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こくごのもり

小学低学年の児童を対象に国語の楽しさを知ってもらおうと、イラストを多用してつくった問題で「毎日小学生新聞」に長期連載。

©毎日小学生新聞 複製、転用はできません

答えはP22にあります。
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Sahabat Peserta Pemagangan
Edisi Musim Dingin, Januari 2021

Hal-hal yang Harus Diperhatikan untuk Mencegah Penularan Covid-19
Saat ini (November 2020), kita dalam situasi yang terus memerlukan tindakan pencegahan penularan
covid-19. Para peserta pemagangan sekalian tentunya menjalani hari-hari ini sambil melakukan pencegahan penyakit
menular. Kami akan memposting tentang hal-hal yang harus Anda waspadai, seperti pencegahan penularan di asrama
pada "Hal-hal yang Harus Diperhatikan untuk Mencegah Penularan COVID-19" yang dikeluarkan oleh Organisasi
Pemagangan Kerja Teknik untuk Orang Asing (OTIT).
Sebelum Pergi Bekerja
 Mengukur suhu tubuh dengan alat pengukur suhu tubuh, dan jika kondisi tubuh Anda tidak normal seperti 1)
demam lebih dari 37,5 derajat Celsius, 2)ada gejala pilek seperti lemas, maka hubungilah pembimbing
pemagangan atau pembimbing kehidupan.
Ketika Pergi Keluar Rumah
 Mengenakan masker saat pergi keluar rumah.
Ketika Sampai di Rumah dari Bepergian
 Mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar. Menggunakan handuk milik sendiri.
 Bila membuang masker, tisu, sarung tangan dll. setelah selesai digunakan, ujung kantong sampah diikat
kencang agar tidak disentuh orang lain kemudian dibuang.
Bila Tinggal Serumah dengan Orang Lain
 Di dalam rumah pun usahakan untuk berjarak (dua meter) dengan orang lain.
 Saat berbicara, memakai masker dan jangan terlalu keras suaranya.
 Mencuci tangan setelah berbatuk atau bersin. Menggunakan handuk milik sendiri.
 Mengganti udara dengan membuka jendela sekitar dua kali perjam.
 Disinfektan benda-benda (remote control/telekomando, kulkas, saklar lampu, pengering rambut) yang
digunakan bersama dengan orang lain setelah digunakan.
 Setelah menggunakan toilet, tutup kloset dan membilas.
【SaatMakan】
 Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.
 Makanan disiapkan di piring terpisah untuk setiap orang.
【KetikaMandi】
 Menggunakan handuk milik sendiri.
 Menggunakan kamar mandi secara bergantian seorang demi seorang.
【Ketika Tidur】
Ketika tidur sekamar dengan orang lain:
 sedapat-dapatnya tidur berjauhan.
 sebisa-bisanya posisi kepala berlawanan arah satu sama lain.
Penularan Covid-19 (Organisasi Pemagangan Kerja Teknik untuk Orang Asing/OTIT)
https://www.otit.go.jp/CoV2/
Anda dapat membaca tentang penanggulangan penyakit menular, dukungan untuk kehidupan sehari-hari, status
kependudukan, dll., dalam bahasa ibu atau dalam bahasa Jepang yang mudah.
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インドネシア語版

 Jika merasa tidak enak badan, jangan pergi keluar rumah.

Mari Mencoba Ikut Sayembara Mengarang Bahasa Jepang JITCO
JITCO mengadakan "Sayembara Mengarang Bahasa Jepang bagi Peserta Pemagangan Teknik dan
Peserta Pelatihan dari Luar Negeri" setiap tahun. Menulis karangan dalam bahasa Jepang memang tidak mudah,
namun berikut ini beberapa tips untuk menulis karangan dengan baik. Silakan mencobanya.
Persyaratan pendaftaran untuk Sayembara Mengarang Bahasa Jepang 2021 akan diumumkan di situs
web JITCO pada awal Februari. Kami menantikan partisipasi aktif Anda!
Mari Mencoba Mengarang!
✏Fokus pada satu hal
Setelah datang ke Jepang, Anda tentunya memiliki berbagai pengalaman setiap hari, seperti hal yang
menyenangkan, menyedihkan, mengejutkan atau menderita. Saat menulis karangan, fokuslah pada satu episode
dari antara banyak peristiwa. Anda bisa menyampaikan perasaan dengan menuliskan secara jelas apa yang
terjadi, siapa yang mengatakan apa dan apa yang Anda pikirkan.
✏Tulislah apa yang hanya bisa Anda tulis
Kesan sederhana dan singkat seperti "Jalan di Jepang sangat bersih" akan bisa ditulis sama oleh banyak orang.
Untuk menghasilkan tulisan yang baik, penting untuk menulisnya dihubungkan dengan pengalaman nyata Anda
sendiri, misalnya, "Saya mencoba bertanya kepada orang di perusahaan mengapa jalan bersih."
✏Membuat judul yang menarik
Jangan membuat judul yang tidak jelas seperti “Kehidupan Saya” atau “Kenangan di Jepang”, tetapi buatlah
judul yang membuat pembaca bertanya “Apa isinya ya?” dan jadi ingin membacanya.
インドネシア語版

Anda dapat melihat karya pemenang sebelumnya pada Sayembara Mengarang Bahasa Jepang di sini.
Kumpulan karya pemenang Sayembara Mengarang Bahasa Jepang yang lalu
https://www.jitco.or.jp/ja/service/guidebook/#contest_pc
Versi situs web "Sahabat Peserta Pemagangan" Bahasa Jepang & Budaya Jepang> Sayembara Mengarang
Bahasa Jepang bagi Trainee dan Trainee Praktik Kerja
https://www.jitco.or.jp/webtomo/

Memahami Perasaan Orang Jepang Melalui Manga

― Mengobrol di kereta ―
Tempo hari saya
pergi ke kafe di
depan stasiun.

Ah, halo, ah,
ya, ya

Menelepon di kereta itu
berisik dan mengganggu,
loh.

Nah, pancake di
sana sangat enak ....

Apakah dia tidak
terganggu oleh suara
obrolan di sana?

Bu Marui ditegur oleh orang di sebelahnya, tetapi dia merasa tidak masuk akal ….

Dalam situasi covid-19 seperti ini, sebaiknya menahan diri untuk menelepon maupun berbicara dengan teman di dalam
kereta.
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Kozokotoshi, tsuranuku, bou no gotokimono – Năm ngoái rồi năm nay, dòng thời gian vẫn chảy, chẳng đổi thay. (Thơ Haiku của Kyoshi)
Bài thơ Haiku nói về dòng thời gian trôi mãi không có lúc nào ngừng, có nhắc tới từ “toshi” (năm) và “nichi” (ngày). Những từ thuần Nhật như vậy chúng
ta thường gặp nhiều trong khi nghe nói hàng ngày hơn là những từ vực tiếng Hán trong sách giáo khoa. Ví dụ, chúng ta ít khi nghe từ “issakujitsu” (nhất
tạc nhật) hay “issakunen” (nhất tạc niên) mà thường nghe từ “ototoi” (hôm qua) hoặc “ototoshi” (năm ngoái), vì cách nói như vậy dễ nói dễ nghe và dễ
hiểu hơn.
Từ “ototoi” và “ototoshi” bắt nguồn từ chữ “ochinohi” và “ochinotoshi” có nghĩa là “ngày được chờ đợi”, “năm được chờ đợi”. Còn từ “asatte” (ngày mai)
thì chữ Hán đọc là “myougonichi” và “shiasatte” (ngày kìa) được đọc là “myou-myougonichi”!
去年与今年，相连如木棍（高浜虚子）
将不会有一瞬停止的时光的流逝划分开的词语中选取「年」和「日」为例。
生活中听到、所说的词语中，比起成语，更多的是很早以前就开始使用的大和语（译注：日本固有的语言，特指现代日本语中非汉语、外来语的部分）。比
起「一昨日（いっさくじつ）・ 一昨年（いっさくねん）」
，「おととい・ おととし」说起来、听起来更简单，也更容易理解。
「おととい・ おととし」的语源来自于「遠ちの日・ 遠ち年」。
「あさって」来自于「明後日」、「しあさって」来自于「明明後日」！
Kozo kotoshi tsuranuku bō nogotoki mono (Kyoshi)
Kinuha ang “toshi”(taon) at “hi”(araw) mula sa mga salitang naghihiwalay sa daloy ng oras nang hindi pinuputol ang panahon.
Ang mga salitang naririnig at sinasabi sa pang-araw-araw na pamumuhay ay marahil mas marami ang tradisyonal na salita kaysa sa mga
idioms. Ito ay sapagkat ang "Ototoi / Ototoshi" ay mas madaling sabihin, mas madaling pakinggan, at madaling maunawaan kaysa sa
"Issakujitsu / Issakunen". (ang araw bago kahapon / ang taon bago ang nakaraang taon)
Ang “Ototoi / Ototoshi” ay nagmula sa salitang “Ochi no hi / Ochitoshi”
Ang “Asatte” ay “Myougonichi” at ang “Shiasatte” ay “Myou-myougonichi”!

Tahun Lalu dan Tahun Ini Bersatu Bagaikan Ditusuk Batang Kayu (Haiku oleh Takahama Kyoshi)
Soal kali ini tentang “tahun” dan “hari” dari antara kata yang membagi aliran waktu yang tak pernah berhenti sejenak pun.
Kata-kata yang didengar dan diucapkan dalam kehidupan sehari-hari banyak yang merupakan kata-kata Yamato yang sudah ada sejak dulu daripada jukugo (kata
majemuk). Sebab dibanding kata issakujitsu (kemarin lusa) dan issakunen (dua tahun lalu), kata ototoi dan ototoshi lebih mudah diucapkan, didengar dan dimengerti.
Asal kata ototoi dan ototoshi adalah ochinohi dan ochitoshi. Asatte (besok lusa) adalah myogonichi , sedangkan shiasatte (tiga hari kemudian) adalah myomyogonichi.
โคะโซะโคะโตะชิ สึ ระนุคุโบโนะโกะโตะกิโมะโนะ (โดย เคียวชิ) เป็ นกลอนไฮกุที่แปลได้วา่ ปี ก่อนกับปี นี้ เชื่อมต่อกันเหมือนแท่งไม้ที่ไม่ขาดตอน
จากคําที่ใช้แบ่งช่วงกระแสเวลาที่ไหลต่อเนื่องกันไม่ขาดสายแม้เพียงชัว่ ขณะ จะขอยกคําว่า “ปี ” กับ “วัน” ขึ้นมากล่าวถึง
คําที่ได้ฟังและใช้พดู ในการดําเนินชีวิต ส่ วนใหญ่เป็ นภาษายามาโตะ (ภาษาญี่ปุ่นดั้งเดิม) แต่โบราณที่มาจากคําพังเพย ทั้งนี้กเ็ ป็ นเพราะคําเหล่านั้น เช่น “โอะโทะโทะอิ-โอะโทะโทะชิ” พูดง่าย ฟังง่ายและเข้าใจง่ายกว่าคําว่า “อิตซะคุจิตสึ -อิตซะคุเน็ง”
(ต่างก็มีความหมายว่า “เมื่อวานซืน-สองปี ก่อน”)
“โอะโทะโทะอิ-โอะโทะโทะชิ” นั้นมาจากคําว่า “โอะจิโนะฮิ-โอะจิโทะชิ” ส่ วน “อะซัตเตะ” ก็คือ “เมียวโกะนิจิ” และ “ชิอะซัตเตะ” ก็คือ “เมียวเมียวโกะนิจิ”
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ឺ 「明明後日」！
အရင်�စ
� ် ဒ�
ီ စ
� ် ထ�တ်ချင်းေပါက် ထိး� ေဖာက်ေနတဲ့ တ�တ်တစ်ေချာင်းကဲသ
့ �ိ ့ (Kyoshi)

အဆက်မြပတ်စီးဆင်းေနတဲအ
့ ချိနက
် ိ�ပိင
� း် ြဖတ်တဲ့ စကားလံ�းေတွထက
ဲ "��စ်"နဲ"ေန
� ့ ယ်တဲ့ ဂျပန်မ�့ ရင်း
့ "ကိ
့ � ေရွ းထားပါတယ်။ ခန်းဂျီးစာလံ�းတွဲေတွထက် ပိ�� ပီးနားလည်လွယ်၊ေြပာလိလွ

ယာမာတိ� စကားလံ�းေတွကိ� အရင်ကတည်းက ပိ�� ပီးအသံး� များပါတယ်။ 「一昨日(いっさくじつ)・一昨年(いっさくねん)」ထက် 「おととい・おととし」ြဖစ်ပါတယ်။

「おととい・おととし」က「遠(を)ちの日(ひ)・遠(を)ち年(とし)」ဆိတ
� စ
ဲ့ ကားလံ�းကိ� ြမစ်ဖျားခံတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 「あさって」က「明後日(みょうごにち)」၊「しあさって」

က「明明後日(みょうみょうごにち)」ြဖစ်ပါတယ်။ စသြဖင့် အသီးသီး ြမစ်ဖျားခံေနပါတယ်။
こ

ぞ

こ

と し つらぬ

ぼ う

ご と

き

ょ し

Өнгөрсөн жил Энэ жил Нэвт гарах саваа лугаа адил (Кёши (Хайкү шүлэгч))--去年今年貫く棒の如きもの(虚子)
Нэг ч хором тасалдалгүйгээр урсах цагийн урсгалыг хуваадаг үгнүүд дотроос “Он жил”, “Өдөр хоног”-ийг авч үзье.
Өдөр тутам сонсогддог ярианы хэлэнд “Жюкүго” буюу 2-оос илүү ханзнаас бүрдсэн үгнүүдээс илүү эртнээс хэрэглэгдэж ирсэн “Ямато үг / 大和言葉” буюу уугуул Япон
үгнүүд зонхилдог байх. Уржигдар, уржнан жил гэж хэлэхэд “Issaku-jitsu / 一昨日, Issaku-nen / 一昨年” гэж хэлснээс “Ototoi / おととい, Ototoshi / おととし” гэж хэлсэн нь
хэлэхэд хялбар, сонсоход хялбар бөгөөд ойлгоход ч хялбар учраас юм.
“Уржигдар” буюу “Ototoi / おととい”-ын үгийн гарал нь ”Ochino-hi / 遠ちの日”, “Уржнан жил” буюу “Ototoshi / おととし”-гийн үгийн гарал нь “Ochi-toshi / 遠ち年”. “Нөгөөдөр”
буюу “Asatte /あさって”-гийн үгийн гарал нь “Myo-go-nichi / 明後日”, “Нөгөөдрийн маргааш” буюу “Shi-asatte / しあさって”-гийн үгийн гарал нь ”Myo-myo-go-nichi / 明明後日”.
や

い っ さ く じ つ

を

ま と こ

と ば

い っ さ く ね ん

ひ

を

と し

み ょ う ご に ち

みょうみょうごにち

Time pierces last year and this year like a stick. (Kyoshi Takahama)
Here, focus is placed on “year” and “day” among words that mark off the perfectly seamless flow of time.
Words that are heard and spoken in daily life are mostly Yamato-kotoba, or traditional words of Japanese origin, rather than compound words of Chinese origin. For
example, as words meaning last year and the year before last year, “ototoi / ototoshi” are easier to say, hear and understand than “issakujitsu / isssakunen”, although they
are written using the same kanji characters.
“Ototoi / ototoshi” originally come from the term “ochinohi / ochitoshi” (faraway day / faraway year). “Asatte,” which can also be read as “myogonichi,” means the day
after tomorrow, and “shiasatte,” which can also be read as “myomyogonichi,” means two days after tomorrow.
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