
 

 ملخص البحث 
م. الدراسات التقابلية بني الفونيمات العربية والفونيمات البنجرية والفونيمات املادورية وآاثرها ومشكالهتا يف  2020أمحد صادقني.  

دراسة احلالة يف معهد الطاهرية مادوراجو مبنطقة بنجر(. رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات  (تعليم اللغة العربية  
 العليا. املشرف األول: الدكتور أاننج سيف الدين، املاجستري، املشرف الثاين: الدكتور رضا درموايت املاجستري 

 لكلمات الرئيسية : الكلمات الرئيسية: الدراسات التقابلية، الفونيمات القطعية. ا
 الفونيم: هو أصغر وحدة صوتية غري قابلة للقسمة إىل وحدات أصغر. 

د،  الفونيم هو: " عبارة عن الصور املختلفة للصامت الواحد "، وهذه الصور الصوتية املختلفة يعرب عنها يف الكتابة برمز کتايب واح
ويرى أستاذان الدكتور رمضان عبد التواب أنه " يف إمكاننا حنن أن نطلق عليه اسم "حرف". والصور الصوتية للصامت الواحد ال 

، وأن الفونيم مهم جدا يف تعليم اللغة العرية لتعريف الصوائت والصوامت ولذلك اهتم الباحث ابلبحث يف  یتؤدى إىل اختالف املعن
مادورا الطاهرية  والفونيمات معهد  البنجرية  والفونيمات  العربية  الفونيمات  بني  التقابلية  الدراسات  املوضوع  حتت  بنجر  مبنطقة  جو 

 املادورية وآاثرها ومشكالهتا يف تعليم اللغة العربية. 
املادورية.  واللغة  البنجرية  واللغة  العربية  اللغة  يف  الفونيمات  ملعرفة  البحث  هذا  أهداف  او   وأما  أوجه  لتشابه  ملعرفة 

املادورية. والفونيمات  البنجرية  والفونيمات  العربية  الفونيمات  بني  الطلبة و   واالختالف  على  يصعب  اليت  العربية  الفونيمات  ملعرفة 
بنجر. مبنطقة  مادوراجو  الطاهرية  معهد  نطقها يف  واملادوريني  البنجر و   البنجريني  الطلبة  يواجهها  أن  اليت ميكن  التحدايت  ون يملعرفة 

 ون يف نطق بعض الفونيمات  العربية الصعبة عندهم. يور واملاد
هي  البحث  هذا  بياانت  ألن  الكيفي  املدخل  هو  البحث  هذا  مدخل  وأما  احلالة،  دراسة  هو  البحث  هذا  نوع  أما 

ونيمات البنجرية  البياانت الكيفية مما ال حتتاج إىل التحليل الكمي. وقد قام الباحث ابلدراسات التقابلية بني الفونيمات العربية والف
والفونيمات املادورية، وبتحليل أوجه التشابه واالختالف بني كل واحدة منها. وقام الباحث أيضا بتحليل آاثر الفونيمات البنجرية 
هو  البحث  هذا  ذايت  أما  تعّلمها.  الطلبة يف  يواجهها  أن  اليت ميكن  املشكالت  العربية وكذلك  اللغة  تعّلم  يف  املادورية   والفونيمات 

العر  اللغة  تعّلم  يف  املادورية  والفونيمات  البنجرية  الفونيمات  وآاثر  املادورية،  والفونيمات  البنجرية  والفونيمات  العربية  بية  الفونيمات 
 وكذلك املشكالت اليت ميكن أن يواجهها الطلبة يف تعّلمها.  

ونيمات املادورية، وأوجه التشابه واالختالف ونتائج هذا البحث جمموعة من الفونيمات العربية والفونيمات البنجرية والف
(،  aبني الفونيمات العربية والفونيمات البنجرية والفونيمات املادورية، واألصوات املتماثلة أو املتطابقة بني العربية والبنجرية هي: )أ=

)د=h(، )ح=j(، )ج=b)ب=  ،)d ،) =ر(r،) =س(s،) =ك(k،) =ل(l=م( ،)m،) =ن(n،) =و(w،) =ه(h،) (=يy .)
واألصوات العربية اليت ليس هلا مقابل يف اللغة البنجرية هي: ث، خ، ذ، ز، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق. واألصوات  

( واألصوات املتماثلة أو املتطابقة بني  العربية واملادورية c, e, p, o, ny, ngالبنجرية اليت ليس هلا مقابل يف اللغة العربية هي: )
)أ= )ب=aهي:   ،)b  ،)=ج(j=ح(  ،)h=د(  ،)d=ر(   ،)r،) =س(s ،) =ك(k،) =ل(l=م(  ،)m،) =ن(n،) =و(w،) 

(. واألصوات العربية اليت ليس هلا مقابل يف اللغة املادورية هي: ث، خ، ذ، ز، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، y)ي= (،h)ه=
(، والفونيمات العربية اليت يصعب على c, e, p, o, ny, ngق. واألصوات املادورية اليت ليس هلا مقابل يف اللغة العربية هي: )

ون يف نطق بعض الفونيمات العربية الصعبة يون واملادور يالطلبة البنجريني واملادوريني نطقها،   والتحدايت اليت يواجهها الطلبة البنجر 
 عندهم. 

 


