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Abstraksi 

 
 
 Ada dua cabang utama linguistik yang menyangkut kata dan maknanya, yaitu etimology, 

studi tentang asal-usul kata dan semantik atau ilmu makna, studi tentang makna kata, Dalam 

Bahasa Arab Semantik disebut ‘Ilm Ad-Dalalah. Jika berbicara Semantik  tidak akan terlepas 

dari etimology, karena kedua ilmu ini saling terkait. Diantara kedua ilmu tersebut  Etimology 

merupakan disiplin ilmu yang lama mapan, sedangkan semantik merupakan hal yang baru. 

 Semantik berasal dari bahasa Yunani mengandung makna ”to Signify” atau memaknai 

sebagai sebuah istilah teknis, semantik mengandung pengertian” studi tentang makna” dengan 

anggapan bahwa makna menjadi   dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik. 

-Makna Semantik-Derivasi makna 

Derivasi makna yaitu kata turunan yang dalam bahasa Arab dikenal dengan al-musytaqat 

termasuk dalam hirarki tata bahasa atau gramatikal yang berkaitan dengan akar atau asal-

usul kata. Didalam bahasa suatu kata tertentu dapat diubah menjadi bentuk kata lain (kata 

turunan) yang baru yang mempunyai arti lain.    

 Bahasa Arab memiliki 24 leksikon untuk menyebutkan waktu dalam sehari semalam. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis Derivasi makna dengan tujuan dapat 

diketahui asal kata dari setiap istilah serta perbedaan yang terjadi dari kata turunannya. 

Disamping itu  penulis juga menemukan bahwa dari istilah-istilah waktu sepanjang hari dalam 

bahasa Arab terdapat kata-kata yang bersinonim dan polysemy, selain itu semua istilah waktu 

sepanjang hari dalam bahasa Arab pada dasarnya akan kembali pada tiga huruf. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat Arab menciptakan spesifikasi makna yang berbeda-beda.. 

Pendekatan ini sangat diperlukan mengingat adanya persamaan yang terjadi dari setiap leksikon 

sehingga perlu adanya pemilahan agar diketahui perbedaan dari setiap istilah.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  الشعار و اإلهداء
  

  لرحيم اهللا الرمحن ابسم

  الشعار
  

  قال اهللا تعاىل ىف كتابه الكرمي
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  صدق اهللا العظيم
  

    اإلهداء  
  

 و مشاخيي و أساتيذي الكرام خلدمتهم الثمينة يف التربية و أمي العزيزينأيب  ىل حضرةإ 
 و التعليم

 احملبوبة  الكبريةأخيت  
 األسرمجيع  
. خرةا و رغبة يف الدين و الدنيا و اآل زوجا صاحل اهللان جيعلهعسى أ, احلبيب الشفيق 

 أمني يا جميب السائلني
  
  



  

  تقديرالشكر و الكلمة 
 

الذي علّم آدم ,  البالغةاقضته احلكمواضع األلفاظ للمعاين حبسب ما, ةالق األلسناحلمد هللا خ  
لق والصالة و السالم على سيدنا حممد أفصح اخل, وأظهر بذلك شرف اللغة وفضلها, ء كلّهااالمسآ
  .ناانصارا وأعوأكرم م أ, له وصحبهوعلى آ, وأعرم بيانا, لسانا

العربية  املصطالحات" هللا ورمحته و هدايته حتت العنوان لقد مت هذا البحث بعون ا: وبعد  
 ألجل خدمة العلم و تكميل بعض الشروط للحصول على اشتقاقيةسة حتليلية ادر لألوقات اليومية

الشهادة العاملية يف العلوم الدينية لشعبة اللغة العربية وأدا بكلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا 
  .كجاكرتااإلسالمية احلكومية جو

 يف هذه . من األخطاء الكاتبة والختلوالتمامو لكمال ا من بعيدلبحث  ا هذاأنالكاتبة  وعت  
  كتابةقتراح البناء يفمع النقد و االق على اإلرشاد ئتقدير الالالالفائق و الكاتبة الشكر ودأن تالفرصة 

  : ص بالذكر هنا إىل املكرمنيختو .البحثا هذ
هاب الدين قليويب عميد كلية اآلداب جبامعة ش الدكتور  احلاجاذصاحب الفضيلة األست .١

 .سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا
 داقسم اللغة العربية وألرئيس كدكتوراندوس مصطفى الل األستاذ الفاض .٢
 .ذا البحثهلكمشرف  ري املاجستوس هشام زيىندكتوراندالاألستاذ الفاضل  .٣
 .يت الذين قد علموين علوما نافعةاذاتالء أساتيذي وأسالسادة الفض .٤
٥.  طلب إىلومها شجعاىن  ىرمنذ صغ اللذَين قد ربياين - حفظهما اهللا–العزيزبن والدي 

 . العلم
سكن " معهد على معصوم كربياك د حسني واحلاجة درة النفيسة مريب  كياهى احلاج حمم .٦

 نده." 
 . أن تذكر ىف هذه املناسبةة  للكاتبكنكل من ال ميو و الزمالء  دقاءصاألمجيع   .٧
  



  
 

اء قد تقع إن األخطف اولة احمللبحث أحسن ا ىف كتابة هذاتد حاولن الكاتبة قعلى الرغم من أ
  .البحث  هذاإلمتام فالرجاء من القراء النقد البناء البحث،  ىف بعض نواحي هذا

نعم املوىل , لوكيل على اهللا توكلت حسيب اهللا ونعم او أخريا. ن ينفعنا هذاالبحث اهللا تعاىل أوتسأل
  . ليه ترجع االمورونعم الناصر وإ

  
   ١٤٢٧  ذوا احلجة٢٥جوكجاكرتا،

   م٢٠٠٨ ديسمرب ٢٣
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  الباب االول
  املقدمة
  

 خلفية املسألة .١
  

) Arbitrer(ية اطتبع اال العالمةنظامبة كانت اللغة تعرف يالتركيبعند النظرية 
 نظامية  صفةاليت كانت هلا اللغةى متعلقة بعالمة و ه) Conventional (املتواضع عليها

)Sistematik ( نظامةو) Sistemik( هلا صفة نظاميةاللغة كانت  ايضوابط التتبع ا أل 
جزء من او ) System (نظامألا ف هلا صفة نظامة  الىت اللغةأما و. رتبةاو القواعد امل

 ةلصرفيو ا) Fonology (ةالصوتييف  النظام جزءمثال ) Subsistem (النظام
)Morphology ( ةالنحويو) Syntaksis (الداللة و علم )Semantics (ية املعجمو 
)Lexicon( جتماعية الىت آلة املواصلة االهي ف أما الوظيفة العامة من اللغة ١. وغريها 

   ٢.هم حلاجة املواصلة بينالناس ىف حيام هااستخدم
وقد نشأت هذه اللغة .  هي العربية الباقية اليومكانت اللغة العربيية الىت عرفنا 

ن قبل ببالد جند و احلجاز، مث انتشرت ىف كثري من املناطق الىت كانت تشغلها م
أخواا السامية و احلامية، وانشعبت منها اللهجات الىت يتكلم ا ىف العصر احلاضر ىف 

مارات مستقلة وىف ا يتامخها ويتصل ا من حمميات وإبالد احلجاز و جند و اليمن وم
فلسطني واألردن و سوريا و لبنان و العراق و الكويت و مصر والسودان وبالد 

  :وهي تطورت اللغة العربية من خالل ست طرق ٣ .املغرب العريب ومالطة
                                                 
1 Soeparno, 1993, Dasar-Dasar Linguistik, yogyakarta, Mitra gama Widiya. Hal. 1 
 
2 Ibid, Hal. 5 
 

  ١٠٧ . ص.١٩٩٨. دار ضة مصر للطباع النشر: قاهرة. فقه اللغة. على عبد الواحد واىف. ٣
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 يرتبط كل أصل ثالثي يف اللغة العربية مبعىن عام وضع له،  أناالشتقاق هو .١

 .فيتحقق هذ املعىن يف كل كلمة توجد فيها
ىل املادة لفاظ من بعض بإضافة بعض احلروف إد بعض األالزيادة هي تولي .٢

 .االصلية لغرض لفظي او معنوي
 ٤. و تسهيل النطقجيازغ كلمة من كلمتني فأكثر بقصد اإلالنحت هو صو .٣
صلى أو  القلب هو تقدمي حرف من حروف اللفظ الواحد عن موضعه األ .٤

 .  او اإلحنراف عنه قليالىتأخريه عنه مع احملافظة على املعىن األصل
خرج مع اتفاق  امل يف هو جعل حرف مكان آخر يقرب منه اإلبدال .٥

 .اللفظني ىف املعىن
 ناسبل املفردات األجنبية بعد ان ياهو استعم) Arabisasi (ب يعرالت .٦

  ٥.ا العربية نفسهألبنيةاب
مفردات اللغة العربية ىف . كانت اللغة العربية هى إحدى اللغات السامية

 مثال كلمة ٦.الغالب تتكون من ثالثة حروف صامتة وتستطيع أن تصاغ بأى أشكال
أما كلمة ". الملا" و " واوال "و " قافال "  حتدث الىت تؤخذ من مادةهو" قال "

و " الالم"و "الكاف"ربعة حروف و هى أاحلديث ولو تتكون من هو الكالم فمعناه 
  .  األلفغريصلها تتكون من ثالثة حروف أ ولكن " امليم"و "االلف"

 كانت خمتلفة بني ىعجمعىن املاملن اجلملة و تدل على أاللغة عرب  دراسة كانت      
 ,Pari, gabah  بني هذه املعاجم ىف اللغة اجلاوية هم يفرقونمثال, خرى اللغة األوة اللغ

                                                                                                                                      
 
   ٢٠. ص، ١٩٥٦ ،  رياض،فقه اللغة،  حممدسرحان .٤
 

 5 Departemen Agama R.I,  Ensiklopedi Islam, , jakarta : Dirjen Bimas Islam, 1993, hal.138 
 
 6 Ismail al-faruqi, Atlas Budaya,  Bandung: Mizan,  2003 hal. 63 
 



 

 

3 

 

beras, menir, sego, intip, upo dll. الإ لفظ لهجنليزية ال  أما ىف اللغة اإل٧  Rice وىف 
  .كل الرزأىل ثقافة إ اي مل يعرفتمع العريب و االجنليزان ىف أل. اللغة العربية يعىن الرز

ألمساء املتفرقة لكل ام استخدتمع العريب اكان , لك ىف اللغة العربية كذ  
 مخسندونسية هلا و ىف اللغة اإل,  ليفرقهامن املعاجم ٢٤الساعة ىف النهار و الليل هلم 

احد عشر كانت فجنليزية  اللغة اإلوأما) Pagi, siang, sore, petang, malam(مفردات 
 ,Dawn, earlymorning, morning, day, midday, noon, afternoon, twilight (ةمفرد

night, midnight, evening .(حوال بالثقافة العربيني الذين وضعوا اللغة ىف تتعلق هذه األ
  .ىن بالتفصيلاكل املع
   
  حتديد املسألة.  ب

 :هي وأما حتديد املسألة , د املسألةحتدن أ كاتبةلفية املسألة تريد الخبناء على   
  ؟فاظأللا كل من أصل الكلمات يهما .١
املعىن الذي موجودة ىف املصطالحات لألوقات اليومية ىف اللغة عالقة ي ماه .٢

  ؟ العربية
  

  أغراض البحث و فوائده. ج
  : هو أما أغراض هذا البحث   

 وقات اليومية ىف اللغة العربيةمساء األأمعرفة  .١
 جمامعرفة أصل الكلمة من كل املع .٢
 حياة اتمع العريبووقت عالقة بني الالمعرفة  .٣

  :هو  من هذ البحث أرادت هلافوائد الىت الو 
  ة هو الداللة اللغ علمجمال  الكاتبة ىفعلىء خصوصا آزيادة خزانة املعارف للقر. ١

                                                 
 7 Gunawan, Fahmi. “ Leksikon Bias Jender Bahasa Arab. Adabbiyat : Jurnal Bahasa dan Sastra 
Arab. No 2, thn. 2005. Yogyakarta. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fak Adab UIN SUKA. Hal: 
195 
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  املطالعة اجلديدة عن الوقت الذى وجد ىف اتمع العرىب إعطاء . ٢
 
  التحقيق املكتيب. د

حبثا  هناك من يبحث مل جتدلبحوث قبل إىل شىت احث الكاتبة تببعد أن 
لكن .  على منهج الداللةىف اللغة العربية  عن املصطالحات لألوقات اليوميةخمصصا 
 فيه،  زكيالذي كتبه هشام " الزمان الداليل" يف باب واحد عنها يف  كاتبة الوجدت
  . لكن مل يبحث فيه حبثا خمصصا عنها " اليوم والساعاته "  عن األلفاظ ذكر

عن املصطالحات لألوقات أما الكتب العلمية أو البحوث اليت كانت حبثا 
   .على منهج الداللة مل جتد إىل هذا اليوم ىف اللغة العربية  اليومية

  
  اإلطار النظرى. ه

 أنرأى عبد اخلري . اليت تبحث عن املعىن من علم اللغة هو  الداللة كان علم
و القواعد ا, )Lexical (قاموسعىن المفرق ت اللغة الىت من علمعلم الداللة 

)Grammatical (السياقية  او)Contextual .(عبارة عن املعىن الذى قاموسومعىن ال 
 من وحدة املعىن و وحدة Fraseهو اللفظ او  Lexsem .(Lexsem( ىف املعجم هوجد

  ٨).Lexicon(الصغري من املعجم 
  

  أصل الكلماتبعالقة الداللة . ب
هو فرع من علم اللغة الىت تتحري أصل الكلمة ) Etimology (أصل الكلمات  

  مجيعاشكلي ال  اآلن  اللغةتهاالىت استخدم الكلمات ماأ.  الكلمةتطويرو تاريخ 
 اليت حتملم العارية أمن اللقطة أما خرى من اللغة األتوجد ولكن , تمع اللغة نفسها

 صاحب اللغة بنظام يناسبهان أل,  الصرفيةعلى طريقة التغيري ملحيوقد . التغيري

                                                 
 8  Kridalakasana, Harimurti. 1983, Kamus Linguistik, Cetakan ke 2, jakarta: gramedia. Hal. 98 
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صل الكلمة وتاريخ أذن عند إ.  التغيريحيمل قد Meaningوهكذ املعىن او . الصريف
 لمعىنلتغيري ال.  معىن اللفظيفري شكله او إما يف تغ,  التغيريحيملن أميكن  , هاتطوير

كان أما وصف اتمع . ها آلة املواصلة للمجتمع منهين اللغة  ألهو شيئ من الضبط،
  ٩.ر الزمانيتطومير بر اللغة يهو تطو) Dinamis (حيمل التغيري

 
   املعىن و الداللة  .ج

فإننا نتحدث عن عالقتها مع الكلمات , عندما نتحدث عن معىن الكلمة  
 ةمعىن الكلمة مرتبط). فقري(أو ضد ) غين (عينت) ثري. (خرى داخل اللغة ذاااأل

  . اللغة الواحدةبعالقتها مع الكلمات ذات العالقة ىف
  كانت الكلمة, الداللة تعىن عالقة الكلمة بالعلم اخلارجى, من ناحية أخرى  

قد يكون إنسانا او حيوانا او ,  تشري اىل كائن موجود ىف العامل اخلارجى- غالبا – 
على , اوروبا, الصخرة, الشجرة, سداأل, نعمان:  مجادا او مكانا مثالنباتا او
    ١٠.الترتيب

  
اع الدالالت اللغويةانو.  د  

 وهو من مادة ،دلَّّمن الداللة مثلثة الدال، مصدر الفعل : ة يف اللغةالدالل
دله عليه يدله على "الىت تدل على اإلرشاد إىل الشئ و التعريف به و من ذلك ) دلل(

  , الطريق
 مث إن املراد ،عرفته: و ىف التهذيب دللت ذا الطريق داللة". " أى سدده اليه

 ودله على الصراط ،"الدالّ على اخلري كفاعله" از و من ا" إراءة الطريق: سديدبالت

                                                 
9 Mukidi, Adi sumarto, Semantik, 1973, IKIP, Yogyakarta.hal. 9 
 

  ٢٥ ص, ٢٠٠٠, دار الفالح للنشر و التوزيع, )علم املعىن(علم الداللة , حممد  علي اخلوىل .١١
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سى  من احلو أنت تالحظ هنا تغيريا دالليا،, أرشده إليه وسدده حنوه و هداه: ملستقيما
  ١١.ىل املعقولإ

 
  Lexical Meaning: عجمية الداللة امل .١

ده الكاتبة ىف بعض  جية املعجمية هى معىن الكلمة الىتميكن القول أن الدالل
 أكثر منه وجدت الكاتبة معىن العصر. لواحدةاملعاجم أو هى املعىن املعجمي للكلمة ا

  .وغري ذلك" اليوم" و " الزمان" يرجع اىل معان متنوعة أحدها مبعىن 
 هي جوهر املادة اللغوية ةوعّرف الدكتور فائز الداية أن الداللة املعجمي

تدل " طحن " من إشتقاقها وأبنيتها الصرفّية مثل كلمة املشترك ىف كل ما يستعمل 
مباشرا  على حركة وضبط لتحويل احلبوب إىل مسحوق ناعم بالرحى ويكون حقيقّيا

, املفهوم ىف أبنية صرفية كثريةا ومن مث محل الدالالت اازية املتعّددة ويدخل هذ
فاألفعال حتّدد . نفسه هذه الداللة أمرا مكتسبا من الوزن ونلحظ فيها إضافة إالّ

, نطحيس, نطحي, نحطَ"تقرن بالفعلني بعد اا احلدث و الزمان و حبسب أوز
" املطحون"دالة على اسم الفاعل بصيغة املبالغة املتأدية إىل حتديد احلرفة و ", نطحإِ

 حن الىتتدالن على األآلت الطَ" والطاحانة, الطاحونة"و, اسم املفعول لشيئ املطحون
األضراس كلها من : الطواحن كما يقول صاحب لسان العرب" باملاء و  تدور

كل سن من األضراس : واحدا طاحنة كما قال األزهري, االنسان وغريه على تشبيه
  ١٢.طاحنة

  
  
  

                                                 
  ١١ .،ص٢٠٠٥،)مكتبة اآلداب: القاهرة(، )دراسة نظرية وتطبيقية(علم الداللة فريد عوض حيدر، . ١٢
   ٢ص ,١٩٨٥, الطبعة االوىل, دار الفكر, لبنان- بريوت, عريبعلم الداللة ال, فائز الداية . ١٣
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  : Fonology Meaning  الداللة الصوتية .٢
 من جهة الصوت  ىهى الداللة الىت متييز ا الكلمة الواحدة من األخر

Phoneticsواألوىل بسكون الباء ضد اجلزع : الصرب و الصبِر" الكلمة  ن كما أ. 
الدواء املر وكذلك كلمة مفتح بكسر امليم تدل على آلة الفتح، :  والثانية بكسر الباء

  ١٣.وبفتحها تدل على موضع الفتح
  

Morphology Meaning : الداللة الصرفية . ٣        
الوظائف : "( يضاعنها مبين الكلمة وتسمى أىت تعرب  وهي تلك الداللة ال  

من حيث أن  ١٤"). املستفادة من األوزان والصيغ اردةالصرفية للكلمة وهي املعاين
تسمية وهي وظيفة الن رفية عامة على املسمى ومعىن ذلك أداللة صعلى ألمساء تدل ا

اء املصدر و مسويدخل ضمن األ,  الداللة على الزماناسم الصرفية و االمساء ختلو من
والداللة الصرفية للصفات هي الداللة على , و اسم املرة و اسم اهليئةاسم املصدر 

على  و داللة أمساء اإلشارة وضمائر التكلم واخلطاب هى الداللة,موصوف باحلدث
 و تدل ١٥.و ضمائر الغائب و أمساء املوصول داللتها الصرفية على الغياب, احلضور

ويدل الفعل بصفة عامة داللة , ى الظرفية الزمانية او املكانيةالظروف داللة صرفية عل
  .وعند تقسيمه إىل ماضى و مضارع و امر, صرفية على احلدث والزمان

  
  Sintaxis Meaning :الداللة النحوية . ٤

 مثل هي الداللة الىت تعني املعىن للكلمة حسب موقعها ىف اجلمل املركبة املفيدة
 فالكلمة ب ولدهالوالد حي" الولد"لديه وىف كلمة اب و الولد حيىف اجلملة" الولد"كلمة 

                                                 
  ٢٢١.،ص)دراسة نظرية وتطبيقية(علم الداللة فريد عوض حيدر، . ١٦ 
  

 ٣٥. ص، ) و تطبيقيهيةدرسة نظر(علم الداللة  فريد عوض حيدر،.. ١٤
 
  ١٠٨- ٩١. ص, ٢٠٠٤,  الكتبعامل: قاهرة, الطبعة الرابعة, اللغة العربية معناه و مبناه, متام حسان   ..١٥
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  الداية الداللة النحوية عند فائز١٦.مبتدأ فاعله و الثانية تتكون مفعوال األوىل تتكون
 حتل  من احلياة االجتماعية والفكرية عندماأن الكلمة تكتسب حتديدا وتربز جزءاهي 

 ,واملفعولية, الفاعلية: إلسنادي وعالقته الوظيفةىف موقع حنوي معني ىف التركيب ا
 خاطبت الطّحان ىف شأن" مثل , والظرفية, والتمييز, واالضافة, والنعتية, واحلالية

 ىف موقع املفعول به تربز ىف جهة" طّحان" فكلمة"حتسني عمله وزيادة مقدار إنتاجه 
  ١٧.من العالقة اإلجتماعية هي موقع احملاسبة و املسؤولّية

 زاد الدكتور فائز الداية كانومن أنواع الداللة األربعة الىت واقف الدالليون   
الداللة السياقية او الواقعية ما يكون قد طرأ على الكلمة من تطور داليل حبسب قوانني 

وىف االت , و الدالالت ىف الزمان املتتابع بني العصور, ظاالىت ترصد حركة األلف
فالكلمة تكتسب أبعادا جديدة أو حتصر ىف , ماعية و فنيةاملختلفة من علمية و اجت

فقول , ولكننا نورد شواهد سريعة ههنا, إطار خاص أو تنقل إىل مواقع مل تألفها قبل
إن االزمنة الطاحنة ىف سوق األوراق النقدية جتعل أصحاب رؤوس األموال : بعضهم 

و ندرك جمازيتها " طاحنةال" عند   يستوقفنافيها،جيمون عن تداول جزء من أرصدم 
  .اليت غدت منتشرة ودالة داللة معرفية هي الشديدة

إن عددا من املصانع : وكذلك عندما يتحدث أرباب الصناعة فيقولون
وإن , ة املعطلاملخصصة لصنع احلديد تشتمل على مطحنة لسيارت القدمية واالآلت

ل ىف مصنوعاا احلديد إنتاجها قد خيتلف نوعيا عن املؤسسات الصناعية الىت التدخ
تدل على أزهزة حديثة تستخدم ىف عمل " املطحنة" القدمي بعد حتويله ندرك أن 

  . صناعي حديث مواده احلديد مما مل يكن مألوفا قدميا لعمل الطحن
  
  
   

                                                 
  ٢١. ص, علم الداللة العريب  ،فائز الداية  . .١٧

  
     ٢٢. ص,  نفس املصدر,١٨
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  العالقات الداللية. و
  الترادف. ١ 

" قعد"حنن نقول إن يف  مثال١٨.هو تعدد االلفاظ على معىن واحد باعتبار واحد  
وأخذه املقيم و املقعد و قعدت , قام مث قعد: الترى أنا نقول, "جلس"معىن ليس يف 
 -كان مضطجعا فجلس: مث نقول" قعدة"وتقول ألناس من اخلوارج , املرأة عن احمليض

, فيكون القعود عن القيام و اجللوس عن حالة هي دون اجللوس ألن اجللوس املرتفع
   ١٩. وعلى هذا جيري الباب كلهفاجللوس ارتفاع عما هو دونه

  
  املشترك .٤

ه أهل االصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر حّدوقد 
  ٢٠.داللة على سواء عند أهل تلك اللغة

عصر احلديث فقد اختلفت نظرم لظاهرة االشترك الكان علماء اللغة ىف   
حان يدالن على هذه ولذلك وجد عندهم مصطال, اللفظي عن نظرة فقهاء اللغة

  ٢١:الظاهرة مها
   Homonimyك اللفظى اشترإ  .١
  Polysemyتعدد املعىن  .٢

,  كلمة او اكثر تطابقان ىف النطقعلىيدل  Homonimyاملصطلح األول 
 مبعىن الزهرة و Flowerل ذلك ىف اللغة االجنليزية كلمة امث, ولكنهما ختتلفان ىف املعىن

مثال ٢٢.فإذا تشات الكلمتان ىف النطق و اهلجاء,  مبعىن الدقيق أو الطحنيFlourكلمة 

                                                 
  ٧٣. ص,فقه اللغة, سرحان ١٩

 
   ١٦٩. ص, اسكندرية, دار املعرفة اجلامعية, مقدمة لدراسة فقه اللغة, حلمى,  خليل. ٢٠

 
   ٤٠٦ .ص, املزهر ىف علوم اللغة وانواعها, السيوطى .٢١

 
   ١٦٢ص  ,مقدمة لدراسة فقه اللغة, خليل, حلمى. ٢٢
 
   ١٦٢. ص, نفس املصدر. ٢٣
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 من ابن قتيبة تراك اللفظى دون نصفقد وقع فيه االش" الظِّل " ىف اللغة العربية لفظ 
  ". الظل معناه الستر ومنه قول الناس أنا ىف ظلك اى ىف ذراك وسترك: " يقول

  .ها ونواحيهاإمنا هو ستر: ظل اجلنة و ظل شجرها - 
 .ا سترته الشخوص من مسقطهام: ظل الشمس  - 
 . سواده، ألنه يستر كل شيئ: ظل الليل  - 

وأن التطور الدالىل ) ظل الشمس(ونرجح أن الداللة املباشرة لكلمة الظّل هى   
هو املسبب الشتراكها اللفظى ىف دالالت أخرى – أعىن التغري ىف املعىن - غري املقصود

    ٢٣.بطريق االتساع
 فيستعمل للداللة على كلمة أو Polysemyتعدد املعىن وأما املصطلح الثاىن وهو   

يقول , فقد تعدد معناه" القهوة" لفظ ،ل ىف اللغة العربيةامث, مجلة هلا داللتان أو أكثر
قال , مسيت بذلك ألا تقهى اى تذهب بشهوة الطعام, اخلمر" والقهوة"ابن قتينة 

ألا تشتمل على " الشمول" فقد أقهى الرجل إذا أقل طعمه و تسمى " يقال: ئىكسا
ويقال بل أخذ من عقر , اى لزمته, ألا عاقرت الدين" العقار"عقل صاحبها و 

 مبعىن رأس Headو مثال ىف اللغة اإلجنليزية كلمة ٢٤.وهو مقاو الشاربة, احلوض
  .اإلنسان و رأس عود الكربيت

حات ويرى بعض علماء املعاجم أن هذا املصطلح ما هو إال نوع من املصطل  
تشري اللغوية العامة اليت تستعمل أحيانا مبعناها اللغوي دون املعىن االصطالحي، لكى 

 من األفضل حتاشي مثل هذه إىل الدالالت املتعددة لكلمة واحدة، ويرى أن
وبناء على ذلك . املصطالحات، وأن نتحدث بدال من ذلك عن تزايد معىن كلمة ما

 Directاللفظي إىل املعىن املباشر أو الداللة املباشرة الكلمة بالنسبة للمشترك حيلل داللة 

Sense اللة اليت جيب أن يعول عليها مؤلف املعجم أو املعجمي، وهذا املعىن وهي الد
تتحد بالنسبة له بقية الدالالت األخرى، اليت ميكن أن املباشر للكلمة هو املعىن الذي 

                                                 
 

  ٣٦٩. ص,   ىف علوم اللغة وانواعهااملزهر, السيوطى. ٢٤
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ل اللغوي، أما الداللة املباشرة نتعرف عليها من خالل مستويات معينة من االستعما
مستوى حمدد يف االستعمال، أو هي طبقا للتحليل السيكولوجي فهي ال تنتمي إىل 

لداللة عبارة عن املعىن املباشر الذي يتبادر إىل ذهن املتكلم بلغة ما عند رؤية أو مساعه 
   .لكلمة ما وهي يف حالة االفراد بعيدا عن السياق

   
  منهج البحث .و

قال . فهم إىل القصد الذى يصبح قصد البحثلليقة هى كيفية الفعل الطر  
 طريقة النظر والتحليل  والتبيني عن ن الطريقة عبارة عنأ) Kridalaksana(كريدلكسان 

  .املسألة 
ه الىت اورده الطريقة و اإلجراءت اجلّيدة حىت تسهل الطريقة ىف تان توصل نتيج  

  .املسئولة عنهانيل البّينة 
  بحثنوع ال .١

وهو حبث يستخدم احلقائق و  )  Library Reseach( هذ البحث حبث مكتيب   
  .البيانات و اإلعالمات املكتوبة اليت تؤخذ وتدرك من الكتب املتعلقة مبوضوع البحث

  مجع مصادر البحث .٢
الكاتبة  ااستخدمه وثائقطريقة اجلمع من ال فا مكتبياحبث كان حثب الاألن هذ

  .  مصادر املكتيبشىتالذى يبحث و يطالع عن  Literaturيعىن دراسة 
  طريقة التحليل. ٣

) Agih (يهجطريقة ا). Agih (يهجاستعملت الكاتبة طريقة ا, الوثائقيف حتليل   
 ة أما ىف النظري٢٥.اتعلق نفسهت جزء من اللغة الىت اليت كانت آلة التعيني هي طريقة يه

وىف , ةيعجمجميته بوصف داللة املاستعملتها نظرية داللية برجوع قاموس ىف معىن مع
  . روجوعهيف  ابراهيم أنيس ألفهقاموس معجم الوسيط الهذا الصدد استعملت الكاتبة 

                                                 
25 Sudaryanto. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: duta Wacana 

University.1993.hal. 15 
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                           نظام البحث .ز

 هذا البحث الكامل املرتب قسمت الكاتبة هذ االبحث اىل اربعة أبـواب             كي حيصل 
  : هوالترتيب منهاأما , تتكون من فصول

أغراض البحث و ,  حتديد املسألة,املقدمة تشتمل على خلفية املسألة: ولالباب األ
  . نظام البحثمنهج البحث و, اإلطار النظرى, كتيبالتحقيق امل, فوائده

   صطالحات لألوقات اليومية ىف اللغة العربيةامل نظرة عامة عن: الباب الثاىن
لوقت و الساعة و التعريف باول اب حيتوى عّدة فصول وهو الفصل األهذا الب  

العربية لألوقات اليومية و املصطالحات   و الفصل الثاىن الفرق بينهاالنهار و الليل مع 
   . و الفصل الثالث االشتقاق ىف اللغة العربيةمعىن كل منها
  مصطالحات لألوقات اليومية ىف اللغة العربيةحتليل املعىن : الباب الثالث

 من أصل الكلماتول لفصل األفصالن وهو ا هذا الباب حيتوى على  
 بني املصطالحات عالقة املعىن ، والفصل الثاىناملصطالحات العربية لألوقات اليومية 

  .اإلشتراكو  الترادف هوالعربية لألوقات اليومية 
  االختتام : الباب الرابع

 املوجودة ىف لسؤالتاعن فيه اخلالصة و هى إجابة حتمل وهو الباب األخري   
قتراحات و الفصل الثاىن كلمة االول ألالباب فصالن وهي الفصل ا لة هذاحتديد املسأ

  . ختتامالا
  
  

 



 الباب الرابع
ختتامالا  

 
 الفصل األول
 اخلالصة

   
  حتليليةسةادر( لألوقات اليومية ىف اللغة العربية الحات املصطتبحث وحتلل الكاتبة عنبعد أن       
:توجد النتائج اآلتية) اشتقاقية  
اذا الشمس . تدور األرض على حموره طول أربعة وعشرون ساعة تسبب تبديل النهار واليل .١

طلعت الشمس .  من قطع األرض فبالد الىت أشعت الشمس وقت النهار او العكسىف قطاع
املصطالحات لألوقات اليومية ىف تتعلق هذه األحوال ب.وغياا على الغرب جهة الشرق إىل

  عشرةالنهار و هي اثنسم إىل قسمني، ق ربع و عشرون اصطالحا،أ  هلااللغة العربية
 .يضاحا أشر اصطال عو الليل اثنا, اصطالحا

مفردات اللغة العربية ىف الغالب تتكون من ثالثة حروف صامتة وتستطيع أن تصاغ بأى  .٢
 .أشكال

تدل ألفاظ الوقت ىف اللغة العربية قد اهتم اتمع العريب تغيري العامل مث أوجده املفردات الىت  .٣
اء على ذلك بن. على ذلك التغيري، مث أصبحه للمصطالحات العربية لألوقات اليومية  تدل 

تتعلق اللغة و الثقافة،  . إظهار أن اللغة العربية تدقيق ىف وضع اللفظ ىف كل املعاىن بالتفصيل
مشس كما كان لوقت العصر أنه مبعىن . و إن اردنا ثقافة الشعب فالبد علينا أن نعرف لغتهم

ني و الراء مشتق من العني و الص" عصر" ن لفظ أ. وكادت تأتى إىل غيااتصل إىل الوسط 
 لنيل  صباحام عصر اقواهذا الوقت ألن الناس حينئذر الشيئ، و ظهر تسمية مبعىن عص

  .                              احلصول على سعيهم
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االقتراحات.ب  
  وبعد ما عرض البحث بعون اهللا وتوفيقه، تود الكاتبة ان تقدم اإلقتراحات لعلها نافعة لإلخوان

:لى و تلك كما ي.اهللا األعزاءىف   
سابق، أن دراسة داللية شيئ مهم، هي من جهة املعىن او اللفظ،  ال ىفكما ذكر الكاتبة. ١

. الميكن ان نفرق بينها، ألن اذا كان الكالم ال معىن له ال فائدة فيه  
البد أن متهد الساحة لكلية اآلداب لطالب الذين يريدون أن يتعلموا علوما السيما من له . ٢

.ة خاصة مايتعلق بعلم الداللةالرغب  
 

ختتامالكلمة ا. ج  
من جهد و اجتهاد ن بذلت ما ىف نفسى من اهللا قد مت هذ البحث بعد أاحلمد هللا و الشكر 

 هذ نفعاهللا ان يوارجوا . تابة هذا البحث بعون اهللا و رمحته كمن البداية اىل النهاية حىت انتهيت
وعسى .  البحثاالنقد البناء لصالح هذ و ارجو منكم ل من قرأ من الطالب و الطالباتالبحث لك

  .يرضى عن هذا العملاهللا أن 
  .السائلني جميب يا آمني
صواباهللا أعلم بالو   
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Pendahuluan 

Pedoman transliterasi Arab Latin berikut ini merupakan hasil keputusan  

bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158 tahun 1987/Nomor 0543 b/u/1987. 

Dalam penulisannya sistem transliterasi ini harus memakai font Time New 

Arabic, terutama dalam menuliskan huruf-huruf yang bertitik atau bergaris bawah 

dan atas. Dalam hal ini, Sift + [ atau ] dipakai untuk menuliskan huruf yang 

bertitik bawah, Shift + , atau . untuk menuliskan huruf yang bergaris bawah. 

  

B. Lambang Konsonan  

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

  ا
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 ص
 ض
 ط
 ظ
 ع
 غ
 ف

Alīf 
bā’ 
tā’ 
sā’ 
jīm 
hā’ 
khā’ 
dāl 
zāl 
rā’ 
zai 
sin 
syin 
sād 
dād 
tā’ 
zā’ 
‘ain 
gain 
fā’ 

tidak dilambangkan
b 
t 
ś 
j 
h 

kh 
d 
ż 
r 
z 
s 
sy 
s  
d 
t 
z 
‘ 
g 
f 

Tidak dilambangkan 
be 
te 

es (dengan titik di atas) 
je 

ha (dengan titik di bawah) 
ka dan ha 

de 
zet (dengan titik di atas) 

er 
zet 
es 

es dan ye 
es (dengan titik di bawah) 
de (dengan titik di bawah) 
te (dengan titik di bawah) 
zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 
ge 
ef 



 ق
 ك
 ل
 م
 ن
 و
  هـ
 ء
 ي

qāf 
kāf 
lām 
mīm 
nūn 

wāwū 
hā’ 

hamzah 
yā’ 

q 
k 
l 

m 
n 
w 
h 
’ 
Y 

qi 
ka 
`el 
`em 
`en 
w 
ha 

apostrof 
Ye 

 
 
C. Lambang Vokal 

1. Vokal Tunggal 

 
Tanda  

 

 
Nama 

 
Huruf Latin 

___َ_  

___ِ_ 

ُ____ 

 

Fathah 

Kasrah 

Dammah 

a 

i 

u 

 
 Contoh:  

 --yaz|habu                    َيْذَهُب                                -- katabaَآَتَب    

 -- su’ila                        ُسِئَل                                   -- fa’alaَفَعَل   

                                                                     -- z|ukiraُذِآَر  
 
 
 
 
 
 

 



2. Vokal Rangkap 
 

 
Tanda dan Huruf 

 

 
Nama 

 
Gabungan Huruf 

   ْي–َ -

 ْو–َ - -

 

Fathah dan ya 

Fathah dan wau 

 

ai 

au 

 

 
 Contoh: 

--h}aula             حلَو      - kaifa                َكيف 
 
 

3. Maddah 
 

 
Harkat dan 

Huruf 

 
Nama 

 
Huruf dan 

Tanda 

 
Nama  

  َى–َا --
  
  
  

 ِي--
  
  ُو--

 
Fathah dan alif atau 

alif layyinah (tertulis 

ya) 

Kasrah dan ya 

Dammah dan wawu 

 
a> 

 

 

i > 

u> 

 
a garis atas 

 

 

i garis atas 

u garis atas 

 
Contoh:  

 
 -- qi>la                                   ْيَل          ِق                     -- qa>laَقاَل   

 --yaqu>lu                              َيُقْوُل                            -- rama   َرَمى<
 
 
 



D.  Ta Marbu>tah 

-- ta marbu>tah hidup (berharakat fath}ah, kasrah atau d}ammah) 

dilambangkan dengan huruf “t”. 

 --  ta Marbu>tah mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan “h”. 

     Contoh:  

 bisa ditransliterasikan menjadi “raud>}ah al-at}fa>l atau  َرْوَضة األْطَفاْل

raud}}atul at}fa>l. 

الَمِدْيَنة الُمَنوََّرة    bisa ditransliterasikan menjadi “ al-Madi>nah al-

Munawwarah” atau alMadi>natul-Munawwarah    

 

E. Syaddah (Tasydid) 

 Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut. 

 Contoh: 

اَربََّن  – rabbana>                                 َنزََّل --  nazzala  
F. Kata Sandang 

 -- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf “l” ل( ) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

 -- kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

-- as-sayyidah                                                    الَسيَِّدة-- ar-rajuluالرَُّجُل   

  --al-jala>lu                                                        الَجَالُل-- al-badi>’uالَبِدْيُع  
 

 

 

 



G. Hamzah 

 Dinyatakan di depan pada transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah 

dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

 Contoh: 

1). Hamzah diawal: 

-- akala                                                  َأَآَل            -- umirtuُت ُأِمْر  
2). Hamzah ditengah: 

--ta’kulu>na                              تْأُآُلْوَن               -- ta’khuz|u>haتْأُخُذْوَن   
            3). Hamzah di akhir:  

-- an-nau’u                                           الَنْوُء             -- syai’unَشْيٌء  
 

H. Penulisan Kata  

 Pada dasarnya setiap kata, baik, fi”il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

 Contoh: 

  وإّن اَهللا َلُهَو َخْيُر الرَّاِزِقْيَن     
 Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n, atau 

 Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 

   فَأْوُفوا الَكْيَل و الِميَزاَن                
 Fa aufu> al-kaila wa al-mi>za>na, atau 

 Fa auful-kaila wal-mi>za>na 

 َوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ الَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبْيَال   
 Wa lilla>hi ala> an-na>si h}ijju al-baiti manistat}a>’a ilaihi sabi>la, atau 

 Wa lilla>hi alan-na>si hijjul-baiti man istat}a>’a ilaihisabi>la. 



I. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam 

transliterasinya ini huruf kapital dipakai. penggunaan huruf kapital seperti yang 

berlaku dalam EYD. Diantanya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf 

awal d ari kata sandang. 

 Contoh:  

 آنْر الُقِهْي ِفَلِزْني ُأَشْهُر َرَمَضاَن الَِّذ  
Syahru Ramad}a>na al-laz|i unzila fihi al-Qur’a>n 

  الَحْمُد ِلّلِه َربِّ الَعاَلِمْيَن--     
Al-h}amdu lilla>hi rabbil- ‘a>lami>na. 

 

( Sumber: Pedoman transliterasi Arab Latin; Keputusan  bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 

1987/Nomor 0543 b/u/1987, Departeman Agama RI Badan Litbang Agama dan 

Diklat Keagamaan: Jakarta 2003). 
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