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 إهداء
 

 العلمية أهدي هذه الرسالة

حسنة و يراعياني رعاية  إلى والدّي الكريمين المحبوبين اّلذين يربيانى تربية
 صحيحة، اللهم اغفرلهما وارحمهما كما ربيانى صغيرا

 أختي المحبوبينو  وإلى  إخي

عليهم صاحب الرحمة  الذين علموني العلوم المفيدة وإلى أساتذتي الكرام 
 والرضوان

  و إلى زمالئي العزيزين

 اّلذين يعطونني الدوافع إلتمام هذه الرسالة العلمية

  وليس لي أحسن كلمة أهديها إليهم 

 بارك اهلل لي ولهم

 فجزاهم اهلل خير الجزاء

 



 

 

 شكر و تقدير
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا املرسلني حممد صلى اهلل 

 عليه وسلم، الذي أنزل إليه القرآن خبري اللغات )بلسان عريب مبني(.   

قد متت كتابة هذه الرسالة العلمية لنيل درجة املاجيستري يف قسم تعليم اللغة 
يف الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية، فيسرين أن أقدم جزيل العربية 

وشكري وعظيم تقديري وأمجل حتييت وأحسن احرتامي إىل من قد ساعدين على كتابة 
 هذه الرسالة العلمية، وهم:

فضيلة املكرم األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا املاجستري، كمدير الدراسات  -1
 نتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.العليا جامعة أ

فضيلة املكرم الدكتور احلاج فيصل مبارك املاجستري، كرئيس قسم تعليم اللغة  -2
 العربية يف الدراسات العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

الدكتور سيف الدين أمحد حسني املاجستري واملكرم احلاج فضيلة املشرفان املكرم  -3
فيصل مبارك املاجستري، على إرشادمها وتوجيههما وتشجيعهما للباحثة ىف كتابة 

 الرسالة العلمية، فلهما مين خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.
لغة العربية يف يف قسم تعليم الصاحيب السماحة مجيع احملاضرين واحملاضرات  -4

الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني الذين يعطونين 
العلوم واملعارف النافعتني، فلهم مين أحسن الشكر و التقدير وجزاهم اهلل عين خري 

 اجلزاء.



 

الوالدان احملرتمان واحملبوبان )احلاج شهدي واحلاجة هارياين( الذان قد ربياين  -5
منذ نعومة أظفاري، وشجعان دائما لطلب العلوم النافعة، ووجهاين للقيام  ورمحاين

 باآلداب العالية.
والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا باملساعدة والتوجية والتسهيل  -6

 للباحثة لكتابة هذا الرسالة العلمية.

العلمية، فما وال تفوت للباحثة من النقصان واخلطاء يف كتابة هذه الرسالة 
 .أحسن للقارئني أن يقرتحوا للباحثة باقرتاحات إصالحية

عسى الّله أن ينفع هذه الرسالة العلمية للباحثة خاصة وللقارئني عامة هذه 
  الرسالة العلمية. آمني

 
 2018يناير  11بنجرماسني ،  

 الباحثة
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 الرموز الصوتيةقائمة 
 

على أساس املبادئ التوجيهية األجبدية هذه الرسالة املستخدمة يف الرموز الصوتية 
، ةفظيالل زيةميالرت نظام (، هي Alfabet Fonetis Internasional: IPA  ( الصوتية الدولية

 ومهومةية ميكن أن تكون مكتوبة عاملمجيع اللغات ال الرموز اليت هباجمموعة من هي و 
 .يةز يمرت هذه ال تصممت و اجلمعية الصوتية الدولية طور  وقد. وموضحة

 

 IPA الحروف IPA الحروف  IPA الحروف IPA الحروف

a /ɑː/ n /n/  أ /ᶗ/ ض /ðˤ/ 

 b /b/ o /ɔ, o/  ب /b/ ط /tˤ/ 

c /tʃ/ p /p/  ت /t/ ظ /dˤ/ 

d /d/ q /q/  ث /Ɵ/ ع /ʕ/ 

e /e, ɛ, ə/ r /r/  ج /dʒ/ غ /Ɣ/ 

f /f/ s /s/  ح /ħ/ ف /ƒ/ 

g /ɡ/ t /t/  خ /x/ ق /q/ 

h /h/ u /u/  د /d/ ك /k/ 

i /i/ v /v, ʋ/  ذ /ð/ ل /l/ 

j /dʒ/ w /w/  ر /r/ م /m/ 

k /k/ x /ks/  ز /z/ ن /n/ 

l /l/ y /j/  س /s/ و /w/ 

m /m/ z /z/  ش /ʃ/ ه /h/ 

 /y/ ي /sˤ/ ص     

 

 


