
1 
 

 الباب األول
 املقدمة

 

 دراسةخلفية ال -أ 

 ادلنطقة، بل من غريىا  ختتلف عناليت  اتاللغو  اتوالثقاف العادات اذل دكل بال
 بالدان كما ىو احلال يف،  موحدة لغة ولكن لو، واحدة ىناك أكثر من لغة واحدة

من  لغةىي العربية اللغة  يف نطاق عادلّي، كذلكو  .اإلندونيسية، عندان اللغة إندونيسيا
 .يف العامللغات ادلوحدة 

الدول ابلقبائل و  الناس يف العامل خيلق تشرح لنا أن تعاىل هللا آايت من وىناك آية
  كما قال هللا تعاىل يف كتابو الكرمي: .ابعضيعرف بعضنا سلتلفة ل لغاتالقومية و 

                         

                      ﴿:احلجرات﴾    

 لدان نفسو أوال سيما يف ب ابعضنعرف بعضنا أن من آية القرآن السابقة، فعلينا 
أم  اإلندونيسيةإما ابللغة  ابعضعضنا نعرف بل، إذن اللغة ىي آلة االتصال بالد األخرى

 .العربيةاللغة 
ابلنسبة  أكثر من ذلك، مهم للغاية وذلا دور لغات دولية لغة من ىي العربية اللغة

 .والعلوم األخرى العلوم الدينية، سواء مو لغة العل اللغة العربية ىي وذلك ألن. للمسلمني
 .مكتوبة ابللغة العربية وغريىا التوحيدو  فقواحلديث والو  التفسري إما العلوم الدينية غالبية

االجتماعية  والعلوموالسياسة  التاريخ واالقتصاد كل من غريىا من العلوم يف حني أن
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 م اللغة العربيةيتعل يكون على ذلك بناء 1.العربية اللغةيستخدم أيضا  جزء يف األخرى
 . والعلوم األخرى العلوم الدينيةأساسا لتعليم 
 بالدان ويف فقط، للعرب ليس مجيعا للناس مهم العربية اللغة ميتعل لذلك

 راسيةالد وادادل من كمادة أي دراسي كمقرر ادلدارس يف متعلّ  العربية اللغة نإ ندونيسياإ
  2.ىاو يتعلم أن ميذالالت على وجيب

 فتعليم لغريىم، أم للعربيني إما مجيعا للناس مهم العربية اللغة تعليم أنّ  ذكرت كما
. إندونيسيا يف ويدرسون يقيمون الذين لعربا أصول من التالميذ لدى مهم العربية اللغة

 يف اإلندونيسية اللغة يستخدمون العرب أصول من التالميذ إندونيسيا بالد يف ولكن
 ذلما اإلندونيسية واللغة العربية اللغة ألن سهلة ليس العربية اللغة تعليم لذلك. النطق
 األصوات يةانح من سلتلفة بينهما اللغوي أنظمة يسبب حىت سلتلف لغوي جذر

 3.وغريىا والداللة والًتكيب والصرف
االبتدائية اإلسالمية أنق  األطفال من أصول العرب ىم يتعلمون كثريا يف مدرسة

من مدرسة  كنون قريبةعلى األكثر الذين يس، (Anak Sholeh Mandiri) صاحل مانديري
ىي يف أنتاسن  (Anak Sholeh Mandiri) اإلسالمية أنق صاحل مانديري االبتدائية

ألن العرب مكثف جدًا على  .(Kampung Arab)ابدلعروف تسميها قرية من العرب 
لذلك  على األكثر ىم يرسلون أطفاذلم إىل مدرسة  .شؤون الدين خاصة يف التخلق

 .مبعيار إسالمي مرتفع

مدرسة من ادلدارس   (Anak Sholeh Mandiri)االبتدائية اإلسالمية  درسةادل
زقاق  Malkon Temon Raya الواقعة يف بنجارماسني الشمالية، تقع ادلدرسة يف الشارع

                                                 
1
Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab: Media dan Metode-metodenya, (Sukses 

Offset: Yogyakarta, 2009), h.1 
 31م(، ص. 1985ه/ 1445)مكة: جامعة أم القرى، ، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىزلمود كامل، 2

3
Hisyam Zaini, Bahasa Arab Khas Gontor, (Yogyakarta: Bunyan, 2013), Cet. I, h. 29 
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Malkon Temon II, Rt.23 Surgi Mufti   بنجارماسني الشمالية، مدينة بنجارماسني، يف
  .كاليمانتان اجلنوبية

استيعاب العرب  ول العرب يف إندونيسيا ىم رلموعة واحدة ىيالناس من أص
 4.موت من جانب األب مع اإلندونيسيني األصليني من جهة األمومعظمهم من حضر 

موت، وىي أغلبة الناس من أصول العرب من حضر ، فإن (Safira Bobsaid)إما  عند 
تطلبت رلموعة عشرية  .مقسمة إىل رلموعتني ، مها عشرية بعلوي ورلموعة عشرية شيخ
و يف مجاعة شيخ تطلبت بعلوي أن يتزوج ابنو من مجاعة عشرية بعلوي أيضاً، يف حني أن

صول من أ لذا ديكن القول من الفكرة السابقة أن أصال 5.أن يتزوج ابنو من العرب
ني من متزوج موت سواء كانوا متزوجني من زمالئهم أوالعرب يف إندونيسيا من حضر 

 .شعب إندونيسيا
دث بشكل مكثف وحتقيق وييفة احتياجات األسرة ىي عالقة متناغمة اليت حت

جبسدية ونفسية واليت هتدف لتطوير رفاىية مجيع أفراد األسرة يف ىذه احلالة كان الوالدان 
ضوء  مكن يف ا أتثري قوي جدا ذلؤالء األطفال، ادلممثاال أو منوذجا لألطفال والوالدان ذل

علمو األول لألطفال يف  التفكري لألطفال واآلابء أيضا يكيف دير اآلابء طريقتهم يف
على تنمية  اأو سلبي اتأثري إجيابيال كان  وجود عالقة وتعطي احلب يف العمق، سواء

 .شخصية الطفل

                                                 
4
Jiah Fauziah, Fitur-fitur fonologis penggunaan elemen-elemen bahasa arab dalam komunitas 

masyarakat keturunan arab surakarta, Jurnal Adabiyyat, Vol X, No. 2, Desember 2011, h. 218 

5
Safira Bobsaid, Penurunan Karakteristik Fisik Marga-marga Arab di Kelurahan Ampel, 

Surabaya, h. 1 
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اللغة العربية أواًل من عائالهتم قبل العرب، ىم أطفال يعرفون  من أصول التالميذ
 التالميذ، فإن خطاهبم عند تعلم اللغة العربية أفضل ابلتأكيد من لذا .ادلدرسة التعلم يف

  .اآلخرين الذين ليسوا من أصول العرب
إن خصوصية لغة اخلطاب لألفراد العرب ديكن أن تؤثر ابلتأكيد على أطفاذلم يف 
 اخلطاب. ىذا ديكن أن ينظر إليو يف عالمات صوتية يف اخلطاب. والسبب ىو أن علم
الصوت لكل لغة يف العامل لو خصائصو اخلاصة، وخاصة يف استخدام حروف العلة 

اللغة من رلموعة متنوعة من ديكن رؤية خصائص علم األصوات يف  .واحلروف الساكنة
 .وغريىا من اللغات اللغة العربية أصواتعلم 

أي  علم اللغات األخرىابلتعلم ىكذا علم األصوات بني علم اللغات األخرى، 
علم الصرف أو علم النحو فنستطيع قدراهتم، وليس من علم األصوات، فعلم األصوات 

لسان ىكذا يف النطق، و لسان العرب ف  ىذا خصوصية من نفسو يف اخلطاب أو النطق،
 .لو خصوصي سلتلف ،ىكذا يف النطق غري العرب

أمحد سيوطي ىو العلم الذي يدرس القاء الصوت، انتقالو وعلم األصوات عند 
واستقبالو. وعند د. مجيل علّوش وادلستوى الصويت يدرس احلروف من حيث ىي 
أصوات. فيبحث عن سلرجها وصفاهتا وقوانني تبدذلا وتطورىا ابلنسبة إىل كل لغة من 

 اللغات ويف رلموع اللغات القددية واحلديثة.
إن اللغة العربية دتلك أوسع مدرج صويت عرفتو اللغات، حيث تنوزع سلارج 

روف بني الشفتني إىل أقصى احللق، وقد جتد يف لغات أخرى غري العربية حروف أكثر احل
عددا ولكن سلارجها زلصورة يف نطاق أضيق ومدرج أقصر، كأن تكون رلتمعة متكاثرة 

)الفرنسية مثال(، أو 4يف الشفتني وما واالمها من الفم أو اخليشوم يف اللغات الكثرية الفنو
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دتييزىا من الناحية الصوتية وارتباط الصوت فيها  6احللق. جتد ىا متزامحة من جهة
 7ابدلعٌت.

 ومهم لغريىم أم للعربيني إما مجيعا للناس مهم العربية اللغة تعليم نّ أ على بناء
 الباحثة فأخذت ،لديهم خصة يف األصوات من أصول العرب التالميذ أنّ  على وبناء

من أصول العرب  يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ " ادلوضوع حتت العلمية الدراسة
ابلربانمج  بنجرماسني )دراسة صوتية Anak Sholeh Mandiri االبتدائية ةرساملد

 ".("Software Praat"األجهزة 
 

 مشكلة الدراسة -ب 

 يف ىذه الدراسة ىي: يةلرئيسمشكلة ا
من أصول العرب يف ادلدرسة تعليم اللغة العربية لدى التالميذ كيف  -1

 ؟بنجرماسني  Anak Sholeh Mandiriاالبتدائية اإلسالمية 

يف خصائص التالميذ من أصول العرب يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية ك -2
Anak Sholeh Mandiri  بنجرماسني من انحية الصوتية؟ 

 

 أهداف الدراسة -ج 

 مشكلة الدراسة السابقة فأىداف ذلذه الدراسة ىي: اعتمادا على
ة من أصول العرب يف ادلدرس التالميذتعليم اللغة العربية لدى  دلعرفة -1

 .بنجرماسني  Anak Sholeh Mandiriاالبتدائية اإلسالمية 

                                                 
 17ص.  (،2449)جامعة مالك إبراىيم: ماالنج، فقه اللغة العربية، أوريل حبر الدين، 6

م( ص. 2444ه/1421، الطبعة األوىل، )مكتبة اخلبيت الثقافية، ، طرق التدريس اللغة العربيةحسني راضي عبيد7
12 



6 
 

خصائص التالميذ من أصول العرب يف ادلدرسة االبتدائية  لكشف -2
 بنجرماسني من انحية الصوتية.  Anak Sholeh Mandiriاإلسالمية 

 

 فوائد الدراسة -د 

 أما فوائد يف ىذه الدراسة ىي:

 الفائدة النظرية  -1

 دراسة لكي فهم تطوير العلوم وتوسيع مبصرة التفكريىذه ال يرجى (أ 

   وعملية التدريس  النظريةلتزيد مبصرة العلوم يف ترتيب وتطوير  (ب 

 تدريس الصوتية.عملية  يف واأن تكون دراسة سابقة للباحثني ليبحث (ج 

 الفائدة التطبيقية -2

 ادلنفعة دلدرسي اللغة العربية (أ 

دلدرسي اللغة ع أن يعطي  مدخلة ورأاي  من نتائج ىذا البحث يستطي
 من أصول العربالتدريس للتالميذ  ةقيكيفية طر عن   العربية

 اإلبتدائية يف بنجرماسني  ةرسدادلنفعة دل (ب 

من نتائج ىذا البحث يستطيع أن يعطي تربعا حسنا يف ترقية وتطوير 
تدريس  يف خاصةتعليم اللغة العربية و يف  التدريسومادة  التدريس
 الصوتية 

 ادلنفعة للتالميذ  (ج 

حىت يعطى  أحسن رغبة إىل أن يغري رغبة التالميذا البحث يرجى ىذ
 .ادلنفعة لنتيجة التدريس
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 تحديد اإلجرائيال -ه 

إلحذار اخلطأ يف فهم ادلوضوع السابق فحددت الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة 
 يف ىذا ادلوضوع:

حبيث يف الفصل والتالميذ  لتعلم بني ادلدرسنيأنشطة اىو  تعليم اللغة العربية  -1
  .يتمكن التالميذ من معرفة وفهم وتطوير قدراهتم

الذين يسكنون يف كمفونج عرب دائرة أنتاسن  أي التالميذ من أصول العرب -2
 أو آابىم وأمهاهتم من أصول العرب آابىم أو أمهاهتم حيثدارة بنجرماسني 

 .أي من نسب العرب

 Anak Sholehلذين يدرسون يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية التالميذ ا -3

Mandiri  فصل اخلامس الفصل الثاين حىت البنجرماسني الذين يدرسون يف
 من االبتدائية.

التالميذ ذلم اخلصائص ىي السمات أو الشخصيات اليت ترتبط بشكل  -4
 .والصوتية والذكاء والنسبطبيعي الذين يشملون العمر واجلنس 

ابلربانمج اجلاىزة اليت  الباحثةفردات اليت حتّللها نطق ادلىي دراسة الصوتية   -5
 Intensity و  Pitch أو والتنغيم النرب انحية من  "Software Praat"تسمى ب 

 .Duration و

 

  

 الدراسة السابقة -و 

العلمية ادلناسبة هبذا  البحث فتستخدم الباحثة بعض الدراساتيعقد ىذا 
 البحث ىي:
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)يف كتاب رسالة الفنولوجية العربية ، 2413، 1124514464زلي الدين،   -1
، استفدت الباحثة أن ىذه الدراسة البحث أسباب حدوث احلروف عند ابن سينا(

 كصوت مشًتك، وت  صو الفنولوجي يتميز إىل صوت وحرف، يوصف تبحث عن ال
واء كان يوصف احلرف كصوت من اللغة اليت تنتجها أجهزة خطاب اإلنسان س

 صوات وحروفا ذلا أحرف أساسية وسلتلفة.

2- Mufrodi, Fonologi dan Morfologi Bahasa Arab Ammiyah Mesir Arabiyat: 

Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban [Online], Vol. 2 No. 2 

(31 Desember 2015),   يف  استفدت الباحثة من ىذه الدراسة أن اللغة العربية
 . تستخدم اللغة العربيةammiyah و fushhâ استخدامها تنقسم إىل قسمني، مها

fushhâ  كلغة مكتوبة ، وتستخدم اللغة العربية كلغة شفهية )اللغة احملكية(. يف
يف كثري من األحيان. ويرجع ذلك  ammiyahأنشطة اليومية، يستخدم العرب اللغة 
العريب، واليت جيب أن تكون  Fushahديتلكها إىل ادلستوى العايل من الشكليات اليت 

يف اللغة احملكية اليت ىي التواصلية واالستشارية واالسًتخاء واحلميمة ، سواء كان 
صرفيا أو حنواي. يف اللغة العربية "ذلجة مصرية" ىناك فرق صويت ومورفولوجي يصعب 

ة بسبب جهل العربية فقط. تنشأ الصعوبFushah على الطالب الذين يدرسون اللغة 
العربية واللهجات ادلصرية. Fushah الطالب ابالختالفات اليت حتدث بني اللغة 

التشابو مع ىذا البحث ىو أن كالمها يناقشان على مستوى علم األصوات لكن يف 
بل علم  ammiyah و Fushahحبثي ىذا ليس علم األصوات يف اللغة العربية 

ب. يف حني أن ادلسامهة يف حبثي ىي األصوات يف نطق التالميذ من أصول العر 
 .تقدمي وجهة نظر علم األصوات للغة العربية

3- Aziz Fakhrurrazi, Pembelajaran Bhasa Arab Problematika an Solusinya, 

Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan  Kebahasaaraban [Online], 

Vol. 1 No. 2 (Desember2014),      الباحثة من ىذه الدراسة أن تدريس استفدت
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اللغة العربية يف إندونيسيا يف كثري من األحيان مشاكل لغوية وغري لغوية  اليت جتب 
حّلها على الفور. ادلشاكل اللغوية، مثل الصوتيات والصرفيات والبنيات، يف حني 

ليب ادلشاكل غري اللغوية، من بني أمور أخرى، الدافع التعلم وأدوات التعلم وأسا
التعلم ووقت التعلم وبيئة التعلم. ادلشكلة اللغوية يف الصوتيات ىي أن الصوت الذي 
ال حيتوي على مكافئات يف لغة الطالب يُعتقد أنو أصعب ابلنسبة للطالب من 
األصوات ادلتساوية. يف حني أن ادلشكلة اللغوية يف الصرفيات تقع يف تنوع الشكل 

ذي حتتويو، وسوف تكون مرتبطة مبفهوم تغيري وادلعٌت ال (wazan) ادلورفولوجي
وادلفرد وادلثٌت واجلمع وادلؤنث   (verb) االشتقاق والتغريات يف االنفعال، الفعل

وادلذكر، وادلعاين ادلعجمية والوييفية. إن التشابو مع ىذا البحث ىو مناقشة مستوى 
النظري، يف حني  تعلم اللغة العربية من ادلستوى اللغوي، لكن ىذا فقط يف الًتتيب

ستناقش ىذه الدراسة تعلم اللغة العربية يف ادلستوى اللغوي من خالل البحث يف 
ادلدرسة االبتدائية، على ادلستوى العملي. ادلسامهة يف حبثي ىي تقدمي نظرة مشاكل 

 .التعلم اللغة العربية على مستوى اللغوايت

 ،إندونيسيا يف العربية اللغة تعليم يف الثقافات وتطبيقو عرب اللغة تعليمنصر الدين،   -6
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban [Online],  

Vol. 2 No. 2 (31 Desember 2015)  استفدت الباحثة أن ىذه الدراسة العلمية
 بني والعالقةعن تعليم اللغة العربية من انحية علم اللغة ىناك عالقة ابلثقافة. تبحث 

 تؤثر اللغة أوذلما رئيسني منطني يف أمهها يتخلص متعددة أمناطا تتخذ والثقافة اللغة
 أن يف فتمثل الثقافة على اللغة أتثري أما .اللغة على تؤثر الثقافة واثنيها الثقافة على
 اآلخر دوما يسبق اللغوي االنتشار وأن الثقافة معها تتطور تتطور عندما اللغة

 وتنتشر لغتهم تنتشر حىت لغريىم تعليمها إىل اللغات أبناء يسعى ىذا وعلى .الثقايف
 قيما بكوهنا الثقافة أن يف فتمثل اللغة على الثقافة أتثري وأما .ثقافتهم ذلك بعد معها
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 وقيم أفكارىم عن التعبري يف اجملتمع طريقة على يؤثر اجملتمع يعيشها وعادات
ىناك تعليم اللغة العربية ولكن ما حبثت متساوية هبذه الدراسة العلمية أّن  .حياهتم

 الباحثة عن الثقافة.

 برانمج االبتدائية يف ادلدارس يف العربية اللغة تعليم يف اللغوية األلعابعبد الرمحن،     -7
 Arabiyat: Jurnal Pendidikan حتليلية(، ماليزاي:)دراسة ( يفj-QAFقاف ) جي

Bahasa Arab dan Kebahasaaraban [Online],  Vol. 2 No. 2 (31 Desember 

تبحث عن تعليم اللغة العربية  استفدت الباحثة أن ىذه الدراسة العلمية (2015
أبلعاب اللغوية، اذن ىناك تعليم اللغة العربية ابلسهلة، ابلنظر على ذلك فالباحثة 

لعاب اللغوية أب  عندىا الفكرة كي تعليم اللغة العربية من انحية الصوتية والصرفية إما
 أم بغري ذلك.

8- Heri Haryono, Pengukuran Pitch dan Intensity Diftong Tertinggi 

Menggunakan Program PRAAT, Jurnal Linguistik Komputasional, JLK Vol 

2, N0. 2, September 2019. تبحث عن  استفدت الباحثة أن ىذه الدراسة العلمية
Intensity و Pitch عيار  لذالك استفدت الباحثة كيفية  .PRAAT   ستخداماب
  .PRAAT الستخدام 

 

  

   

  

 


