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  كلمة الشكر

  م بسم هللا الرمحن الرحي

ن عربيا وهدى للناس وبينات من اهلدى آاحلمد هللا الذي أنزل القر 
والفرقان، الصالة والسالم على رسولنا الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى 

  آله وأصحابه أمجعني.
ذن هللا وتوفيقه من كتابة هذه الرسالة حتت املوضوعفقد انتهت الب  احثة 

  LDK Ar-Risalahات العربية يف الكالم اليومي لدى أعضاءكلماستخدام ال
. وقدمتها )ةاإلجتماعي ويةلغو  ةداللي(دراسة ي اإلسالمية احلكومية ري معة الرانجبا

احلكومية مادة من لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانريى اإلسالمية 
يف قسم اللغة  ”S.Hum“املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على الشهادة 

ا.    العربية وأد
، نيميويف هذه الفرصة السعيدة، قدمت الباحثة الشكر على املشرفني الكر 

 رشاد هشامى املاجستريواألستاذ  عزمان إمساعيل املاجستري تورلدكمها األستاذ ا
ماعلى مسا ما وأفكارمها يف اإلشراف على   عد هذه  كتابةوجهودمها يف أوقا

 .وتكميلها من البداية إىل النهايةالرسالة 
 الذين قد علموا الباحثة ميذ الكر يجلميع األسات كثريوأيضا الشكر ال

 وزودوها مبختلفة العلوم واملعارف النافعة وارشدوها إرشادا حسنا.
ا وجلميع ادآئيس قسم اللغة العربية و خاصا لر  وتقدم الباحثة شكرا

فيه، وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ملساعدة كتابة  اتذاتذ واألسياألسات
  هذه الرسالة.



 

 ب 

احملبوبني على  هاالباحثة فائق الشكر واحلب إىل والديم قدّ أن توال تنسى 
 خرة.لدنيا واآلهما أحسن الثواب يف اسإمتام هذه الرسالة لعل هللا حير  دعائهما يف

  ها املكرمني الذين ساعدوها يف إمتام الرسالة.ئوتقّدم الباحثة الشكر إىل أصدقا
فعة للباحثة خاصوأخريا عسى هللا وللقارئني عامة. حسبنا  ة أن جيعلها 

ال حول وال قّوة إال  العلي العظيم و هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري 
  ني.واحلمد  رب العامل

  
  ٢٠٢٠ أغسطس ٨بندا أتشيه، 

  
 نور أفين
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  جتريد
 

    نور أفين:   اسم الطالبة
 ١٦٠٥٠٢٠٠٣:     رقم القيد

 اادآكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/قسم اللغة العربية و   : الكلية / قسم 
 أعضاء ات العربية يف الكالم اليومي لدىكلماستخدام ال:  موضوع الرسالة

LDK Ar-Risalah ي اإلسالمية احلكومية (دراسةري جبامعة الران 
 )ةإجتماعية ويلغو ة داللي

 ٢٠٢٠أغسطس  ٢٦:    ريخ املناقشة
   صفحة ٥٢:     حجم الرسالة
 الدكتور عزمان إمساعيل املاجسترياألستاذ :   املشرف األول
    املاجستري رشاد هشامى:   املشرف الثاين
-LDK Ar“ أعضاء لدى املستخدمة العربية اتكلم  ملعرفةالبحث  يهدف هذا

Risalah”  استخدام ما أسباب فيه، و  العالقة الداللية و نواع تغري املعينأوكيف
ثريهاالكلم هو  استخدمت الباحثةالذي منهج البحث  وأما. ات العربية لديهم وما 

 تاكلم  ٧٦والنتائج اليت مت احلصول عليها هي حوايل  .املنهج الوصفي الكيفي
 وسيعي نيكلمتو   اهمعن ضييقت ياكلم  ١٩و ، LDK Ar-Risalah مستخدمة يف ةعربي
عربية، الات الكلمأما أسباب استخدام أعضاء و  .اهنقل معنت ياكلم  ١٠و  اهمعن

أن و  ن،ءااللغة العربية هي لغة القر و  املفردات العربية، والكي ال ينس: بعضهم
راللغة العربية بني الناس ها، وسهلة استخدام ةمهذبة وَلِطْيف، واللغة العربية لغة ُحيَضِّ

حية الالبيئيةالعوامل و  م اليومية،  الكلماتتأثري من استخدام هذه . وأما  يف حيا
ً وأكثر توجيهاً ييصبح التنغيم يف نغمة الكالم لط: بينهم اقرت أكثر من ، و فا ومهذ
  .نطق احلروف االندونيسيةو حتسني خمارج احلروف ، و القرآن
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ABSTRAK 

 

Tanggal Sidang : 26 Agustus 2020 
Tebal Skripsi  : 52 Halaman 
Pembimbing I  : Prof. Dr. Azman Ismail, MA 
Pembimbing II : Rasyad, M. Ag 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kata apa saja yang digunakan anggota 

LDK Ar-Risalah UIN Ar-Raniry dan bagaimana bentuk perubahan makna dan 

relasi makna yang terjadi didalamnya, serta apa sajakah faktor penggunaan kosa 

kata Arab di kalangan anggotanya dan apa pengaruh dari penggunaannya. Adapun 

metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini 

adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Sementara hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini yaitu terdapat sekitar 76 kosa kata arab yang digunakan di LDK Ar-

Risalah dengan 19 kosa kata mengalami penyempitan makna, 2 kosa kata 

mengalami perluasan makna dan 10 kosa kata mengalami perubahan makna total. 

Adapun faktor penggunaannya diantaranya supaya mereka tidak melupakan 

beberapa kosa kata bahasa Arab yang sudah dipelajari, karena bahasa Arab itu 

bahasanya Al-Qur’an, ingin membudayakan bahasa Arab, bahasa Arab itu bahasa 

yang sopan, lembut dan mudah digunakan, serta faktor lingkungan. Dan 

pengaruhnya diantaranya yaitu nada bicara menjadi lebih lembut dan sopan, lebih 

dekat dengan Al-Qur’an, dan membantu memperbaiki makharijul huruf dan 

pelafalan bahasa Indonesia. 
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  الباب األول

  مقدمة

  خلفية البحث   .أ

ق إجتماعي يف معاملته حيتاج إىل وسيلة اإلتصال وهي و اإلنسان كمخل
ئهم ومشاعرهم. وعندما يتوصل آتعبري عن أفكارهم وأر لاللغة. وهذه اللغة ل

بعضهم مع بعض آخر، يستخدم اإلنسان أحيا أكثر من لغة واحدة.  ويف 
من غري اللغة قليمية تكلمون بلغاتعم اإليكلهم يسيا تتكون من لغات كثرية و إندون

اإلندونيسية واللغات األجنبية. استخدام اللغة أكثر من لغة يسبب اختالط بني 
لتناوب   .  ١اللغات. وتكون هذا اختالط عندما استخدام اللغة أكثر من لغة 

تمع مثل  حتدث كثرياهذه الظواهر يف اللغة  اللغة  استخداميف إثناء ا
ذلك استخدام ك" و which isو" "smartphoneو" "yesو" "okayجنليزية ك "اإل

" و"أنت" و"أخي" وغريها.   املفردات العربية مثل "شكرا" و"عفوا" و"أ

يف إندونيسيا، استخدام املصطلحات العربية تستعمل كثريا يف منظمات 
 Lembaga(ة لبجلنة للدعوة اإلسالمية مبنظمة طدينية.  أحدها هي حركات و 

Dakwah Kampus / LDK(.  منظمة و)LDK(  هي منظمة الدعوة اإلسالمية بني
تسمى بـ  ي اإلسالمية احلكوميةري امعة الرانجب )LDK(منظمة و طالب اجلامعات. 
“LDK Ar-Risalah”ندونيسية، . واللغة املستخدمة يف هذه املنظمة هي اللغة اإل

تشيه واللغة ة وهي اللغة األاللغات اإلقليمي ونستخدميولكن يف أثناء التكلم 
                                                             

1 Kunjana Rihardi, Kajian Sosiolinguistik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal 21 
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العربية ولو مبفردات حمدودة. واستخدام املصطلحات العربية يف هذه املنظمة  
  كانت من خصائصهم كمنظمة الدعوة. 

جبامعة ”LDK Ar-Risalah“لدى أعضاء ووجد الباحثة أن استخدام العربية 
مة "أمري"، يعين "من يواجه تغيرياً يف املعىن. املثال كل ي اإلسالمية احلكوميةري الران

معناها إىل  ون صصخي، و٣أو "رئيس" ٢يتوىل اإلمارة أو من ولد يف بيت اإلمارة"
  "رئيس" فقط. 

اليومي لدى فتدفع الباحثة يف البحث عن استخدام املصطلحات العربية 
  اللغة اإلجتماعية.علم من حيث الداللية و  ”LDK Ar-Risalah“أعضاء 

 مشكلة البحث   .ب
ا الأرح السابق،  فمشكلة البحث اليت شبناء على ال باحثة أن تبحثها راد

  هي:يف هذه الرسالة 
جبامعة  ”LDK Ar-Risalah“أعضاء  ستخدمهاي العربية اتكلمالاي  -١

 العالقة الدالليةو أنواع تغري املعنىوكيف  ؟ي اإلسالمية احلكوميةري الران
 فيه؟

 ”LDK Ar-Risalah“ات العربيةلدى أعضاء الكلماستخدام ب اأسبما  -٢
 ؟ثريهاوما 

 
                                                             

لغة العربية، ( سيطاملعجم الو  وآخرون،إبراهيم أنيس  ٢     ٢٦) ص: ١٩٦٠القاهرة: مجمع ا
٣ Atef Sharia، الوصول إليها من، معجم املعاىن عريب عريب 

r/a-https://www.almaany.com/ur/dict/ar  )٤٥:١٧، الساعة  ٢٠٢٠ يوليو ٢٨( 
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 أغراض البحث  .ج

  حلها فهي:راض البحث اليت حاولت الباحثة أما أغ

 جبامعة”LDK Ar-Risalah“أعضاء  املستخدمة كلمات العربيةالعرفة مل -١
العالقة و تغري املعنىومعرفة أنواع  ي اإلسالمية احلكومية.ري الران

 .فيه الداللية
-LDK Ar“لدى أعضاء  ات العربيةالكلماستخدام ب اأسباملعرفة  -٢

Risalah”  ثري  .اهوما 

 

 معاين املصطلحات  .د

 ٣ه تتكون من حثة أن املصطلح الذي حيتاج إىل شر رأت الباح
  :يفقط، ه اتمصطلح

 ات العربيةخدام الكلماست -١
أما  ٤.الِاستعم عىنمب" يستْخدم –اْسَتْخَدَم "مصدر من  امدَ خْ تِ سْ كلمة اِ 

أو اللفظة الواحدة  ٥،ل على معىن مفردلفظ يد هيو ات مجع من الكلمة كلمال
   ٦اليت ترتكب من بعض احلروف اهلجائية، وتدل على معىن جزئى.

                                                             
 ٣١(  ar/-https://www.almaany.com/ur/dict/ar ا منالوصول إليه ،نفس املرجع  ٤
  )١٧:٤٥، الساعة  ٢٠٢٠ أغسطس

(القاهرة : دار السالم للطباعة والنسر والتوزيع والرتمجة،  جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،   ٥
  ٢٩) ص: ٢٠٠٩

ألساليب الرفيعة واحلياة اللغوية املتجددةالنجعباس حسن،   ٦ (مصر : دار  و الواىف مع ربطه 
  ١٥املعاىف) ص: 



٤ 
 

 

ا العرب عن أغراضهم، وقد هي  العربية اللغة وأما الكلمات اليت يعرب 
وصلت إىل إلينا من طريق النقل وحفظها لنا القرءان الكرمي واألحاديث الشريفة 

  ٧.العرب ومنظومهم وما رواه الثقات من منثور

 اللغة اإلجتماعيةعلم  -٢
اليت تبحث عن اللغة  فرع من فروع علم اللغةهي اللغة اإلجتماعية علم 

تمعيف   ٨.عالقتها 

 علم الداللة -٣
من أهم جوانب علم اللغة الذي يدرس عن  علم الداللة (السيمانتيك)

  ٩قضية املعىن.

 الدراسات السابقة  .ه

استخدام الكلمات العربية يف حبثت عن "أما الدراسات السابقة اليت 
ي اإلسالمية ري جبامعة الران”LDK Ar-Risalah“ الكالم اليومي لدى أعضاء 

  ها: احلكومية " أحد

مي أيونينجياس  -١ ، ريتنو ”Suci Utami Ayuningtias“سوسي أو
ما إيراوايت   ”Hasan Bustri“وحسن بوسرتى ”Retno Purnama Irawati“بور

                                                             
  ٢٧مصطفى الغالييين، املرجع السابق، ص:   ٧

8Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik: Perkenalan Awal, Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995,hal: 3 
  ٩ :(مكتبة اآلدب) ص لداللة والنحواصالح الدين صاحل حسنني،  ٩
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 Penggunaan Istilah Bahasa Arab oleh Aktivis Rohis diملوضوع "

)Universitas Negeri Semarang (Analisis Semantik dan Sosiolinguistik"١٠ 

استخدام املصطلحات العربية يف الكالم هدف هذه الرسالة ملغرفة 
من جبامعة سيمارنخ اإلسالمية احلكومية  Rohisاليومي لدى أعضاء 

اللغة اإلجتماعية. ومنهج البحث الذي استخدم  علمالداليل و  جيث
. ومن النتائج الوصفي الكيفيالباحث يف كتابة هذه الرسالة هو منهج 

يف   العربية املصطلحات ١٠١حوىل وجد اليت حصل عليها الباحث هي 
 .جبامعة سيمارنخ اإلسالمية احلكومية Rohisعضاء األيومي كالم 

٢- Zenitha Vega Fauziah  ملوضوع“Pemakaian Istilah Asing 

Fashion di Kalangan Sosialita (Kajian Sosiolinguistik)"١١ 

أشكال تغري املعىن وسياق هدف هذه الرسالة إىل ملعرفة 
 نياإلجتماعيالكالم اليومي لدى يف  fashion جنبيةاللغة األ االستخدام

ج ومنه. اللغة اإلجتماعيةعلم دراسة من حيث وما ارآئهم  باندونجب
الوصفي البحث الذي استخدم الباحثة يف كتابة هذه الرسالة هو منهج 

 ١٠٠حوىل وجد . ومن النتائج اليت حصل عليها الباحثة هي الكيفي
 .   fashion جنبيةاأل املصطلحات

                                                             
10 Suci Utami Ayuningtias, Retno Purnama Irawati dan Hasan Bustri, Penggunaan Istilah 

Bahasa Arab oleh Aktivis Rohis di Universitas Negeri Semarang (Analisis Semantik dan 

Sosiolinguistik). Universitas Negeri Semarang, Journal of Arabic Learning and Teaching, 

LISANUL ARAB 6 (1) (2017), hal 6 

11 Zenitha Vega Fauziah, “Pemakaian Istilah Asing Fashion di Kalangan Sosialita 

(Kajian Sosiolinguistik)”, Bahtera Sastra: Antologi Bahasa dan Sastra Indonesia 

https://ejournal.upi.edu/, Linguistik : No. 1, Agustus 2014, hal 1 



 

٦ 
 

  الباب الثاين

  اإلطار النطري

وترى الباحثة أن النظرية اليت تتوافق مع العنوان الذي ستبحث الباحثة 
  هي:

 الداللة علم  .أ
 تعريف علم الداللة .١

الــذي يــدرس عــن  مــن أهــم جوانــب علــم اللغــة علــم الداللــة (الســيمانتيك)
علـم الداللــة هـو فــرع أن  مـن بعــض اللغـوينيأمحـد خمتـار عمــر  نقــلو  ١.قضـية املعـىن

توافرهـــا يف اللغـــة الـــذي يتنـــاول نظريـــة املعـــىن أو يـــدرس الشـــروط الواجـــب مـــن علـــم 
  ٢محل املعىن.قادرا على الرمز حىت يكون 

ـــر  ــر.ت وظهـ ـــع عشــ ـــرن التاسـ ــط القـ ــذ أواســ ــرة منــ ـــم ألول مــ ـــذ العلـ  صــــيغو ٣هـ
نيــة بواســطة ميتشــيل بريــل  semantiqueالفرنســىاملصــطلح علــم   Michael(مــن اليو

Breal(.املصطلح اإلجنليـزي به و أخذت ٤emanticss واألملـاين emantiks.ولكـن مل  ٥
ليشــري إىل تطـــور املعــىن، وهـــو الـــذي  لبـــلإلشــارة إىل املعـــىن  )Breal( بريـــليســتخدم 

 ٦يطلق عليه العلماء علم الداللة التارخيى.

                                                             
  ٩ :(مكتبة اآلدب) ص ، الداللة والنحوصالح الدين صاحل حسنني ١
 ١١ :) ص١٩٩٨(القاهرة : عامل الكتب،  علم الداللةأمحد خمتار عمر،  ٢
  ٢٢ :، صنفس املرجع ٣
  ٩ :، صلسابقرجع اصالح الدين صاحل حسنني، امل ٤
  ١٢٩ :(القاهرة : دار للطباعة والنشر والتوزيع) ص مدخل إىل علم اللغةحممود فهمي حجازي،  ٥
  ٩ :، صرجع السابقصالح الدين صاحل حسنني، امل ٦
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 تغري املعىن .٢
ــىن ــري املعـــ ـــدالىل أو تغـــ ـــور الــ ـــن  ”semantic change“ أو التطــ ـــطلح مــ مصــ

وهـــو التغـــري التـــدرجيى الـــذى يصـــيب دالالت  مصـــطلحات علـــم الداللـــة احلـــديث.
  ٧فينقلها من طور إىل طور آخر. األلفاظ مبرور الزمن، وتبدل احلياة اإلنسانية،

منـــذ أوائـــل القـــرن التاســـع  التطـــور الـــدالىلم علمـــاء الداللـــة مبســـألة اهـــتقـــد و 
ــر ــوالتغـــري املعـــىن  تشـــكيلحـــاولوا و ، العشـ ــور ، وقـــد أدركـــوا أن عـــدقواالنني و قـ التطـ

فيكــون اإلنتقــال مــن املعــىن الضــيق أو اخلــاص  ،الــدالىل هــو تغيــري األلفــاظ ملعانيهــا
ــىن ــاء اللغــــة إىل املعــ ــل علمــ  اإلتســــاع أو العــــام وقــــد حيــــدث العكــــس، ولــــذلك يفضــ

  ٨احملدثني مصطلح تغري املعىن.

ـــدث ـــ ال حيــ ـــوعية يف ري التغــ ـــل موضــ ــــوفرت عوامــ ـــة إال إذا تـ ـــة اللغــ ـــة بنيــ وذاتيــ
، وقـــد حصـــر علمـــاء الداللـــة هـــذه أخـــرى تـــدفع العناصـــر اللغويـــة إىل تغيـــري داللتهـــا

 ٩قافية وعوامل نفسية وعوامل لغوية.ة ثجتماعيالعوامل يف ثالثة: عوامل إ

ــوان مييـــه و  ــرن  Antoine Meilletرأي اللغـــوي الفرنســـي انطـ أن يف أوائـــل القـ
 ١٠يـــة واإلجتماعيـــة.: اللغويـــة والتارختغـــري املعـــىن هـــيهنـــاك ثالثـــة أســـباب رئيســـية ل

تـؤدي إىل  وقد ميز العلماء عددا من أسباب تغري املعىن. ولعـل أهـم األسـباب الـيت
يت :تغري املع   ىن ما 

                                                             
  ٣٣ :) ص١٩٩٧(اسكندرية : دار املعرفة اجلامعة،  يف علم الداللة ،عبد الكرمي حممد حسن حبل ٧
(دمشق : احتاد الكتاب العرب،  داللة أصوله ومباحثه يف النراث العريبعلم المنقور عبد اجلليل،  ٨

  ٧٣ :) ص٢٠٠١
  ٧٤ :، صنفس املرجع٩

  ٢٣٧ :صرجع السابق، أمحد خمتار عمر، امل ١٠
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 ظهور احلاجة  )أ
م.  لقد سبق من املعـروف أن حيـاة اإلنسـان تسـتمر يف التطـور وفًقـا حلجـا

. يف بعــض وســيلة اإلتصــال، ألن اللغــة هــي هــذا حيتــاج إىل اســم أو كلمــة جديــدةو 
مـــع غيـــاب  نـــاس، مبعـــىن آخـــر يتعامـــل الللمفهـــوم اجلديـــد رمـــز ال يكـــون ،األحيـــان

هـذه احلاجـة ليسـت ألن الـيت تـدعم تفكـريهم.  الكلمات أو املصطلحات اجلديـدة
ــود حــــىت اآلن ــري موجــ ــطلح غــ ـــة أو املصــ إنشــــاء  يشــــعر النــــاس أن  ولكــــنألن، الكلمـ

  الناس.ملفهوم االخرتاع  مهم كلمات أو مصطلحات جديدة
ـــد ـــيء جديـــ ــطلح لشـــ ــتخدام املصــــ ـــأالســــ ــــاس، فـــ ـــن مي ن النــ ـــة مـــ ـــه مبجموعـــ ثلـــ

ـــة. ـــم اللغــ ـــردات أو معجــ ـــوات يف مفــ ـــذا األصــ ـــون هــ ـــد يكــ ـــل  وقــ ـــالل التمثيــ ــن خــ مـــ
ــدر خـــارجي)  ماعنـــداالقـــرتاض ( ــن خـــالل و يؤخـــذ الشـــيء مـــن مصـ صـــك لفـــظ مـ

  جديد على طريقة كلمات هذه اللغة.
مث  وهنــاك وســيلة األخــرى، هــي اســتخدام األلفــاظ أو املصــطلحات القدميــة

علـــى ســـبيل املثـــال، عنـــدما يـــتم العثـــور علـــى  يســـتخدمه للتعبـــري عـــن شـــيء جديـــد.
ملصطل   ١١ح "ثالجة"، مأخوذ من كلمة "الثلج".ثالجة فيعرب 

 اإلجتماعي والثقايف تطورال   )ب
ـــا،  ـــا ثقافًيــ ـــريًا اجتماعًيــ ـــع أن تنـــــتج تغيــ تمــ ـــديناميكيات احليـــــاة يف ا ـــن لــ ميكــ

ــــؤثر و  ـــوريـ ـــة  التطـــ ــــة والثقافيـــ ـــطةاالجتماعيــ ـــةيف األنشــ ـــىن  يف ، وخاصـــ ــــتخدام معـــ اســ
  الكلمة.

                                                             
 ٢٣٨-٢٣٧ :، صنفس املرجع١١
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 اإلجتمــاعي والثقــايف التطــورورأى أمحــد خمتــار عمــر أن التغــري املعــين بســبب 
ــطلحات الدينيــــة.  حتــــدث يف الكثــــري ا ــالةكلمــــة علــــى ســــبيل املثالملصــ واحلــــج  الصــ

ــطلحات اإلســــالمية ولكــــن ليســــاأ ،يف احلقيقــــة، والزكــــاة والوضــــوء وغــــريه تمن مصــ
  ١٢.استخدمها العرب قبل ظهور اإلسالم

معنـاه الـيت  إىل كلمـة فـاهيم العلميـة والتكنولوجيـا وميكن أن يؤدي تطـوير امل
  احلقيق "أ" إىل املعىن "ب" و "ج".

 املشاعر العاطفية والنفسية   )ج
أو  عـــض الكلمـــات بســـبب إجيـــاءات مكروهـــة ، حتظـــر اللغـــات اســـتعمال ب

لالمســـاس أو تها الصـــرحية علــى مـــا يســـتقبح ذكــره، لــدالل .  tabooوهـــو مــا يعـــرف 
بـــدال الكلمـــة احلـــ لطـــف هـــو وهـــذا الت ادة بكلمـــة أقـــل حـــدة و أكثـــر قبـــوال،وهـــذا 

  ١٣السبب يف تغري املعىن.

 االحنراف اللغوي  )د
ـــىن قريــــب أو  ــا إىل معـ ــن معناهــ ـــة عــ لكلمـ ـــة  ـــتعمل الكلمـ ـــرف مسـ ـــد ينحـ قـ
ـاز، ويلقــى قبـوال مــن أبنـاء اللغــة بسـهولة.  وقــد يكــون  ب ا مشـابه لــه فيعـد مــن 

  االحنراف نتيجهة سوء الفهم أو االلتباس أو الغموض.
 ملــرء اللفــظ ألول مــرة فــيخمن معنــاه،وحيــدث ســوء الفهــم حــني يصــادف ا  

ي  وقد ينتهي به التخمـني إىل داللـة غريبـة ال تكـاد متـت إىل مـا يف ذهـن املـتكلم 
خص قـد يـؤدي هـذا إىل تطـور صلة. وحني يتكرر هذا االحنـراف مـن أكثـر مـن شـ

                                                             
  ٢٣٩-٢٣٨ :، صنفس املرجع١٢
  ٢٤٠-٢٣٩ :ص نفس املرجع،١٣
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الــيت "األرض"املثــال الكلمــة ، جئــا يرثــه اجليــل الناشــيء ويــركن إليــهاللفــظ تطــورا مفا
 ١٤الزكام. والت عدة  متباينة، وهي الكوكوب املعروف حتمل دال

ازي  )ه  اإلنتقال ا
ــدف ســد فجــوة معجميــة. ومييــز اإلســتعمال  وعــادة مــايتم بــدون قصــد، و

ــل جمـــازحي. وكـــ ــة عنصـــر النفـــي املوجـــود يف كـ ـــازي مـــن احلقيقـــي للكلمـ "رجـــل  ـا
الــذي  . وعنصــر النفــي هــذا هــوســت رجــال , وعــني االبــرة ليســت عينــاالكرســي" لي

مــا الــذي لــه لســان وال ميكــن أن يــتكلم؟" أو حنــو " ميكــن مــن توجيــه أســئلة ملغــزة
  "ما الذي له عني وال ميكن أن يرى؟" وغريه.

ـــت ــــيع االســـ ـــت أن يشــ ــرور الوقـــ ــ ــــدث مبــ ــــد حيــ ــظ وقــ ــ ــــبح للفــ ـــازي فيصــ ـــ مال ا
ازي على حساب املعىن احلقيقي ويقضي عليهمعنيان،   ١٥وقد يشيع املعىن ا

 اإلبتداع   )و
ـــد ـــداع  ويعــ ـــق   )innovation(االبتــ ــن األ )creativity(أو اخللــ ـــة مـــ ـــباب الوعيــ ســ

  من الناس : فئتني  بواسطة إحدى لتغري املعىن. وكثريا ما يقوم به
ــويني و األول :  - ـــعراء اللغـــ ــالم كالشــ ـــارة يف الكـــ ـــحاب املهــ ــن أصــ ـــون مـــ املوهوبــ

ء. وحاجـــة األديـــب   يف الـــواردة ةإىل توضـــيح أو تقـــوي املعـــاين املخفيـــواألد
 .هي اليت حتمله على االلتجاء إىل االبتداعو اللغة واألدب

ــامع اللغويــة واهليئــات العلميةالثــاين :  - .عنــدما حيتــاج النــاس إىل اســتخدام ا
ــــذا تعطــــى الكلمــــة معــــىن  ــن فكــــرة أو مفهــــوم معــــني، و ــري عــ ــا للتعبــ ــظ مــ لفــ

تمــع فيغــزو اللغــ ألمــر اصــطالحيا، مث قــد خيــرج إىل دائــرة ا ة جديــدا يبــدأ 
                                                             

  ٢٤٠ :ص نفس املرجع،١٤
  ٢٤١ :ص نفس املرجع،١٥



١١ 
 

 

اليت خيتلـف معناهـا حبسـب مهنـة املـتكلم أهـو   "”rootاملشرتكة. املثل كلمة 
ضيات أم لغوي  ١٦.مزارع أم عامل ر

 أخرى إىل انتقال اللفظ من لغة   )ز
وينقــرض  أو لغــة إىل أخــرى، هلــج الكلمــة عنــد انتقاهلــا مــن دلولقــد يتغــري مــ

قـال مـا تـدل بسـبب انت وهـذا اإلنتقـال ١٧.معىن أساسي ويتغلـب عليـه معـىن جديـد
مثـل كلمـة "الصـحابة" الـيت  ١٨عليه أو للحاجة اليها يف العلوم والفنون وغري ذلـك.

مث ملـا دخلـت  ١٩تعين "أصحاب النيب املسلمني الـذين رأوه وطالـت صـحبتهم معـه"
  .)َصِدْيقوتعين ("Sahabat"كلمة   يسيةإىل اإلندون

  

 ري املعىنيأنواع تغ

 Narrowingتضيق املعىن   )ٔ 
حتويـل الداللـة مـن املعـىن الكلـي إىل ، وهـو ٢٠يص الداللـةيسمى أيضـا ختصـ

ـــي ـــىن اجلزئـــ ــــا املعـــ ـــييق جماهلــ ــــات  أو تضـــ ــــاىن الكلمــ ــــد معــ ـــه جتديــ نـــ ــهم  ــ ـــه بعضــ وعرفـــ
املعــىن العــام علــى معــىن  ة ذاتهــو إطــالق الكلمــآلخر التعريف ويف ا ٢١.وتقليلهــا
مث مبعــىن األصــل "اجلرعــة مــن أى ســائل"  poisonالكلمــة اإلجنليزيــة مثــال  ٢٢.خــاص

                                                             
  ٢٤٢ :، صرجعنفس امل١٦
(الزرقاء : مكتبة املنار،  التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآنعودة خليل أبو عودة،  ١٧

  ٥٥ :) ص٢٠٠٩
 :) ص١٩٨٦مطبعة اجلرلوى، :  القاهرة( علم اللغة بني القدمي واحلديثعبد الغفار حامد هالل،  ١٨

٢٢٠  
  ٤١٦ :) ص٢٠٠٩ة الكاثوليكية، (بريوت : املطبع املنجد يف اللغةلويس معلوف، ١٩
  ١٥٢) ص: ١٩٧٦(القاهرة : مكتبة االجنلو املصرية،  داللة األلفاظش، يم أنيابره ٢٠
  ٢٤٥ :، صاملرجع السابقأمحد خمتار عمر،  ٢١
  ١٣٧ :، صاملرجع السابقحممود فهمي حجازي،  ٢٢
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أو الكلمــة "مدرســة" كانــت تطلــق يف   ٢٣اقتصــرت علــى "اجلرعــة يف الســم" فقــط.
يف مصـر علـى "كـل مؤسسـات التعلـيم"، ختصصـت بعـد ذلـك القرن التاسع عشـر 

  ٢٤فأصبحت تطلق على " مؤسسات التعليم العاىل".

 Wideningتوسيع املعىن   )ب
يصـــبح ويعـــين أن ، ٢٦(extension)أو امتـــداده  ٢٥يســمى أيضـــا تعمـــيم الداللــة

عــدد مــا تشــري إليــه الكلمــة أكثــر مــن الســابق، أو يصــبح جمــال اســتعاهلا أوســع مــن 
ـــل. ـــن و  ٢٧قبـ ـــات مـ ـــيوعا يف االلغـ ــدالالت أقــــل شـ ــيم الــ ـــيس أن "تعمــ ـــراهيم أنـ رأى ابـ

هـــو أو يف التعريـــف األخـــر  ٢٨ختصيصـــها، وأقـــل أثـــرا يف تطـــور الـــدالالت وتغريهـــا".
  ٢٩إطالق الكلمة ذات املعىن اخلاص على معىن عام.

ــة  ــة املرســــومة"  pictureمثــــال كلمــ ــت تطلــــق علــــى "اللوحــ امتــــدت  واآلن كانــ
الــيت تعــىن اآلن يف اللغــة اإلجنليزيــة  meatأو كلمــة  ٣٠لتشــمل "الصــور الفوتوغرفيــة".

  ٣١كانت داللتها يف املاضى أعم وتعين جمرد "الطعام".  "اللحم"

  

  

                                                             
  ٢٢٨ :، صاملرجع السابقعبد الغفار حامد هالل،  ٢٣
  ١٣٨ :، صجع السابقاملر حممود فهمي حجازي،  ٢٤
  ١٥٤ :، صاملرجع السابقش، يم أنيابره ٢٥
  ٢٤٣ :، صاملرجع السابقأمحد خمتار عمر،  ٢٦
  نفس املكان٢٧
  ١٥٤ :، صاملرجع السابقش، يم أنيابره ٢٨
  ١٣٨ :، صاملرجع السابقحممود فهمي حجازي،  ٢٩
  ٢٤٤ :، صاملرجع السابقأمحد خمتار عمر،  ٣٠
  ١٥٤ :ص، املرجع السابقش، يم أنيابره ٣١
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 عىنملانتقال انقل املعىن أو   )ج

ملعـىن هـو انتقـال معـىن الكلمـة مـن نتقـال ااأن  Abdul Chaerاخلـري  بـدع رأى
  ٣٢.معناها األصلي إىل املعىن اآلخر ولو كان بينه وبني املعىن األصلي عالقة

ني الســابقني "ختصــيص املعنىــوتعميم املعــىن" نــوعوالفــرق بــني انتقــال املعــىن وال
ـــه ـــدريس بقولــ ـــحه فنــ ـــان : "يوضــ ـــان أو إذا كــ ـــادل املعنيــ ـــال عنـــــدما يتعــ ـــون االنتقــ يكــ

ن من جهة العموم واخلصوص (كما ىف حالة انتقـال الكلمـة مـن احملـل إىل الخيتلفا
احلــال أو مــن املســبب  إىل الســبب أو مــن العالمــة الدالــة إىل الشــئ املــدلول عليــه 

إطـالق الـبعض علـى  - أو العكـس) وانتقـال املعـىن يتضـمن طرئـق شـىت (االسـتعارة 
از املرسل بوجه عام)". - الكل انتقـال " ق بـني هـذا النـوععلى هذا يكـون الفـر و  ا

وسـع أو أضـيق مـن املعـىن اجلديـد السابقني هو كون املعىن القـدمي أ النوعنيو  املعىن"
  ٣٣.فيهما، وكونه مسأو له ىف هذا النوع

ــل املعــــىن ــت تعــــىن ىف القــــدمي   هــــو ومــــن أمثلــــة نقــ كلمــــة "الشــــنب" الــــىت كانــ
لشـــارب". وكلمـــة "مجــال الثغـــر وصـــفاء األســـنان" وىف االســتعمال احلـــديث تعـــىن "ا

ــــتعمال  ـــافر" وىف اإلســ ـــنع للمســـ ــذى يصـــ ــ ـــام الــ ــــىن "الطعـــ ـــت تعــ ــــىت كانـــ ــفرة" الــ ــ "الســ
  ٣٤".احلديث تعىن "املائدة وما عليها من الطعام

ومن أشـكال انتقـال املعـىن هـي "احنطـاط املعـىن" أو ابتذالـه، وعكسـه "رقـى 
ــــىن" ـــىن أن  .املعــ ـــو مبعـــ ــىن" هـــ ــ ــــاط املعــ ـــة"احنطــ ــ ـــىن الكلمـ ـــال معـــ ــوى إانتقـــ  ىلمن األقــــ
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  ٢٤٧ :، صاملرجع السابقأمحد خمتار عمر،  ٣٣
  ٢٤٨ :، صنفساملرجع٣٤
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أمثلــةاحنطاط املعــىن هــي كلمــة "احلاجــب" مــن  ."رقى املعــىن"ـوعكســه بــاألضــعف، 
مث آلـت إىل املعـىن التافـه الـذى الىت كانت تعىن ىف الدولة األندلسية "رئـيس الـوزراء"

"الشـــخص تعىنكلمـــة "رســـول" كانـــت أمثلـــةرقى املعـــىن هـــي  ومـــن  تـــدل عليـــه اآلن.
لفها اآلن.مث صار هلا هذه الد” الذى يرسل ىف مهمة ما   ٣٥اللة السامية الىت 

 Semantic Relations ٣٦ةيالعالقة الدالل .٣

ــة ال ــ ــا عالقـ ــة، منهـــ ــ ــدة متنوعـ ـــة الواحـــ ــردات يف اللغــ ـــني املفـــ ــة بــ ــة الدالليـــ عالقـــ
  الرتادف وعالقة االشرتاق اللفظى وعالثة التضاد.

 Synonymyادف الرت   )أ

الواضــح . ومــن sameness" يف معىن"متاثــل" املعــىن رتادفالــ"تســتخدم كلمــة 
أن كثــريا مــن جمموعــات الكلمــات حتمــل املعــىن نفســه، فهــي مرتادفــات أو تــرادف  

"أن يـدل أكثـر مـن لفـظ علـى معـىن ويف التعريف اآلخـر هـو  ٣٧كل منها األخرى.
 "purchase"كلمــة و  "buy"مثــال كلمــة . ٣٩أو "أن الكلمتــني مبعــىن واحــد" ٣٨واحــد"

  يف اإلجنليزية، أو كلمة "طن" و "حسب".

  

  

                                                             
  نفس املكان ٣٥
  ١٤٥حممود فهمي حجازي، املرجع السابق، ص:  ٣٦
  ٩٢ :) ص١٩٩٥(اسكندرية : دار املعرفة اجلامعة،  دعلم الداللة إطار جديصربي ابراهيم السيد،  ٣٧
  ١٤٥ :، صاملرجع السابقأمحد خمتار عمر،  ٣٨
  ١٤٥ :، صاملرجع السابقحممود فهمي حجازي،  ٣٩
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 Antonymyأو التضاد  ٤٠الفالتخ   )ب

يســتخدم مصــطلح "تضــاد" يف الداللــة علــى "عكــس املعــىن". وأن التضــاد 
ـــا حاجـــة رتادف، لكـــن وضـــع عكـــس الـــ اإلثنـــني خمتلـــف متامـــا، فاللغـــات ليســـت 

مثـال كلمــة  ٤١ملمـح مطــرد وطبيعـي للغايـة للغـة. التضـادواقعيـة إىل املرتادفـات، بـل 
 "األبيض" و "األسود.

 اللفظي كشرت امل  )ج

يفـرق علمــاء اللغــة احملـدثون لــدى دراســتهم لتعــدد معـاىن اللفــظ الواحــد بــني 
ـــيني مهــــا ــطلحني أساسـ ــطلح  مصــ ـــظ) و  Homonymy: مصــ ــري يف اللفـ ـــرتك التغــ (مشـ

   ٤٢(مشرتك التغري يف املعىن). Polysemyمصطلح 

فأمـــا املصـــطلح األول، فيشـــري إىل "وجـــود أكثـــر مـــن كلمـــة يـــدل كـــل منهـــا 
طريـق التطـور الصـويت أن احتـدت أصـوات الكلمتـني،  على معىن وقد تصادف عـن

وال يهـــم أن يكـــون حـــروف الكلمتـــني متحـــدتني فأصـــبحتا يف النطـــق كلمـــة واحـــدة 
الـيت متثـل بكلمتــني "blue""، مثــال كلمـة اإلجنليزيـة أوال، إمنـا املهـم احتـدمها يف النطـق

ين، فيشـري إىل وأمـا املصـطلح الثـالـون "أْزَرق". "blue"حالة مـن احلـزن و  "blue" مها
ــر مــــن معــــىن نتيجــــة اكنســــا ــة الكلمــــة الواحــــدة علــــى أكثــ ــًىن جديــــدا أو "داللــ ا معــ

                                                             
  ١٥٠ :، صنفس املرجع٤٠
  ١٢٢ :، صاملرجع السابقصربي ابراهيم السيد،  ٤١
 ح األنباري للمفضلياتيف علم الداللة : دراسة تطبيقية يف شر عبد الكرمي حممد حسن جبل،  ٤٢

  ٣٨ :) ص١٩٩٧(اسكندرية : دار املعرفة اجلامعة، 
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ـــا :  ــ ــرية منهـ ــ ـــاين كثــ ـــا معـــ ــــإن هلـــ ــني" فــ ــ ـــة "العــ ــ ـــدة"،مثال كلمـ ــــاين جديـــ ــــــارصةمعــ  الب
  ٤٣والدينار وغري ذلك.ىاجلاُسوسو 

 hypernymyاالشتمال و  hyponymyتافرال   )د

عالقـات الدالليــة األساســية، مــن ال hypernymyاالشــتمال و  hyponymyالتـافر 
موعـة الواحـدة مـن هـذا اجلانـب اختالفـا بعيـدا. مثـال  ختتلف األلفاظ يف داخـل ا
ىف جمال احليوان يوجد كلمة ذات داللـة عامـة تشـمل حتتهـا كلمـات كثـريو أخـرى،  

والكلمـات: أسـد ومنـر  hypernymyأو االشـتمال  كلمة "حيوان" مـن ألفـاظ العمـوم
ـــن  ــ ـــــب مــ ــط وكلــ ــ ــ ـــرس وقـ ــ ـــة وفــ ـــ ــة الداخلـ ــ ــ ـــوان"الكلمـ ــ ــ ـــة "حي ــ ــت كلمــ ــ ــ ـــافر  حتـ ــ ــ أو الت

hyponymy.٤٤ 

 ىجتماععلم اللغة اال  .ب
 جتماعىمفهوم علم اللغة اال .١

ــــوي ــ ــاع اللغــ ــ ــ ـــم االجتمــ ـــ ــــة أو علــ ــ ــ ـــانيات اإلجتماعي ــ ــ ـــة  ٤٥اللسـ ـــ ـــم اللغــ ــ ــ أو علـ
ات لمجتمععالقتها وللغة و فرع من فـروع علـم اللغـة، يـدرس عـن ااالجتماعى ه
ــون  ــيت تكــ ــتم ب العلــــم الــــذي ، أو٤٦فيهاالــ ـــة يهــ ــة اإلنســــانية الطبيعيـ ـــة اللغــ مــــن دراسـ

                                                             
  ٣٩-٣٨ :ص نفس املرجع، ٤٣
  ١٥١ :، صاملرجع السابقحممود فهمي حجازي،  ٤٤
اجلمعنت اللسانية من منظور علم اللعة االجتماعي دراسة يف املفهوم وآلية زرويف، علي عبد القادر  ٤٥

  ٩٩٦ :ص مي والتقين لتطوير اللغة العربية)مركز البحث العل(اجلزائر :  البحث
  نفس املكان٤٦
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ـذا املعــىن حيـث عالقتهـا  ت ووضــعيات خمتلفـة. وتصـبح اللغــة  تمــع يف مسـتو
  ٤٧ال تكتفي بتمرير خطاب معني.و أداة تواصلية اجتماعية، 

ــر يف و  ــ ــة االجتمــــاعيقــــول الــــدكتور هــــادى  يهــــتم أنــــه " ىتعريــــف علــــم اللغــ
ـا ختتلــف و تــدخل خلطـوط العامــة الـىت متيــز ا موعـات االجتماعيــة مـن حيــث أ

والوقــوف علــى القــوانني الــىت  ،خــل جمموعــة اللســانية العامــة نفســهاىف تناقضــات دا
ا وتطو  ومبلـغ  ،رها وما يعتورهـا مـن شـؤون احليـاةختضع هلا الظاهرة اللغوية ىف حيا

ثــري علــى اختيــار ثرهــا مبــا عــداها مــن الظــواهر االجتماعيــة الــىت هلــ  ،النــاس اللغــةا 
ـــق االســــتعمال  ـــىت املتكلمــــون, وطرائـ ــع احليــــاة الـ ــن الطوابــ ــة مــ ــه هــــذه اللغــ ومــــا حتملــ

تمع".   ٤٨اللغوى الىت يكتسبها اإلنسان من ا

                                                             
  ٣ :ص ،www.alukah.net ،علم اللغة االجتماعي مدخل نظريالكرمي بوفرة،  عبد ٤٧
ر، ٤٨   ٢٥ :) ص١٩٨٨(بغداد : اجلامعة املستنصرية،  علم اللغة االجتماعى عند العربهادى 
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  الباب الثالث

  منهج البحث

للحصول على املعلومات الىت حتتاجها الباحثة لتحقيق أعراض البحث، 
  : التايل كمافتلزم أن تقوم به الباحثة  

  

 ل البحث ونوعهمدخ  .أ
ا الباحثة هو  البحث  نوع البحث هلذا  البحث العلمي الذي تقوم 

ليبحث عن  ة، يعين تذهب الباحثة إىل امليدان مباشر )field research(امليداين 
جبامعة ”LDK Ar-Risalah“لدى أعضاء  ةمستخداملة اليوميات العربية كلمال

  .ي اإلسالمية احلكوميةري الران
هو مدخل كيفي هذا البحث ه الباحثة يف تقوم بالذي البحث  ومدخل

دخل امل .(Deskriptif Kualitatif)املنهج الوصفي الكيفياستخدمت الباحثة حيث 
 لكائنا حالة على ليبحث مستعمل ىلذا لبحثا منهج هو كيفيال
  ١.لرئيسيةا دواتألا لباحثا لطبيعيحيثا

 هجمتمع البحث وعينت  .ب
 جمتمع البحث )١

تمع يف هذا جبامعة  ”LDK Ar-Risalah“ أعضاءالبحث يعين كل  ا
  ضوا.ع ٥٧ بلغ عددهم ي اإلسالمية احلكوميةري الران

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 

2009), hal 1 
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 البحثة عين )٢
-LDK Ar“ل املنظمة و مسؤ أما عينة البحث يف هذا البحث العلمي هي 

Risalah”   سلوب بناء تمع  اأي ختتار الباحثة ) pourposive sample(املختار 
   معيار املدمج. على

  
ت ومصادرها  .ج  البيا

ت.  ت حتتاج الباحثة إىل املصادر البيا مصادر و للوصول إىل البيا
ت   تلبياناوا (data primer) األساسية تلبياناا يف هذا البحث تتكون منالبيا

  . (data sekunder)ثانوية ال
 األساسية تلبياناا )١

ت اليت جتمعها الباحثة وتستهي  األساسية تلبياناا نبطها البيا
حيث  Loflandلوفالند و  Loflandورأى لوفالند  ٢املصادر األوىل. وتوضحها من
 لكيفي هيا لبحثا يف األساسية تلبيانااأن مصادر  Moleongنقلة مولونج 

ت ا٣.لألعماو ا الألقوا هي كالم يومي األعضاء  ساسية يف هذا البحثألالبيا
LDK Ar-Risalah  مية. و مصادرها هي أعضاء جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكو
LDK Ar-Risalah .جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  

  
  

  
                                                             

2Ibid  
3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 

2007), hal 157 
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  اإلضافية تلبياناا )٢
ت اليتثانوية هي ال تلبيانااأما  خذها الباحثة من املصادر  البيا

الت وغريها. يف ثانوية ال تلبياناا٤األخرى مثل الوثيقة كالدورية العلمية أو ا
  واملقال أو الدورية العلمية عن اللغة. هي املعجم هذا البحث

  
ت طريقة   .د  مجع البيا

ت اليت استخدمت الباحثة يف هذا البحث، هطريقة  اأم   ي:مجع البيا
 طريقة السماع والكتابة )١

طريقة السماع والكتابة. طريقة السماع هي طريقة  استخدمت الباحثة
ت م اللغة. وهذا قبة استخداامن خالل عملية اإلستماع أو مر  مجع البيا

ستخدام اللغة   فقط ولكن أيضا يف السمصطلح االستماع ال يتعلق 
LDK Ar-ألعضاء  اليومي لكالم التسمع الباحثة  الطريقةيف هذه  ٥.الكتابة

Risalah  أو  اتدفر املجبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية مث تكتب الباحثة
 العربية اليت استخدامهم. الكلمات

 قابلةاملطريقة  )٢
ثري استخدام  املقابلةطريقة  الباحثة تستخدم ت عنأسباب و ليحفر البيا
ثريها العربيةاملصطلحات  جبامعة الرانريي اإلسالمية  LDK Ar-Risalah يف و

  احلكومية.
  

                                                             
4Sugiyono,op.cit 
5 M. Zaim, Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural, (Padang:Sukabina Press, 

2014), hal 89 
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ت طريقة حتليل   .ه  البيا
ت  حتليل يف ماأ   لتالية:ا لطريقةا فيتبعالبيا

ت )١  تستخدمهاتحليل املفردات اليت ب تالبيا الباحثةحتدد : حتديد البيا
 ”LDK Ar-Risalah“أعضاء جلنة الرسالة للدعوة اإلسالمية مبنظمة طالب 

 .للحصول على معىن املفردات جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية
ت )٢ استجابة و  العالقة الدالليةو  عىنبناء على شكل تغري املتصنيف البيا

 عربية.ات الفرداملستخدم للم
العربية  املفرداتم عن استخدا تلبياناا لباحثةا ضتعر: تلبياناا عرض  )٣

 .األسئلة يف املشكلة البحث اليت جتيب
 
 كتابة الرسالةطريقة    .و

أما الطريقة يف كتابة هذه الرسالة العلمية فتعتمد الباحثة على الطريقة اليت 
ا بكلية األداب جبامعة الرانريي اإل مية احلكومية سالقررها قسم اللغة العربية وأد

  : هو كتابو تشيه أدارالسالم بندا 

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 

Adab UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014” 
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  الباب الرابع

  ات العربيةاستخدام الكلم حتليل

 المية احلكومية  ي اإلسري جبامعة الران”LDK Ar-Risalah“ عن  حملة  .أ
يف جامعة  هي منظمة طالبية داخل اجلامعة”LDK Ar-Risalah“ جلنة 

  .وتعمل هذه املنظمة على اإلسالم كمبدئها. احلكومية الرانريي اإلسالمية
ا  عتبار قو وهي هيئة تشارك يف دعوة اإلسالم، وتعتمد على اجلامعة 

  األساسية وجمتمع اجلامعة كهدفها الرئيسي.
دور الطلبة الذين كانوا ينتقدون  هذه املنظمة أسست علىكانت و 

حالة طلبة جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية حني الوقت واليت كانت خمالفة 
للقيم اإلسالمية، سواء من حيث اللباس والتواصل وغري ذلك، حبيث ظهرت 

 وهي (LDK) جلنة للدعوة اإلسالمية مبنظمة طلبةاملبادرة منبعض الطلبة لتأسيس 
لنشر الدعوة مع طلبة جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية واالستكشاف  وسيلة

  ١وتطبيق القيم اإلسالمية.
 ”LDK Fosma“حتت رعاية  هذه املنظمةها، كانت سيسيف بداية   
-LDK Ar“و ”LDK Fosma“مع هيكلني إداريني، ومها هيكل ، شاه كواالجبامعة 

Risalah” أصبحت ١٩٩٨نوفمرب سنة  من ١٣. ويف  التاريخ ،“LDK Ar-

                                                             
ئب ١ ين،  يوليو  ١٠يف ، (٢٠١٩/٢٠٢٠ للفرتة “Risalah-LDK Ar” رئيسال ةمقابلة مع إنتان فيرت

٢٠٢٠.(  
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Risalah” برمسي وترأسها األستاذ  الرانريي اإلسالمية احلكوميةجامعة ع ا ملجأ 
 ٢.Risalah-LDK Ar” يف سر الذي يشغل اآلن منصب أمني

حىت اآلن. وليس االنتقال ”LDK Ar-Risalah“ت شأمع مرور الوقت، نو  
ت الكليات من خالل على املستوى اجلامعي فحسب، بل تنشرها  إىل مستو

يبلغ  . ويف الوقت احلاضر تنشرها)LDF( بكليةجلنة للدعوة اإلسالمية إنشاء 
 ”Mushalla Azh-Zhilal“، وهي "”LDK Ar-Risalahرعاية  حتت شعب ٧حوايل 

االقتصاد اإلسالمي  كليةب ”Al-Mahira“صول الدين والفلسفة، وكلية أب
 كلية الدعوة واالتصال،ب ”ISC (Islamic Study Club) Al-Fatih”واألعمال، و

كلية الشريعة ب ”ILC (Islamic Law Club)”و يف كلية علم النفس،”An-Nafs“و
هيل املعلمني، وكلية الرتبب”At-Tarbawi“و والقانون، كلية ب ”Al-Fata”ية و

  ٣علوم االجتماعية والسياسية.ال
  
  رؤية: -

ارعية ومنسقة حقيقية وسيلة تعاونية تس”LDK Ar-Risalah“ جعل 
  جلميع الطلبة.

  
  البعثات: -

   خالل التدريب املنظم.نيتعزيز قدرة املشارك  - أ

                                                             
  .٢٠٢٠يوليو  ٢٠، يف ٢٠١٧/٢٠١٨للفرتة  “Risalah-LDK Ar” ، رئيسأكربمقابلة مع إهلام  ٢
ئب ٣ ين،  يوليو  ١٠يف  ،١٩٢٠/٢٠٢٠ للفرتة “Risalah-LDK Ar” رئيسال ةمقابلة مع إنتان فيرت

٢٠٢٠.  
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دة حمو األمية القراءة.  - ب  تعزيز القدرات الفكرية للمشاركني من خالل ز
 تنشيط شبكة املشاركني واملتخرجني.  -ج
 إدارة القضا احمللية والوطنية والدولية  -د
 .ةاألخوّ  ةتنمية قيم  -ه

    ”LDK Ar-Risalah“ يف  املستخدمة ربيةات العالكلم  .ب
-LDK Ar“لـدى أعضـاء  ات العربيـةكلمـاسـتخدام العن  ديدمن نتائج التح

Risalah” ـــران ــ ــــة ال ـــة ري جبامعـ ـــدت الباحثــ ـــة، وجــ ــ ـــالمية احلكومي ــ  ٧٦ي اإلســ ــ  تاكلمـ
 : كما يف اجلدول التايل  هيو ، ةعربي

  كلمة العربية املستخدمةال  الرقم

  

  ستخدمةكلمة العربية املال  الرقم
 (Amanah)أمانة   ١١ (Ana)أ   ١
 (Ghibah)غيبة   ١٢  (Ukht/Ukhti)أخت/أخيت   ٢
  (Hujjah)حجة   ١٣  (Akh/Akhi)أخ/أخي   ٣
    (Anta/Anti)أنت   ٤

  
  (Iftitah)إفتتاح   ١٤

  (Tabayyun)تبني   ١٥  (Antum)أنتم   ٥
  (Amal Jama’i)عمل مجاعي   ١٦  (Ikhwan)إخوان   ٦
 (Mabruk)مربوك   ١٧  (Akhwat)أخوات   ٧
  (Thayib)ب طيّ   ١٨  (Ukhuwah)أخوة   ٨
  (Tarbiyah)تربية   ١٩  (Ikhwah)إخوة   ٩
 (Majlis)جملس   ٢٠  (Syukran)شكرا   ١٠
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  (Qiyadah)قيادة   ٣٩ (Afwan)عفوا   ٢١
ك و   ٢٢   (La Taghdab)ال تغضب   ٤٠  (Wa Iyyak)ا
  (Khimar)مخار   ٤١  (Tafadhal/i)ي/تفضل  ٢٣
  (Jaurab)جورب   ٤٢  (Liqo)لقاء   ٢٤
  (Tabassam)تبسم   ٤٣  (Halaqah)اتحلق  ٢٥

  (Ma’as Salamah)مع السالمة   ٤٤  (Amir)أمري   ٢٦

  (Ilal Liqa)إىل اللقاء   ٤٥    (Amirah)أمرية   ٣٧
 (Hijrah)هجرة   ٤٦  (Syura)شورى   ٢٨
 (Na’am)نعم   ٤٧  (Syi’ar)شعار   ٢٩
  (Jamil/Jamilah)مجيلة/مجيل  ٤٨  (Daurah)دورة   ٣٠
  (La Tahzan)ال حتزن   ٤٩  (Rihlah)رحلة   ٣١
  (Hamasah)محاسة   ٥٠  (Jaulah)جولة   ٣٢
  (Insan)إنسان   ٥١  (Kef Haluk)كيف حالك   ٣٣
ضة   ٥٣  (Ma’an Najah)مع النجاح   ٣٤   (Riyadhah)ر

 Ifthar)إفطار مجاعي   ٣٥

Jama’i)  
  (Wajibat)واجبات   ٥٤

مريب/مربية   ٣٦
(Murabbi/Murabbiah ممتاز   ٥٥(Mumtaz)  

  (Ahlan Wa Sahlan) وسهال أهال  ٥٦  (Mutarabbi)مرتيب   ٣٧

 (Shahih)صحيح   ٥٧    (Ta’aruf)رف اتع  ٣٨
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 صاحبة/صاحب  ٥٨
(Sahib/Sahibah)  

 (Ghirah)غرية   ٦٨

  (Jalasah Ruhiyah)روحية جلسة   ٦٩ (Milad)ميالد   ٥٩

 (Mad’u)مدعو  ٧٠ (Annisa) النساء  ٦٠

 Jazakallahu) جزاك/كم هللا خريا  ٧١  (Muraja’ah)مراجعة   ٦١

Khairan) 

 شفاك/ه/ها/كم هللا  ٧٢  (Kher)خري   ٦٢
(Syafakallah) 

  (Barakallah)رك هللا  ٧٣  (Tamam)متام   ٦٣

 Mutaba’ah)يومية متابعة   ٦٤

Yaumiyah)  مان هللايف أ  ٧٤ (Fii Amanillah)  

  (Futur)فتور  ٧٥  (Ibrah)عربة   ٦٥
  (Tafakkur Alam) تفكر العامل  ٧٦  (Jundi)جندي   ٦٦
  (Ahsan)أحسن   ٦٧

  

ــذه المــــن  تســــتعمل  كلمــــًة   ٢٠حــــوايل  ةالباحثــــ ت، وجــــداتكلمــــبعــــض هــ
ـــريا يف  ــ ــوميكثـ ــ ـــوار اليــ ــو  ”LDK Ar-Risalah“يف  احلـــ ــ ــــودة الكلمــ ــات املقصــ ــ   ي:هــ

 أ -١
 أخت/أخيت -٢
 أخ/أخي -٣

 أنت -٤
 أنتم  -٥
 إخوان  -٦

 أخوات  -٧
 إخوة  -٨
 شكرا  -٩
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 عفوا  -١٠
 كإ -١١
 أمري  -١٢
 أمرية -١٣

 جزاك/كم هللا خريا -١٤
 هللا شفاك -١٥
 رك هللا -١٦
 يف امان هللا -١٧

 غيبة  -١٨
 بطيّ  -١٩
ــرة -٢٠ ــ ــ ــ ــ  هجــ

 كـل مكـانوال تسـتخدم في ،قد فهمت بني األعضاء فقـط اتكلمالهذه و 
  من املستمعني هناك من يقول إليهم كعريب أو كعامل.  األن بعض

ـــذا ال ـــائج هــ ـــى نتــ ـــل وبنـــــاء علــ ـــةتحليــ ـــدت الباحثــ ـــري امل وجــ ــىنتغــ ـــة و  عـــ العالقــ
تضـــيق وتكـــون مـــن  ”LDK Ar-Risalah“عنىالـــذي حـــدث يف تغـــري امل. أمـــا الدالليـــة

  صيلها كما يلي:. وتفنقل املعىنو  املعىن

 تضيق املعىن -١
حيـة ت كمـا يف اجلــدول ت،  اكلمـ  ١٩يف  الباحثــةوجـدت  يق املعـىنيضــمـن 

 : التايل

  الرقم
كلمة العربية ال

  دمةاملستخ
  معىن يف املعجم

دى أعضاء معىن ل
“LDK Ar-Risalah”  

 (Akh/Akhi)أخ/أخي  ١

ه  - َّ مْن مجعك وإ
صلُب أٍب أو بطن 
أّم أو كالمها مًعا، 

 أو رضاعة
أخوان شقيقان:  -

جيمعهما أب واحد 

 (إلقاء التحيات) دعوة
) أو الواحد لألخ (الرجل

 Aktivis)الدعوة  شط

dakwah laki-laki) 



٢٨ 
 

 

 وأّم واحدة
صديق أو صاحب   -

 كاألخ
مشارٌك لغريه يف  -

الدِّين أو اإلنسانيَّة 
 أو القبيلة

 مشابه وجمانس -
  ١مالزم للّشيء -

أخت/أخيت   ٢
(Ukht/Ukhti)  

  ٢مؤنَّث من َأخ

مرأة دعوة لألخت (اإل
شطة الواحدة ) أو 
 Aktivis dakwah)الدعوة 

perempuan  

  (Ukhuwwah)أخوة   ٣

 مصدر أخا -
رابطة بني األخ  -

بينهما - ه :وأخي
 عالقة ُأُخوَّة

أُُخوَّة - تواّد وحمبَّة : -
 الزمالء

رابطة روحية بني 
م  همني جتمعاملسلم فكأ

  عائلة انسانية واحدة

                                                             
١ Atef Sharia ، ،الوصول إليها منمعجم املعاىن عريب عريب 

ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar٢٠:٤١، الساعة ٢٠٢٠أغسطس  ٦( /أخ(  
أغسطس  ٦( /أختar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ٢

  )١٤:٣٥، الساعة ٢٠٢٠



٢٩ 
 

 

صلة تضامن  -
وصداقة بني 
 أعضاء مجاعة

صلة القرىب بني  -
 اإلخوان واألخوات

رابطة روحية جتمع  -
م عائلة  ناسال فكأ

  ٣انسانية واحدة

 (Liqo)لقاء   ٤

 قى ولِقيَ مصدر ال -
 اجتماع -
- حوار وحديث : -

 لِقاء صحفيّ 
  ٤مقاِبل -

لتعليم اإلسالم  جملس
  ر هللا فقطوذك

  (Halaqah) اتحلق  ٥

  ةحلقمجع من 
  : حلقة -  

الُح عامَّة،  - السِّ
َأو الدرع 

 خاّصة

لتعليم اإلسالم  جملس
  فقط وذكرهللا

                                                             
طس أغس ٦( /أخوةar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ٣

  )١٤:٤٥، الساعة ٢٠٢٠
أغسطس  ٦( /لقاءar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ٤

  )١٥:٠٣، الساعة ٢٠٢٠



٣٠ 
 

 

كلُّ شيء  -
 استدار

  َِحْلَقُة الذِّْكر  :
 . َِّ َجمِْلٌس ِلذِْكِر ا

  َحَلَقاُت الذِّْكرِ 
 ملِِ َحْلَقُة الَعا  :

  ٥َجمِْلُس ِعْلِمهِ 

 (Amir)أمري   ٦

ملك، إبن امللك،من 
يتوىل اإلمارة أو من 
، ولد يف بيت اإلمارة

حاكم، ، رئيس
 مستشار، جار 

» : أمري املؤمنني«
 لقب اخللفاء املسلمني 

قائد » : أمري البحر«
  ٦أسطول حبري

  وأ نظمةرئيس امل
  نظمةامليف  رئيس القسم

 (Amirah)أمرية   ٧
أو  نظمةاملرئيس  ةئب  أمري مؤنث من

رئيس القسم أو  ةئب
                                                             

أغسطس  ٦( /حلقاتar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ٥
  )١٠:١٨، الساعة ٢٠٢٠

أغسطس  ٦( /أميرar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ٦
  )١٥:٣٧، الساعة ٢٠٢٠



٣١ 
 

 

  "النساء"قسم  ةرئيس

  (Mabit)مبيت   ٨

تَ   اسم املفعول من 
َت/  اسم مكان من 

َت يف  َت على/ 
  ٧مكان يُقام فيه ليالً 

أنشطة إلحياء الليل من 
خالل التالوة ، وصالة 

والذكر  الليل اجلماعية ،
سبة.وهذا ااملشرتك ، واحمل

 حاص للرجال 

  (Daurah)دورة   ٩

اسم مرَّة من داَر/ داَر 
 بـ/ داَر على

سلسلة من العمليَّات 
أو احلوادث تنساق 
برتتيب دقيق منتظم 
ا عادة إىل  يفضي 

  حيث بدأت
:  الدورة التدريبية -

مج تدرييب ب ر
  ٨خمطط

 الدورة التدريبية
 اإلسالمية

 (Rihlah)رحلة   ١٠
جهة يقصدها  -

املسافر، سفرة 
  اخلروج لرتويح النفس

                                                             
أغسطس  ٦( /مبيتar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ٧

  )١٥:٤٢، الساعة ٢٠٢٠
أغسطس  ٦( /دورةar/-tps://www.almaany.com/ar/dict/arht الوصول إليها من، نفس املرجع ٨

  )١٥:٥١، الساعة ٢٠٢٠



٣٢ 
 

 

الواحدة، قوة، 
  جودة

انتقال إىل مكان  -
آخر، ويكثر يف 

الداللة على اخلروج 
للنزهة والرتويح عن 

  ٩النفس

  (Jaulah)جولة   ١١

سم مرَّة من جاَل/ 
 جاَل بـ/ جاَل يف

رة أو جتّول لغرض  ز
  ١٠من األغراض

رة لغرض من  صلة "ز
" إىل املدرسة أو مالرح

LDK  جبامعة اآلخر أو
LDF (Lembaga Dakwah 

Fakultas)  

 Ifthar)إفطار مجاعي   ١٢

Jama’i) 

" إفطار من كلمة "
  "مجاعيو"
 إفطار : -  
مصدر أفطَر/ أفطَر  -

 بـ/ أفطَر على
طعام الصباح، أول  -

  ةمجاعلصيام  إفطار

                                                             
أغسطس  ٦( /رحلةar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ٩

  )١٦:٠٠، الساعة ٢٠٢٠
أغسطس  ٦( /جولةar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar إليها منالوصول ، نفس املرجع ١٠

  )١٦:٠٧، الساعة ٢٠٢٠



٣٣ 
 

 

وجبة طعام يف اليوم 
ُتؤكل يف العادة 
صباًحا تناول 

إفطاره مث انطلق 
 للعملمسرًعا 

طعام الصائم بعد  -
غروب الشمس 

دعا صديقه على 
 ١١اإلفطار

 َمْنُسوٌب :  مجاعي
  ١٢ِإَىل اجلََماَعةِ 

مريب/مربية   ١٣
(Murabbi/Murabbiah 

 ١٣فاعل من َرىبَّ  
تنشئة، (فعل) :  َرىبَّ  

تنمية، تربية، تثقيف، 
  قللدين واألخال ريبامل

                                                             
 ٦( /إفطار/ar/-ar/dict/arhttps://www.almaany.com الوصول إليها من ،نفس املرجع ١١

  )١٦:٤٤، الساعة ٢٠٢٠أغسطس 
 ٦( /جماعيar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ١٢

  )١٦:٤٩، الساعة ٢٠٢٠أغسطس 
أغسطس  ٦( /مربيar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ١٣

  )١٦:٥٧، الساعة ٢٠٢٠



٣٤ 
 

 

، تعليم تدريب
املة   ١٤أخالقيات ا

  (Jundi)جندي   ١٤

لقب عسكرّي  -
يُطلق على َمْن 
جليش  يلتحق 

ويعمل فيه، مقاتل، 
حمارب، عسكرّي 

جندّي أّول/ - :
  ١٥- مستجّد:

أعضاء أو  للدعوة  اجلُْند
  جنةلال

  (Amanah)أمانة   ١٥

نزاهة، صدق، 
إخالص، ثبات على 

العهد، وفاء، عكسها 
  ١٦خيانة أمانة زوجيَّة

  َعَمل، ِمْهَنة

  ١٧مجع واِجب (Wajibat)ات واجب  ١٦
لعبادةةواِجبال  املرتبطة 

يف أوقات معينة يف 

                                                             
 ٦( /َربَّى-- ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ١٤

  )١٧:٠٥، الساعة ٢٠٢٠أغسطس 
 ٦( /جنديar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ١٥

  )١٨:٠٧، الساعة ٢٠٢٠أغسطس 
أغسطس  ٦( /أمانةar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ١٦

  )١٩:٢٦، الساعة ٢٠٢٠
 ٦( /واجباتar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ١٧

  )١٩:٣٠، الساعة ٢٠٢٠غسطس أ



٣٥ 
 

 

  املنظمة

روحية جلسة   ١٧
(Jalasah Ruhiyah)  

" جلسةمن كلمة "
  "الروحيةو"

، َمرَُّة اجللوس:  جلسة
ِحصٌَّة من الوقت 
جيلُس فيها مجاعٌة 

خمتصُّون للنَّظر يف شَأن 
من الشُّؤون، وهي 

مغلقة ِإذا مل يشهدها 
إال َأعضاؤها، ومفتوحة 

إذا شهدها معهم 
  ١٨غريهم

خصوصا 
  لألخوات/النساء

 (Ghirah)غرية   ١٨

اجلمع : َغْريات و  -
 َغَريات

 مصدر َغارَ  -
تعلُّق شديد  -

بشخص احلبيب، 
وقلق دائم خشية 

َمْيله لشخٍص آخر 

  محاسة، محاسة يف الدين

                                                             
أغسطس  ٦( /جلسةar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ١٨

  )١٩:٣٥، الساعة ٢٠٢٠



٣٦ 
 

 

 قد يشاركه يف ُحبِّه
لغ  - َمحيَّة، نشاط 

مر  يف القيام 
خالص وتضحية 

 ةعمل ِبَغريْ 
 ١٩َغْرية وطنّية -
  ٢٠محاسة -

  (Hamasah)محاسة   ١٩

أْظَهَر َمحَاَسًة ِيف  -
اْلَمْعرََكِة، َشَجاَعًة، 

يًَّة، َحَيِويًَّة،  محَِ
ِحدًَّة، َعربََّ َعْن 

 َمحَاَسِتِه.
  مصدر محس -
، منع، شدة، حيوية -

 ٢١حماربة ،شجاعة

 )َماَسةتسجيع (للح

  
  
  

                                                             
أغسطس  ٦(/غيرةar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arالوصول إليها من، نفس املرجع ١٩

  )١٩:٤٢، الساعة ٢٠٢٠
أغسطس  ٦( /غيرةid/-https://www.almaany.com/id/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ٢٠

  )١٩:٤٨، الساعة ٢٠٢٠
أغسطس  ٦(/حماسةar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arالوصول إليها مننفس املرجع،  ٢١

  )٢٠:٥١، الساعة ٢٠٢٠



٣٧ 
 

 

 توسيع املعىن -٢

ــ حيــ ــدت ، املعــــىن توســــيعة مــــن  كمــــا يف اجلــــدول   ،كلمتــــنييف   الباحثــــةوجــ
  : التايل

  الرقم
كلمة العربية 
  املستخدمة

 LDK“دى أعضاء معىن ل  معىن يف املعجم

Ar-Risalah”  
  ذكر للرجال عموما  ٢٢أخُ  من مجع  (Ikhwan)إخوان   ١
 عموما لنساءذكر ل ٢٣تأخ من مجع  (Akhwat)أخوات   ٢

 

 املعىن نقل -٣

ـــة  حيـــ ـــن  ــلنمـــ ـــىن قــــ ــدت ، املعـــ ــ ــــةوجــ ــطلحات ٦يف  الباحثــ ـــا يف   ،مصــــ ــ كمـ
 : اجلدول التايل

  الرقم
كلمة العربية 
  املستخدمة

 LDK“دى أعضاء معىن ل  معىن يف املعجم

Ar-Risalah”  

  ٢٤خأ من مجع  (Ikhwah)إخوة   ١
للمسلمني دعوة 

واملسلمات أو الناشط يف 
                                                             

 ٦( /إخوانar/-ps://www.almaany.com/ar/dict/arhtt الوصول إليها من، نفس املرجع ٢٢
  )١٤:٣٧، الساعة ٢٠٢٠أغسطس 

 ٦( /أخواتar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar الوصول إليها من، نفس املرجع ٢٣
  )١٤:٤٠، الساعة ٢٠٢٠أغسطس 

أغسطس  ٦( /إخوةar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar ل إليها منالوصو ، نفس املرجع ٢٤
  )١٤:٥٥، الساعة ٢٠٢٠



٣٨ 
 

 

  ) (الرجال و النساء الدعوة

  (Annisa)النساء   ٢
 من غري لفظه مرأةمجع ا

٢٥  

 املسلمةعن قسم 
“Departemen Annisa 

(Kemuslimahan)” ،
عن  دراسات دينية

 Kajian Annisa“املسلمة 

(Kemuslimahan)” 

  ٢٦: ضد الشراَخلريُ   (Kher)خري   ٣
، َحَسًنا ،َال ََْس، َجيِّد

  خبري

  (Tarbiyah)تربية   ٤

علم وظيفته البحث  -
يف أسس التنمية 
البشرية وعواملها 
  وأهدافها الكربى

(علوم النفس) تنمية  -
الوظائف اجلسمّية 

والعقلّية واخللقّية كي 
  ٢٧تبلغ كماهلا

/  الدين مو علطالبة  -
  دارس العلم

 ADKجزء من أعضاء -

(Aktivis Dakwah 
Kampus) 

 جزء من أعضاء -
  احللقات

  َجْلَسة مثل إجتماع وغريه مكان اجلُُلوس -  (Majlis)جملس   ٥

                                                             
لغة العربية، ( املعجم الوسيط وآخرون،إبراهيم أنيس   ٢٥   ٩٢٠ ) ص:١٩٦٠القاهرة: مجمع ا
٢٦ Atef Shariaلوصول إليها منا، ، املرجع السابق-https://www.almaany.com/ar/dict/ar

ar/٢٦:٢٠، الساعة ٢٠٢٠أغسطس  ٦( /خير(  
أغسطس  ٦(/تربيةar/-ar/dict/ar/https://www.almaany.comالوصول إليها من، نفس املرجع٢٧

  )٢٠:٣٢، الساعة ٢٠٢٠



٣٩ 
 

 

الطَّائَِفُة من النَّاس  -
 ُختصَُّص للنََّظر فيما

ا من  يـَُناُط 
  ٢٨َأعمال

  (Syi’ar)شعار   ٦

ما َويلَّ َجَسَد  -
اإلنسان دون ما 
 سواه من الثياب

رسم أو عالمة أو  -
عبارة خمتصرة يتَيسَّر 

تذكُّرها وترديدها 
ا دولة أو  تتميَّز 

مجاعة يرمز إىل 
 شيء ويدّل عليه

ا  - عبارة يتعارف 
القوُم يف احلرب أو 

  ٢٩لسَفرا

  لدعوةنشراأنشطة ل

  

                                                             
أغسطس  ٦(/مجلسar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arالوصول إليها من، نفس املرجع٢٨

  )٢٠:٣٩، الساعة ٢٠٢٠
أغسطس  ٦(/شعارar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arالوصول إليها من، نفس املرجع٢٩

  )٢٠:٤٤، الساعة ٢٠٢٠



٤٠ 
 

 

ــة الدالليـــةوأمـــا  تتضـــمن مـــن  ”LDK Ar-Risalah“الـــذي حـــدث يف  العالقـ
و االشـــتمال  hyponymyالتـــافر ، و Polysemyشـــرتاق اللفظـــي، واالالتضـــاد، و ادفالـــرت 

hypernymy  

 ادفالرت  -١
. وأمـا املـراد الــرتادف أن يــدل أكثـر مـن لفــظ علـى معـىن واحــدهـو  ادفلـرت ا

  : ما يف اجلدول التايلهي و ، ”LDK Ar-Risalah“ي تستخدم يف الذ ادفلرت هنا ا

  املرادفة  كلمة  الرقم
  هللا خريا  جزاك/كم  شكرا  ١
  متام، و خري  طيب  ٢
كو   عفوا  ٣   ا
  لقاء  اتحلق  ٤
  شورى  جملس  ٥
  يف امان هللا، مع السالمة  إىل اللقاء  ٦
  مدعو  مرتيب  ٧
  Mabit (Malam Bina Iman dan Taqwa)  جلسة الروحية  ٨

  واجبات  متابعة اليومية  ٩
  هللا  رك  مربوك  ١٠
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 التضاد -٢

ـــادا ــو  لتضــ ــ ــهــ ــ ــس الـ ــ ـــا ارتادفعكــ ـــرتادف هنـــ ــ ــراد ال ــ ــا املــ ـــاد. وأمــــ ـــذي  لتضـــ الـــ
  : ما يف اجلدول التايلوهي ، ”LDK Ar-Risalah“تستخدم يف 

  ألضدادا  كلمة  الرقم
  أخت/أخيت  أخ/أخي  ١
  أخوات  إخوان  ٢
  فتور  غرية  ٣

  

 Polysemy اللفظي كشرت وامل -٣

ـــرتااال ــ ـــي كشـ ــ ـــو  polysemy اللفظـ ـــىنهـــ ــ ــري يف املعـ ــ ـــرتك التغــ ــ ــراد مشـ ـــ ـــا املـ . وأمـــ
ـــياال ــرتاق اللفظــ ـــا  polysemyشـــ ـــياالهنــ ـــرتاق اللفظــ ــذي تســـــتخدم يف  polysemyشــ الـــ

“LDK Ar-Risalah” ، ما يف اجلدول التايلوهي :  

  معىن  كلمة  الرقم
  خبريا، خري/َحَسًنا  خري  ١
  َعَمل، ِمْهَنة  أمانة  ٢
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 hypernymyو االشتمال  hyponymyالتافر و  -٤

 

  

  

  

  .”LDK Ar-Risalah“يف ات العربية املستخدمة وهذه الكلم
  

 ”LDK Ar-Risalah“لـــدى أعضـــاء  ات العربيـــةالكلمـــاســـتخدام ب اأســـب  .ج
 ثريهاو

، ألن اللغـة أمـرا إجيابيـا”LDK Ar-Risalah“فيفـرتض اسـتخدام اللغـة العربيـة يف
 ني واملسـلماتاملسـلمكـل هي لغـة اإلسـالم ولغـة القـرءآن وهـو واجـب علـى   العربية

ــا. دة املفــردات العربيــة  وغــري ذلــك، إتقا أن اســتخدام اللغــة العربيــة مســاعدة يف ز
ــا أصــــدقاؤهم املتخرجــــ ــ مــــن  ونحــــىت يتمكنــــوا مــــن فهــــم الكلمــــات الــــيت يتحــــدث 

ــــألو  ـــم ال يــــــرتددون أن يســ ـــ ــا أ ـــد، كمــــ ــــفو  ااملعهـــ ـــــن اأو يكتشــ ـــيت ال فــــــردامل عـ ات الـــ
ــا. ــا تــدمر تات العربيــة كلمــم الاســتخدابــل ٣٠يفهمو عتــرب ســلبًيا لــدى الــبعض أل

ختالطها.   ٣١اللغة 
                                                             

 عفة كرمية، و ٢٠٢٠أغسطس  ٤يف ) “Risalah-LDK Ar”(أعضاء قابلة مع نور العزيزةنتيجة امل ٣٠
أغسطس  ٤يف ) ”LDK Ar-Risalah“(رئيس أويل أكرب، و ٢٠٢٠أغسطس ٤يف ) ”LDK Ar-Risalah“(أعضاء
 .٢٠٢٠أغسطس  ٥يف )  ”LDK Ar-Risalah“ِسْكرِِتْريَة( سارة ديال، و ٢٠٢٠

  .٢٠٢٠أغسطس  ٣يف ) “Risalah-LDK Ar” حممد رضي(أعضاءقابلة مع نتيجة امل ٣١

َسَفر

سفري جولة رحلة 

ل االشتما
hypernym 

التافر 
hyponymy 
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-LDK Ar“لـــدى أعضـــاء عربيـــة ال اتكلمـــالأمـــا أســـباب اســـتخدام أعضـــاء 

Risalah”بعضهم ،:  

ــا واعتــاد علــى اللغــة العربيــة، فــإن  والكــي ال ينســ )١ املفــردات الــيت اتقا
 ٣٢،املعهد أو من قسم اللغة العربية لسبب ملن خترج منا هوهذا و 

اللغـة  واسـلمني أن يفهمـجيـب علـى املن، و آاللغة العربية هي لغة القر  )٢
 ٣٣،فهم القرءآن فهما جيداليساعدهم يف العربية

راللغة العربية بني الناس   )٣  ٣٤،يستخدمه اإلجنليزية يومية كماأن ُحيَضِّ
ــــم  )٤ ــ ـــهــ ــ ــة أل ونحيبـــ ـــ ــــة العربيـــ ــ ــاللغــ ـــ ــ ــ اـ ــ ــ ــم ةلغــ ــ ــ ــــة وَلِطْيفــ ــ ــهلة  ةهذبــ ـــ ــ وسـ

 ٣٥ها،استخدام
 ٣٦.العوامل البيئية اليت تستخدم الكلمات العربية )٥

 بـني ومن بني األسباب املـذكورة، تعـد العوامـل البيئيـة هـي األسـباب األكثـر
  .العربية اتكلمالستخدام يف ااألعضاء 

ــابالت  ــراء مقــ ــيعمبعــــد إجــ ــذه  اتقــ ــالعــــن اســــتخدام هــ ــدت اتكلمــ ، وجــ
ثري من اس م اليومية، وبينهم اتكلمالتخدام هذه الباحثة    :يف حيا

                                                             
ين نتيجة امل ٣٢ ، ٢٠٢٠أغسطس  ٤يف ) “Risalah-LDK Ar” رئيس ةئب(قابلة مع إنتان فيرت

 نيزارو حممد ي، وحممد رضي، و ٢٠٢٠أغسطس ٤يف ) ”LDK Ar-Risalah“ خزنه ةأمين(إمسيهاجرينا و 
  .٢٠٢٠أغسطس  ٥يف ) ”LDK Ar-Risalah“ِسْكرِِتْري (

  .أويل أكرب، و قابلة مع نور العزيزةنتيجة امل ٣٣
يننتيجة امل ٣٤   .نيزارو حممد ي، و قابلة مع إنتان فيرت
  .نيزارو حممد ي، و قابلة مع أويل أكربنتيجة امل ٣٥
“ LDK (أعضاء رمحة يوليزا، وحممد رضي، و هاجرينا إمسي، و أويل أكرب، و قابلة مع نور العزيزةنتيجة امل ٣٦

Ar-Risalah” ( سارة ديال، و ٢٠٢٠أغسطس  ٤يف.  
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ً وأكثـر توجيهـاً  )١ مـن مـا . يصبح التنغيم يف نغمة الكالم ألطفا ومهـذ
بدا قاسًيا قليال يف البداية (بسـبب بيئـة هلجتـه القاسـية) حـىت يكـون 

العربيــة اجعلهــم  اتكلمــالإضــافتاً إىل ذلــك، فــإن اســتخدام . لطيًفــا
التحــدث ألن اللغــة العربيــة هــي لغــة  علــى كالمهــم عنــد اأن حيــافظو 

 ٣٧صلى هللا عليه وسلم، الرسول
ـــءا أكثـــر مـــن القـــر ااقـــرت  )٢  واأن يفهمـــ ونيســـتطيع من  وارتباطًـــا بـــه أل

ت القر  للغة العربيةءابعض اآلية من آ  ٣٨،ن 
ت القـر  احيفصـ كـونحتسني خمارج احلروف حىت ي )٣ . نءايف تـالوة آ

ــروف ا ــية أيضــــايف نفـــس الوقــــت، حتســـني نطــــق احلــ مثــــل ، الندونيسـ
ـــرف  ــ ــق احلـــ ــ ــ ــ  "F"نطــ ــ ـــ ــــابًقا بــ ــ ـــق ســ ــ ــــان يُنطـــ ــ ــــذي كــ ــ ـــة "P"الــ ـــ ، ككلمــ

"maaf" الــيت كانــت تنطــق ســابًقا بـــ"maap" هــذا يشــبه مبــا حــدثت . و
ا تنطق  ــــ “Ijazah”حدى أعضاء اللجنة حيث أ  ٣٩.“Ijajah”ب

ــ ـــري ذا وهكـــ ــذه  يفثــ ـــتخدام هـــ ــالاســ ـــة  اتكلمـــ ـــاء العربيــ ـــدى أعضــ لــ
“LDK Ar-Risalah”م اليومية   .يف حيا

  

  

  

                                                             
  .رمحة يوليزا، و أويل أكرب، و قابلة مع نور العزيزةنتيجة امل ٣٧
  .أويل أكرب، و قابلة مع نور العزيزةنتيجة امل ٣٨
ينامل نتيجة٣٩   .قابلة مع إنتان فيرت
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 امسالباب اخل

  ةاخلامت

 اخلالصة  .أ
 اتكلمالاستخدام عن  الباحثة البحث الذي قامتبناء على نتائج 

. ي اإلسالمية احلكوميةري جبامعة الران”LDK Ar-Risalah“ لدى أعضاء  العربية
  فاستنتج الباحثة كما يلي:

ة للدعوة لدى أعضاء جلنة الرسال ةستخدمامل العربية اتكلمالأن  -١
ي اإلسالمية ري جبامعة الران”LDK Ar-Risalah“اإلسالمية مبنظمة طالب

تكون تعىن اليت تغري امل وجد) ومنها ١. ةعربي اتكلم  ٧٦ تقريبا احلكومية
 نقل املعىنو  كلمتني  يف املعىن وسيعت و اتكلم  ١٩ يف ق املعىنيتضيمن 

  ١٠ ادفالرت اليت تتضمن من  والعالقة الداللية)  ٢،اتكلم  ٦يف  
، نيتكلم  Polysemy شرتاق اللفظي، واالاتكلم  ٣ التضاد ، واتكلم

 .اتكلم  ٣  حوىل hypernymyو االشتمال  hyponymyالتافر و 

-LDK Ar“لـــدى أعضـــاء عربيـــة ال اتكلمـــالأمـــا أســـباب اســـتخدام أعضـــاء  -٢

Risalah”ـــا واعتـــاد علـــى  والكـــي ال ينســـ) ١: ، بعضـــهم املفـــردات الـــيت اتقا
ــراللغة العربيــة ) ٣ ن،ءااللغــة العربيــة هــي لغــة القــر ) ٢ ة،اللغــة العربيــ أن ُحيَضِّ

حيـــب اللغـــة العربيـــة ألن ) ٤ ،بـــني النـــاس حيـــث يســـتخدمه اإلجنليزيـــة يوميـــة
ــتخدام ــ ــهلة اســـ ـــ ـــف وســ ــ ـــة وَلِطْيــ ــا مهذبــــ ــ ــ ـــيت ) ٥ ها،لغتهـ ــ ــة الــ ــ ــ ــل البيئيـ ــ العوامـــ

ـــة ــات العربيــــ ــ ــــتخدم الكلمـــ ـــا .تســ ــ ـــة وأمــ ـــذه ال حيــــ ــ ــتخدام هــ ــ ـــن اســـ ــ ــــأثري مــ تـــ
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م اليوميـــة، وبيـــنهم اتكلمـــال يصـــبح التنغـــيم يف نغمـــة الكـــالم ) ١: يف حيـــا
ً وأكثــر توجيهــاً  ) ٣،  أكثــر مــن القــرآن  وارتباطًــا بــهاقــرت ) ٢، ألطفـا ومهــذ

ــــبحه  ـــىت يصــ ـــروف حـــ ـــارج احلـــ ـــني خمـــ ــحتســـ ــ ــرآن احيفصــ ــ ت القــ ـــالوة آ  يف تـــ
 .حتسني نطق احلروف االندونيسيةو 

 
 االقرتاحات  .ب

بعض ة وصي الباحثتقامت الباحثة، البحث الذي الذي  بناًء على
  لتايل:.كااللغة لمتعلمي اللغة العربية (الطالب) واملراقبنيالنصائح

 ميتعليف يتوقع أن ، لجنة للدعوة اإلسالمية مبنظمة طالببلطالب  -١
 جيدا.وعميق اللغة العربية 

وعميق اللغة العربية خاصة يف  ميتعليف يتوقع أن لطالب اللغة العربية،  -٢
تمع هااملعىن واستخدام الداللية أوالدراسة  ويتفضل مواصلة . يف ا
لدى أعضاء جلنة للدعوة  العربية اتكلمالاستخدام عن البحث 

 . اإلسالمية مبنظمة طالب

 اتكلمالاستخدام عن يتفضل مواصلة البحث ، أن اللغة لمراقبنيل -٣
 أوغريه. لدى أعضاء جلنة للدعوة اإلسالمية مبنظمة طالب العربية
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يوليو  ١٠، يف يف بيتها بدار السالم جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
٢٠٢٠.  

،، مقابلة عن حملة ٢٠١٧/٢٠١٨للفرتة  ”LDK Ar-Risalah“إهلام أكرب، رئيس
جبامعة  ”LDK Ar-Risalah“عوة اإلسالمية مبنظمة طلبةجلنة الرسالة للد

جبامعة الرانريي اإلسالمية يف مكتبة  الرانريي اإلسالمية احلكومية
 .٢٠٢٠يوليو  ٢٠يف  احلكومية،


