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 استهالل 
 

 الكرمي:  القرآن ىف تعاىل قال اللّ 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

ِتُكْم َوِمْن آََيتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتََلُف أَْلِسنَ 

ِلَك ََلََيٍت لِّْلَعاِلِميَ ِإنَّ ِف ذ   َوأَْلَواِنُكْم ۚ  

 ( 22الروم: )
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 إهداء
أهدي هذه الرسالة العلمية إىل الذين غرسوا ف قليب روح احملبة  

 واملودة، وأخص ابلذكر منهم: 

 أيب وأمي احملبوبني

 أخوايت احملبوابت

 زوجيت احملبوبة

 ابنيت احملبوبة 

 مارهم ف صحة وعافية وسعادة، آمني أطال هللا أع
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 شكر وتقدير 

 

  مد هلل على إحسانه والشكر له على توفْيقه وامتنانه. أشهد أن ال اله إال للا حلا

اللهم   .هوان ضده ورسوله الداعى إىل ر بمدا عدان حميللا وحده ال شريك له وأشهد أن سو

عل  حم  ىصل  تسليما كسيدان  وسلم  وأصحابه  اله  ِوعلى  بعدمّ أ  ا،ثي مد   أن يسعدين  .ا 

 إىل: والتقدير الشكر خبالص أتقدم

س -1 الدين  سيف  احلاج  الدكتور  اْلستاذ  الدراسات مساحة  عميد كلية  املاجستي،  بدا 
 جامعة أنتساري اإلسَلمية احلكومية بنجرماسي. العليا

املاجستيمساحة   -2 سيف،  مبارك  فيصل  رئي الدكتور  العرب،  اللغة  تعليم  قسم  ية،  س 
بكلية  القسم  نفس  سكرتي  املاجستي،  أونشار،  رّما  حممد كامل  السيد  ومساحة 

 جامعة أنتساري  اإلسَلمية احلكومية بنجرماسي. الدراسات العليا
اْلول -3 املشرف  الدين  مساحة  سيف  حسي   الدكتور  أشرف  املاجستي  أمحد  الذي   ،

 مين  ، فلهبة هذه الرسالة العلميةواهتمامه وعونه ِف كتا   ين بعظيم توجيهاتهعلّي وأمدّ 
 الشكر والتقدير. جزيل

املشرف -4 الرسالة،  على  ةالثاني  ةمساحة  درموايت  ة الدكتور   هذا    يتال املاجستي   ، رضا 
الشكر   جزيل  مينا  فله السديدة، اومَلحظاهت  اوتشجيعه اابهتمامه ينتأحاط

 .والتقدير
احملاضرات    -5 و  احملاضرين  ال مجيع  تعليم  قسم  العربية  ِف  العليا كلية  بلغة   الدراسات 

أنتساري الشكر   جامعة  الباحث كل  من  فلهم  بنجرماسي  احلكومية  اإلسَلمية 
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قدموه ما  على  والتشجيع  اوالتقدير  واملعارف  العلوم  عينمن  للا  وجزاهم  خي   ات. 
 اجلزاء.   

اإلسَلمي   -6 الطاهرية  ملعهد  اْلول  حسن كاملدير  احلاج  املكرم كياهي  وفضيلة فضيلة 
إلجراء  يل  مسحا  اللذان  املذكور  للمعهد  الثاين  حسي كاملدير  احلاج  املكرم كياهي 
الشكر  جزيل  مين  فلهما  املطلوبة،  البياانت  حبث  ِف  وساعداين  معهدمها  ِف  البحث 

 والتقدير ومن للا أجر كبي. 
تكون  و  أن  الباحث  خاصة يرجو  للجميع،  ومفيدة  انفعة  العلمية  الرسالة  هذه 

وأتييدها  لطلب ونشرها  العربية  اللغة  تعليم  ِف  أسهم  من  ولكل  العربية  اللغة  تعليم  قسم  ة 

تكون   وأن  الكرمي  القرآن  للغة  وتعظيما  نصرة  تكون  أن  الباحث  ويرجو  مكانتها.  وتعزيز 

 .وللا ويل التوفيقسببا لنيل رضوان للا الكرمي، 

 

 

   2021يوليو    8جر ماسي بن     

 توقيع صاحب اإلقرار      

 

   أمحد صادقي

180211060144 
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 ملخص البحث 

صادقي.   تعلي2020أمحد  ِف  ومشكَلهتا  وآاثرها  املادورية  والفونيمات  البنجرية  والفونيمات  العربية  الفونيمات  بي  التقابلية  الدراسات  العربية  م.  اللغة  معهد  (م  ِف  احلالة  دراسة 

يف الدين، املاجستي، املشرف الثاين: الدكتور  الطاهرية مادوراجو مبنطقة بنجر(. رسالة املاجستي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا. املشرف اْلول: الدكتور أاننج س

 رضا درموايت املاجستي  

 ات الرئيسية : الكلمات الرئيسية: الدراسات التقابلية، الفونيمات القطعية. الكلم

 الفونيم: هو أصغر وحدة صوتية غي قابلة للقسمة إىل وحدات أصغر.  

يرى أستاذان الدكتور رمضان عبد التواب أنه "  الفونيم هو: " عبارة عن الصور املختلفة للصامت الواحد "، وهذه الصور الصوتية املختلفة يعرب عنها ِف الكتابة برمز کتايب واحد، و 

املعن اختَلف  إىل  تؤدى  ال  الواحد  للصامت  الصوتية  والصور  "حرف".  اسم  عليه  نطلق  أن  حنن  إمكاننا  الصوائت  یِف  لتعريف  العرية  اللغة  تعليم  ِف  جدا  مهم  الفونيم  وأن   ،

مب مادوراجو  الطاهرية  معهد  ِف  ابلبحث  الباحث  اهتم  ولذلك  والفونيمات  والصوامت  البنجرية  والفونيمات  العربية  الفونيمات  بي  التقابلية  الدراسات  املوضوع  حتت  بنجر  نطقة 

 املادورية وآاثرها ومشكَلهتا ِف تعليم اللغة العربية.

ه واالختَلف بي الفونيمات العربية والفونيمات  ملعرفة أوجه التشابو   وأما أهداف هذا البحث ملعرفة الفونيمات ِف اللغة العربية واللغة البنجرية واللغة املادورية. 

املادورية. والفونيمات  بنجر.و   البنجرية  مبنطقة  مادوراجو  الطاهرية  معهد  ِف  نطقها  واملادوريي  البنجريي  الطلبة  على  يصعب  اليت  العربية  الفونيمات  اليت  و   ملعرفة  التحدَيت  ملعرفة 

 ِف نطق بعض الفونيمات  العربية الصعبة عندهم.  ونيون واملادور يميكن أن يواجهها الطلبة البنجر 

حتتاج ْلن بياانت هذا البحث هي البياانت الكيفية مما ال  مدخل هذا البحث هو املدخل الكيفي  دراسة احلالة، وأما  إىل التحليل    أما نوع هذا البحث هو 

والفونيما العربية  الفونيمات  بي  التقابلية  ابلدراسات  الباحث  قام  وقد  وقام  الكمي.  منها.  واحدة  بي كل  واالختَلف  التشابه  أوجه  وبتحليل  املادورية،  والفونيمات  البنجرية  ت 

أن يواجهها ال ميكن  آاثر الفونيمات البنجرية والفونيمات املادورية ِف تعّلم اللغة العربية وكذلك املشكَلت اليت  أيضا بتحليل  ذايت هذا البحث هو  الباحث  أما  طلبة ِف تعّلمها. 

وكذلك املشكَلت اليت ميكن أن يواجهها الطلبة  نيمات العربية والفونيمات البنجرية والفونيمات املادورية، وآاثر الفونيمات البنجرية والفونيمات املادورية ِف تعّلم اللغة العربية  الفو 

 ِف تعّلمها.   

والفونيما البنجرية  والفونيمات  العربية  الفونيمات  من  جمموعة  البحث  هذا  والفونيمات ونتائج  العربية  الفونيمات  بي  واالختَلف  التشابه  وأوجه  املادورية،  ت 

(،  l)ل= (،k)ك= (،s)س= (،r)ر= (،d(، )د=h(، )ح=j(، )ج=b(، )ب=aالبنجرية والفونيمات املادورية، واْلصوات املتماثلة أو املتطابقة بي العربية والبنجرية هي: )أ=

ق.  y)ي= (،h)ه= (،w)و= (،n)ن= (،m)م= ف،  غ،  ع،  ظ،  ط،  ض،  ص،  ش،  ز،  ذ،  خ،  ث،  هي:  البنجرية  اللغة  ِف  مقابل  هلا  ليس  اليت  العربية  واْلصوات   .)

(،  j(، )ج=b(، )ب=a( واْلصوات املتماثلة أو املتطابقة بي  العربية واملادورية هي: )أ=c, e, p, o, ny, ngواْلصوات البنجرية اليت ليس هلا مقابل ِف اللغة العربية هي: )

(. واْلصوات العربية اليت ليس هلا مقابل ِف اللغة املادورية هي: ث،  y)ي=  (،h)ه=  (،w)و= (،n)ن= (،m(، )م=l)ل= (،k)ك= (،s)س= (،r(،  )ر=d(، )د= h)ح=

(، والفونيمات العربية اليت يصعب  c, e, p, o, ny, ngخ، ذ، ز، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق. واْلصوات املادورية اليت ليس هلا مقابل ِف اللغة العربية هي: )

 ون ِف نطق بعض الفونيمات العربية الصعبة عندهم. يون واملادور يعلى الطلبة البنجريي واملادوريي نطقها،   والتحدَيت اليت يواجهها الطلبة البنجر 
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ABSTRAK 

Akhmat Sodikin, 2021. Studi Analisis Kontrastif antara Fonem Bahasa Arab, Fonem Bahasa Banjar, dan 

Fonem Bahasa Madura (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ath-Thahiriyyah Madurejo Kab. 

Banjar). Pembimbing I : Dr. Ahmad Saifuddin Husin, M.A. Pembimbing II : Dr. Ridha Darmawaty. 

Kata Kunci : Studi Analisis Kontrastif , Fonem Segmental. 

Fonem adalah unit suara terkecil. yang diungkapkan secara tertulis dengan satu simbol, dan 

profesor kami Dr. Ramadan Abdul Tawab dapat menyebutnya sebagai karakter." Gambar suara dari diam 

tunggal tidak mengarah pada perbedaan makna, dan Fonem sangat penting dalam mengajarkan bahasa 

telanjang untuk mendefinisikan semaphore dan semato dan peneliti di At-tahiriyah Madurejo kabupaten 

Banjar. di bawah materi pelajaran telah tertarik pada studi yang sesuai antara Fonem Arab, Banjar dan 

Madura, implikasi dan masalah mereka. dalam pendidikan bahasa Arab. Dia juga membimbing penelitian ini 

untuk mempelajari fonem dalam bahasa Arab, Fonem Banjar dan Madura.  

Untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan antara fonem Arab, Fonem Arab, Banjar dan 

Madura. Untuk mengetahui fonem Arab mana yang sulit bagi siswa Fonem Arab, Banjar dan Madura untuk 

diucapkan di At-tahiriyah Madurejo kabupaten Banjar. Untuk mengetahui tantangan yang dapat dihadapi 

siswa Madura dalam mengucapkan beberapa fonem Arab mereka yang sulit. Jenis penelitian adalah studi 

kasus, dan masuknya penelitian ini adalah input kuantitatif karena data penelitian ini adalah bagaimana data, 

yang tidak memerlukan analisis. Peneliti telah melakukan studi korespondensi antara Fonem Arab, Banjar 

dan Madura.. 

Fonem bahasa Banjar dan fonem Madura, menganalisis kesamaan dan perbedaan antara masing-

masing. Peneliti juga menganalisis efek Fonem bahasa Banjar dan fonem Madura, dalam pembelajaran 

bahasa Arab serta masalah yang dapat dihadapi siswa dalam mempelajarinya. Subjek penelitian ini adalah 

fonem Arab, Fonem bahasa Banjar dan fonem Madura,, efek fonem pada pembelajaran bahasa Arab, serta 

masalah yang dapat dihadapi siswa dalam mempelajarinya. 

Dan hasil dari penelitian ini  adalah berupa fonem fonem bahasa Arab fonem bahasa Banjar dan 

fonem bahasa Madura  dan persamaan dan perbedaan antara  fonem bahasa Arab  fonem bahasa Banjar  

fonem bahasa Madura dan  suara yang sama persis antara bahasa Arab dan bahasa Banjar yaitu:  (أ=a)  ،(ب=b)  ،

  dan fonem bahasa Arab .(y=ي)،  (h=ه)،  (w=و)،  (n=ن)،  (m=م)،  (l=ل)،  (k=ك)،  (s=س)،  (r=ر)،  (d=د)،  (h=ح)،  (j=ج)

yang tidak ada pada bahasa Banjar dan Madura .ث، خ، ذ، ز، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق dan fonem bahasa 

Banjar dan Madura yang tidak ada pada bahasa Arab  (c, e, p, o, ny, ng) dan fonem yang sama pada bahasa 

bahasa Banjar dan Madura yaitu: (أ=a)  ،(ب=b)  ،(ج=j)  ،(ح=h)  ،(د=d)   ،(ر=r)  ،(س=s)  ،(ك=k)  ،(ل=l)  ،(م=m)  ،

 dan fonem bahasa Arab yang tidak ada persamaannya dalam bahasa Madura .(y=ي)،  (h=ه)،  (w=و)،  (n=ن)

yaitu:  .ق ف،  غ،  ع،  ظ،  ط،  ض،  ص،  ش،  ز،  ذ،  خ،   Dan fonem dalam bahasa Banjar yang tidak memiliki ث، 

persamaan pada bahasa Arab yang sulit diucapkan oleh santri Banjar dan santri Madura, kesulitan yang 

dihadapi santri Banjar dan santri Madura pada pengucapan fonem yang tidak ada. 
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.ABSTRACT 

 

Akhmat Sodikin, 2021 Interference studies between Arabic phonemes, Banjar phonemes and Madura  

phonemes, their effects and problems in Arabic education (Studies Attahiriyah Madurejo Institute in the 

Banjar region). Letter of master's, Department of Arabic Education, Graduate School. Superintendent I: Dr. 

Dr. Ahmad Saifuddin Husin, M.A., Second Superintendent: Dr. Ridha Darmwaty 

Keywods : Studi Analisis Kontrastif , Fonem Segmental. 

 

Phonim: It is the smallest non-dividible sound unit to smaller units. The Phonim is: "It's the 

different images of the single silent," and these different audio images are expressed in writing with one tab 

symbol, and our professor Dr. Ramadan Abdul Twab sees it as "we can call it a character." Voice images of 

the single silent do not lead to the difference of meaning, and the Phonim is very important in teaching the 

nud language to define semaphore and semato and so the researcher Attahiriyah Madurejo Institute in the 

Beetger region under the subject matter has been interested in the corresponding studies between Arabic 

Phonimes, Banjar Phonims and Madura Phonims, their implications and problems in Arabic language 

education.  

He also guided this research to learn the phonemes in Arabic, Banjar language and Madura 

language. To find out the similarities and differences between Arabic phonemes, Banjar phonemes and 

Madura phonemes. To find out which Arab phonemes are difficult for Banjar and Madura students to 

pronounce Attahiriyah Institute in the Madurejo region. To find out the challenges that beet students and 

Madurians can face in pronunciating some of their difficult Arab phonemes. The type of research is case 

study, and the entry of this research is the quantitative input because the data of this research are how data, 

which does not need quantitative analysis. The researcher has conducted the correspondence studies between 

Arabic phonemes,  

Banjar phonemes and Madura phonemes, analyzing similarities and differences between each one. 

The researcher also analysed the effects of Banjar and Madura phonemes in Arabic learning as well as the 

problems that students could face in learning them. The subject of this research is Arabic phonemes, Banjar 

phonemes, Madura phonemes, the effects of Banjar phonemes and Madura phonemes on Arabic learning, as 

well as the problems that students can face in learning them.  

The findings in this research are that Arabic, Banjar and Madura phonemes and similarities and 

differences between Arabic and Banjar phonemes and Madura phonemes are the same or identical voices 

between Arabic and Banjar: (a=a), (b=b), (c=j), (h=h), (d=d), (r=r), (x=s), (k=s), K, (l=l), (m=m), (n=n), 

(w=w), (h=h), (y=y). The Arabic voices that do not have a counter in the Banjar language are: w, Kh, y, Z, y, 

z, i, z, y, y, y, s. The non-required Banjar voices in Arabic are: (c, e, p, o, ny, ng) and the same or identical 

voices between Arabic and Madura are: (a=a), (b=b), (c=j), (h=h), (d=d), (r=r), (x=k), (l=l), (m=m), (n=r), n, 

=w, h=h, y=y. The Arabic voices that do not have a counter in Madura are: w, Kh, y, z, y, z, i, z, y, j, y, s. The 

unrequited Banjar voices in Arabic are Arabic-fonts that are difficult for Banjar and Madura students to 

pronounce the challenges faced by Banjar and Madura students in pronunciating some of their difficult Arab 

foncies. 
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 ………………… د.إهداء ………………..……

 شكر وتقدير ………………..……………....…. ه 

 …..…..…………. ز .املوافقة ……………………
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 ………………... ي .ملخص البحث ابللغة العربية ………

 …………………. ك .ملخص البحث ابللغة اإلجنليزية ……

 ……………..… ل ..ملخص البحث ابللغة اإلندونسية ……
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