperbaiki Islah Islah إصالح 
Lagu Kasidah Qosidah قصيدة 

Lembar Mushaf Mushaf مصحف 
Musala Musala Musallah مصلى 

Musibah Musibah Musibah مصيبة 
Nasib Nasib Nasib نصيب 
Sabun Sabun Sabun صابوف 
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Baris Saf Saff صف 
 /t( صوت حرؼ الطاء تناسب ْترؼ /4   

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
 اللغة العربية لفظ

Jahat Jahat Batil باطل 
Titik Titik Nuqtah نقطة 
Jalan Jalan Sirat صراط 

Perceraian Perceraian Talaq طالؽ 
Cara Cara Tariqah طريقة 

Berputar Berputar Taufan طوفاف 
Jahat Jahat Qirat قَتاط 

 
 /k( تناسب ْترؼ /„( صوت الزردمة الصدمية ء)5   

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
 اللغة العربية لفظ

Penglihatan Rukyat Ru‟yah رأية 
Makmum Makmum Ma‟mum مأمـو 
Konfrensi Muktamar Mu‟tamar مؤ٘تر 
Mukmin Mukmin Mu‟min مؤمن 
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تناسب بصوت حرؼ ٢توم بال ( ἐ( صوت اٞترثومية على صوت ع)6   
 /kصوت/

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
 اللغة العربية لفظ

Tuntutan Dakwa Daἐwa دعول 
Ajakan Dakwah Daἐwah دعوة 
Banyak Jamak Jamἐ ٚتع 
Makmur Makmur Maἐmur معمور 

Arti Makna Maἐna معٌت 
Pengetahuan Makrifat Maἐrifah معرفة 

Terkenal Makruf Maἐruf معركؼ 
Didengar Simak Simaἐ ٝتاع 

 
 تغيَت صوت اٟتركؼ -أ
 /e/ ك صار /a( تغيَت صوت /1   

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
العربيةاللغة  لفظ  

Berkah Berkah Barakah بركة 
Sembunyi Debus Dabbas  دب 

Derajat Derajat Darajat درجة 
Jamaah Jamaah Jamaἐah ٚتاعة 
Jenazah Jenazah Jenazah جنازة 
Jerapah Jerapah Zarafah زرافة 



78 
 

 ح

Denda Keparat Kafarah كفارة 
Dekat Kerabat Qarabah قرابة 
Mulah Keramat Karamah كرامة 

Kelezatan Lezat Lazah لذة 
Bintang Laut Marjan Marjan مرجاف 

Menara Menara Manara منارة 
Resmi Resmi Barakah رسى 

 
 /o/ ك صار /u( تغيَت صوت /2   

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
 اللغة العربية لفظ

Soal Soal Su‟al سؤاؿ 
Rohani Rohani Ruhani ركحاىن 
Titik Noktah Nuqtah نقطة 

Bahasa Logat Lughah لغة 
Kuasa Kodrat Qudrat قدرة 
Korban Korban Qurbaan قرباف 

 
 تغيَت صوت ا١تد إىل الفصل( 3   
صوت ا١تد ىو طوؿ النرب من لفظ متصوت يف اللغة العربية ك لكن   

تغيَت ا١تعٌت. ال توجد تلك األصوات يف اللغة اإلندكنيسية، ألهنا ال تؤدم 
 األمثلة:
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 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
 اللغة العربية لفظ

Kebiasaan Adat ἐaddah عادة 
Adil Adil ἐadil عادؿ 
Alam Alam ἐalam عامل 

Alamat Alamat ἐalamat عالمة 
Alat Alat Alat الة 

Yang hadir Hadiri Hadirin حاضرين 
Yang benar Hakiki Haqiqi حقيقي 

Kimia Kimia Kimiya كيمياء 
Menyampaikan Tablig Tablig تبليغ 

Utusan Rasul Rasul رسوؿ 
Maksud Maksud Maqsud مقصود 
Khusus Khusus Khusus خصوص 
Kamus Kamus Qamus قاموس 

 

 االستعارة بحذف الصوت -1
 (aferesisحذؼ الصوت يف أكؿ الكلمة ) -أ

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
 اللغة العربية لفظ

Jimat  Jimat  ἐazimat  عزدية 
Yakin  Tekad  iἐtiqad إعتقاد 
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Telaah  Telaah  Matlaἐh مطالعة 
 (sikapحذؼ الصوت كسط الكلمة ) -أ       

نوع ىذه االستعارة تقع عادة يف الكلمات اليت تتكوف عن منسجم متعدد 
اإلندكنيسيىة منسجمُت إال أف يصَت بعالمة التشديد ألف ال توجد يف اللغة 

 منسجما كاحدا. كما كاف يف اٞتدكؿ التايل:

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
 اللغة العربية لفظ

Awal Awal „awwal أّكؿ 
Dusta Dajal Dajjal دّجل 
Jagung Durat Dzurrah ذرّة 
Perak Fidah Fiddah فّضة 
Haji Hajah Hajjah حّجة 

Keinginan Hemat Himmah مهّة 
Hujat Hujat Hujjah حّجة 

Persatuan Itihad Ittihad إّٖتاد 
Seruruh Kafah Kaffah كاّفة 

Kebijakan Khitah Khittah خطّة 
Kubah Kubah Qubbah قّبة 

 
 االستعارة بزيادة الصوت -3

 (epentesisi arau mesogogالزيادة كسط الكلمة ) -أ
   



81 
 

 ح

 /a( االستعارة بزيادة حرؼ /1 
استعاري لفظ اللغة اإلندونيسية المعاني  اللغة العربية 

Mengingat Akad „aqad عقد 
Akal Akal „aql عقل 

Seribu Alaf Alf ألف 
Aman Aman Amn أمن 

Singgasana Aras „arsy عرش 
Sumber Asal Asl أصل 

Pengganti Badal Badl بدؿ 
Menutupi Kafan Kafn كفن 
Tingkat Taraf Tarf طرؼ 
Urusan Amar Amr أمر 

 /i( االستعارة بزيادة حرؼ /2  
 اللغة العربية لفظ استعاري اللغة اإلندونيسية المعاني
Gadis Bikir Bikr بكر 
Fiqih Fikih Fiqh فقح 
Nama Isma Ism إسم 
Badan Jasim Jism جسم 

Kepunyaa

n 

Milik Malk ملك 
Najis Najis Nijr    
Sihir Sihir Sirk سحر 

Ganjil Witir Witr كتر 
Zikir Zikir Dzikr ذكر 
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 /u( االستعارة بزيادة حرؼ /3        

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
لفظ 

 استعاري
 اللغة العربية

Dubur Dubur Dubr دبر 
Mencuci Gusul Gusl اسل 
Hukum Hukum Hukm حكم 
Poros Kutun Qutb قطب 

Lembaran Suhuf Suhf صحف 
Umur Umur „umr عمر 
Hilang Uzur Udzur عذر 

  
 /e( االستعارة بزيادة حرؼ /4 

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
لفظ 

 استعاري
 اللغة العربية

Majlis Majelis Majlis  ٣تل 
Banyak Majemuk Majmu‟ ٣تموع 

Gila Majenun Majnun ٣تنوف 
Rejeki Rijeki Rizq رزؽ 

Kepucatan Seperah Surfah صفرة 
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 (paragonالزيادة كسط الكلمة ) -ب
 /i( االستعارة بزيادة حرؼ  /1   

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
لفظ 

 استعاري
 اللغة العربية

Suci Fitri Fitr فطر 
Haji Haji Hajj حاج 

Lembah Wadi Wad كاد 
 
 /u( االستعارة بزيادة حرؼ /2   

 المعاني
اللغة 

 اإلندونيسية
لفظ 

 استعاري
 اللغة العربية

Hati Kalbu Qalb قلب 
Nafsu Nafsu Nafs  نف 

Pendapat Rakya Ra‟y رأم 
Es Salju Salj  ثل 

Waktu Waktu Waqt كقت 
Wahyu Wahyu Wahy كحى 
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 الخامسالباب 

 ستنباط و االقتراحاال

 االستنباط  .أ 

الباحث عن العوامل اليت  استنبطإسنادا من البحث يف الباب الرابع 
تسبب إىل كقوع التصرفات أك التغيَتات من الكلمات ا١تستعارة من اللغة العربية 
يف اللغة اإلندكنيسية. ك ىذا يسبب إىل تغيَت الصوت حنو تلك الكلمات بكثرة 

أف للغة العربية ك اإلندكنيسية  استماع الكالـ من لساف اإلندكنيسيُت. مع
قواعد ٥تتلفة يف تكوين كلمة ما حىت ٖتتاج الكلمات إىل التناسب يف القواعد 
بعد استعارهتا. ك ىذا يسبب إىل زيادة صوت الكلمة أك تغيَته ْتذؼ. إف 
الكلمات ا١تستعارة يف اللغة اإلندكنيسية ديكن أف تتغَت صوهتا ك معناىا. ك أما 

بو اختالؼ الشأف االجتماعي أك الثقايف ك كذلك الًتكييب من التغيَت قد سب
 اللغتُت.  

 اإلقتراح .ب 

ٛتدا ك ككرا هلل بتوفيقو استطاع الباحث أف يتّم البحث بالتماـ. ك 
لذلك احتاج الباحث االقًتاحات كالنتائ  ا١تقيمة ليكوف ىذا البحث 
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تفع ىذه متكامال ك نافعا يف البحث ا١تقبل. ك رجا الباحث على أف تن
 الرسالة العلمية للباحث خاصة ك للمجتمع الواسع عموما.
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