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Maknanya dalam Kamus Al-Munawwir oleh Ahmad Warson Munawwir dan 

Kamus Al-Ashri oleh Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor (Penelitian Semantik 

Deskriptif). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. 

Torkis Lubis, DESS. 

Kata Kunci: Istilah, Makna, Kamus 

Diantara bidang keilmuan yang membutuhkan keberadaan kamus adalah 

bidang pendidikan dan penerjemahan. Kita dapat menemukan banyak kamus 

berbahasa Arab di berbagai tempat. Kamus yang didalamnya terdapat makna yang 

tidak tepat dan akurat akan mempersulit para pelajar dalam memahami bahasa 

yang dimaksud, demikian pula dalam proses penerjemahan. Dua kamus yang 

sama seperti kamus Arab-Indonesia Al-Ashri dan Al-Munawwir, didalamnya 

terdapat satu kata yang sama namun keduanya memberi makna yang berbeda. 

Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui jumlah istilah 

linguistik dan sastra yang terdapat dalam kamus Al-Munawwir oleh Ahmad 

Warson Munawwir dan kamus Al-Ashri oleh Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi 

Muhdlor, serta untuk mengetahui makna istilah linguistik dan sastra yang 

dihadirkan oleh kedua kamus tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, 

yaitu metode yang meneliti fenomena berdasarkan pada kenyataan yang ada dan 

tidak menggunakan statistika. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari sumber data primer yaitu kamus Arab-Indonesia (kamus Al-Ashri dan 

Al-Munawwir), dan sumber data sekunder yang berupa buku, kamus, dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut; (1) jumlah istilah 

linguistik dan sastra yang terdapat di dalam kamus Al-Ashri dan Al-Munawwir 

secara keseluruhan yaitu 451 istilah. Yang terdiri dari 323 istilah linguistik dan 

128 istilah sastra, (2) kedua kamus tersebut merupakan kamus bahasa dan bukan 

kamus istimewa. Hal ini yang menyebabkan perbedaan makna didalam keduanya. 

Sebagian besar makna yang disajikan oleh kedua kamus tersebut berupa makna 

bahasa, dan hanya beberapa istilah yang dsajikan dalam bentuk makna istilah atau 

makna kontekstual. 
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Among the scientific area, most of them need the existence of dictionary, 

like in education and interpretation. We can find many Arabic dictionary in 

everywhere. When the dictionary give an unappropriate and unaccurate meaning 

that will complicated student to understand the specific vocabulary, such as in 

translating process. The same dictionary like Arabic-Indonesian dictionary, Al-

Munawwir and Al-Ashri, we can find the same vocabulary but they give different 

meaning. 

The aim of this research is; to know how much linguistic and literature 

terminology we can find in Al-Munawwir dictionary by Ahmad Warson 

Munawwir and Al-Ashri dictionary by Atabik Ali and Ahmad Zuhdi Muhdlor, 

and to know what their meaning in both of dictionary that called before. 

Researcher use Qualitative Descriptive for this research, namely the 

method that research of phenomenon based on real and not used statistic. Data 

resources that used in this research is primer data resources that is Arabic-

Indonesian dictionary (Al-Ashri and Al-Munawwir dictionary), and secondary 

data resources that is books, dictionaries, etc that related to this research. 

The result of this research is; (1) the amount of linguistic and literature 

terminology that found in Al-Ashri and Al-Munawwir dictionary is 451 

terminology. Consist of 323 linguistic terminology and 128 literature terminology, 

(2) both of dictionary is constitute language dictionary not special dictionary. This 

is make the different meaning for the dictionary. Majority of meaning present by 

language meaning, and partly of meaning present by terminology meaning or 

contextual meaning. 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ

وادلؤلفة أوادلًتمجة أو ادلؤلف أوادلدرسة أو ادلًتجم أإما كادلدرس  ،يف حياتنا اليومية
 يتعلقي ذيء كانت الالصحافية أو أي شو أحايف صجمات أو الوادلعأالكتب أو ادلعاجم 

نا بكل شيء أحسن   قبلو بعلم اللغة.  تتعلقواليت يواجو بادلشاكل اللغوية  سوفباللغة ف
ي ذعلم الىو العلم اللغة أن ذكر يأذنينا  علم اللغة. ادلشهور يف تعريفأن نعرف ما 

 أو الذي يدرس عن لغة الناس. يدرس عن اللغة

إذا تكلمنا عن اللغة العربية عن تارخيها ال يفّك عن نشر ىذا الدين. إذا تعلمنا 
اللغة العربية باندونيسيا ألول مرة الستفاء عن اإلسالم فنتعلم كذلك اللغة العربية. تعليم 

حاجة ادلسلم يف تأدية العبادة وخاصة يف أداء الصالة. يف خالل تطور الزمان اختلفت 
منهجية وطريقة تعلم اللغة العربية يف أول مرة. تعلم اللغة العربية ال يكفي مبجرد طريقة 

ها يف احلياة، مفهوم عن معانيو ألن القرآن ال يقرأ عند الصالة فقط بل يكون وجي ،قولية
ويعمل يف احلياة اليومية. فظهرت طريقة تعلم اللغة العربية هبدف تعميق التعاليم 

 .ٔاإلسالمية. ولتسهيل ىذه الطريقة أّلف واخًتع ادلعِجم ادلعَجم

بتأليف القاموس  تعلقيكل شيء الذي  ،واللغة العربية ال يزال متعلقا بعلم اللغة
اجم عبادلفردات وادلعاجم. علم ادل جملالا أقربك  ،تأليف ادلعاجمو  فلو عالقة بعلم ادلعاجم

ليف أنظري أما تالعلم الاجم ىو عخر. علم ادلآيف ادلعاجم ذلما عالقة بُت واحد و لتأو 
 جم يعٍت يفبة بُت علم ادلعاجم وتأليف ادلعصورة القرا .تطبيقيالعلم الادلعاجم ىو 

اجم )و العامل عىم العلم عن ادلعاجم يسمي علم ادلصعوبة أخذ احلد بينهما. ومن األ
                                                             

1
 http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/10/40/11n01dg3-ini-sejarah-

perkembangan-kamus-bahasa-arab-di-indonesia (43 Maret 5412)  

http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18n48dg3-ini-sejarah-perkembangan-kamus-bahasa-arab-di-indonesia%20(03
http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18n48dg3-ini-sejarah-perkembangan-kamus-bahasa-arab-di-indonesia%20(03


مل يسمي مبؤلف اجم )و العابة ادلعاجم يسمي بتأليف ادلعأما كتيسمي ادلعجمي( و 
جمة  لك بعلم الداللة ادلع(. علم ادلعاجم وتأليف ادلعجم ذلما عالقة كذ/ادلعِجمادلعجم

يف علم ادلستخدمة يف تلك ادلعاجم. و  جم من اللغاتادلععلم اخلاص الذي موضوعو الك
 .ٕالذي سيبحث ىو ادلعاين يف تلك ادلعاجم اللغات عٌتادلالداللة ادلعجمة  

األدب الدويل أو جملال العلوم الشهَت حنو اللغة و كما ظهرت ا  ،يف ىذا العصر
عاين اليت ادلة. تأليف ادلعاجم ادلتنوعباألجنيب فاستبق الناس لنيل ىذه الفرصة يعٍت 

تغَت دائما تىذه ادلعاين سوعات متبعا بتطور تقدم العصور. و تستخدم يف ىذه ادلعاجم متن
انتشرت ت القددية الستفاء حاجة الناس. و غَت العصور. ألفت ادلعاجم منذ السنواتكما ت

 تلغالادلعجم الجم للغة األجنبية و امن ادلع ،ىذا العامل معاجم متنوعات وسلتلفات يف
 غَت ذلك. صطالحي وادلعجم العلمي و وادلعجم اال اتلدائر ا

دلًتمجون رلال الًتمجة. احبضور ادلعاجم ىو رلال الدراسة و من رلال العلوم احملتاجة 
بادلعجم السديد والدقيق لسهولتهم يف الًتمجة. وكذلك الطالب والطالبات يف  ونحيتاج
وجد كثَت من يليومية حنو اللغة العربية. حياهتم ا يفهم لتعميق اللغة األجنبية و تدراسوسط 

فيو ادلعاين غَت سديد ودقيق  توجد يذربية يف أي مكان كانت. ادلعجم الادلعاجم للغة الع
لك يف عمل الًتمجة. شعرت الباحثة تفهيم اللغة ادلقصودة وكذ على الطالب صعبيس

عجم ادلونيسية كنداإل -ن مثل معجم اللغة العربية ان ادلتساوياهبذه الصعوبة. معجم
 ن. افيهما معنيان سلتلفيوجد ولكن  إليها جا تفيهما كلمة واحدة اليت حن رالعصري وادلنوّ 

بحث عن لل عجميادلالتحليل  اجة إىشعرت الباحثة حب ،تمن ىذه ادلشكال
صطلحات من حث. ادلرت الباحثة للبامن ادلعاجم اليت اخت ةالدقيقو  ةين السديداادلع

قرب اجملال بدراستنا كقسم اللغة ب عند الباحثة ألهنما أأجذ األدبو  للغةرلال علم ا
ادلصطلحات اللغوية معاين  عنيف الفهم  القارئ . وبعد ذلك ستسهلالعربية و أدهبا

 .ةالدقيقو  ةالسديدواألدبية 

                                                             
5 Chaer, Ahmad. Leksikologi dan Leksikografi. (Jakarta: Rineka Cipta. 5442). Hal: 3. 



بأخذ ادلوضوع يعٍت  دتاالبحث فأر ىذا خلفية  شرحت الباحثةما بعد و 
معانيها في معجم المنّور ألحمد ورسون منّور المصطلحات اللغوية واألدبية و "

 "ومعجم العصري ألتابك علي وأحمد زهدي محضر
 

 أسئلة البحث . ب
 :قدم الباحثة أسئلة البحث كما يلىتبناء على خلفية البحث السابقة 

ما عدد ادلصطلحات اللغوية واألدبية يف معجَمْي ادلنّور ألمحد ورسون منّور  . أ
 ؟ رزلض أمحد زىديومعجم العصري ألتابك علي و 

ما معاين ادلصطلحات اللغوية واألدبية ادلنقولة من ادلعجم ادلنّور وادلعجم -ب
 ؟العصري. 

 
 ج. أهداف البحث

 أىداف البحث منها:و 
عدد ادلصطلحات اللغوية واألدبية يف معجَمْي ادلنّور ألمحد ورسون منّور  دلعرفة . أ

  العصري ألتابك علي وأمحد زىدي زلضر. معجمو 
معاين ادلصطلحات اللغوية واألدبية ادلنقولة من ادلعجم ادلنّور وادلعجم  دلعرفة  . ب

 العصري.
 
 د. فوائد البحث

 مها: ت الباحثة أىداف البحث إى قسمُتقسم
 :ةنظريالفوائد ال . أ

نظرية البحث معلومة جديدة وخربة عن اللغة واألدب و  أن يكون ىذا (ٔ
 ة.يالداللة ادلعجم



اصة ولإلنسان أدهبا خبحث مسامها لطلب اللغة العربية و الا أن يكون ىذ (ٕ
بُت معجمُت )معجم  هامعانيادلصطلحات اللغوية واألدبية و  عامة يف معرفة

 .ادلعاين عالعصري ومعجم ادلنور( وأحسن ادلعجم بينهما يف وض
 :ةقييتطبالفوائد ال . ب

وادلعلومات لشعبة اللغة  البحث مزيدا على مصادر الوثائق أن يكون ىذا (ٔ
 ة ادلوجود يف ىذه اجلامعة.صالعربية وأدهبا خا

 .تربية جلميع القراء يف ادلعاملة بُت رلتمعهمالبحث معلومة و  أن يكون ىذا (ٕ

 

 . تحديد البحثه
حتدد  ةالباحث تفكان ،دلرجومناسبا بادلقصود اجها و االبحث مو  ليكون ىذاو 
 ادلنّور(.من معجمُت )العصري و  ةأخوذادل اللغوية واألدبيةادلصطلحات  وىو مجيعالبحث 

 
 و. الدراسة السابقة

مها يبحث عن هبذا البحث و  تان متعلقُت السابقتُتوجدت الباحثة الدراست
 .معجم اللغة

األول ىو البحث  ؛ندونيسية من ناحية ادلختلفةاإلالعربية إى  حبث عن معجم
 Analisis Semantik Leksikal Pada Padanan( "ٕٓٔٓلرومساري مرجتساري )العلمي 

Arab-Indonesia dalam Kamus Al-Munawwir dan Al-Ashri" نتيجة من ىذا البحث .
اجلامعي أن ادلًتجم أكثرىم يستخدمون معجم العصري يف عملية ترمجة النص العريب 

 دلعاين.بالنسبة معجم ادلنّور، ألن ادلعجم العصري من معجم احلديث من جهة تقدمي ا
 Akurasi Padanan Istilah Politik "( ٕٔٔٓي لشكرا نور الفجرى )امعاجلالثاين البحث و 

Ekonomi Arab-Indonesia".  نتيجة من ىذا البحث اجلامعي أن معجم العصري يقدم
ادلعاين البسيطة ونقصان الكمال يف ادلفردات. أما من جهة تقدمي ادلعٌت، معجم 



دم ادلعاين أكمل ادلعاين وحيضر ادلعاين الكثَتة دلصطلح ادلصطلحات االقتصادية يق
 واحدة. وىذا يسهل القارئ يف تفهيم ادلعاين ادلفردات.

واخلالف بُت الدراستُت السابقتُت هبذا البحث وىو يف موضوع البحث. اىتم 
 الدراستُت السابقتُت يف مقارنة مثيل ادلعٌت بُت معجمُت سلتلفتُت، يعٌت بُت معجم ادلنّور

و معجم العصري واآلخر بُت معجم العصري ومعجم ادلصطلحات االقتصادية. أما ىذا 
البحث يهتم يف ادلصطلحات ادلتخصصة )اللغوية واألدبية( ومعانيها يف معجمي ادلنّور 

 ومعجم العصري.
 

 ز. منهج البحث
 . منهج البحث و مدخله1

 ىذا. و كيفيالباحثة يف ىذا البحث ىو ادلنهج ال وستخدمتادلنهج الذي 
 ةال يستخدم اإلحصاء. و جيوز للباحثيبحث ادلظاىر باالعتماد واقعها و دلنهج ا

ه الذي متيزه من ادلنهج الكمي. ىذجبملة اجملموعة. و كتب األرقام اليت تتعلق تأن 
البحث من دراسة وصفية وىي كون ادلنهج يف البحث ادلوضوع اخلاص أو  وىذا

الواقعية الغرض عن ىذا ىو إلقاء الوصف أو تصوير ظاىرة الادلنهج التفكَت أو 
افها مع ارتباط كل الظواىر اليت الشيء تابعا لنظام خاص عن واقعة ما اوص

 .ٖتكون موضوع البحث
يف معاجم اللغة  صطلحاتث ستبحث الباحثة عن داللة ادلالبح يف ىذاو 

يسمي  البحث حتلل الباحثة عن حبثها مناسبا بأىداف البحث. ىذاالعربية و 
حصاء كما ضمن من مجلة وليس األرقام أو اإلمبنهج البحث الكيفي ألنو يت

 .قبلمن شرحت 

                                                             
3
 Lexy, J. Moleong. Metodeologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 

5415). Hal: 6 



شيت اجملال وىي دراسة النمو والتطور ودراسة  إىنهج الوصفي ينقسم ادلو 
. أما الدراسة ٗاحلالة والدراسة التحليلية والدراسة التقابلية والدراسة الطولية

نات أوال مث ع البيامجدراسة التحليلية و ىي البحث ىي ال  ىذاادلستخدمة يف
 لى ادلقصود.عصل حتحيللها الباحثة حىت 

 . مصادر البيانات2
أو  الرئيسية البحث تتكون من ادلصادر ن مصادر البيانات يف ىذاإ

ادلصادر الرئيسية أو األولية . أو ادلصادر الثانوية الفرعية وادلصادر ادلصادر األولية
تؤخذ البيانات يف ىذه احلالة من اجلهة ادلوجودة عندىا البيانات ىي ادلصادر اليت 

أصال. أما ادلصادر الفرعية أو الثناوية وىنا تكون البيانات الالزمة للبحث رلمعو 
. ٘وجاىزه وما على الباحث وقد تكون ىذه البيانات منشورة أو غَت منشورة

نّور يعٍت معجم ادل دونيسيةاإلن -من معجم اللغة العربية فادلصادر الرئيسية تؤخذ 
. وادلصادر ألمحد ورسون منّور ومعجم العصري ألتابك علي وأمحد زىدي زلضر

غَتىا قالة العلمية و الشبكة الدولية و ادلتؤخذ من الكتب وادلعاجم  منها الفرعية
 البحث. ما يتعلق هبذا

 . طريقة جمع البياناتٖ
وادلقالة العلمية  الكتبالبحث مأخوذة من  دة يف ىذاالبيانات ادلوجو 

دراسة الالبحث يسمي ب فكان ىذا للحصول على ادلقصود الشبكة الدوليةو 
واجو الباحثة فيها إى النصوص ادلرتبطة بالبحث تدراسة اليت الىي ادلكتبية و 

 .ٙمباشرا وال يهتم باحلوادث الواقع

                                                             
0 Rahmat, Jalaluddin. Metode Penelitian Komunikasi. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 

1812). Hal: 52-56 
دار وائل: ). . منهجية البحث العلمي القواعد وادلراحل و التطبيقاتعقلة مبيضُتنصار, زلمد أبو .زلمد عبديات, 2 

  .ٖ٘. ص: (111ٔأرضون. 
6 Zed Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. (Jakarta: Yayasan Obor. 5440). Hal: 5 



ة على كتب البحث اجلامعي وادلراجع األخرى طالع الباحثتراجع وت
 البحث. لك شلا يتعلق هبذابكة الدولية وغَت ذوالش

  . طريقة تحليل البياناتٗ
البحث ىو البحث الوصفي الكيفي فاخلطوة  من قبل أن ىذا تذكر 

بيانات تؤخذ من تصوير البيانات وتفسَتىا وحتليلها اعتمادا ادلستعملة يف حتليل ال
مراحل حتليل . و على ما ذكر يف األول حىت تناسب بادلقصود واألىداف ادلرجوة

 البحث كما يلى: ىذا
عدد ادلصطلحات اللغوية واألدبية من معجمي ادلخًتة )ادلنّور حتليل  ( أ

  والعصري(.

  ب(حتليل معاين ادلصطلحات اللغوية واألدبية من تلك ادلعاجم



 الباب الثانيا
 اإلطار النظري

( 2) ،األصول الفرعية ( الداللة اليت تتضمن1ثة عن )ستلقي الباح يف ىذا الباب
، تضمن على األصول الفرعية ( ادلعجم الذي ي3الذي يتضمن األصول الفرعية، )ادلعٌت 

 .( ادلصطلحات اليت تتضمن على األصول الفرعية4و )

 الداللة . أ
 تعريف الداللة.1

مذكر  semantikeاشتقت الكلمات االصطالحية من أصل يوناٍل مؤنث 
semantikos  مصدره كلمة وsema إشارة، وقد نقلت كتب اللغة ىذا أي :

أما  .semantic 1حظي بإمجاع جعلو متداوال بغَت ليساالصطالح إىل اإلنكليزية و 
عليو اسم بعضهم يطلق ض اللغويُت يسميو علم الداللة، و يف اللغة العربية فبع

. يعرف بعضهم بأن علم الداللة 2السيمانتيك أخذ من كلمة اإلصلليزية أو الفرنسية
"دراسة ادلعٌت" أو "العلم الذي يدرس ادلعٌت" أو "ذلك الفرع من علم اللغة الذي 

من  ا. أما يف اللغة اإلندونيسية يطلق عليو السمانتيك أخذ3يتناول نظرية ادلعٌت"
عطاء دبعٌت "إ Semainoدبعٌت "العالمة" أو "الرمز".  semaالكلمة اليونانية وىو 

 .ادلعٌت" أو "يرمز"
واتفق اللغويون على أن السيمانتيك يكون اصطالحا يستعمل يف نظام 

ادلشار إليو )الذي يكون عليو العالقة بُت العالمات اللغوية و  اللغوي الذي يدرس
ارة أخري فرع من فروع علم العالمة أو الرمز ما يكون يف علم اخلارجي( أو بعب
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دبعٌت علم يبحث فيو عن  لذلك اسم السيمانتيك اللغة الذي يدرس ادلعٌت يف اللغة
ع من النظام التحليلية اللغوية وىي النظام الصويت والنظام الصريف ىو فر ادلعٌت و 

يلخص ىذاالبيان بأن السيمانتيك ىو علم من . و 4النظام الداليلالنحوي و النظام و 
الفرع الذي يدرس الشروط فروع اللغة الذي يدرس عن ادلعٌت أو عبارة أخرى ىو 

 توافرىا يف الرمز حىت يكون قادرا على محل ادلعٌت.الواجب و 
 

 عناصر الداللة .2
كذلك يف علم الداللة. ىناك ل شيء ذلم العناصر الىت يبٌت فيو و لك

 منها:  بٍت يف علم الداللةالعناصر الىت 
 الرمز والعالمة . أ

و يكونا النظرية اليت يسمى  مة من عناصر اليت توجد يف اللغةالعالالرمز و 
ب بسيمييوتيك. سيمييوتيك لو ثالثة جوانب اليت يتعلق بعلم اللغة وىي جان

 5جانب التداولية.النحوي وجانب الداليل و 
جانب النحوي وىو الدراسة  -ه اجلوانب الثالثة ستبُت كما يلي أوالىذ
ىو البحث عن جانب الداليل و  -قة يف حبوث الذي يعمل معا.ثانياعن العال

جانب التداولية والذي يكون موضيع حبثو  -العالقة بُت الدال وادلدلول. ثالثا
 6ىو العالقة بُت الدال و استعمالو.

( باختصار عن ثالثة جوانب سيمييوتيك أو 1993شرح جاجاسودارما )
 ،النحوي يتعلق دبركب العالماتىو أن الداللة يتعلق بالعالمات و العلم الرمز و 
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نتيجة استعماذلا يف عملية التداولية يتعلق نشأة العالمات واستعماذلا و أما 
 7الكالم.

 ادلعٌت ادلعجمي والعالقة ادلرجعي . ب
ُت ادلعٌت ادلعٌت ادلعجمي من عناصر اخلاص اليت يتضمن العالقة ب

العالقة اليت توجد بُت الكلمة  العالقة ادلرجعي ىوي سيحلل. و الكلمات الذ
ادلرجعيات من العالقة للغة. العالقة بُت الكلمة كالرمز وادلعٌت و العامل خارج او 

 ادلنفصلة. 
ية بشكل الكلمة )العبارة والشروط واجلملة الرمز من عناصر اللغو 

أما يف خربة الناس( و واخلطابة(، وادلرجعيات ىي ادلوضيع ) الواقع واحلقيقة 
 .8ادلفهوم ىو الذي يوجد يف فكرة الناس عن ادلوضيع اليت جسدت بالرمز

 ج. التسمية
( بأن التسمية ىي عملية حبوث الرمز اللغة 1993شرح كريدالكسانا )

لعادة باستعمال اخلزينة يف اتصوير موضيع ادلفاىيم والعمليات وغَتىا. و ل
 9مكن أو باخًتاع الكلمة أو رلموعة الكلمة.يعٍت بتغيَت ادلعٌت ادل ادلوجودة

األمساء ادلعينة لكل اجملال العلمية اخلاصة يسمي بادلصطالح. ادلصطالح 
ة الكلمة الدقيق، ىو اسم خاص أو االسم الذي يتكون من الكلمة و رلموع

لصفات اخلاصة يف رلال ادلعينة. األحوال أو اتظهَت ادلعٌت وادلفاىيم والعملية و 
 .12عريف ىو االسم الذي معطى البيان ادلختصر يف رلال ادلعُتأما التو 
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 أنواع علم الداللة .3
 قسم علم الداللة إىل أقسام الذي فرق دبوضيع حبثو:

 الداللة ادلعجمية . أ
اليت موضوعو ادلعاجم من اللغة. علم ادلعاجم من أنواع علم الداللة 

 ،. فلذلكادلعجميةالبحث يف علم ادلعاجم ىو ادلعاٍل اليت توجد يف تلك و 
ىو ادلصطلح الالزمة  ادلعجميةتسمي دبعٍت ادلعجمي.  ادلعجميةمعاٍل يف تلك 

ادلستخدم يف علم الداللة لتذكَت وحدة اللغة اجملد. الكلمة من وحدة النحوي 
 ،الفرق بينهما. كوحة الداليلو يف اللغة العربية ىو الكلمة. و و مثيل ،الصغَتة

( وتستطيع أن تكّون صحن)كادلكتب والشجرة والكّون اللكسيم من الكلمة 
 من ارتصاف. 

 التداولية . ب
النحوية من قواعد موضوعو ادلعاٍل لتداولية من أنواع علم الداللة و ا

خث عن تركيب الصرف(. الصرف ىو من أنواع علم اللغة يبالنحو )النحو و 
مة عوامل تكوينها. أما النحو يبحث عن عالقة الكلالداخلي من الكلمة وال

 بكلمة أخرى يف تكوين أكرب الًتكيب )العبارة(.
 يةالنحو  الداللة . ج

ىذا توجد علم النحو من أنواع الداللة وموضوع حبثو عن النحو. و 
كذلك دور ادلذكور بوظائف النحو وطبقة النحو و بسبب وجود عناصر النحو 

 النحو.
 داللة اجلملةال . د

النوع ا موضوع اجلملة. ىذداللة اجلملة من أنواع الداللة اليت يبحث عن 
يظهر بسبب وجود ادلشاكل الداليل األخرى و ليس من مشكلة القواعد يعٌت 



ىذه ادلشكلة بداللة اجلملة و  (Verhaar)موضعية اجلملة. لذلك ذكر فَتىار 
 عند رأيو ىذا النوع مل جيذب اىتمام أىل اللغة.

 داللة ادلقصود . ه
اشكال من األساليب  ىو أنواع علم الداللة اليت يبحث عن استخدام 

غَتىا. داللة ادلقصود من اصطالح ادلوجد بفَتىار كااالستعارة وادلفارقات و 
والزم تذكر كمجال الدراسة  ،متساو باصطالح التداولية اليت ذكرىا النقاد

 .11الاألحو عاٌل الكالم مناسبا بالسيياقات و الداللة اليت يبحث عن م

 ب. المعنى

 . تعريف المعنى1

ادلعٌت يف وحدة الكالم  ع علم الداللة ىو ادلعٌت أو قد ذكر سابقا أن موضو 
ا يعّرف عٌت يف عهده يعٌت حينمادلصطالح واستخدم أرسطو م اجلملة.كالكلمة و 

 عند رأيو الكلمة ىو وحدة الصغَتة ولو معٌت.عن الكلمة و 

نبحث عنو الزم أن نعرف أساس  قسم ادلعٌت إىل أقسام متنوعة و قبل
التعريف. معٌت ىو العالقة تعريف ادلعٌت. فلمَت وليونس يفرق عن فهم ادلعٌت و 

 .12ادلوجودة بُت عناصر اللغة

( ادلعٌت ىو العالقة بُت اللغة والعامل الذي اتفقو 2211وعند أمُت الدين )
 13مستخدم اللغة حىت يستطيع أن يُفهم.
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 . عناصر المعنى2

عٌت الكلمة من اجتماع عدة عناصر يضاف بعضها إىل بعض و يتألف م
 حيدده:

شتقاق أو ادلادة األصلية اليت ترجع إليها الكلمة وىي تتألف من األصل اإل - أ
 رلموعة أصوات أو حروف.

 البناء الصريف أو الصيغة. - ب
التاريخ الذي تقلبت فيو فحدد استعماالهتا الكثَتة ووجوه حياة الكلمة و  - ج

حيدد سياق الكالم أو االستعمال يف نص خاص معانيها ادلتعددة و معناىا أو 
 .14أحد ىذه الوجوه أو ادلعاٌل

 . جوانب المعنى3

 :15وىي ( عن جوانب ادلعٌتPateda:1992قسم فاتيدا )

 التعريف . أ
الرسالة ادلقصودة.  التعريف يسمى كذلك بادلوضوع ويشًتك فيو الفكرة و 

األفكار لتكون مواضع فيها ادلوضوع و كل اشياء الىت تكلمنا عنها اشتمل 
 الكالم.

 العاطفة . ب
فرح...(.  ،غضب ،أحواذلا )حزنب العاطفة يتعلق دبوقف ادلتكلم و جان

عاطفة العاطفة. جوانب ادلعٌت ادلذكور بالا اليومية دواما يتعلق بالشعور و حياتن
يف خدم كالمو. ادلثل: "برك اهلل!" تلك اجلملة يستىنا يتعلق دبوقف ادلتكلم و 

 الفرح.السرور و 
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 ج. التنغيم

وّرط ادلتكلم يف متكلم بو. ىذه اجلوانب يالتنغيم ىو موقف ادلتكلم و 
بو. التنغيم يتعلق بُت متكلم لنغمة ادلناسبة بأحوال ادلتكلم و ازبيَت الكلمات و 

 .ةادلستمع الذي يثبت ادلوقف الظاىرة من ادلفردات ادلستخدمادلتكلم و 

 د. األىداف

النتيجة من ىذه عٌت الذي ذلا ادلقصود ادلعُّت. و جوانب ادلاألىداف من 
غَتىا. ضلو العبارة "ال وّرط التفريق العبارة البيانية وادلقنعة والقصصي و اجلوانب ي

األىداف للمستمع أن ال يعد ى!" يف ىذه اجلملة ذلا ادلقصود و تعد مرة آخر 
 اخلطأ ادلرتكب دلرة آخرى.

 أنواع المعنى. 4

ادلعٌت كثَتة. وأبادر ىنا بنوع من تبسيط األمر فأقسم ادلعٌت  أن اخلالف يف
 :16إىل ثالثة أنواع

 ا. ادلعٌت اللغوي

فهو كل ما ديكن أن تدل بو األصوات اللغوية والًتكيب اللغوي على 
ادلعٌت. فادلعٌت حيدد باألصوات اللغوية ويتغَت بتغَت طفيف فيها ادلعٌت سلتلف يف 

الف ر، ب، ف، ن بعضها عن بعض. كما تغَت راح، باح، فاح، ناح، الخت
ادلعٌت بتغَت النغم، ومن ذلك أيضا زلمد. ، زلمد؟ فالنغم سلتلف يف كل من 
اللفظُت. واختالف الصيغ لو أثر على ادلعٌت "كاتب" غَت "كتاب". واختلف 

 النظم يؤثر عل ادلعٌت.
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 ب.ادلعٌت السياقي

استعمل سياق احلال تقصد بادلعٌت السياقي ما يوضحو سياق احلال، و 
بادلعٌت الفٍت الذي استملو أستاذ فَتث وقد كان يأخذ يف االعتبار األقوال 
واألشخاص واألفعال...وغَتمها شلا يكون يف ادلوقف الذي تستعمل فيو اللغة. 
وقد اقًتح، كبداية، احلديث يف سياق احلال عن؛ صفات ادلشًتكُت يف الكالم شلا 

غوي للمشًتكُت والنشاط غَت اللغوي للمشًتكُت يكون لو تأثَت: النشاط الل
)الصمت، الضحك، اإلشارة(، واألشياء اليت قد يكون ذلا تأثَت، وأثر الكالم 

 )ىل كانت استجابة بالكالم أو بغَت الكالم(.

 ج.ادلعٌت االجتماعي

ىو ادلعٌت الذي يفهمو الفرد يف اجملتمع من ألفاظ لغتو، ويتفق معو على 
أفراد اجملتمع، ويتعلمو األطفال إىل أن يكربوا فيفهموا لغة ىذا الفهم بقية 

 رلتمعهم.

ومن اللغويُت من جيعل ادلعٌت ادلعجمي زلصورا يف ادلعٌت اللغوي ولكن 
العادة جرت على أن يوضح ادلعجم ادلعٌت االجتماعي وأن جيعلو األساس فيو، 

شاذا، وقد يثار  وىو يوضح بعض ادلعٌت اللغوي وخاصة ما بًتكو النحو شلا يكون
 فيو ما يوضح ادلعٌت السياقي.

 أسباب تغير المعنى .5
 (Antoinne Millet) يف أوائل ىذا القرن رأى اللغوي الفرنسي انطوان مييو

يسية لتغَت ادلعٌت ىي: اللغوية والتارخيية واألجتماعية. أن ىناك ثالثة أسباب رئ
على ىذا بقولو: "ىذه األنواع الثالثة رلتمعة تستطيع  (Ullmann) يعقب أودلانو 



لكنها مع ذلك ليست جامعة ح حاالت كثَتة من تغَت ادلعٌت، و فيما بينها أن توض
 .17حبال من األحوال"

 لعل أىم األسباب الىت تؤدي إىل تغَت ادلعٌت ما يأتى:و 
 ظهور احلاجة . أ

 الثقايفالتطور االجتماعي و  . ب
 النفسيةادلشاعر العاطفية و  . ج
 االضلراف اللغوي . د
 االنتقال اجملازي . ه
 18االبتداع . و

 
 المعنى و المثيل .6

ادلثيل ىو وحدة ادلعاجم من لغة اذلدف اليت ذلا ادلعٌت ادلعاجم ادلتساو بكل 
إن الًتمجة ىي  اد متساو بًتمجة. والفرق بينهماوحدة ادلعاجم اللغة األصل. ادلثيل ك

يف لغة ة ادلتساوية أو قريبا بشكلو األصلية عملية التحويل اللغة لتحصيل إىل النتيج
. أما ادلثيل ليس من عملية بل نتيجة من 19لو ادلعٌت ادلتساو بلغة اذلدفاألصل و 

ماع الًتادف يف اللغة عملية الًتمجة من لغة األصل إىل لغة اذلدف. وىو من اجت
 البيان.و دة يف موضيع واحد أو بشكل اجلمل أما كالكلمة ادلفر األجنبية، إ

 ادلرادف الًتمجي )الًتادف( . أ
أو ىو اطالق عدة   ،اتفق معناهادف يف اللغة ىو ما اختلف لفظو و الًت 

من أما الًتادف يف علم الداللة ىو "أن يدل أكثر  كلمات على مدلول واحد.
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أسامة و... اليت تعٍت على لفظ على معٌت واحد"، كاألسد والسبع والليث و 
 مسمًّى واحداً.

أشباه الًتادف على  بُت أنواع سلتلفة من الًتادف و من احملدثُت دييز كثَت
 النحو التاىل:

وال يشعر  ،وذلك حُت يتطابق اللفظان سبام ادلطابقة ،الًتادف الكامل .1
ولذا يبادلون حبرية بينهما يف كل  ،أبناء اللغة بأي فريق بينهما

 السياقات.
رجة يدا لدو ذلك حُت يتقارب اللفظان تقاربا شد ،شبو الًتادف .2

مع  ،لذا يستعملهما الكثَتون دون ربفظيصعب معها التفريق بينهما، و 
حول...و -سنة-النوع ضلو: عام اغفال ىذا الفرق. ادلثال من ىذا

 ثالثتها قد وردت يف مستوى واحد من اللغة.
لكن خيتلف كل  ،و يتحقق ذلك حُت تتقارب ادلعاٍل ،التقارب الداليل .3

ادلثال من ىذا النوع ضلو:  واحد على األقل.لفظ من اآلخر دبلمح ىام 
رؤيا. وديكن التمثيل ذلذاالنوع بكلمة كل حقل الداليل على حلم و 

نقصره على أعداد زلدودة من ة، وخباصة حُت تضيق رلال احلقل و حد
 الكلمات.

 1وىو قضية الًتتيب على...وديكن أن يعرف كما يأيت: س ،االستلزام .4

 1إذا كان يف كل ادلواقف ادلمكنة اليت يصدق فيها س 2يستلزم س
ادلثال: إذا قلنا: قام زلمد من فراشو يف الساعة . 2يصدق كذلك س

 العاشرة فإن ىذا يستلزم: كان زلمد يف فراشو قبل العاشرة مباشرة.
ىذا حُت سبلك مجلتان نفس ادلعٌت يف اللغة استخدام التعبَت ادلماثل، و  .5

 واحدة.
 ادف يف اللغة العربية يعود إىل األسباب التالية:إن كثرة الًت 



انتقال كثَت من مفردات اللهجات العربية إىل ذلجة قريش بفعل طول -1
 االحتكاك بينهما.

 أخذ واضعي ادلعجمات عن ذلجات قبائل متعددة.-2
ثَتة كانت مهجورة يف االستعمال تدوين واضعي ادلعجمات كلمات ك-3
 مستبدال هبا مفردات أخرى.و 
 ادلعٌت اجملازي.ي ادلعجمات بُت ادلعٌت احلقيقي و عدم سبييز واضع-4
انتقال كثَت من نعوت ادلسمى الواحد من معٌت النعت إىل معٌت االسم -5

 الذي تصفو.
بل يدل كل منها على  ،إن كثَت من الًتادف ليست يف احلقيقة كذلك-6

يدل عليها  حالة خاصة من ادلدلول زبتلف بعض االختالف عن احلالة اليت
 غَته.

ادلوضوعة وادلشكوك يف عربيتها نتقال كثَت من األلفاظ السامية وادلولدة و ا-7
 إىل العربية.

خباصة عندما كان اخلط حيف يف الكتب العربية القددية، و كثرة التص-8
 .22العريب رلردا من اإلعجام و الشكل

عالقة بُت معنيُت من كلمتُت ادلًتادفتُت توصف  ،أودلانعند زغوستا و 
وىذا بسبب العوامل معناىا أن الكلمتان ادلًتادفتان ال يطابق سباما. بالتجهان. و 

 الظالل ادلعٌت.منها: الوقت وادلكان والشكليات واإلجتماعي واألنشطة و 
 ادلرادف التفسَتي . ب

ستخدم ادلرادف التفسَتي من وحدة ادلعاجم اليت ال يستطيع أن ي
ن أسسو ىناك ادلثيل الًتكيبات. مف. و مباشرة عند ترمجتها غلى لغة اذلد

ادلقصود ىو ادلرادف التفسَتي ادلتضمن بالبيان الواضح. نشأ ىذا الًتكيبات و 
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بسبب ادلثيل السابق كاد ال يقتدر لتحصيل ادلثيل ادلعٌت الواضح. حىت ظهر 
 الغموض يف ادلعٌت. ام و بيان الواضح لتجنب على اإلهبادلثيل ادلتضمن بال

 التضاد . ج
ك نوع من ادلشًت  ىو أن يطلق اللفظة على ادلعٌت وضده. فهو إذاً 

امثلتو األزر: القوة أو ليس األكس. ومن اللفظي، فكل تضاد مشًتك لفظي و 
 الرعيب: الشجاع أو اجلبان. الضعف، وادلوىل: العبد أو السيد، و 

 عربية أمهها:من أسباب وجود ظاىرة التضاد يف اللغة الو 
 داللة اللفظ يف أصل وضعو على معٌت عام يشًتك فيو الضّدان. -1
 انتقال اللفظ من معناه األصلي إىل معٌت آخر رلازي. -2
 اتفاق كلمتان يف صيغة صرفية واحدة. -3
 اختالف القبائل العربية يف استعمال األلفاظ. -4
 21ارباد لفظ مع لفظ آخر مضاد وفقا لقوانُت التطور الصويت. -5

 ادلشًتك اللفظي و ادلبهم . د
وىو كل كلمة ذلا عدة معان حقيقية  ،يقابل ادلشًتك اللفظي ادلًتادف

لة على أو ىو "اللفظ الواحد الدال على معنيُت سلتلفُت فأكثر دال ،غَت رلازية
من امثلتو لفظ "احلوب" الذي يطلق على أكثر من السواء عند أىل اللغة". و 
 ،احلزن ،اذلالك ،ادلسكنة ،احلاجة ،البنت ،ختاأل ،ثالثُت معٌت. منها: اإلمث

 زجر اجلمل.. اخل.  ،رقة فؤاد األم
من سبب ظهور االشًتاك اللفظي يف اللغة العربية إىل عوامل عّدة و 

 منها:
 اختالف اللهجات القددية.-1
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التطور الصويت الذي يطرأ على بعض أصوات اللفظ األصلية من -2
ىذا اللفظ متحدا مع لفظ آخر حيتلف فيصبح  ،حذف أو زيادة أو إبدال

 عنو يف ادلدلول.
انتقال بعض األلفاظ من معناىا األصلي إىل معان رلازية أخرى لعالقة -3
حىت يصبح إطالق اللفظ رلازا يف قوة  ،مث اإلكثار من استعماذلا ،ما

 استخدامو حقيقة.
 ،العوارض التصريفية اليت تطرأ على لفظُت متقاربُت يف صيغة واحدة-4

 22فينشأ عنها تعدد يف معٌت ىذه الصيغة.
مة اليت ذلا معنيُت أو ادلشًتك اللفظي كاد متساو بادلبهمات أو الكل

الفرق بينهما يف تنوع معناىا. ادلشًتك اللفظي تنوعو جاء من الكلمة األكثر. و 
 أما ادلبهمات تنوع معناىا جاءت من اجلملة.

  (homonim) ىومونيم . ه
يوناٍل القدَل "أونوما" دبعٌت اسم و "ىومو" ىومونيم جاءت من لغة 

دبعٌت متساو. ىومونيم لغة ىو اسم متساو لشيء أو لشيء آخر. و يف علم 
أعطى فَتىار تعريف اذلوموًل كما يلي و ىو التعبَت ادلتساو بُت لفظو و  ،الداللة

 شكلو و لو ادلعٌت ادلختلفة بينهما.
  (hifonim)ىيفونيم . و

الداليل أو احلقل ادلعجمي ىو رلموعة من ىيفونيم متساو باحلقل 
و توضع عادة ربت لفظ عام جيمعها. مثال ذلك   ،الكلمات ترتبط دالالهتا

صطلح العام كهيفونيم ىو كلمات األلوان يف اللغة العربية. فهي تقع ربت ادل
-أبيض-أخضر-أصفر-أزرق-تضم ألفاظا كهيفَتنيم ىو: أمحر"لون" و 
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بقولو: "ىو قطاع متكامل من ادلادة اللغوية يعرب عن أسود...اخل. و عرفو أودلان 
 و ليونس بقولو: "رلموعة جزئية دلفردات اللغة" ،رلال معُت من اخلربة"

 ويتفق أصحاب ىذه النظرية على مجلة مبادئ منها:
 ال وحدة معجمية عضو يف أكثر من احلقول.-1
 ال وحدة معجمية ال تنتمي إىل حقل معُت.-2
 لسياق الذي ترد فيو الكلمة.ال يصح إغفال ا-3
 .23استحالة دراسة ادلفردات مستقلة عن تركيبها النحوي-4
 

 ج. المعجم
 تعريف المعجم .1

يف اللغة اإلهبام والغموض، جاء يف لسان العرب: ” َعُجَم ” تفيد كلمة 
وأعجم عموما معناىا: أزال اإلهبام ”. األعجم الذي ال يفصح وال يبُت كالمو” 

أُطِلق على نقط احلروف يف نص القرآن الكرَل اإلعجام( ألنو والغموض. ولذلك 
 24يزيل ما بو من إهبام وغموض.

ولذلك فادلعِجم )بكسر اجليم( اسم فاعل للفعل أعجم، أوضح الغموض 
وأزالو. وادلعَجم )بفتحها( اسم ادلفعول دلا أزيل غموضو، أو مصدر ميمي من 

 الفعل نفسو.

غة ما، مرتبة على هنج معُت، واصطالحا ىو كتاب جيمع كلمات ل
ويشرحها شرحا يزيل غموضها، ويوضح معانيها، مضافا إىل ذلك ما يناسب 
مستخدم ادلعجم من معلومات، وتعُت الباحث على معرفة الكلمة وأحواذلا 
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ومعانيها، واستخداماهتا. جاء يف معجم )أوكسفورد( التارخيي للغة اإلصلليزية 
 :Dictionary 25تعريف مادة  

كتاب خيتص بالكلمات الفردية للغة، أو بعض األصناف ادلعيّنة ” 
منها، يوّضح ضبط اذلجاء، والنطق، وادلعٌت، واالستخدام، ومرادفاهتا، 
واشتقاقاهتا، وتارخيها، أو بعض ىذه احلقائق على األقل. وترّتب ادلفردات 

اسات وفق نظام معُّت دلالءمة اإلحاالت، وتوّضح ادلعلومات ادلعطاة باالقتب
 ”.والّشواىد

وتعريف ادلعاجم اصطالحا عند أمحد بن عبد اهلل الباتلي يف كتبو ىو 
"كتاب يضم عددا كبَتًا من ادلفردات اللغوية مقرونة بشرحها، وتكوين مواده 

  26مرتبة ترتيبا خاصا حبسب طريقة كل مؤلف"

مفهوم اآلخر للمعجم ىو "كتاب يضم أكرب عدد من مفردات اللغة 
شرحها وتفسَت معانيها، مصحوبة ببيان اشتقاقها، وطريقة نطقها وشواىد ويبُت 

تبُت مواضع استعماذلا، والسياق الذي وردت فيو، على أن تكون ادلواد مرتبة 
 .27ترتيبا خاصا، إما على حرف اذلجاء أو  ادلوضوع"

ال يعرّب عن وجهة  –وسيلة تعليمية تزودنا بادلعارف –وأىم ما يتمّيز بو: 
القراءة ادلستقلة لكل ماّدة على  –يتّسم خباصية التفكيك يف مواّده –احبونظر ص

 .28حدة ) للتصفح وليس للقراءة العامة(
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 جماأنواع المع.2
 منها: ،ىناك أنواع من ادلعاجم اليت ألفتها ادلعِجم

 : تفسر ألفاظ اللغة، وتبُت مواقع رليئها يف االستعمال.معاجم اللغة -أ
وردبا … : تتعرض أللفاظ لغة أجنبية، فتشرحها لفظا لفظاالثنائية المعاجم -ب

 ألكثر من لغتُت.
ترتب ألفاظ اللغة وفق معانيها، حبيث  الموضوعية )الموضوع(: المعاجم -ج

صلد كل ما يتعلق هبا من األلوان ” لون ” تبط باللفظ، مثال: تتعرض لكل ما ير 
 على اختالفها واختالف درجاهتا، ومنو: ادلخصص البن سيده.

: تبُت أصل اللفظ، فتذكر ما ىو أصيل منها، وما ىو التأصيلية المعاجم -د
 للجواليقي. دخيل، ضلو )ادلعّرب(

هتتم ” أدب” : هتتم بتطور اللفظ تارخييا، مثل لفظ التاريخية المعاجم -ه
 عناىا وبكل دالالهتا يف كل مراحلها.دب
أو فن ما )يف الطب،  علمب : هتتم جبمع األلفاظ ادلتعلقةالمتخصصة المعاجم -و

 مثل: معجم التذكرة لألنطاكي.…( يف االقتصاد 
العادية؛ حيث  ادلعاجم: تتعدى (Ensiklopedi/الموسوعة )المعارفدوائر  -ز

عرفة الشاملة هبا، نشأة وتطورا، ومدارس ورجاال. مثل  تزيد عن معٌت الكلمة، ادل
… كلمة: رسم: شرحها، مث تعّرف دبذاىبها، وأعالمها، وتزيد البلدان والشعوب 

 .29)دائرة ادلعارف لبطرس البستاٍل(
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 .المعاجم تصنيف .3

يعٍت ذلك كيفية ترتيب مادة ادلعجم، وادلنهج ادلتبع يف ترتيب الثروة اللغوية، 
تسهيل استخدامو، وتلك عملية تواجو ادلعجمي، بعد مجع ادلادة. وخيتلف ل

 ومن التصنيفات:… التصنيف حسب مستخدمي ادلعجم، وغرض وضعو

: ال يتبع أي نظام يف وضع مادتو، مثل معجم )اجليم( التصنيف العشوائي - أ
نو مل ىـ(، فعلى الرغم من أنو رتب ألفبائيا، إال أ 226أليب عمرو الشيباٍل )ت 

 ويورد مادتّو بشكل عشوائي..… يتبع أي ترتيب شكلي أو موضوعي

حبسب ادلوضوعات، مثل: الغريب  ادلعاجم : تصنفالتصنيف الموضوعي - ب
موضوعا رئيسيا،  25 ه(. يشمل 224ادلصّنف أليب عبيده القاسم بن سالم )ت

تتفرع عنها موضوعات فرعية )خلق اإلنسان، النبات، األمراض، الطيور، واذلوام، 
 النساء ..(.

: تصنف ادلداخل حسب انتمائها النحوي والصريف )اسم التصنيف النحوي -ج
، فعل( مع ادلواصفات الصرفية األخرى )ثالثي، الزم، متعد ..( مثل: معجم: 

ه(، 352ان لغة العرب( إلسحاق بن إبراىيم الفارايب )ت )ديوان األدب يف بي
يشمل الكتب )كتاب السامل، كتاب ادلضاعف، كتاب ادلثال، كتاب ذوات 

 …(.الثالثة، كتاب ذوات األربعة، كتاب اذلمزة 

: تقّسم األلفاظ وفق مشتقاهتا، وترتب ترتيبا ألفبائيا، التصنيف الجذري -د
لعربية، ومن أىم ميزاتو: تقدَل األفعال عن األمساء، )ادلعجم الوسيط( جملمع اللغة ا

 …تقدَل اجملرد عن ادلزيد يف األفعال، تقدَل الالزم عن ادلتعدي
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: ينسب إىل اخلليل بن أمحد )العُت(، واتّبعو يف ذلك التصنيف التقليبي -هـ
 األزىري )التهذيب( والقايل )البارع(.

 ىـ(. 538أساس البالغة للزسلشري )ت  ؛مثل :التصنيف األلفبائي -و

تاج اللغة وصحاح العربية )األزىري(، لسان العرب  ؛مثل :ترتيب األواخر -ز
 32ىـ 422)ابن منظور( ت 

 أسباب تأليف المعاجم وفوائدها .4
العناية بفهم أيات القرآن الكرَل؛ حيث أن تفسَت مفرداتو يعُت على معرفة   -ا

 ادلؤلفات يف غريب القرآن.معٌت آياتو. وذلك دبراجعة 
تفسَت األلفاظ الغريبة الواردة يف األحاديث ادلروية عن الرسول ص.م، واآلثار  - ب

 الواردة عن الصحابة والتابعُت رمحهم اهلل تعاىل يف كتب غريب احلديث.
معرفة ادلراد بألفاظ بعض الفقهاء يف ادلتون، وربطها بالتعريفات االصطالحية  - ت

ادلؤلفات اخلاصة بغريب ألفاظ الفقهاء. أو كما يسميو عندىم. وذلك يف 
 بعضهم "لغة الفقو".

 فهم مفردات القصائد الشعرية الغريبة، والقطع النثرية الغامضة.  - ث
تدوين اللغة العربية خشية ضياع شيء من مفرداهتا ال سيما يف حياة  - ج

 فصحائها. واحملافظة عليها من دخول ما ليس من مفرداهتا.
 ادلعضلة بالشكل، ومعرفة نطقها الصحيح. ضبط الكلمات - ح
 بيان اشتقاقات الكلمة وتصرفاهتا ومجوعها ومصادرىا وضلو ذلك. - خ
 ربديد أماكن بعض ادلواقع اجلغرافية، وادلدن التارخيية. - د
حفظت لنا ادلعاجم كمًا ىائاًل من الشواىد الشعرية لوالىا دلاتت مع  - ذ

 أصحاهبا مل ذبمع أشعارىم.
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كربى؛ ال سيما عند تعدد مدلوالت الكلمة واختالف اكتساب ثروة لغوية   - ر
معانيها حبسب سياقها وذلك دليل على سعة ومشول اللغة العربية، وأهنا لغة 
حيٌة ولوٌد معطاء لديها القدرة على تلبية مطالب احلياة احلضارية وال غرو فهي 

 31لغة القرآن الكرَل.
 

 وظائف المعاجم .5
معجم ىو كتاب يشمل فيو ادلفردات والكلمات ويرتب حسب حروف 

ادلعجم اذلجاء أو األجبد ومعو البيان عن معانيها واستعماذلا والًتمجتها. وخيتلف 
أما معجم ضخم، يشغل رللدات كثَتة، ويتفاوت حجم ادلعجم تبعا  ،بادلوسوعة

لغايتو ونوع مستعمليو. وال يهتم ادلعجم كثَتا بادلواد غَت اللغوية )أعالم، جغرافيا، 
وإذا ذكرىا، فبصورة سلتصرة جدا، وربفل هبا …( األقطار، ادلدن، الوديان 

اللغة. أما ادلوسوعة، فإىل ادلوسوعة. يهتم ادلعجم بادلعلومات اللغوية اخلاصة ب
جانب ذلك تعطي معلومات عن العامل اخلارجي؛ادلعجم يشرح الكلمات، 

 وادلوسوعة تشرح األشياء.

الدكتور محيد صديق القاطييب يرى أن القاموس ىو مرادف من ادلعجم ولو 
 الوظائف كما يلى:

 اجياد معاٌل األلفاظ . أ
 تثبيت طريقة نطقو . ب
 تأكيد هتجئتو . ج
 الكلمةلتعريف أصل  . د
 لتفريق بُت الكلمة األصلية و غَت أصلية . ه
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 لتعريف مرادف الكلمة و ضدىا . و
 العبارةاستعمال الكلمات األدبية و  . ز
 32العلم كدائرة ادلعارف . ح

كما قالو القاطييب، ذكر سلتار عمر أن وظائف ادلعجم ىو لتبيُت طريقة  
 ق.كتابة الكلمة ولتأكيد وظيفة تصريفية للكلمة وتثبيت تنغيمها يف النط

 
 في إندونيسياالعربية جم اتطور المع .6

منذ عهد بعيد على يد اللغويُت اذلنود واليونانيُت  ادلعاجم بدأت صناعة
وادلصريُت القدماء والصينيُت، مث منت بعد ذلك على أيدي العرب، ومنهم استفاد 
العربانيون، وغَتىم. وقد انبثقت فكرة ادلعجم الشامل يف أذىان اللغويُت العرب 

اخلليل بن منذ وقت مبكر ال يتجاوز منتصف القرن الثاٍل اذلجري، حينما ألف 
ىـ( معجمو الشهَت / العُت / بطريقة إحصائية  175-122أمحد الفراىيدي )

قامت على مجلة من األسس منها: حجم الكلمة، الًتتيب الصويت، بدء الثاٍل شلا 
 يلي األول.

يف القرون الثالثة التالية، وتنوعت بشكل ال تكاد تعرفو  ادلعاجم مث تتابعت
معاجم اللغات األخرى، فرُتبت إما حبسب األلفاظ، أو حبسب ادلعاٍل، ورتبت 

 ادلعاجمب األبنية )األوزان(، ورتبت معاجم األلفاظ صوتيا أو ألفبائيا، أو حبس
 .33األلفبائية حسب األوائل أو األواخر

االصلليزي، مسوال جهنسون يقول أن وظيفة ادلعجم ىو حفظ أىل ادلعجم 
خلوص اللغة. و أما سلتار عمر يقول أن وظيفة ادلعجم ىو لتبيُت طريقة كتابة 

 ادلفردات و وظيفتو اآلخر ىو لتثبيت تصريف الكلمة و كذالك ضغطها.
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عريب أو -نرى من تاريخ تطور ادلعجم العريب يف اندونيسيا، أندونيسي
 ونيسي كانت، جيّرب دوران مها دور األول و دور التطور.أند-عريب

 
 المصطلح . د

 عهانو أتعريف المصطلح و  .1

ة الىت بالضبطو تعرب عن ادلعٌت ادلصطلح ىو الكلمة أو انضمام الكلم
الصفة اخلاصة يف رلال معينة. علم ادلصطلحات أو والفكرة والعملية واألحوال و 

استخدامو. ادلصطلح ىو الكلمة أو انضمام الدراسة عن ادلصطلح و  وادلصطلح ى
طلحات يشمل عن تكوين الكلمة ادلستخدمة يف سياقة معينة. موضوع علم ادلص

 . 34دراسة ادلصطلح باحلضارةادلصطلح و 

وتعريف ادلصطلح يف معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب ىو 
ادلعرفة أو بفّن ما,  "رلموع الكلمات والعبارات االصطالحية ادلتصلة بفرع من فروع

أو الكلمات والعبارات اخلاصة بعامل معُت يف بسطة وعرضو لنظرية من 
  35النظريات".

ادلصطلح العام. اىل قسمُت، مها: ادلصطلح اخلاص و ادلصطلح ينقسم 
معانيها زلدودة يف رلال معُت. أما خلاص ىو الكلمة الثي استخدامها و ادلصطلح ا

يت تكون عناصر اللغة العامة. عملية تكوين ادلصطلح ادلصطلح العام ىو الكلمة ال
 .36سبّر بالتماثل أو بالًتمجة

على ىذه الفروع؛ ربليل الفكرة وبنائها  رلال لعلم ادلصطلح يشمل
يف مشكلة  ادلصطلح ادلصنوع لتلك الفكرة و حبث ادلعاٍلادلستخدم يف رلال معُت و 
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أدار مجيع ادلصطلح للغة ادلتنوعة و اوي بُت تثبيت التس ،ادلصطلح للغتُت أو أكثر
 .37تكوين ادلصطلح اجلديدة إذا احتيجح و ادلصطل

اختلف ادلصطح بالكلمة، الكلمة ذلا معٌت العام وادلصطلح لو معٌت 
لثابت. ىذا الثبات ألن ادلصطلح استخدم فقط يف رلال العلم ادلعلوم. إذن 

 .38ادلصطلح بدون السياقة الكلمة لو معٌت اخلاص
 

 األدبيةالمصطلحات اللغوية و  .2
 علم اللغة . أ

علم اللغة ىو علم عن اللغة أو العلم الذي موضوعو ىو اللغة. عرف 
اخللِّ عن علم اللغة كعلم يبحث يف اللغة. و عرف جرجي زيدان علم اللغة ىو 

حث عن اللغة من من جهة ادلنقوش وغَت منقوش، أما إمام العم الذي يب
 .39اللغة كعلم يبحث عن اللغة من كل جهةول مؤمنُت عرف علم فسي

موضوعو وأداة يعٍت وجود االهبام بُت  ،علم اللغة لو خصوصية بنفسو
اللغويُت يشرح يبُت اللغة باللغة. فإذا علم اللغة ىو العلم  تطويره وىي اللغة.

باللغة  يبحث عن اللغة؛ علم الذي أول وأخر حبثو عن اللغة يف اللغة و 
 .42كذلك

 دباأل . ب
يف لسان العرب، األدب يعٌت الدعاء، وقيل للصنيع يدعى إليو يذكر 

الناس مدعاة و مأدبة. واألدب الذي يتأدب بو األديب من الناس، مسي أدبا 
ألنو يأدب الناس إىل احملامد و ينهاىم عن ادلقابح، ويف ىذا احلديث عن ابن 
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يف احمليط: مسعود "إن ىذا القرآن مأدبة اهلل يف األرض فتعلموا من مأدبتو" و 
-بالفتح-الظرف وحسن التناول. وأّدبو: علمو فتأدب، واألدب-زلركة-األدب

. وكانت كلمة "األدب" 41العجب، كاألدبة بالضم، وأدب البحر: كثرة مائو
و أما يف اللغة اإلصلليزية ىو  Susastraأو  Sastraاللغة اإلندونيسيا ىو 

Literature. 
التعبَت اجلميل عن معاٌل احلياة والتعريف ادلشهور عن األدب ىو 

وتصوير البارع لألخيلة الدقيقة وادلعاٌل الرقيقة وادلثقف للسان وادلرىف للحس 
وادلهذف للنفس وادلصور للحياة اإلنسانية وادلعرب عما يف النفس وخلجات 

 .42وعواطف وأفكار
يذكر علي أمحد أن لألدب معنيان: معٌت عام وأخر خاص. وادلعٌت عام 

ىو اإلنتاج الفكري العام لألمة. أما األدب دبعناه اخلاص فهو التعبَت لألدب 
عن ذبربة شعورية يف صورة موحية أو ىو تعبَت موح عن قيم حية ينفعل هبا 
ضمَت الفنان تنبثق عن تصوير معُت احلياة و االرتباط فيها بُت اإلنسان والكون 

 .43وبُت بعض اإلنسان وبعضهم
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 الباب الثالث
 نات وتحليلهااعرض البي

لمحة عن المعجم المنور والمعجم العصري والمعجم المصطلحات العربية في  - أ
 اللغة واألدب 

 المعجم النّور-1

معاجم اللغة العربية إىل اندكنيسية كىو من  من كاحدمعجم ادلنٌور ىو 
ادلعجم الكامل كأشد غلظا كمشهورا يف إندكنيسيا. استخدـ ىذاادلعجم كثَت من 
الطالب دلعرفة ترمجة كمعاىن ادلفردات العربية إىل اندكنيسيا ك كذالك لتكوف ادلرجع 

طبعت دلرة  دلفرة ترمجة كتب الصفراء. دخل ىذا ادلعجم يف فصيلة ادلشهور ألنو قد
أخرل لكل السنة. كلتكميل ىذا ادلعجم ألفت اآلف طبعة ادلعجم اللغة اإلندكنيسي 
إىل اللغة العريب. معجم ادلنور ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو معجم الطبعة الرابع 

 صحفة. ُُٗٓعشر كمجل صفحتو 
ألف ىذا ادلعجم الثحُت احلاج أمحد كرسوف منٌور، مدير مدرسة ادلنٌور  

ؾ يوغياكرتا. ىذا ادلعجم احدل من الًتكة العلمية للحاج أمحد كرسوف منٌور. كرابيا
علمو من صغره احلاج علي مكسـو ك من بُت طالبو استحق احلاج أمحد كرسوف 

 .ُأكثر من مفردات اللغة
رتب ىذا ادلعجم حسب أصل الكلمة، مثل يف حبث كلمة "صاف" ال صلده 

ف -ك-أصلو يعٌت نبحثو يف ترتيب صف، كلكن نعده إىل -ا-يف ترتيب حرؼ ص
ألف "صاف" أصلو ىو "صوف". إذا يف حبث الكلمة من ىذا ادلعجم الـز أف هنتمو 
ىل ىذه الكلمة كلها من حركؼ األصلية أك فيو حرؼ زائدة. إذا كل حركفها 
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أصليو فنبحثو حسب أكؿ حركفها. كلكن إذا فيها حرؼ زائد فنعدىا إىل حركفها 
 األصلية.

ادلعجم مبختصرات ك العالمت أك الرموز لتسهيل من يستعمل  كٌمل ىذا
 ىذا ادلعجم يف تفهيم ادلفردة ادلوجودة، منها:

عالمة صلم )*( ادلستخدـ يف أكائل ادلادة، لتفريق بُت مادة مبادة أخرل.  -
 مثل:

 يكتب...-*كتب
 يكنس...-*كنس

 ( دٌؿ على تكرير الكلمة قبلها. مثل:-. عالمة الشرطة )-
 أكال-*أكل

 الطعاـ: تناكلو-
 اجللد-
 حقو: ىضمو-

 (، دٌؿ على حركة عُت الفعل لفعل ادلضارع. مثل:ُ ِـ َعالمة) -
 بسطان  ُـ*بسط 

 ّٔران  َـ*ّٔر 
أما ادلختصرات منها: حرؼ "ج" دؿ على مجع ك"ـ" دؿ على مؤنث 
ك"دخ" دؿ على تلك الكلمة من لغة أجنيب. ككذالك يف معجم اللغة االندكنيسي 

  dsb ،kpd ،.ِdll ygاستخدـ فيها ادلختصرات منها: 
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 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. (Surabaya: 
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 المعجم العصري-2

ألف ىذا ادلعجم احلاج أتابك علي ك أمحد زىدم زلضر ك مها من فٌعاؿ 
معهد كرابياؾ يوغياكرتا. ىذاادلعجم العصرم اعطى السهولة يف استعمالو ألف رتب 
حسب ترتيب اذلجائي. إذا يف حبث ادلفردة أك الكلمة ال نعده إىل أصل الكلمة بل 
نبحثها حسب أكائل احلركؼ من األلفاظ مباشرة. معجم العصرم ادلستخدـ يف ىذا 

 صحفة. َِّٓتو البحث ىو معجم الطبعة التاسع كمجلة صفح
 من مزية ىذا ادلعجم كما يلي:

سهل االستعماؿ، ألف البحث من الكلمة  مباشرة حسب أكائل حركفها  .ُ
أم ال نعدىا إىل أصل الكلمة. إذا أسرع ادلستخدـ ىذا ادلعجم يف اجياد 

 ادلفردة أك األلفاظ.
مثيل ادلعٌت ادلستخدـ يف ىذا ادلعجم بعيد عن الغموض كادلصطالح  .ِ

 كىذا يقصد االبتعاد عن استطاؿ الًتمجة. القدمية.
( لتكرير الكلمة -سلالف مبعجم أخرل الذم يستخدـ العالمة الشرطة ) .ّ

أك اجلملة، فهذا ادلعجم يكرر ادلفردات أك األلفاظ دلرة أخرل لتسهيل 
ة.  القارئ ك ابتعاده عن احًلَتى

االحتياج يف مصطلحات ادلعُت اعطى ىذا ادلعجم ادلعٌت العجمى إذا نراه  .ْ
فيو. ك يقصد ىذا لتسهيل القارئ يف فهم تلك ادلعاىن ألف فيو ادلعٌت 
ادلشهور يف أذنينا. مثل: كلمة "غوغائية" معناه يف اندكنيسي 

"kepandaian menghasut rakyat فنكتب حتت قوسُت معناه "
"demagogisme." 



من  دلصطلحات أك األمساء احملتاجة بالصورة فاعطى فيو الصورة، كليس .ٓ
قليل معاىن ادلفردات الصعبة يف حبث مثيل معانيها أك ترمجتها يف لغة 

 .ّاالندكنيسي كأمساء احليواف ك النبات كأعضاء اجلسم ك غَتىا

 المعجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب-3

معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة كاألدب ىو معجم اخلاص كفيو 
ألدب العريب يف شىت نواحيها، إما من أدب كمعافو ادلصطلحات ادلتعلقة باللغة كا

كبيافو كبديعو كضلوو كصرؼو كعركضو كقواؼو كذلجاتو كجتويدو كفرؽو كتفسَتو كحديثو 
كغَت ذلك. ألف ىذا ادلعجم رلدم كىبو ككامل ادلهندس. رتب ىذا ادلعجم ترتيبا 

 ألفبائيا، يعن الًتتيب حسب أكائل احلرؼ من ادلفردات.
لفائدة ىذا ادلعجم، بذؿ ادلؤلف جهدا كبَتا يف البحث عن كادتاما ل 

ادلصطلح اإلصلليزم للمصطلح العريب يف مؤلفات كبار ادلستشرقُت، ككضعو ادلؤلف 
ك أعٌد ادلؤلف يف ىذا ادلعجم كضع ادلصطلح العريب جبانب ادلصطلح العريب. 

دلستشرقُت من باحلركؼ الالتينية، حسب نطقو يف العربية، على ضلو ما فعل كبار ا
 قبل.

استخدمت الباحثة ىذا ادلعجم لتكوف معيار الٌدقة عن معاين ادلوجودة 
 كادلرجع يف حبث ادلصطلحات ادلقصودة يف ىذا البحث العلمي.

 
 العصريعدد المصطلحات اللغوية واألدبية ومعانيها في معجم المنّور ومعجم -ب

كادلصطلح من جهة  شلا مضى شرحت الباحثة عن الداللة كادلعٌت كادلعجم
ا من ىذا البحث لبِّ كيف ىذا الباب ستبحث الباحثة  تعريفها كأنواعها كعناصرىا,
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معجم ادلنٌور  بُت معاينمعانيها كمقارنة ادلعاىن ك ادلصطلحات عدد  العلمي كىو حتليل
 كمعجم العصرم. 

جم اعجم العصرم من معادلعجم ادلنٌور ك ادلكما حبثت الباحثة من قبل، 
معجم مفردات ما مزية خاصة. أك ادلعجم الذم يتضمن من لغتُت كذل الثنائيةاللغوية 

كىو تنظيم ادلفردات ادلعجم كفق أكائل أصوذلا  اادلنٌور رتبت ترتيبا ألفبائيا العام
. أما ْكحسب الًتتيب اذلجائي العادم ادلعركؼ اليـو كمبراعاة أكؿ أصوؿ الكلمة

ب أكائل با نطقيا كىو تنظيم ادلفردات حسمعجم العصرم رتبت ترتيمفردات 
 رجاعها إىل أصل الكلمة.احلركؼ من ادلفردات دكف إ

الكلمة أك انضماـ الكلمة ادلستخدمة يف فادلصطلحات اللغوية كاألدبية ىي 
اللغوية كاألدبية؛ مجيع ادلصطلحات ادلرتبطة ك ادلتعلقة مبجاؿ علم اللغة ك  سياقة

للغوية منها؛ االشتقاؽ كالًتادؼ كتأنيث الكلمة األدب. من مثاؿ ادلصطلحات ا
 كغَتىا. أما من ادلصطلحات األدبية منها؛ الشعر كالنثر كالذكؽ ك غَتىا. 

معجم ادلنٌور ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو معجم ادلنٌور ألمحد كرسوف منٌور 
 يبلغ عددرابعة عشر الذم من اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنيسيا، كىو من الطبعة ال

. كمعجم العصرم ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو معجم ةصحف ُُٗٓتو اصفح
 دم زلضر، كىو الطبعة التاسعة الذم يبلغ عددالعصرم ألتبيك علي كأمحد زى

 .ةصحف َِّٓتو اصفح
حبثت الباحثة ادلصطلحات اللغوية كاألدبية من معجمُت سابقُت، أف بعد  

إلجابة مرتبة ترتيبا ىجائيا قدمت ىذا اجلدكؿ وجدت الباحثة ىذه ادلصطلحات ك ف
 ما بعد.فيو التحليل عن يأيتكس ،أسئلة البحث
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 باب اذلمزة

ادلعٌت يف معجم  ادلعٌت يف معجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

 رقم لفظ

 ,Kata tanya (apakah ادلصطلح اللغوم

adakah) 

Hamzah istifham 

(untuk bertanya) 
)مهزة اإلستفهاـ(أى   ُ 

 Aliran bebas (boleh ادلصطلح األديب

berbuat 

sekehendaknya) 

Paham serba boleh 

(libertinisme) 
 ِ إًبىاًحيَّةه 

 Golongan dari aliran ادلصطلح األديب

khawarij 
 ّ إًبىاًضيَّةه  -

بًٍتكىاره ا Penciptaan Inovasi ادلصطلح اللغوم  ْ 
 Yang berhubungan - ادلصطلح األديب

dengan hal romantis 

(sastra) 

يّّ اعً دى بٍ إً   ٓ 

 Aliran romantisme - ادلصطلح األديب

(sastra) 
ةه يَّ اعً دى بٍ إً   ٔ 

 ,Perubahan ادلصطلح اللغوم

penggantian 

Penggantian, 

perobahan 
اؿه دى بٍ إً   ٕ 

ـه  Samar, tidak jelas Kebingungan, samar ادلصطلح اللغوم  ٖ إًبٍػهىا
األديبادلصطلح   - Paham klasik, 

klasikisme 
ةه ستػّْبىاًعيَّ ا  ٗ 

 ,Penetapan ادلصطلح اللغوم

pengukuhan, 

pengiyaan (itsbat) 

Pengukuhan, 

konfirmasi 
 َُ إًثٍػبىاته 

 ُُ ًإمٍجىاًلّّ  Secara keseluruhan Bersifat umum ادلصطلح اللغوم
 ُِ ًإٍحسىاسه  Rasa  Sensasi, perasaan ادلصطلح األديب
 ُّ أىٍخطىله  Yang kotor mulutnya Omong kosong ادلصطلح األديب
طه   Campuran  Campuran ادلصطلح األديب  ُْ أىٍخالى
ؼه رٍ حى  أىكٍ  اةه دى أى  Alat  Huruf, alat ادلصطلح اللغوم  ُٓ 
فً يٍ رً عٍ التػَّ  اةي دى أى  Adat ta’rif Kata sandang ادلصطلح اللغوم  ُٔ 

األديبادلصطلح   Kesopanan Mengadakan jamuan 

(makan) 
به دى أى   ُٕ 

 Mengenai sastera Berhubungan dengan ادلصطلح األديب

sastra/kesusastraan 
يبّّ دى أى   ُٖ 



 Hal memasukkan satu ادلصطلح اللغوم

huruf ke yang lain 

(idghom) 

Hal memasukkan 

satu huruf ke huruf 

lain 

ـه   ُٗ ًإٍدغىا

 ,Penggabungan ادلصطلح األديب

penyatuan, 

pemasukan 

Penggabungan, 

peleburan, fusi 
 َِ ًإٍدمىاجه 

 ُِ أىًدٍيبه   Sastrawan  Sastrawan ادلصطلح األديب
 /Hal berbicara ادلصطلح األديب

melakukan sesuatu 

tanpa persiapan 

Improvisasi, 

spontanitas 
ٍرجًتىاؿه ا  ِِ 

اللغومادلصطلح   - Hal tidak 

menggunakan kata 

sandang dalam 

susunan kata 

: ًإمٍهىاؿي  ًإٍردىاؼه
أىدىكىاتي الرٍَّبًط يفٍ 

 اجلٍيٍملىةً 

ِّ 

 ِْ أىٍزمىةه   Krisis, kemelut Krisis ادلصطلح األديب
اءه نى ثػٍ تً سٍ ا Pengecualian  Pengecualian ادلصطلح اللغوم  ِٓ 
 Pendekatan secara ادلصطلح األديب

berangsur-angsur 

Pendekatan secara 

berangsur-angsur/ 

persuasi 

ٍسًتٍدرىاجه ا  ِٔ 

 ,Pertanyaan ادلصطلح اللغوم

permintaan 

keterangan 

Pertanyaan 

(interogasi) 
ـه هى فٍ تً سٍ ا ا  ِٕ 

 ,Isti’arah Metafora, kiasan ادلصطلح األديب

gaya bahasa 
ٍسًتعىارىةه ا  ِٖ 

 ,Bersifat metafora - ادلصطلح األديب

kiasan 
ٍسًتعىارًمٌ ا  ِٗ 

 Yang diperlihatkan Berkenaan dengan ادلصطلح األديب

show/ pertunjukan 
ٍسًتٍعرىاًضيٌ ا  َّ 

 ,Permulaan  Hal memulai ادلصطلح األديب

membuka, 

pembukaan 

ؿه   ُّ ًإٍسًتٍهالى

 Hikayat, cerita yang ادلصطلح األديب

tidak ada asal usulnya 

Kisah, hikayat, 

legenda (mitos) 
 ِّ أيٍسطيٍورىةه 

 Gaya bahasa Cara/gaya ادلصطلح األديب

pengungkapan 

(dalam kata-kata, 

penulisan) 

به وٍ لي سٍ أي   ّّ 

 Berkenaan dengan - ادلصطلح األديب

gaya bahasa 
يبٌ وٍ لي سٍ أي   ّْ 

 Berkenaan dengan - ادلصطلح األديب

gaya bahasa 
)ج  ةه يَّ بً وٍ لي سٍ أي  ّٓ 



(اته يَّ بً وٍ لي سٍ أي   
مه سٍ ا Isim (kata benda) Isim, kata benda ادلصطلح اللغوم  ّٔ 
 ّٕ اٍسمي ًإٍسًتٍفهىاـو  - Kata tanya ادلصطلح اللغوم
 Isim isyarat (kata ادلصطلح اللغوم

petunjuk) 

Isim isyarat  اٍسمي ًإشىارىةو ّٖ 
 Isim tashgir - ادلصطلح اللغوم

(diminutive-Ing) 
ٍَتو غً صٍ تى  مي سٍ ا  ّٗ 

-Isim tafdhil (elative - ادلصطلح اللغوم

Ing) 
لو يٍ ضً فٍ تػى  مي سٍ ا  َْ 

 Isim jamak - ادلصطلح اللغوم

(collective noun-Ing) 
عو مجىٍ  مي سٍ ا  ُْ 

 Isim jenis Isim jenis (generic ادلصطلح اللغوم
noun-Ing) 

سو نٍ جً  مي سٍ ا  ِْ 
 Isim ‘alam (nama ادلصطلح اللغوم

diri) 

Isim alam (proper 

noun/proper name-

Ing) 

مو لى عى  مي سٍ ا  ّْ 

 Isim ain (concrete - ادلصطلح اللغوم

noun-Ing) 
ٍُتو عى  مي سٍ ا  ْْ 

 Isim fa’il (active - ادلصطلح اللغوم

participle-Ing) 
لو اعً فى  مي سٍ ا  ْٓ 

-Isim fi’il (invinitive - ادلصطلح اللغوم

verbal noun-Ing) 
لو عٍ فً  مي سٍ ا  ْٔ 

 Isim marrah (nomen - ادلصطلح اللغوم

visic-Ing) 
ةو رَّ مى  مي سٍ ا  ْٕ 

 Kata benda abstrak Isim makna (abstract ادلصطلح اللغوم

noun-Ing) 
ٌتى عٍ مى  مي سٍ ا  ْٖ 

 Isim maf’ul (passive - ادلصطلح اللغوم

participle-Ing) 
ؿو وٍ عي فٍ مى  مي سٍ ا  ْٗ 

 Isim maushul - ادلصطلح اللغوم

(passive pronoun-

Ing) 

ؿو وٍ صي وٍ مى  مي سٍ ا  َٓ 

 Isim nakirah - ادلصطلح اللغوم

(common noun-Ing) 
ةو رى كً نى  مي سٍ ا  ُٓ 

 ,Isnad, predikat Isnad, predikat ادلصطلح اللغوم

pernyataan 
اده نى سٍ إً   ِٓ 

 Tanda, petunjuk ادلصطلح اللغوم

(indikasi) 

Tanda, petunjuk, 

isyarat, indikasi 
 ّٓ ًإشىارىةه 

 Isytiqaq  Kata yang terbentuk ادلصطلح اللغوم

dari kata lain, tidak 

asli (derivative-Ing) 

ٍشًتقىاؽه ا  ْٓ 

 ٓٓ ًإٍشرىاًقيَّةه  Paham iluminisme - ادلصطلح األديب



 ,Istilah (terminologi ادلصطلح اللغوم

idiom) 

Istilah, ungkapan, 

idiom 
حه الى طً صٍ ا  ٓٔ 

-Tambahan  Struktur kata mudlof ادلصطلح اللغوم

mudlof ilaih 
 ٕٓ ةه افى ضى إً 

 ,Penyimpangan - ادلصطلح األديب

pelanturan dari 

pokok bahasan 

 ٖٓ ًإٍضرىابه 

 ,Menyembunyikan ادلصطلح األديب

merahasiakan 

Penghilangan kata 

dalam kalimat, elipsis 
 ٗٓ ًإٍضمىاره 

 َٔ ًإٍطنىابه  Hal melebih-lebihkan  Hal melebih-lebihkan ادلصطلح األديب
 Berkata dengan gaya ادلصطلح األديب

bahasa yang amat 

indah 

Hal mengagumkan/ 

melemahkan 
 ُٔ ٍعجىازه ا

 Ilmu bentuk, susunan ادلصطلح اللغوم

kalimat 

I’rab, ilmu tentang 

bentuk/susunan 

kalimat 

ابه رى عٍ إً   ِٔ 

 ,Pengi’raban I’rab, analisis ادلصطلح اللغوم

penguraian kalimat 

sesuai kedudukannya 

ابه رى عٍ إً   ّٔ 

 I’rab, perubahan - ادلصطلح اللغوم

akhir kalimat/ bentuk 

kata 

ابه رى عٍ إً   ْٔ 

 Berhubungan dengan - ادلصطلح اللغوم

i’rab, 

sintaktik,analitik 

ايبّّ رى عٍ إً   ٔٓ 

 Yang kabur ادلصطلح األديب

pengelihatannya siang 

malam 

Yang lemah 

pengelihatan 
 ٔٔ أىٍعشىى

: غيليوّّ   Hal melebih-lebihkan Hiperbola ادلصطلح األديب  ٕٔ ًإٍغرىاؽه
 Platonisme, aliran - ادلصطلح األديب

filsafat plato 
طيٍونًيَّةه   ٖٔ أىٍفالى

 ,Pengutipan  Pengutipan ادلصطلح اللغوم

penyalinan 
ٍقًتبىاسه ا  ٔٗ 

ٍقًتىاضه ا  Pinjaman  Peminjaman ادلصطلح اللغوم  َٕ 
ـه   Menyisipkan - ادلصطلح اللغوم  ُٕ ًإٍقحىا
 Cerita pendek, novel - ادلصطلح األديب

pendek 
ٍقصيٍوصىةه أى   ِٕ 

 Sajak yang tak - ادلصطلح األديب

beraturan, prosa 
 ّٕ ًإقٍػوىاءه 

اؿه ثى مٍ أى  Peribahasa, pepatah Pepatah, peribahasa ادلصطلح األديب  ْٕ 



 Bentuk perintah (fi’il) Amar, bentuk ادلصطلح اللغوم

perintah/ imperative 
ره مٍ أى   ٕٓ 

(طو رٍ شى  ؼي رٍ )حى  فٍ إً  Jika - ادلصطلح اللغوم  ٕٔ 
(يو فٍ نػى  ؼي رٍ )حى  فٍ إً  Tidak - ادلصطلح اللغوم  ٕٕ 
 Menjadikan - ادلصطلح اللغوم

muannats (berjenis 

perempuan) 

ةى مى لً كى الٍ  نَّثى أى   ٕٖ 

 ,Penyusunan ادلصطلح األديب
penulisan 

Style/gaya penulisan  إًٍنشىاءه ٕٗ 
 Impresionisme - ادلصطلح األديب

(gaya/aliran dalam 

melukis, sastra, 

musik) 

ٍنًطبىاًعيَّةه ا  َٖ 

 Syair sindiran, ejekan Cercaan dalam ادلصطلح األديب

bentuk tulisan, satire 
ٍىًجيَّةه أى   ُٖ 

 Hai (kata seru) Hai, ai (untuk ادلصطلح اللغوم

memanggil) 
(اءً دى لنّْ )لً  مٍ أى   ِٖ 

 Dhomir munfashil ادلصطلح اللغوم

mansub (kata ganti 

nama) 

: ضىًميػٍره إًيَّا -
 مينػٍفىًصله مىٍنصيٍوبه 

ّٖ 

 ,Yang ringkas Dengan ringkas ادلصطلح األديب

singkat 
 ْٖ ًإجٍيىازه 

 ٖٓ إًٍيطىاءه  Pengulangan sajak - ادلصطلح األديب
 ,Penyelarasan ادلصطلح األديب

penyerasian suara 

Ritme   إًيٍػقىاعه ٖٔ 
 ٕٖ ًإمٍيىاءه   Pantomim - ادلصطلح األديب

 

 باب الباء

لفظال ادلعٌت يف ادلعجم العصرم ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة  الرقم 
 Huruf kedua abjad ادلصطلح اللغوم

Arab 
 ُ الباء -

 Huruf jir ادلصطلح اللغوم
Huruf jar (di, dengan, 

melalui) 
 ِ ب )حرؼ جر(

ره حبىٍ  Laut  Wazan (not) syiir ادلصطلح األديب  ّ 
ؿه دى بى  Ganti, pengganti Badal dalam ilmu ادلصطلح اللغوم  ْ 



nahwu 

 - ادلصطلح األديب
Susunan kata yang 

indah, retorikal 
 ٓ بىًدٍيًعيّّ 

غىةه  Kefasihan Kefasihan, kejelasan ادلصطلح األديب  ٔ بىالى
 ’Bina ادلصطلح اللغوم

Konstruksi, susunan 

kalimat 
 ٕ بًنىاءه 

  Penjelasan ادلصطلح األديب
Kefasihan, bentuk 

yang baik 
 ٖ بػىيىافه 

 ٗ بػىٍيتي ًشٍعرو  Bait sya’ir Bait syi’ir ادلصطلح األديب
 

 باب التاء

يف ادلعجم  ادلعٌت ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 Huruf ketiga dari ادلصطلح اللغوم

abad Arab 

Ta’, huruf ketiga 

hijaiyah 
 ُ ت: التاء

 - ادلصطلح اللغوم
Huruf jar untuk 

qasam (sumpah) 
 ِ ت )حرؼ جر(

عه ابً تى  Yang mengikuti Tabi’, oposisi ادلصطلح اللغوم  ّ 
 Menjadi muannats ادلصطلح اللغوم

(berjenis 

perempuan)  

Hal menjadikan 

muannats, berjenis 

perempuan 
ثه يٍ نً أٍ تى   ْ 

 - ادلصطلح اللغوم
Berbentuk muannats, 

berjenis perempuan 
ةي مى لً كى الٍ  تً ثى نػَّ أى تى   ٓ 

 ادلصطلح اللغوم
- 

Tatsniyah 

(bentuk/arti yang 

menunjukkan) dua  
ةه يَّ نً ثٍ تػى   ٔ 

سه يٍ نً جتىٍ   Berjenis  Paronomasia ادلصطلح اللغوم  ٕ 
 ,Miring ادلصطلح اللغوم

menyimpang 

Penyimpangan, 

distorsi, pemutar 

balikan makna 
 ٖ حتىٍرًٍيفه 

 ٗ ختىىيُّله   Khayalan  Imajinasi ادلصطلح األديب
 ادلصطلح اللغوم

- 

Hal menjadikan 

berjenis/berbentuk 

laki-laki, mudzakkar 
ره يػٍ كً ذٍ تى   َُ 



 ادلصطلح اللغوم
- 

(Penggolongan) 

menurut jenis 

kelamin 
ثه يٍ نً أٍ تى  كى  ره يػٍ كً ذٍ تى   ُُ 

 Mempunyai arti ادلصطلح اللغوم

serupa/sama 

Mempunyai arti 

sama/serupa (kata) 
ؼه ادي رى تػى   ُِ 

 ادلصطلح اللغوم
- 

Tertib 

urutan/alphabet/huruf 

hijaiyah 
يّّ ائً بى فٍ لً أى  به يٍ تً رٍ تػى   ُّ 

ةه مجىى رٍ تػى   Penerjemahan  Penterjemahan ادلصطلح اللغوم  ُْ 
 ُٓ تػىٍرمجىىةه حيرَّةه  - Terjemahan bebas ادلصطلح اللغوم
 Terjemahan menurut ادلصطلح اللغوم

apa yang tertulis 

kata demi kata 

(letterlijk) 

Tarjamah secara 

harfiyah (letterlijk) 
 تػىٍرمجىىةه حىٍرًفيَّةه 

ُٔ 

 ُٕ تػىٍرًجٍيعه   Pengulangan  Pengembalian ادلصطلح األديب
 Pembuangan huruf ادلصطلح اللغوم

akhir pada munada 

Pembuangan 

huruf/bunyi akhir 
مه يٍ خً رٍ تػى   ُٖ 

 ادلصطلح اللغوم
Memberi tanda baca 

Penggunaan tanda 

baca pada teks 

tulisan 
 ُٗ تػىٍرًقٍيمه 

وه يٍ بً شٍ تى   Tasybih Tasybih ادلصطلح األديب  َِ 
 ,Perwujudan ادلصطلح األديب

penggambaran 

(personifikasi) 

Pewujudan, 

penggambaran, 

personifikasi 
 ُِ تىٍشًخٍيصه 

 ِِ تىٍشًدٍيده  Tasydid  Pentasydidan huruf ادلصطلح اللغوم
اللغومادلصطلح   - (menjadi) mentashrif  ؼى رَّ صى تى  ِّ 

 ِْ تىصىرُّؼه  Penyaduran, adaptasi  ادلصطلح اللغوم
فه يٍ رً صٍ تى  Pentashrifan  Pentashrifan ادلصطلح اللغوم  ِٓ 
 Berlawanan satu ادلصطلح اللغوم

sama lain 

Berlawanan satu 

sama lain 
اده ضى تي   ِٔ 

 Menjadi berlipat ادلصطلح اللغوم
kali, ganda 

Pelipat gandaan  تىٍضًعٍيفه ِٕ 
 ِٖ تىٍضيًٍيقي اٍلمىٍعٌتى   Sempit  Penyempitan ادلصطلح اللغوم
 Gaya bahasa ادلصطلح األديب

Gaya berkata 

(bahasa)/ekspresi 
ٍَتً بً عٍ التػَّ  بي وٍ لي سٍ أي   ِٗ 

 - ادلصطلح اللغوم
(menjadi) Transitif, 

muta’addi 
لدَّ عى تػى   َّ 



 /Menjadi makrifat ادلصطلح اللغوم

tidak asing/ samar 

Menjadi makrifat/ 

tidak asing/samar 
مى سٍ اإلً  ؼى رَّ عى تػى   ُّ 

 Peng-arab-an ادلصطلح اللغوم
Peng-Arab-an, 

arabisasi 
به يٍ رً عٍ تػى   ِّ 

 ّّ تػىٍعرًٍيفه   Definisi  Definisi ادلصطلح اللغوم
 - ادلصطلح اللغوم

Penekanan pada suku 

kata/kata-kata 
 ّْ تػىٍفًخٍيمه 

زه يً يً دتىٍ  Terpisah  Tamyiz, spesifikasi ادلصطلح اللغوم  ّٓ 
  Ketidaksesuaian ادلصطلح اللغوم

Ketidakcocokan, 

bunyi janggal 
 ّٔ  تػىنىافػيري األىٍصوىاتً 

 Hal bagusnya suara ادلصطلح اللغوم

dalm bacaan 

Senandung, 

nyanyian, intonasi 
مه يٍ غً نٍ تػى   ّٕ 

 ادلصطلح األديب
Penghiasan  

(gaya bahasa yang) 

Muluk-muluk, 

euphimisme 

 يفٍ  قه يٍ مً نٍ تػى 
بً وٍ لي سٍ األي   

ّٖ 

  Tanwin ادلصطلح اللغوم
Tanwin (nunnation-

Ing) 
نه يٍ وً نٍ تػى   ّٗ 

 Hal melahirkan di ادلصطلح األديب

luar yang dimaksud 

Hal melahirkan 

diluar yang 

dimaksudkan 
 َْ تػىٍورًيَّةه 

 ُْ  تػىٍوًسٍيعي اٍلمىٍعٌتى   Menjadi luas Perluasan ادلصطلح اللغوم
 ادلصطلح اللغوم

- 

Pengukuhan, 

penguatan, 

konfirmasi 
 ِْ تػىوًٍكٍيده 

 

 باب الثاء

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
لفظال العصرم رقمال   

 Huruf ke-empat dari ادلصطلح اللغوم

abjad Arab 

Tsa’, huruf ke empat 

abjad Arab/hijaiyah 
 ُ ث: الثاء

 Yang terdiri dari tiga ادلصطلح اللغوم
Yang terdiri dari tiga 

huruf 
يّّ ثً الى ثي   ِ 

 Yang terdiri dari tiga ادلصطلح اللغوم

huruf 

Yang terdiri dari tiga 

huruf 
ًثيُّ احلٍيريٍكؼي   ّ ثيالى

 ْ ثػىٍلمه  Rekah, retak Rekah, retak ادلصطلح األديب



 ,Kemudian ادلصطلح اللغوم

selanjutnya 

Kemudian, 

selanjutnya 
(فو طٍ عى  ؼي رٍ )حى  ثيَّ   ٓ 

 Yang terdiri dari dua ادلصطلح اللغوم

huruf 

(kata) Yang terdiri 

dari dua huruf 

(biliteral) 
يّّ ائً نى ثػي   ٔ 

 

 باب اجليم

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 ادلصطلح اللغوم
Nama huruf kelima 

dari abjad Arab 
Jim (huruf kelima) 

ج: اسم للحرؼ 
 اخلامس

ُ 

 ِ  اره جى  Tetangga  Preposisi, kata depan ادلصطلح اللغوم
 Amil jazim ادلصطلح اللغوم

Amil jazim (istilah 

dalam nahwu) 
ـه ازً جى   ّ 

 ْ جىاًمده  Fi’il jamid Fi’il jamid ادلصطلح اللغوم
 I’rab jir (istilah ادلصطلح اللغوم

dalam ilmu nahwu) 
I’rab jar  ّّجىر ٓ 

 Alamat jazam ادلصطلح اللغوم
Jazam (dalam ilmu 

Nahwu) 
 ٔ جىٍزـه 

عه مجىٍ  Bentuk jamak Jamak, plural ادلصطلح اللغوم  ٕ 
 - ادلصطلح اللغوم

Jamak taktsir 

(broken plural-Ing) 
ٍَتو ثً كٍ تى  عي مجىٍ   ٖ 

الًو سى  عي مجىٍ  Jamak salim - ادلصطلح اللغوم  ٗ 
صىًحٍيحو  عي مجىٍ  Jama’ shahih salim Jamak shahih salim ادلصطلح اللغوم  َُ 

اللغومادلصطلح   
Perkataan  

Perkataan (sentence, 

clause, preposition-

Ing) 
ةه لى مجيٍ   ُُ 

يَّةه  Jumlah ismiyah - ادلصطلح اللغوم  ُِ مجيٍلىةه ًإمسًٍ
 ادلصطلح اللغوم

Kalimat sisipan 

Jumlah mu’taridloh/ 

kalimat sisipan 

(parenthesis-Ing) 
 ُّ مجيٍلىةه ميٍعًتىًضىةه 

اللغومادلصطلح   Jenis kelamin 
Jenis kelamin (laki-

laki, perempuan) 
 ُْ ثي يٍ حى  نٍ )مً  سه نٍ جً 



 كً أى  ٍَتً كً ذٍ التَّ 
(ثً يٍ نً أٍ التَّ   

طً رٍ الشَّ  ابي وى جى  Jawaban syarat - ادلصطلح اللغوم  ُٓ 
 

 باب احلاء

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
لفظال العصرم رقمال   

 Huruf ke enam dari ادلصطلح اللغوم

abjad Arab 

Huruf ke enam 

hijaiyah 
 ُ ح: احلاء

 ِ حىاسىةه  Daya perasa, indera - ادلصطلح األديب
اؿه حى  Hal, keadaan Hal ادلصطلح اللغوم  ّ 
ةه الى حى  Hal, keadaan Hal ادلصطلح اللغوم  ْ 
 ,Membuang ادلصطلح اللغوم

meniadakan, 

mencoret 

Menghilangkan/ 

membuang 

huruf/bunyi 
ؼه ذٍ حى   ٓ 

اةه دى أى  أىكٍ  ؼه رٍ حى  Huruf  Huruf, partikel ادلصطلح اللغوم  ٔ 
ـه هى فٍ تً سٍ إً  ؼه رٍ حى  Kata tanya - ادلصطلح اللغوم ا  ٕ 
فو يٍ رً عٍ تػى  ؼي رٍ حى  Kata ta’rif - ادلصطلح اللغوم  ٖ 
 ادلصطلح اللغوم

Huruf jir Huruf jarr 
 أىكٍ  رّْ جى  ؼي رٍ حى 
ضو فٍ خى  ؼي رٍ حى   

ٗ 

 Huruf kerongkongan ادلصطلح اللغوم
Huruf halaq 

(tenggorokan) 
يّّ قً لٍ حى  ؼه رٍ حى   َُ 

 ادلصطلح اللغوم
Huruf mati 

Huruf mati 

(konsonan) 

 كٍ أى  نه اكً سى  ؼه رٍ حى 
ته امً صى   

ُُ 

طو رٍ شى  ؼي رٍ حى  Huruf syarat - ادلصطلح اللغوم  ُِ 
 ُّ كٍ أى  ته ائً صى  ؼه رٍ حى  Huruf hidup Huruf hidup (vowel) ادلصطلح اللغوم



 يتّّ وٍ صى  كٍ أى  ته وَّ صى مي 
ؾه رّْ حى تى مي  كٍ أى   

 Kata penghubung ادلصطلح اللغوم
Huruf athaf (kata 

penghubung) 
فو طٍ عى  ؼي رٍ حى   ُْ 

ةو لَّ عً  ؼي رٍ حى  Huruf ‘illat - ادلصطلح اللغوم  ُٓ 
اءو دى نً  ؼي رٍ حى  ’Kata seru Kata seru/nida ادلصطلح اللغوم  ُٔ 
يو فٍ نػى  ؼي رٍ حى  Huruf nafi/negatif - ادلصطلح اللغوم  ُٕ 
 Terjemahan menurut ادلصطلح اللغوم

kata-katanya 

(menurut apa yang 

tertulis) 

Terjemahan secara 

kata demi kata/ 

harfiah 
 حىٍرًفيَّةه 

ُٖ 

 ُٗ حىرىكىةه  Harakat  Harakat, syakal ادلصطلح اللغوم
 Yang mudah merasa ادلصطلح األديب

(sensitif) 

Kepekaan, 

sensitifitas 
 َِ حىسىاًسيَّةه 

 ادلصطلح األديب
- 

Bagus penyampaian 

(dengan ungkapan 

yang halus) 
 ُِ حيٍسني التػٍَّعًبٍَتً 

 Hikayat, cerita ادلصطلح األديب
Hikayat, cerita, 

kisah, dongeng 
 ِِ ًحكىايىةه 

 ِّ ًحٍكمىةه  Peribahasa, pepatah Pepatah, peribahasa ادلصطلح األديب
 

 باب اخلاء

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 Nama huruf ke tujuh ادلصطلح اللغوم

dari abjad Arab 

Kha’ (huruf ke tujuh 

dari abjad hijaiyah) 
 ُ خ: اخلاء

 ,Kabar, berita ادلصطلح اللغوم

keterangan 
Predikat  ره بػى خى  ِ 

 Yang terdiri dari ادلصطلح اللغوم

lima 

Mempunyai lima 

bahasa 
يّّ اسً خيى   ّ 

 Khayal, gambaran ادلصطلح األديب

dalam angan-angan, 

imajinasi 

Khayalan, imajinasi, 

fantasi 
 ْ خىيىاؿه 



األديبادلصطلح   Berdasarkan 

khayalan, fiktif 

Bersifat imajinasi/ 

khayalan 
يىاًلٌ   ٓ خى

 Daya mengkhayal ادلصطلح األديب
Fantasi, khayalan, 

imajinasi 
يىالًيَّةه   ٔ خى

 

 باب الداؿ

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 Nama huruf ke ادلصطلح اللغوم

delapan dari abjad 

Arab 

Huruf ke delpaan 

hijaiyah 
 ُ د: الداؿ

 - ادلصطلح اللغوم
Indikasi/alamat/ 

tanda 
اؿه دى   ِ 

 Kata-kata asing yang ادلصطلح اللغوم

dimasukkan dalam 

Bahasa Arab 

Sisipan   دىًخٍيله ّ 

  Petunjuk ادلصطلح اللغوم
Isyarat/tanda/ 

petunjuk 
ةه لى الى دى   ْ 

 

 باب الذاؿ

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 Huruf ke-sembilan ادلصطلح اللغوم

dari abjad Arab 

Dzal (huruf ke 9 dari 

abjad Arab) 
 ُ ذ: الذاؿ

 Titik puncak ادلصطلح األديب

(tertinggi) 

Puncak, top, paling 

atas 
 ِ ذيٍركىةه 

 Menjadikan berjenis ادلصطلح اللغوم

laki-laki 

Menjadikan berjenis 

laki-laki 
ةى مى لً كى الٍ  رى كَّ ذى   ّ 

 ْ ذىٍكؽه  Daya rasa Indera perasa ادلصطلح األديب
 

 



 باب الراء

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 Huruf ke-sepuluh ادلصطلح اللغوم

dari abjad Arab 

Huruf ke-01 dari 

abjad hijaiyah 
 ُ ر: الراء

 Yang terdiri dari ادلصطلح اللغوم

empat 

Yang terdiri dari 

empat huruf 
يّّ اعً بى ري   ِ 

 ادلصطلح األديب
- 

Potongan syair yang 

terdiri dari empat 

bait 
ةه يَّ اعً بى ري   ّ 

 Ratap tangis, duka ادلصطلح األديب

cita 

Syair (yang berisi) 

ratapan 
اءه ثى رً   ْ 

 ادلصطلح اللغوم
Lunak, halus, lembut 

Menghilangkan 

bunyi/suku kata 

akhir 
مه خٍ رى   ٓ 

 ,Tanda, isyarat ادلصطلح اللغوم

symbol, lambang 

Tanda, alamat, 

rumus, simbol 
زه مٍ رى   ٔ 

 Kisah, hikayat, cerita ادلصطلح األديب
Hikayat, cerita, 

novel 
 ٕ ًركىايىةه 

 - ادلصطلح األديب
Romantis, bersifat 

romantis 
يّّ كً تً انٍ مى كٍ ري   ٖ 

 

 باب الزم

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
لفظال العصرم رقمال   

 ادلصطلح اللغوم
- 

Za’ (huruf kesebelas 

dalam abjad 
hijaiyah) 

 ُ ز

 ادلصطلح اللغوم
Tambahan  

Tambahan, yang 

melimpah-limpah, 

yang melampaui 

batas 

ده ئً زاى   
ِ 

اينّّ مى زى  Waktu, masa Isim zaman ادلصطلح اللغوم  ّ 
 Macam syi’ir ادلصطلح األديب

Menolak, 

mendorong 
 ْ زىجىله 



السُت باب  

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 - ادلصطلح اللغوم
Huruf ke-01 abjad 

hijaiyah 
 ُ س

 Huruf sakin ادلصطلح اللغوم

(disukun) 
Huruf mati/sakin  نه اكً سى  ِ 

 ّ سىٍجعه  Kalimat bersajak Kalimat bersajak ادلصطلح األديب
 yang terdiri (kata) ادلصطلح اللغوم

dari enam huruf 

Yang terdiri dari 

enam 
يّّ اسً دى سي   ْ 

-Kegiatan berturut ادلصطلح اللغوم

turut, berurutan 

Hubungan, kontak, 

persesuaian 
 ٓ ًسيىاؽه 

ـً  - Hubungan kalimat ادلصطلح اللغوم  ٔ ًسيىاؽي اٍلكىالى
 

 باب الشُت

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 - ادلصطلح اللغوم
Syin (huruf hijaiyah 

ke-02) 
 ُ ش

  Penyair ادلصطلح األديب
Penggubah puisi, 

penyair 
ره اعً شى   ِ 

 Penyair dua zaman 

(jahiliyah dan Islam) 
 ّ شىاًعره سليىٍضرىـه  

  Kepribadian ادلصطلح األديب
Kepribadian, 

karakter 
 ْ شىٍخًصيَّةه 

 ٓ شىدَّدى احلٍىٍرؼى  Mentasydid huruf Memberi tasydid ادلصطلح اللغوم
 ادلصطلح اللغوم

- 
Mengaksentuasikan, 

membuat tekanan 

شىدَّدى الصٍَّوتى أىًك 
 اٍلكىًلمىةى أىًك اٍلمىٍقطىعى 

ٔ 

 ,Bersyair ادلصطلح األديب

menggubah syair 

Menggubah 

puisi/syair 
ًشٍعران -شىعىرى   ٕ 

 Sya’ir, puisi (kalimat ادلصطلح األديب

bersajak) 
Syair, puisi, sajak  : ًشٍعره )ج أىٍشعىاره ٖ 



ـي اٍلميقىفَّى(  اٍلكىالى
 Penyair sebenggolan ادلصطلح األديب

Penyair kecil, 

penyair picisan 
ره كٍ ري عٍ شي   ٗ 

 - ادلصطلح األديب
Bersifat/berkenaan 

dengan syi’ir/puisi 
مّّ رً عٍ شً   َُ 

  Perasaan ادلصطلح األديب
Perasaan, filling, 

persepsi, emosi 
 ُُ شيعىٍوره 

 -Mengenai/ber ادلصطلح اللغوم

hubungan dengan 

bibir 

Berkenaan dengan 

bibir (labial) 
يّّ هً فى شى   ُِ 

 ُّ شىٍكلى  Harakat  Syakal, harakat ادلصطلح اللغوم
 Penyair kecil ادلصطلح األديب

Pengamen/penyair 

picisan 
 ُْ شيوىٍيًعره 

 

 باب الصاد

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
لفظال العصرم رقمال   

 - ادلصطلح اللغوم
Shad (huruf hijaiyah 

ke-03) 
 ُ ص

 - ادلصطلح اللغوم
Yang 

bersuara/berbunyi 
ته ائً صى   ِ 

 Yang diam, tak ادلصطلح اللغوم

berbicara 
Bunyi huruf mati  ته امً صى  ّ 

 ْ ًصحىافىةه  Jurnalistik  Jurnalisme ادلصطلح اللغوم
 ادلصطلح اللغوم

Yang benar Shahih 
 ري يػٍ : غى حه يٍ حً صى 
لٌ تى عٍ مي   

ٓ 

 Pentashrifan fi’il ادلصطلح اللغوم
Pengubahan, 

pentashrifan 
ؼى رٍ صى   ٔ 

 ادلصطلح اللغوم
Ilmu sharaf 

Ilmu sharaf 

(morfologi) 

 مي لٍ : عً ؼه رٍ صى 
ؼً رٍ الصَّ   

ٕ 

  Mentashrif ادلصطلح اللغوم
Mengubah, 

mentashrif 
ؼى رَّ صى   ٖ 

  Sifat ادلصطلح اللغوم
Sifat, na’at, ajektif, 

atribut 
ةه فى صً   ٗ 



 ادلصطلح اللغوم
Suara  

Suara, segala sesuatu 

yang bisa di dengar 

صىٍوته )ج 
)  أىٍصوىاته

َُ 

 ,Yang bersuara ادلصطلح اللغوم

berbunyi 

Berkenaan dengan 

bunyi bahasa dan 

ejaannya 
يتّّ وٍ صى   ُُ 

ةه غى يػٍ صً  Macam, bentuk Bentuk kalimat, kata ادلصطلح اللغوم  ُِ 
 - ادلصطلح اللغوم

Bentuk 

(kalimat)perintah 
رً مٍ اأٍلى  ةي غى يػٍ صً   ُّ 

 - ادلصطلح اللغوم
Bentuk (kalimat) 

komparatif 
لً يٍ ضً فٍ التػَّ  ةي غى يػٍ صً   ُْ 

 ادلصطلح اللغوم
- 

Bentuk (kalimat) 

superlatif 

 لً يٍ ضً فٍ التػَّ  ةي غى يػٍ صً 
ايى لٍ عي الٍ   

ُٓ 

 - ادلصطلح اللغوم
Bentuk (kalimat) 

aktif 
لً اعً فى الٍ  ةي غى يػٍ صً   ُٔ 

ـً  - Bentuk kalimat ادلصطلح اللغوم  ُٕ ًصيػٍغىةي اٍلكىالى
 Bentuk kata kerja ادلصطلح اللغوم

pasif 

Bentuk (kalimat) 

pasif 
ؿً وٍ هي جٍ مى الٍ  ةي غى يػٍ صً   ُٖ 

 Bentuk kata kerja ادلصطلح اللغوم

aktif 

Bentuk (kalimat) 

aktif 
ـً وٍ لي عٍ مى الٍ  ةي غى يػٍ صً   ُٗ 

 - ادلصطلح اللغوم
Bentuk (kalimat) 

pasif 
ؿً وٍ عي فٍ مى الٍ  ةي غى يػٍ صً   َِ 

 

الضادباب   

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
لفظال العصرم رقمال   

 - ادلصطلح اللغوم
Dlod (huruf hijaiyah 

ke-04) 
 ُ  ض

 Memberi harakat ادلصطلح اللغوم
Pemberian 

syakal/harakat 
طه بٍ ضى   ِ 

 ,Berlawanan ادلصطلح اللغوم

kontradiksi 

Yang berlawanan, 

kontradiksi 
اده(  ّ ًضدّّ )ج أىٍضدى

 ْ ضىٍغطه  Tekanan, desakan Kekuatan tekanan ادلصطلح اللغوم
 Dlomir, kata ganti ادلصطلح اللغوم

nama 

Pronoun, kata ganti 

nama 
ره يػٍ مً ضى   ٓ 



 باب الطاء

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 - ادلصطلح اللغوم
Tha’ (huruf ke-05 

hijaiyah) 
 ُ ط

اؽه بى طً  Yang cocok, sesuai Antitesa ادلصطلح األديب  ِ 
يّّ اقً بى طً  Mengenai antitesa - ادلصطلح األديب  ّ 
 ,Yang mendengung ادلصطلح األديب

mendesing 

Yang bombastis, 

yang dibesar-

besarkan 
 ْ طىنَّافه 

 

 باب الظاء

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 - ادلصطلح اللغوم
Dzo’ (Huruf hijaiyah 

ke-01) 
 ُ ظ

ره اىً ظى  Yang luar Substantive ادلصطلح اللغوم  ِ 
 Pemandangan yang ادلصطلح اللغوم

tampak (fenomena) 

Fakta yang dapat 

dilihat (fenomena) 
 ّ ظىاًىرىةه 

 ادلصطلح اللغوم
Hal, keadaan, situasi 

dan kondisi 

Dhorof (kata 

keterangan 

tambahan/ tambahan 

(adverb-Ing) 

ؼه رٍ ظى   
ْ 

افو مى زى  ؼي رٍ ظى   Dhorof zaman Dhorof zaman ادلصطلح اللغوم  ٓ 
افو كى مى  ؼي رٍ ظى  Dhorof makan Dhorof makan ادلصطلح اللغوم  ٔ 

اللغومادلصطلح   - 
Berkenaan dengan 

dhorof 
يفّّ رٍ ظى   ٕ 

 

 



 باب العُت

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 - ادلصطلح اللغوم
‘ain, huruf ke-01 

hijaiyah 
 ُ ع

 ِ عىاًطفىةه  Perasaan  Perasaan, emosi ادلصطلح األديب
 ,Yang berbuat ادلصطلح اللغوم

melakukan 
Amil   له امً عى  ّ 

 ادلصطلح األديب
Gaya berkata 

(bahasa) 

Gaya bahasa, cara 

pengucapan 

 به وٍ لي سٍ : أي ةه ارى بى عً 
ٍَتً بً عٍ ( التػَّ ةه قى يػٍ رً طى  كٍ )أى   

ْ 

ًحيَّةه   Idiom - ادلصطلح اللغوم  ٓ ًعبىارىةه ًإٍصًطالى
 - ادلصطلح اللغوم

Menjadikan 

muta’addi 
لدَّ عى   ٔ 

 Ahli ilmu ‘arudl ادلصطلح األديب
Berkenaan dengan 

‘arudl 
يٌ ضً كٍ ري عى   ٕ 

 - ادلصطلح اللغوم
Menjadikan sebagai 

isim 
 ٖ عىرَّؼى 

 Huruf athaf ادلصطلح اللغوم
Penyambung/ huruf 

athaf 
 ٗ عىٍطفه 

 ,Athaf bayan (badal) ادلصطلح اللغوم

aposisi 
Athaf bayan  اٍلبػىيىافً عىٍطفي  َُ 

ـً  Tanda tanya Tanda tanya ادلصطلح اللغوم مىةي اإًلٍسًتٍفهىا  ُُ عىالى
مىةي اجلٍىٍزـً  - Alamat jazam ادلصطلح اللغوم  ُِ عىالى
مىةي الرٍَّفعً  - ’Alamat rafa ادلصطلح اللغوم  ُّ عىالى
مىةي النٍَّصبً  - Alamat nasab ادلصطلح اللغوم  ُْ عىالى

اللغومادلصطلح   Mengi’lal 
Menerangkan 

sebabnya 
 ُٓ عىلَّلى 

 Philology (ilmu ادلصطلح األديب

sastra)  
 ُٔ ًعٍلمي اأٍلىدىبً  -

 ادلصطلح اللغوم
- 

Ilmu bunyi bahasa 

dan cara 

penulisannya 

(fonetik) 

اتً وى صٍ اأٍلى  مي لٍ عً   
ُٕ 



 ادلصطلح اللغوم
- 

Ilmu tentang 

suara/aksen, ucapan, 

fonologi 

 اتً وى صٍ اأٍلى  مي لٍ عً 
ةً يَّ مً الى كى الٍ   

ُٖ 

 Ilmu badi’ (dalam ادلصطلح األديب

sastra Arab) 

Ilmu tentang 

keindahan bahasa 
عً يٍ دً بى الٍ  مي لٍ عً   ُٗ 

 َِ  ةً غى الى بى الٍ  مي لٍ عً  Ilmu balaghah Ilmu balaghah ادلصطلح األديب
 ُِ ًعٍلمي اٍلبػىيىافً  Ilmu bayan Ilmu bayan ادلصطلح األديب
ةً لى الى الدَّ  مي لٍ عً  Ilmu semantik - ادلصطلح اللغوم  ِِ 
 Ilmu sharaf ادلصطلح اللغوم

Ilmu sharaf, 

morfologi 
ؼً رٍ الصَّ  مي لٍ عً   ِّ 

 - ادلصطلح اللغوم
Ilmu tentang suara, 

akustik 
تً وٍ الصَّ  مي لٍ عً   ِْ 

ضً كٍ ري عى الٍ  مي لٍ عً  Ilmu ‘arudl Ilmu tentang puisi ادلصطلح األديب  ِٓ 
 ادلصطلح اللغوم

Ilmu bahasa 

Ilmu bahasa, 

leksikologi, 

linguistik 
ةً غى اللُّ  مي لٍ عً   ِٔ 

 ِٕ ًعٍلمي اٍلمىعىاينٌ  - Ilmu ma’ani ادلصطلح األديب
وً حٍ النَّ  مي لٍ عً  Ilmu nahwu Ilmu nahwu ادلصطلح اللغوم  ِٖ 
 - ادلصطلح اللغوم

Membutuhkan 

pemakaian dari 
ةي مى لً كى الٍ  تً لى مً عى   ِٗ 

لً عٍ فً الٍ  ٍُتي عً  Ain fi’il‘ - ادلصطلح اللغوم  َّ 
 

 باب الغُت

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 - ادلصطلح اللغوم
Ghain, huruf ke-09 

hijaiyah 
 ُ غ

 Orang ketiga (selain ادلصطلح اللغوم

mukhatab dan 

mutakallim) 

Orang ketiga 
 ةي غى يػٍ : صً به ائً غى 
بً ائً غى الٍ   

ِ 

 Yang samar, tidak ادلصطلح اللغوم

jelas, tersembunyi 

Yang samar/tidak 

jelas 
 ّ غىاًمضه 



ؿه زى غى  Syair cinta Puisi (tentang) cinta ادلصطلح األديب  ْ 
-Yang berlebih ادلصطلح األديب

lebihan 

Ungkapan yang 

berlebihan, hiperbola 
وّّ لي غي   ٓ 

 Bunyi sengau, suara ادلصطلح اللغوم

hidung 
Bunyi/suara sengau  غينَّةه ٔ 

 

 باب الفاء

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

  ادلصطلح اللغوم
Fa’ (huruf ke-11 

hijaiyah) 
 ُ ؼ

اللغوم ادلصطلح  
Kemudian  

Kemudian (huruf 

athaf) 

 ؼي رٍ ؼ: حى 
بً يٍ تً رٍ لتػَّ لً  فً طٍ عى الٍ   

ِ 

له اعً فى   Subjek (pelaku) Subjek ادلصطلح اللغوم  ّ 
 ْ فىصىاحىةه   Kefasihan  Kefasihan ادلصطلح األديب
له عٍ فً   Fi’il (kata kerja) Fi’il ادلصطلح اللغوم  ٓ 
 - ادلصطلح اللغوم

Kata kerja sempurna 

(fi’il tam) 
ـه تى  له عٍ فً  ا  ٔ 

 - ادلصطلح اللغوم
Kata kerja intransitif 

(fi’il lazim) 
ًزـه  له عٍ فً  الى  ٕ 

 Bentuk kata kerja ادلصطلح اللغوم

pasif 
Kata kerja pasif  ًؿه وٍ هي رلىٍ  له عٍ ف  ٖ 

ده اعً سى مي  له عٍ فً  Kata kerja pembantu  ادلصطلح اللغوم  ٗ 
اللغومادلصطلح   Bentuk kata kerja 

aktif 
Kata kerja aktif  ًـه وٍ لي عٍ مى  له عٍ ف  َُ 

صه اقً نى  له عٍ فً  Kata kerja tidak aktif - ادلصطلح اللغوم  ُُ 
 Mengenai fi’il ادلصطلح اللغوم

Berkenaan dengan 

kata kerja/fi’il 
يّّ لً عٍ فً   ُِ 

 Philologi (ilmu ادلصطلح اللغوم

bahasa) 

Ilmu bahasa 

(filologi) 
 ُّ ًفٍقوي اللُّغىةً 

 ُْ فيكىاىىةه   Senda gurau, jenaka Humor ادلصطلح األديب



 Pikiran, pendapat ادلصطلح األديب
Ide, pikiran, 

konsepsi 
 ُٓ ًفٍكرىةه 

 

 باب القاؼ

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
لفظال العصرم رقمال   

اللغومادلصطلح   Huruf ke-10 dari 

abjad Arab 

Qaf (huruf ke-10 

hijaiyah) 
 ُ ؽ: القاؼ

 Kata terakhir dalam ادلصطلح األديب

bait (syair) atau 

sajak 

Kata terakhir pada 

bait syair/sajak 

(rhyme-Ing)  
ةه يى افً قى   ِ 

 ّ قىاميٍوسه   Kamus  Kamus ادلصطلح اللغوم
 ,Pengerutan ادلصطلح األديب

penguncupan 

Pengerutan, 

penguncupan 
 ْ قػىٍبضه 

 Cerita, hikayat ادلصطلح األديب
Kisah, riwayat, 

hikayat, cerita 
ةه صَّ قً   ٓ 

 ٔ قىٍصره  Kependekan  Pembatasan/limitasi ادلصطلح األديب
 ادلصطلح اللغوم

Berubah  

Pergantian bunyi, 

suku kata/huruf 

dalam kata 
به لٍ قػى   ٕ 

 ٖ ًقيىاسه  Kias, analogi Syllogisme, analogi ادلصطلح األديب
 

 باب الكاؼ

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 ادلصطلح اللغوم
Seperti, laksana 

Seperti, bagaikan, 

laksana 

ؾ: حىٍرؼه تىٍشًبٍيوه 
 مبىٍعٌتى "مىثىله"

ُ 

 Kamu, engkau (kata ادلصطلح اللغوم

ganti nama orang 

kedua) 

Kamu, engkau (kata 

ganti orang kedua) 
 ري يػٍ مً ؾ: ضى 

ِ 



بً اطى خى مي الٍ   
 ادلصطلح اللغوم

Kamus  - 
كيتيبي اللُّغىًة: 

 اٍلمىعىاًجمً 
ّ 

 ادلصطلح األديب
- 

Klasisisme 

(prinsip/gaya yang 

berdasarkan 

kebudayaan/kesenian/ 

kesusastraan Yunani/ 

Romawi kuno. 

ًسٍيًكيَّةه   كىالى
ْ 

  Perkataan ادلصطلح اللغوم
Kalimat, anak 

kalimat 
ـه   ٓ كىالى

 ادلصطلح اللغوم
- 

Berhubungan dengan/ 

bwesifat lisan 

(verbal/oral) 
ًميّّ   ٔ كىالى

 ٕ كىًلمىةه  Kata, perkataan Kata, perkataan ادلصطلح اللغوم
-Penggunaan kata ادلصطلح األديب

kata yang tidak 

terang-terangan 

Kinayah, 
(penggunaan) kata 

yang tidak terang-

terangan (metonimi) 

ةه ايى نى كً   
ٖ 

 

 باب الالـ

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
لفظال العصرم رقمال   

اللغومادلصطلح   Huruf ke-12 dari 

abjad Arab 

Huruf ke-12 dari 

abjad Arab 
 ُ ؿ: الالـ

 Yang wajib ادلصطلح اللغوم
Yang lazim, 

intransitif 
ـه زً الى   ِ 

 ,Kekacauan ادلصطلح األديب

kesamaran, 

ketidakjelasan  

Kekacauan, 

kesamaran, 

ketidakjelasan 
 ّ ليٍبسه 

 Kekeliruan dalam ادلصطلح اللغوم
i’rab 

Kesalahan dalam 
i’rab (solecisme) 

نه حلىٍ   ْ 
 ادلصطلح اللغوم

Bahasa  
Ilmu bahasa 

(linguistic-Ing) 

, ةه يَّ نً سى لٍ : أى ةه يَّ انً سى لً 
ةً غى اللُّ  مي لٍ عً   

ٓ 



  Bahasa ادلصطلح اللغوم
Istilah/cara 

berbahasa, idiom 
ةه غى لي   ٔ 

 Istilah, idiom ادلصطلح اللغوم
Bahasa yang khas 

atau aneh 
ةه يَّ حً الى طً صٍ إً  ةه غى لي   ٕ 

ةه يَّ ارً وى حً  ةه غى لي  Bahasa percakapan - ادلصطلح اللغوم  ٖ 
 ادلصطلح اللغوم

Dialek, aksen - 
ليغىةه خيصيٍوًصيَّةه: 

 اللٍَّهجىةي 
ٗ 

 - ادلصطلح اللغوم
Logat/ucapan yang 

populer 
ةه يى امً عى  ةه غى لي   َُ 

ةه يى لّْ زلىى  ةه غى لي  Dialek, aksen, logat - ادلصطلح اللغوم  ُُ 
 ادلصطلح اللغوم

Mengenai bahasa 

Yang berhubungan 

dengan bahasa 

(linguistik, lingual) 
 ُِ ليغىًومّّ 

ظه فٍ لى  Pengucapan, ucapan Perkataan ادلصطلح اللغوم  ُّ 
 Kata yang punya ادلصطلح اللغوم

banyak arti 

Kata yang 

mempunyai banyak 

arti 
 ُْ لىٍفظه ميٍشتػىرىؾه 

ةه ظى فٍ لى  Kata yang diucapkan Kata yang diucapkan ادلصطلح اللغوم  ُٓ 
 ادلصطلح اللغوم

Mengenai ucapan 

Mengenai 

ucapan/apa yang 

tertulis dengan kata-

kata/lisan 

يّّ ظً فٍ لى   
ُٔ 

 ,Dialek, aksen ادلصطلح اللغوم

langgam bahasa, 

logat 

Dialek, logat, aksen, 
lagam bahasa 

 ُٕ ذلىٍجىةه 

ـو زٍ جى  ؼي رٍ : حى لىٍ   Tidak  Tidak ادلصطلح اللغوم  ُٖ 
 

 باب ادليم

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 Huruf ke-13 dari ادلصطلح اللغوم

abjad Arab 

Mim (huruf ke-13 

hijaiyah) 
 ُ ـ: ادليم

 ,Yang belakang ادلصطلح اللغوم

bagian belakang 
Kata tambahan  ره خَّ ؤى مي  ِ 



 ادلصطلح اللغوم
- 

Yang bersifat 

menegaskan, 

menetapkan 

(emphatic) 

ده كَّ ؤى مي   
ّ 

 Yang berjenis ادلصطلح اللغوم

perempuan 

Yang berjenis 

perempuan 
ثه نَّ ؤى مي   ْ 

 ادلصطلح األديب
Hal berlebih-lebihan 

Bombastis, 

membesar-besarkan, 

berlebihan 
 ٓ ميبىالىغىةه 

 ٔ ميٍبتىدىأه   Mubtada’  Subyek ادلصطلح اللغوم
ًٍتّّ بٍ مى  Yang mabni Yang mabni ادلصطلح اللغوم  ٕ 
 ٖ ميتػىرىاًدؼه  Yang searti Yang searti, sinonim (kata) ادلصطلح اللغوم
 ٗ ميتػىرىاًدفىةه  Synonim  Yang searti, sinonim ادلصطلح اللغوم
 َُ ميتػىعىدّْمّّ   Transitif - ادلصطلح اللغوم
 ادلصطلح اللغوم

Orang pertama Orang pertama 
 ةي غى يػٍ : صً مه لّْ كى تى مي 
مي لّْ كى تى مي الٍ   

ُُ 

 Yang diduakan ادلصطلح اللغوم
Mutsanna, yang 

diduakan 
ٌتَّ ثػى مى   ُِ 

 Lafadz yang ادلصطلح األديب

dipindahkan dari arti 

aslinya kedalam arti 

baru (majaz) 

Kiasan   رلىىازه 
ُّ 

 ادلصطلح األديب
Secara kiasan 

Bersifat 

kiasan/majazi/ 

metafora 
مّّ ازً رلىى   ُْ 

  Kata yang tak ادلصطلح اللغوم

berhuruf tambahan 
Mujarrad   رليىرَّده ُٓ 

ره كٍ ري رلىٍ  Yang dijirkan Yang dibaca jar ادلصطلح اللغوم  ُٔ 
  Persamaan ادلصطلح األديب

Kesamaan, 

keserupaan 
 ُٕ زليىاكىاةه 

 Orang yang ادلصطلح األديب

mengalami zaman 

jahiliyah dan Islam 

Orang yang 

mengalami zaman 

jahiliyah dan Islam 
 ُٖ سليىٍضرىـه 

-Yang berjenis laki ادلصطلح اللغوم

laki 

Yang berjenis laki-

laki 
ره كَّ ذى مي   ُٗ 

 Menjadikan ادلصطلح اللغوم

murakham 

Yang dihilangkan 

bunyi 
مه خَّ رى مي   َِ 



 ,Tambahan ادلصطلح اللغوم

kelebihan, yang 

lebih 

(yang mendapat) 

tambahan huruf, 

mazid 
ده يٍ زً مى   ُِ 

 ,Yang samar ادلصطلح اللغوم

tersimpan, 

tersembunyi, 

tertutup 

Dhomir mustatir  (ره يػٍ مً )ضى  ًته تى سٍ مي  
ِِ 

 Yang dikecualikan ادلصطلح اللغوم
Mustatsna/yang 

dikecualikan 
ٌتى ثػٍ تى سٍ مي   ِّ 

وي نٍ  مً ٌتى ثػٍ تى سٍ مي  Kalimat umum - ادلصطلح اللغوم  ِْ 
 Yang akan (masa) ادلصطلح اللغوم

datang 

(waktu) Yang akan 

datang, (future-Ing) 
بىله قٍ تػى سٍ مي   ِٓ 

ًبله قٍ تػى سٍ مي  Yang akan datang - ادلصطلح اللغوم  ِٔ 
 ِٕ مىٍسرىًحيَّةه  Drama, pertunjukan - ادلصطلح األديب
ده نى سٍ مي  Isnad  Predikat ادلصطلح اللغوم  ِٖ 
وً يٍ لى إً  ده نى سٍ مي  Subyek  Subjek ادلصطلح اللغوم  ِٗ 
 َّ ميٍشتىقّّ  Musytaq  Kata jadian ادلصطلح اللغوم
 ُّ مىٍشجىاةه   Melodrama - ادلصطلح األديب
ره دى صٍ مى  Mashdar, asal kata Masdar, infinitif ادلصطلح اللغوم  ِّ 
 ادلصطلح اللغوم

Fi’il mudlori’ 

Mudlori’, ungkapan 

untuk masa 

kini/sekarang 

 ةي غى يػٍ : صً عه اًر ضى مي 
عً اًر ضى مي الٍ   

ّّ 

 ,Yang lipat dua ادلصطلح اللغوم

dobel 
Yang ganda, dobel  فه اعى ضى مي  ّْ 

اؼه ضى مي  Mudlaf  Mudlaf ادلصطلح اللغوم  ّٓ 
وً يٍ لى إً  اؼه ضى مي  Mudlaf ilaih Mudlaf ilaih ادلصطلح اللغوم  ّٔ 
 /Yang berkeberatan ادلصطلح اللغوم

menentang 

Sisipan (untuk 

keterangan antara 

dua kurung) 
 ّٕ ميٍعًتىًضىةه 

 Fi’il mu’tal ادلصطلح اللغوم

(berhuruf ‘illat) 
Yang tidak benar  )ميٍعتىلّّ )ًمنى اٍلًفٍعًل ّٖ 

 ّٗ ميٍعجىمه   Kamus  Kamus ادلصطلح اللغوم
به رى عٍ مي  Mu’rab - ادلصطلح اللغوم  َْ 



ؼه رَّ عى مي  Yang dibuat ma’rifat - ادلصطلح اللغوم  ُْ 
ةه فى رً عٍ مى  Isim ma’rifah Ma’rifah ادلصطلح اللغوم  ِْ 
ؼه وٍ طي عٍ مى  Yang diathafkan - ادلصطلح اللغوم  ّْ 
 ْْ مىٍعٌتى  Arti  Arti, makna ادلصطلح اللغوم
 - ادلصطلح األديب

Pertentangan, 

paradok 
 ْٓ ميفىارىقىةه 

ده رى فٍ مي  Mufrad, tunggal Mufrad/tunggal ادلصطلح اللغوم  ْٔ 
 Perbendaharaan ادلصطلح اللغوم

kata-kata 

(vocabulary) 

Perbendaharaan kata 

(vocabulary) 
 ميٍفرىدىاتي اللُّغىةً 

ْٕ 

ؿه وٍ عي فٍ مى  Maf’ul Objek, maf’ul ادلصطلح اللغوم  ْٖ 
 Maf’ul bih ادلصطلح اللغوم

(penderita, objek) 
Maf’ul bih, objek  وً بً  ؿه وٍ عي فٍ مى  ْٗ 

وً يٍ فً  ؿه وٍ عي فٍ مى  Maf’ul fiih - ادلصطلح اللغوم  َٓ 
 ادلصطلح اللغوم

- Maf’ul li ajlih/lah 
 كٍ أى  وً لً جٍ أًلى  ؿه وٍ عي فٍ مى 
وي لى  كٍ أى  وً لً جٍ أى  نٍ مً   

ُٓ 

قه لى طٍ مي  ؿه وٍ عي فٍ مى  Maf’ul mutlaq - ادلصطلح اللغوم  ِٓ 
وي عى مى  ؿه وٍ عي فٍ مى  Maf’ul ma’ah - ادلصطلح اللغوم  ّٓ 
  Mendahulukan ادلصطلح اللغوم

Kata depan, 

preposisi 
ـه دَّ قى مي   ْٓ 

 ٓٓ مىٍقطىعه  Tempat potongan Tempat potongan ادلصطلح األديب
 Isim yang berakhiran ادلصطلح اللغوم

hamzah yang 

sebelumnya ada alif 

Isim yang berakhiran 

hamzah (sebelumnya 

ada alif) 
 ٔٓ شلىٍديٍكده 

 - ادلصطلح اللغوم
Yang tak dapat 

berubah bentuknya 
ٍنػيٍوعه ًمنى الصٍَّرؼً   ٕٓ شلى

 Panggilan, seruan ادلصطلح اللغوم
Kata benda dalam 

bentuk seruan 
لادى نى مي   ٖٓ 

 ادلصطلح اللغوم
Panggilan, seruan  Kata seru 

 ةي غى يػٍ ل, صً ادى نى مي 
لادى نى مي الٍ   

ٓٗ 

 َٔ ميٍنسىرًحه  - Bahr syi’ir ادلصطلح األديب



  Munsharif ادلصطلح اللغوم
(kalimat) Yang bisa 

berubah (munsharif) 
ؼه رً صى نٍ مي   ُٔ 

به وٍ صي نٍ مى  Menashabkan  Yang dibaca nasab ادلصطلح اللغوم  ِٔ 
ته وٍ عي نػٍ مى  Yang disifati Yang disifati ادلصطلح اللغوم  ّٔ 
 - ادلصطلح اللغوم

Yang 

 Berkurang 
 ْٔ مىنػٍقيٍوصه 

 Yang ditimbang ادلصطلح األديب
Yang berwazan, ber-

not 
فه كٍ زي وٍ مى   ٔٓ 

ؼه وٍ صي وٍ مى  Yang disifati Substantif/mausuf ادلصطلح اللغوم  ٔٔ 
 

 باب النوف

ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
لفظال العصرم رقمال   

 Huruf ke-14 dari ادلصطلح اللغوم

abjad Arab 
 ُ ف -

لً اعً فى الٍ  بي ائً نى  Naib fa’il - ادلصطلح اللغوم  ِ 
(ري عٍ )الشّْ  مه اظً نى   Penyair  Penyair ادلصطلح األديب  ّ 
ةه رى بػٍ نػى  Tekanan suara Tekanan, aksen ادلصطلح اللغوم  ْ 
  Prosa ادلصطلح األديب

Prosa, kalimat tidak 

bersajak 
 ٓ نػىثٍػره 

  Pahatan ادلصطلح اللغوم
Pengukiran, 

pemahatan 
 ٔ ضلىٍته 

 ٕ ضلىٍوه  Ilmu nahwu Ilmu nahwu ادلصطلح اللغوم
 Panggilan, seruan ادلصطلح اللغوم

Vokatif, kalimat 

penyeru 
اءه دى نً   ٖ 

 Panggilan. Hal ادلصطلح األديب

meratapi mayit 

dengan menyebut 

kebaikannya 

Ratapan   ٍدبىةه ني  
ٗ 

ةه بى سٍ نً  Perimbangan  Nisbat ادلصطلح اللغوم  َُ 
(ةي مى لً كى )الٍ  بي صى نى  Nashab  Membaca nashab ادلصطلح اللغوم  ُُ 



 ُِ نىٍظمه  Syair, puisi Syair, puisi ادلصطلح األديب
 ُّ نػىٍعته  Sifat  Na’at ادلصطلح اللغوم
 Yang tak tentu ادلصطلح اللغوم

Makirah, kata benda 

indefinit 
ةه رى كً نى   ُْ 

 - ادلصطلح اللغوم
Menggunakan isim 

nakirah 
رى كَّ نى   ُٓ 

 ُٔ نػىٍقده   Kritik  Kritik ادلصطلح اللغوم
 ُٕ نػىٍقده أىدىيبّّ  Kritik sastra - ادلصطلح األديب

 

 باب اذلاء

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 Huruf ke-15 dari ادلصطلح اللغوم

abjad Arab 

Huruf ke-15 dari 

abjad Arab 
 ُ ق: اذلاء

 ِ ىيبػيٍوطه  Turun  Hal turun/menurun ادلصطلح األديب
 ادلصطلح اللغوم

Adakah (kata tanya) Adakah, apakah 
حىٍرؼه ىىٍل: 

ـه   ًإٍسًتٍفهىا
ّ 

 ,Menyembunyikan ادلصطلح اللغوم

mempelankan suara 

Suara yang pelan, 

desauan 
 ْ مهىٍسه 

 ادلصطلح اللغوم
Hai (kata seru) - 

ىىيَّا: ًمٍن حيريٍكًؼ 
اءً   النّْدى

ٓ 

 

 باب الواك

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 ُ الواك - Huruf ke-11 dari ادلصطلح اللغوم



abjad Arab 

 ادلصطلح اللغوم
Dan  

Dan, juga (huruf 

athaf berfungsi 

menggabungkan) 

 فو طٍ عى  ؼي رٍ : حى كى 
عً مٍ اجلٍى  دي يٍ فً يي   

ِ 

: كىاكي احلٍىاؿً  Sedang, padahal Sedang, padahal ادلصطلح اللغوم  ّ كى
: كىاكي اٍلقىسىمً   Demi (sumpah) Demi ادلصطلح اللغوم  ْ كى
ًعيَّةً  Dengan, beserta Beserta, dengan ادلصطلح اللغوم : كىاكي اٍلمى  ٓ كى
 ادلصطلح اللغوم

Aduh, ah Oh! Aduh! Ah! 
اءو  كىا: حىٍرؼي ًندى

 سليٍتىصّّ بًالنٍُّدبىةً 
ٔ 

 Setuju dengan ادلصطلح األديب
Mengulangi 

ritme/nada 
أه اطً كى   ٕ 

فه زٍ كى  Penimbangan  Wazan, not ادلصطلح األديب  ٖ 
 Resi (tanda ادلصطلح األديب

penerimaan) 

Hubungan, 

sambungan, 

gabungan 
 كىٍصله 

ٗ 

 َُ كىٍعظه   Kata-kata nasehat Nasehat ادلصطلح األديب
 ادلصطلح األديب

Berhenti  

Pemenggalan/ 

penghentian pada 

untaian puisi/syair 
فه قٍ كى   ُُ 

 ,Angan-angan ادلصطلح األديب

khayal, waham 

Khayalan, angan-

angan, waham 
 ُِ كىٍىمه 

 - ادلصطلح األديب
Berkenaan khayalan/ 

angan-angan 
 ُّ كىمهًٍيّّ 

 

 باب الياء

ادلعٌت يف ادلعجم  ادلعٌت يف ادلعجم ادلنٌور ادلالحظة
 العصرم

لفظال رقمال   

 Huruf ke-11 dari ادلصطلح اللغوم

abjad arab 

Huruf ke-11 dari 

abjad Arab 
 ُ م: الياء

اءو دى نً  ؼي رٍ : حى اءه يى  Hai, ai (kata seru) Hai, ai (kata seru) ادلصطلح اللغوم  ِ 
 



ـ ادلصطلحات اللغوية كاألدبية كمعانيها ادلوجودة يف معجم دكؿ السابق يقدٌ اجل
عدد مجيع ادلصطلحات اللغوية كاألدبية يف ىذين معجمُت  العصرم.ادلنٌور كمعجم 

 ِّّمصطلحات، عدد مجيع ادلصطلحات اللغوية يف معجم العصرم كادلنٌور  ُْٓ
مصطلحات منها؛ "أداة التعريف" ك"جتنيس" ك"معتٌل" كغَتىا، كادلصطلحات األدبية 

لحات اللغوية ادلصطمصطلحات منها؛ "سجع" ك"قافية" ك"كناية" كغَتىا.  ُِٖ
مصطلحات.  ِّٔادلنٌور مصطلحات، كيف معجم  َُّالعصرم  ادلوجودة يف معجم

مصطلحات، كيف معجم  ُِّأما ادلصطلحات األدبية ادلوجودة يف معجم العصرم 
إجياد خالؼ العدد بينهما بسبب عدـ بعض ادلصطلحات  مصطلحات. َُُادلنٌور 

مصطلحات ك  ُٖيف معجم العصرم يف أحد ادلعجمُت. ادلصطلحات اليت ال توجد 
 مصطلحات. ُُْاليت ال توجد يف معجم ادلنٌور 

ادلنٌور أقل من معجم العصرم ألف فيو أسباب   عدد ادلصطلحات يف معجم
أما يف  لحات أكثره إمجالية كليس تفصيلية،ادلصط ادلعجم ادلنٌور قدـ( ُكثَتة منها )

معجم ادلنٌور  اخلالؼ بُت( ِ) ،يقدـ ادلصطلحات إمجالية كتفصيليةمعجم العصرم 
دلعجم العصرم مرتبة لفبائيا ك ابة ترتيبا أيف الًتتيب، ادلعجم ادلنٌور مرت كمعجم العصرم
( ادلعجم العصرم مؤلف بعد تأليف ادلعجم ادلنٌور, فممكن أحد من ّترتيبا نطقيا، )

ين مراجع ادلستخدـ يف معجم العصرم ىو معجم ادلنٌور، كبعض ادلفردات كادلعا
( زيادة ْادلوجودة يف معجم العصرم نقل من معجم ادلنٌور كلكن بالتحرير اجلديد، )

إذان ادلفردات كادلعاين من مراجع معٌينة األخرل ادلستخدـ يف تأليف ادلعجم العصرم. ف
 كجدت الباحثة ادلصطلحات الكثَتة كادلتعددة كاحلديثة يف معجم العصرم. 

 أك فيو نٌور كمعجم العصرم أكثره قريبا،دلأما من جهة ادلعٌت بُت معجم ا
. توجد كذلك اخلالؼ البعيدة بُت معنيُت، كبعض ادلعٌت كلكن لو فهم كاحد خالؼ

. سبب اخلالؼ يف ادلعٌت بُت ىذين معاين ادلفردات ال توجد يف أحد معجمُت
 ييؤلف مبىراجع كثَتة من آّاؿمعجم العصرم من معاجم احلديث، ك  معجمُت منها أف



يف ىذا يسبب إىل حضور ادلعٌت الدقيق عُت مناسبا بادلصطالحات ادلقصودة. ك ادل
 بالنسبة ادلعاين يف ادلعجم ادلنٌور.معجم العصرم 

إٌف ىذين معجمُت قدما أكثر من معانيو مبعٌت ادلعجمي كمعٌت اللغوم، كقليل 
من ادلصطلحات اليت حتضر مبعٌت ادلصطلح أك ادلعٌت السياقي إال ست مصطلحات 
منها؛ "حرفية" ك"دخيل" ك"شلدكد" كغَتىا. ىذاف معجماف ليسا من معاجم 
متخصصة بل مها من ادلعاجم اللغوية ادلألوفة تتضمن من مجيع ألفاظ اللغة، فيو 
األلفاظ اليومية كاأللفاظ ّٓاؿ معٌُت. ألف ىذين معجمُت موٌجها للمجتمع العاـ،  

جم كغَتىم من اٍلميحتاج ّٔذين كطالب اجلامعة كتالميذ ادلدرسة كمدرّْس كمًت 
 معجمُت كادلرجع يف طلب العلم.

ىذاف معجماف يستطيعاف أف يكونا ادلرجعُت كزيادة ادلادة يف توسيع العلـو 
كادلعلومات جلميع طالب العلم كمن يتعلم اللغة العربية. كاستفادة ىذين معجمُت ال 

ضر ادلعاين يطابق ألىل اللغة كاألدب كمن يدرس عن علم اللغة كاألدب . ألهنما ال ُيي
 ادلصطلحات بشرح كاضح بل ُيضر ادلعاين ادلصطلحات معنا معجميا فحسب.

لكل معجم لو مزايا كنقائص، كجدت الباحثة شيئا مهما النتقاد من أحد 
ادلعجمي كىو معجم العصرم. أف ىذا ادلعجم ال يالحظ عن كتابة اذلمزة الصحيحة، 

كتكتب مجيع مهزة ّٔمزة قطعية. ىذا من شيء  ىل ىي من مهزة الوصل أك القطع،
صغَت بل خيالف قواعد ادلعجم اجليد يعٌت ليكوف ادلرجع يف كتابة صحيحة. فالبد 

 على ادلعًجم أف ُيضر الكتابة الصحيحة يف مجيع ألفاظو.

 اينيعٌت إلجياد ادلع بإندكنيسيىذاف معجماف يتبعاف مرجع ادلعجم كبأكملو 
ادلفردات كدلعرفة ترادؼ كتضاد الكلمة كدلعرفة أصل الكلمة. من ىنا تعرؼ الباحثة أهنما 

منها؛ بعبارة ادلعجم اللغوم د من ادلعاجم اجليدة ألهنما يشمالف خصائص ادلعجم اجليّْ 
 ، ككذلك تعريف ادلدلوؿ كمعلوماتوتعريف الداؿ كمعلوماتوك اإلحاطة كالشموؿ، 



 الباب الرابع
 االختتام

 . الخالصةأ

 اعتمادا على أسئلة البحث والبيانات وتطبيقها فلخصت الباحثة ما يلي:

أن عدد ادلصطلحات اللغوية واألدبية يف معجم العصري ومعجم ادلنّور كثَتة وهي  .1
 323مصطلحات. عدد مجيع ادلصطلحات اللغوية من معجمُت السابقُت  451

مصطلحات. ادلصطلحات  121األدبية عددها مصطلحات، وادلصطلحات 
مصطلحات ويف معجم  313اللغوية اليت وجدهتا الباحثة يف معجم العصري 

مصطلحات. أما ادلصطلحات األدبية ادلوجودة يف معجم العصري  236ادلنّور 
مصطلحات. سبب اخلالف يف العدد  131مصطلحات ويف معجم ادلنّور  123

 ادلعجمُت.هو عدم بعض ادلصطلح يف أحد 
هناك أنواع كثَت من ادلعاجم، وهذان معجمان من معاجم اللغوية وليس من  .2

معاجم ادلتخصصة، فهذا يسبب إىل خالف ادلعاين فيه. وجدت الباحثة أن 
ادلعاين اليت قدمها ادلعجمُت السابقُت أكثرها بنوع معٌت معجمي ومعٌت اللغوي 

السياقي وهي يف ست  وبعض ادلصطلحات حتضر مبعٌت ادلصطلح أو ادلعٌت
مصطلحات فقط يعٍت "تثنية" و"حرفية" و"دخيل" و"كالسيكية" و"َو: حرف 
عطف يفيد اجلمع". أكثر ادلعاين تقدم بفهم واحد ولكن بتحرير جديد. وبعبارة 
ادلعجم اللغوي، ادلعجم العصري يقدم أحسن ادلعاين يف مصطلحاته، ألنه من 

ب اجملال ادلعُت بادلصطلحات معاجم احلديث ويؤلف مبراجع كثَتة حس
 ادلقصودة.

 



 ب. االقتراحات
بعد أن توّجهت الباحثة خالصة هذا البحث اجلامعي، ترجو الباحثة من 
القراء أن يالحظوا ويهتموا بادلعاجم اجليدة ومناسبا باحلاجة. وعلى القراء أن يفتشوا 

ال يقع  ادلعجم بأكمله قبل استخدامه. وعلى ادلعِجمي أن يهتم مبعجمه حىت
 األخطاء يف تأليفه إما من جهة الكتابة أوادلعاين أوالًتتيب.

وأخَتا قررت الباحثة أن حبثها بعيد عن التمام، مث اقًتحت على من الذي 
سيبحث عن األحباث ادلتعلقة هبذا البحث فينبغي عليه أن يواصلوا هذا البحث يف 

 الزمان التايل مبا هو أعمق وأمت منه.
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 ثبت المرجع
 المراجع العربية

 . (2991دار الراية.  :الرياض). املعاجم اللغوية وطرق ترتيبها أمحد بن عبد اهلل الباتلي.
 (.2991قاهرة: مكتبة النهضة املصرية. ). أصول النقدي األديب أمحد الشايب.

 (.1009 .عالم الكتب: قاهرة ) .علم الداللة .أمحد خمتار عمر
 قراءة ثرهايف املعىن )دراسة صوتيةأأمحد ياين موفينشة. "اللحن يف قراءة سورة الفاحتة و 

 (.1020الفاحتة(", )حبث العلم, جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج, ماالنج, 
 .دار العلم املاليٌن . )دون املطبع:فقه اللغة العربية وخصائصها .إميل بديع يعقوب

2991.) 

 (.1009 . )دون املطبع: دون الطبع.يف علم املعاجم .رسوينسليمان ناصر الد

 (.2992قاهرة: دار الشواف. ). . تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد املدكور

 .___علم الداللة العريب .فايز الداية

 :بًنوت). معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدبجمدي وهبه, كامل املهندس. 
 (.2991مكتبة لبنان. 

. األدب العريب وتارخيه يف العصر اجلاهليحممد أبو حناس حان و حممد اجلندي مجعة. 
 (.2991الرياض: مطابع الرياض. )

حممد أمحد أبو الفرج. حممد حسن باكال، حميي الدين خليل الريح، جورج نعمة سعد، 
دار النهضة : اسكندرية). املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة احلديث

 (.2999بية. العر 
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. منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل حممد عبديات, حممد أبو نصار, عقلة مبيضٌن
 (.2999دار وائل. : أرضون). و التطبيقات

 (.2991 .دار الفكر :دمشق) .فقه اللغة و خصائص العربية .حممد املبارك

. )بًنوت: احلديثمعجم مصطلحات علم اللغة حممود إمساعيل صيين، علي القاسيمي. 
 (2991مكتبة لبنان. 
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Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. Al-Ashri; Kamus Kontemporer 
Arab-Indonesia. (Krapyak: Multi Karya Grafika. Tanpa tahun). 
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Utama. 2991). 
Ladislav, Zgusta. Manual of Lexicografi. (Mouton: The Hague-Paris. 2912). 
Lexy, J. Moleong. Metodeologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja 
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Rahmat, Jalaluddin. Metode Penelitian Komunikasi. (Bandung: PT. Remaja 
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