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 الباب األول 

 املقدمة 

 

 خلفية البحث -أ

االللح بعياة  الناس  بني  وثيقة  بعضا. خاصة  جتماعية عالقة  األمور  ضهم  يف 

ة ماسة إىل االتصال بينهم وال سيما بعد تطّور األزمان  االتصالية، فالناس يف حاج 

وحيتاج اليوم االتصال  الناس كوسيلة  بني  هامة  اللغة  مكانة  جتعل  احلالة  وتلك   ،

واللغة   لتسهيل االتصال بينهم.   ويستخدموهنايفهمها اجلميع  التىي  الناس إىل اللغة  

واأل أصوات،  وتهي  تنقسم  وكلمات  تصوات  مقاطع  إىل  ألجل   يففرع  نطقها 

 1. تسهيل وتيسري فهمها 

اللغة، وهذا    يفو  يبحث عن  العلم  هذه احلالة، فعلم األصوات فرع من فروع 

العلم   أو  الكلمات  لتفريق معاين  ا  الذياألصوات  املعينة من يبحث عن  ألصوات 

األوىل فاملشكلة  املختلفة.  املعاين  بني  للتفريق  وظائفها  متعلم   حيث  يواجهها     اليت 
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الل  منطوقة، خاصة  املشكلة    غةلغة  احمللية، هي  واللغة  ولذلك   يفاألجنبية  نطقها. 

 يلزم عليه أن يتعّرف على أصواهتا قبل أن يتعلم معاين كلماهتا وقواعدها.

. ودراسة األصوات تبحث ة عديدة، منها دراسة األصوات لغويهناك دراسات  

وهي  مقاطع.  وتكون  جتتمع  صوتبة حىت  وحدة  املعينة كأصغر  اللغة  أصوات  عن 

تبحث أيضا عن الفونيمات القطعية مثل النرب والنغمة واملفصل أو الوقفة والطول. 

املقسمة    واألصوات اللغوية قد تتاقطع  وتنقسم وتتفرع عند نطقها. وهذه األصوات 

تسمى ابلفونيمات القطعية، وهناك فونيمات ال تنقسم بل تلحق وجتاور الفونيمات 

القطعية وهذه الفونيمات تسمى ابلفونيمات فوق القطعية، وعلم األصوات يبحث 

التساوي   وهناك  األصوات.  نطق  أثناء  ووظائفه  وأعضائه  النطق  جهاز  عن  أيضا 

   2ل بني األصوات اإلندونسية.واالختالف يف طريقة التعبري اللفظي مث 

األ  بعض  هناك  ولفهم  مثال  اآلتية:  الكلمات  سياق  من  تُفَهم  وأمثلتها  قسام 

من  يفهم  "أم"  لفظ  فمعىن  املعني،  والنرب  اهلابطة  ابلنغمة  "أم"  لفظ  يذكر  رجل 

"أم"  لفظ  الرجل  ذكر  إذا  لكن  آخر.  معىن  إىل  معناه  اليتعدى  العادي،  السياق 

فُيعرفَ  املعتاد،  النرب غري  أو  القوي  والنرب  الصاعدة  الرجل   ابلنغمة  أن  السياق  من 
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أمه  مع  يتأدب  ال  الرجل  هذا  أن  مبعىن  وهذا  أمها  وينهر  عاٍل  بصوت  أمه  دعا 

 ويعّقها ومل يربّها. 

السا البيان  بني  بومن  الفرق  يوجد  القطعيةق،  فوق   الفونيمات  والفونيمات 

السياقي،   املعين  هو  الثاين  واملعىن  املعتاد،  املعىن  هو  األول  املعىن  أن  هو  القطعية 

الرجل  حالة  بسبب  قليال  يتغري  األول  فاملعىن  والنرب،  النغمة  خالل  من  ويُعَرف 

وسياق كالمه الذي ذكر لفظ "أم" ابلنغمة الصاعدة والنرب القوي. وذلك يدل على 

 أنه ينهر أمه وال يربها بل يعقها. 

 لفونيمات القطعيةقد أجريت حبوث ودراسات، وخاصة البحوث اليت تتعلق اب

فوق القطعية، منها البحث الذي قام به وحيو أوكتافيا حتت موضوع "  والفونيمات  

القطعيةتسمية   ومن   الفونيمات  اجلوالني"  التجار  لدى  القطعية  فوق  والفونيمات 

تسمية   أشكال  لوصف  هي  البحث  هذا  القطعيةأهداف  والفونيمات   الفونيمات 

يست البحث  وهذا  اجلوالني.  التجار  يستخدمها  اليت  القطعية  املنهج  فوق  خدم 

وتلخيص  وحتليلها  وتفسريها  احملصولة  البينات  بتقسيم  وذلك  الكيفي،  الوصفي 

يف  وخصائص  مميزات  هناك  أن  على  تدل  البحث  هذا  ونتائج  احملصولة.  نتائجها 

القطعيةتقسيم   اجلوالون    الفونيمات  التجار  ينطقها  اليت  القطعية  فوق  والفونيمات 

 فيما بينهم على املستوى الصويت. 
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تمادا على النظرايت السابقة نستطيع أن خنلص من املهم كاملعلم نفهم عن  اع

ومعهد   العربية  اللغة  يعلم  الذي  واملعاهد  املدرس  يف  ملعلم  خصوصا  الفونيمات 

يقع يف   الطاهرية الطاهرية من املعاهد اليت يوجب على طال به ابللغة العربية واملعهد  

الطالب يف هذا املعهد من قابلة البنجرية  فبذلك معظم    مادوراجو مبنطقة بنجر  قرية

يبحث عن  واملادوري أن  املهم  من  يشعر  الباحث  فبدلك  بني ة  التقابلية  الدراسات 

الفونيمات العربية والفونيمات البنجرية والفونيمات املادورية وآاثرها ومشكالهتا يف 

 . ة بنجرتعليم اللغة العربية  دراسة احلالة يف معهد الطاهرية مادوراجو مبنطق

الصويت     التدخل   " املوضوع  حتت  فنصوري  محزة  به  قام  الذي  والبحث 

بني  والصوامت  الصوائت  عن  العكس"  وكذلك  ابلعربية  الناطقني  لإلندونيسيني 

العربية واإلندونيسية، والبياانت الرئيسية هلذا البحث صادرة عن الربانمج احلاسويب 

بـــــــ   البحث(SIL)املسمى  ونتائج هذا  والصوائت   .  العربية  الصوائت  أن  على  تدل 

يف  الطويلة  الصوائت  يف  وختتلفان  القصرية  الصوائت  يف  متساويتان  اإلندونيسية 

اإلندونيسية. أما الصوائت لكليت اللغيتني يف   (o)وصائت    (e)العربية ومثل صائت  

 تنقسم إىل األصوات االنفجارية واألصوات األنفية واألصوات االحتكاكية. 

الفونيمات  وهناك حبث قام به ريسبايت فراجنا بسطي حتت موضوع: "مقارنة  

" وهذا البحث العربية واللغة اإلندونيسيةوالفونيمات فوق القطعية بني اللغة    القطعية



5 
 

مبقارنة   القطعيةيقوم  اللغة    الفونيمات  بني  القطعية  فوق  واللغة والفونيمات  العربية 

البحث    اإلندونيسية املضمون.  وهذا  حتليل  أسلوب  ابستخدام  مكتيب  حبث  هو 

الدراسية،   الكتب  عن  صادرة  البحث  هلذا  الرئيسية  والبيناانت  التقابلي.  والتحليل 

هناك   أن  على  تدل  البحث  هذا  ونتائج  العلمية.  والبحوث  اللغوية  القوعد  وكتب 

 دورها يف كليت اللغيتني وذلك ابلنظر إىل  الفونيمات القطعيةالتساوي يف استخدام  

االختالف يف   أما  واجلمل.  الكلمات  معاين  تغيري  القطعية وأتثريها يف   الفونيمات 

األخطاء يف  قد حيدث  وهذا  اللفظي،  التعبري  يكون من حيث طريقة  اللغتني  بني 

اللغتني تستواين يف   القطعيةفوق  الفونيمات  . وأما  الفونيمات القطعيةنطق   لكليت 

النرب والتنغيم، وذل ك من حيث استخدام الرموز الصوتية واستخدام بعض أشكال 

أشكال التعبريات. وأما الفرق بينهما هو أن يف العربية بعض املقاطع اليت تدل على 

ضمري معني الذي يدل على املفعول الظاهر واملفعول املسترت. واالختالفات الصوتية  

 بني اللغتني هي من املشكالت اليت يواجهها بعض املتعلمني.

 

 أسئلة البحث  -ب

 :يلي كما أسئلة هذا البحث وفقا خللفية هذا البحث السابقة فترتكز

 ة؟ املادوري  اللغةالبنجرية و  اللغةالعربية و يف اللغة الفونيمات  هي ما -1
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البنجرية   -2 والفونيمات  العربية  الفونيمات  بني  واالختالف  التشابه  أوجه  هي  ما 

 املادورية؟  والفونيمات 

اليت يصعب على الطلبة البنجريني واملادوريني نطقها    العربيةالفونيمات    هي  ما -3

 يف معهد الطاهرية مادوراجو مبنطقة بنجر؟ 

ون يف نطق ما هي التحدايت اليت ميكن أن يواجهها الطلبة البنجريون واملادوري -4

 العربية الصعبة عندهم؟  الفونيمات بعض 

 

 أهداف البحث   -ج

 . ة املادوري  اللغةالبنجرية و  اللغةالعربية و يف اللغة مات الفونيملعرفة  -1

البنجرية  ملعرفة   -2 والفونيمات  العربية  الفونيمات  بني  واالختالف  التشابه  أوجه 

 . املادورية والفونيمات 

يف اليت يصعب على الطلبة البنجريني واملادوريني نطقها    العربيةالفونيمات    ملعرفة -3

 .مبنطقة بنجرمعهد الطاهرية مادوراجو 

نطق  -4 واملادوريون يف  البنجريون  الطلبة  يواجهها  أن  اليت ميكن  التحدايت  ملعرفة 

 العربية الصعبة عندهم.   الفونيمات بعض 
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 أمهية البحث  -د

 يلي:  د عديدة، وهي كما ات فوائذيرجو الباحث أن تكون هذه الرسالة العلمية 

امل -1 ترسيخ  يف  نفسه  للباحث  مفيدة  تكون  العلمية  أن  ابلبحوث  املتعلقة  عارف 

 وألجل االلتحاق ابلدراسات العليا الالحقة.

راجع العلمية  ملا من اعأن تكون مفيدة للباحثني الالحقني وذلك أبن تكون مرج -2

 يف نفس اجملال. تعمقنياملتعلقة بعلم األصوات وللباحثني امل

ذ -3 لزايدة  وخاصة  الرتبوية  للمنظمات  مفيدة  تكون  العلمية يف  رية  خأن  الرسائل 

 كلية الدرسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

ترقية كفاءهتم يف تعيني معاين اجلمل   -4 العربية يف  اللغة  ملتعلمي  أن تكون مفيدة 

 تلفة. خيف السياقات امل  والبنجرية واملادورية  العربية

القر  -5 ملتعلمي  الكرمي واألحآأن تكون مفيدة  النبويةن  يتعلق   ،اديث  خاصة فيما 

الفونيمات  املضمون  أبنواع  املفصل  مثل  القطعية  ا  فوق  القر آليف  نية  آايت 

 وتفاسريها يف خمتلف السياقات. واألحاديث النبوية ملعرفة معانيها 
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 الدراسات السابقة  -ه

مفلحة   -1 قامت  الذي  دورية  (Muflihah) البحث  حبثها يف  نتائج  وكتبت 

رقم  لفاظناأ" الثاين  لإلصدار  دراسة  2017سنة    1"  موضوع:  حتت  م 

الصوتية يف   العناصر  بني  وتقابلية  اإلندونمقارنة  واللغة  العربية   سيةياللغة 

احلكومية  اإلسالمية  أمبيل  جبامعة سوانن  العربية  اللغة  تعليم  قسم  لطلبة 

لتفريق   األصوات  عن  يبحث  الذي  العلم  هو  األصوات  علم  سورااباي. 

لكلمات أو العلم الذي يبحث عن أصوات اللغة املعينة من حيث معاين ا

اللغة   عن  يبحث  األول  املبحث  املختلفة،  معانيها  لتفريق  وظائفها 

نطقها.   حيث  من  وذلك  احمللية،  واللغة  األجنبية  اللغة  خاصة  املنطوقة، 

أن  بد  فال  وقواعدها،  معينة  للغة  الكلمات  معاين  يتعلم  أن  قبل  فاملرء 

على   الباحثة يتعرف  قامت  ولذلك  اللغة  تلك  املستخدمة يف  األصوات 

املسائل املدروسة يف هذا البحث بعض    بتقدمي هذا البحث ألجل معرفة

العربية واللغة اإلندونيسية ألجل   اللغة  الصوتية بني  العناصر  وهي مقارنة 

تطوير املواد الدراسية املتعلقة بعلم األصوات. فاستخدمت الباحثة املنهج  

وتشخيصها كافة  الوصفي البحث  هذا  بياانت  جلمع  ونتائج  والكيفي   .

تلفة املمتماثلة واملتقاربة واملخاألصوات  بعض    أن هناك   هذا البحث هي
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مقارنة   من بعد  اإلندونيسية  واللغة  العربية  اللغة  بني  الصوتية  العناصر 

 حيث املخرج والصفة.

ت نتائج حبثها  وكتب(Wahyu Octavia) البحث الذي قامت وحيو أكتافيا  -2

العلم اللغوي، لإلصدار    /Lingua Scientiaيف دورية لغوية اليت تسمى بــــ  

رقم   سنة    1العاشر،  يونيو  شهر  "تسمية  2018يف  موضوع:  حتت  م 

القطعيةو   القطعيةالفونيمات   فوق  اجلوالني."   الفونيمات  التجار  عند 

تسمية   أشكال  لوصف  البحث  هذا   القطعيةالفونيمات  ويهدف 

القطعيةاو  فوق  واملنهج    لفونيمات  اجلوالون،  التجار  استخدمها  اليت 

جبمع  وذلك  والكيفي  الوصفي  املنهج  هو  البحث  هذا  يف  املستخدم 

البحث   البياانت احملصولة مث تفريقها مث حتليلها مث تصنيفها، ونتائج هذا 

الفونيمات   تصنيف  يف  ومميزات  خصائص  هناك  أن  على   القطعيةتدل 

 اليت استخدمهما كل اتجر من التجار اجلوالني. ق القطعيةالفونيمات فو و 

نتائج  (Moch. Mu'izzuddin) البحث الذي قام حممد معز الدين   -3 وكتب 

حبثه يف دورية "القلم" حتت موضوع: "حتليل األصوات العربية من حيث  

رقم   عشر  التاسع  لإلصدار  احلديث"،  اللغة  علم  نظر  يف    93وجهة 

سنة    -أبريل ألجل  2002يونيو  العربية  األصوات  عن  لغوية  دراسة  م 
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تطوير املواد  والذخائر العربية، ألن عدد املهتمني هبذا اجملال مل يزل قليال.  

فقام الباحث بدراسة لغوية عن األصوات العربية املعاصرة، واخلطوة األوىل 

خالل   من  املنطوقة  العربية  األصوات  بدراسة  هي  العربية  اللغة  لدراسة 

الن علم  جهاز  ذلك.  وغري  حنواي  حتليال  مث  صرفيا  حتليال  حتليلها  مث  طق 

عن  تبحث  اليت  اللغوية  الدراسات  يف  األساسية  املادة  هو  األصوات 

النطق  جهاز  خالل  من  املنطوقة  اللغوية  ابألصوات  املتعلقة  املسائل 

خمتلفة،  هوأعضائ معاٍن  ذات  اللغوية كلمات  األصوات  تلك  فصارت   ،

 مجال ذات معان عديدة يف السياقات املختلفة.وصارت تلك الكلمات 

 Dr. Bushraالبحث الذي قام به الدكتور بشرى حسني علي الفضلي) -4

Hussein Ali Al-Fadhli  يف األستاذ  جملة  يف  حبثه  نتائج  الذي كتب   )

سنة    227العدد   األول  موضوع:  1440م/  2018كانون  حتت  ه 

قدمي اللغوي  البحث  يف  الرتكيبية  البحث  "الفونيمات  وهذا  وحديثا."  ا 

يبحث عن األصوات عرب فرعني مها: الفوانتيك والفونولوجيا. وقد درس  

والتفخيم  الصوتية، كاإلمالة  وتلوانهتا  العربية  اللغة  فونيمات  الباحثون 

يف  الكلمة  معىن  تغري  ال  نطقية  تغيريات  ألهنا  الفوانتيك،  حقل  ضمن 

تحوالت التارخيية الصوتية )غري اللغة العربية. ويرى أكثر املستشرقني أن ال



11 
 

املشروطة( من الفوانتيك يف حني عّدها مستشرقون آخرون ضمن حقل 

التغيريات الرتكيبية   الفونولوجيا. وقد أوىل املستشرقون عناية كبرية بدراسة 

الصوتية )املشروطة( كاإلدغام واإلبدال، من الظواهر التعاملية اليت ختضع  

 يف الفونولوجيا.   للقوانني الصوتية، مما يدخل

الذي كتب نتائج  (Hamza Pansuri) البحث الذي قام به محزة فنصورى   -5

عند  الصويت  "التداخل  موضوع:  حتت  األهدى"   " دورية  يف  حبثه 

)دراسة   ابإلندونيسية  الناطقني  والعرب  ابلعربية  الناطقني  اإلندونيسيني 

الثاين عشر رقم   م. 2017ة  شهر مايو سن   1تقابلية صوتية(" لإلصدار 

التقابلي الصويت للصوائت والصوامت   وهذا البحث يبحث عن التحليل 

(  1وأسئلة هذا البحث ترتكز على:  بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية.  

الفرق  (  2  سية.يالصوائت اإلندونو   الفرق والتساوي بني الصوائت العربية  

والصوامت   العرية  الصوامت  بني  مصادر أ  اإلندونيسيةوالتساوي  ما 

هلذ صادر   االبياانت  اب  ةالبحث  املتعلقة  الكتب  العربية عن  ألصوات 

 ـــــــــيات اليت تسمى ب، واملصدر األساسي هو الربجمسيةيألصوات اإلندوناو 

"SIL"    الصوائت التساوي بني  أن  تدل على  البحث  ية  بالعر ونتائج هذا 

ما يف الصوائت  ق بينهيف الصوائت القصرية، والفر   اإلندونيسيةوالصوائت  
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وأما مقارنة الصوامت العربية   (o)  وصائت ( e)  ئتالطويلة وكذلك يف صا

نفجارية واألصوات األنفية اإلندونيسية تكون يف األصوات االوالصوامت  

 واألصوات االحتكاكية. 

 Asisda Wahyuالبحث الذي قامت به أسسدا وحيو أسرى فوطرادى ) -6

Asri Putradi  )حبثها نتائج  )  وكتبت  "االعتباطي"  دورية  (  Arbitrerيف 

رقم   الثالث  أكتوبر    2لإلصدار  احلكومية  2016من  جاكرات  جبامعة  م 

حتت موضوع: " أمناط تغيريات الصوائت والصوامت يف كلمات اللغات 

ملعرفة  البحث  هذا  وأهداف  اإلندونيسية."  اللغة  إىل  الداخلة  األجنبية 

ت اللغات األجنبية  الداخلة إىل أنواع وأمناط التغيريات الصوتية يف كلما

البحث  هذا  ونتائج  والصوامت.  الصوائت  حيث  من  اإلندونيسية  اللغة 

اللغات  الصوتية من كلمات  للتغيريات  أمناط  أن هناك مخسة  تدل على 

اختاد  األول  النمط  وهي:  اإلندونيسية.  اللغة  إىل  الداخلة  األجنبية 

اختاذ   هو  الثاين  والنمط  والصائتني،  الثالث  الصائت  والنمط  الصوامت، 

والنمط   صوامت،  ثالثة  اختاد  هو  الرابع  والنمط  الصامتني،   واختاذ 

اخلامس هو اختاذ الصائت والصامت معا. وجبانب ذلك هناك صوامت 
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أي   غري  من  األجنبية  اللغات  من  اإلندونيسية  اللغة  تتخذها  وصوائت 

 تغيري.

به -7 قام  الذي  نت (Kholisin) خالصني    البحث  ائج حبثه  يف دورية  وكتب 

رقم   واألربعني  الثالث  لإلصدار  احلكومية  ماالنج  جبامعة  والفن    2اللغة 

الدقة  2015سنة   أساس  على  الكالم  مهارة  "تعليم  موضوع:  حتت  م 

الصوتية لرتقية كفاءة مهارة الكالم العريب"، يهدف هذا البحث لوصف  

لرتقية   الصوتية  الدقة  أساس  على  املثايل  التعليم  الطلبة يف تصميم  كفاءة 

ستبانة،  البحث هي اال  ا ب مجع البياانت هلذيوأسالمهارة الكالم العريب.  

املثايل، وامل التعليم  تطوير  ألجل  املضمون  وحتليل  األخطاء  وحتليل  قابلة 

ألخطاء الصوتية عند الطلبة أثناء التكلم ابللغة العربية نوعان، األخطاء  اف

لفونيمات فوق القطعية. اء املتعلقة ابألخطاو   لفونيمات القطعية املتعلقة اب

هذا اب  ونتائج  يبالوا  مل  احملاضرين  بعض  أن  على  تدل  ألخطاء  البحث 

انب آخر، كان بعض  ناء احملادثة ابللغة  العربية، وجبتية عند الطلبة أثو صال

الرتك أبمهية  يشعرون  والطلبة  يف ياحملاضرين  الصويت  التلفظ  على صحة  ز 

ومن الكالم.  مهارة  ترتكز    أنه  هنتائج  تعليم  دراسية  مواد  هناك  ليست 

الد بتعليم  احملاضرين وختتص  وبعض  الكالم،  مهارة  تعليم  يف  الصوتية  قة 
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املو  على كتابة  يقرتحون  الدر اوالطلبة  التدريبات  د  على  ترتكز  اليت  اسية 

 لصوتية.ا

احلميدة   -8 وحسنة  أ.م.  طيب  به  قام  الذي   ,Thoyib I.M) البحث 

Hasanatul Hamidah)   وكتبا نتائج حبثهما يف دورية "األزهر اإلندونيسي

م بكلية 2017من سبتمرب سنة    2للعلوم اإلنسانية" لإلصدار الرابع رقم  

يف   الصويت  "التداخل  موضوع:  اإلندونيسي حتت  األزهر  جامعة  األدب 

والفونيمات   العربية  الفونيمات  بني  تقابلية  )دراسة  العربية  اللغة 

هذا  اإل وأهداف  اإلندونيسي("،  األزهر  جامعة  طلبة  عند  ندونيسية 

املبتدئني   عند  الصوتية  االضطراابت  املعلومات عن  لعرض  البحث هي: 

الفعالة  واالسرتاتيجيات  الطرق  لتعيني  وكذلك  العربية،  اللغة  تعليم  يف 

 ملدرسي اللغة اللعربية يف العملية التعليمية. 

أرندا ك -9 به  قامت  الذي  فراتيوي  البحث    Arinda Kusuma) وسوما 

Pratiwi)    "الترين" األملانية  اللغة  تعليم  دورية  يف  حبثها  نتائج  وكتبت 

(Laterne )   لإلصدار احلكومية  سورااباي  جامعة  والفنون  األدب  بكلية 

م حتت موضوع: "حتليل األخطاء  2017من أكتوبر سنة    1األول رقم  

الصف لطلبة  األملانية  للفونيمات  الثانية    الصوتية  للمرحلة  عشر  احلادي 
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البحث  هذا  وأهداف  بوجوانغورو."  احلكومية  الثانوية  الرابعة  ابملدرسة 

للعام  الطلبة  عند  األصوات  نطق  يف  األخطاء  أنواع  عن  للبحث  هي 

معظم  2019-م2018الدراسي   أن  على  تدل  البحث  هذا  ونتائج  م. 

بس  وذلك  األملانية.  األصوات  نطق  على  يقدروا  مل  العوامل  الطلبة  بب 

اللغة  من  الصويت  والتداخل  األم،  اللغة  من  الصويت  التداخل  اآلتية: 

اللغة اإلندونيسية واللغة األملانية، وعدم   الصوتية بني  اإلجنليزية، والفروق 

 االهتمام والتنبيه من الطلبة.

رسالة   (  Hana Nurul  Hasanahالرسالة اليت قامت هبا حنا نور احلسنة، ) -10

حتت موضوع: "حتليل األخطاء الصوتية يف تعليم اللغة الصينية املاجستري  

احلكومية جاكرات(" يف   اجلامعات  إحدى  احلالة يف  يوليو من    4)دراسة 

احلكومية.  2011 إندونسيا  جبامعة  ترتكز  م  الرسالة  حبث  هذه  على 

الصحيحة،  األصوات  مقارنة  مع  املبتدئني  الطلبة  عند  الصوتية  األخطاء 

حث تدل على أن األصوات العالية اجلانبية ومواضعها تؤثر  ونتائج هذا الب

على أنواع األصوات اخلاطئة الظاهرة. وأكثر األخطاء الصوتية تكون يف 

 التغيريات الصوتية أثناء النطق هبا. 
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وكتبت نتائج حبثها  (Jiah Fauziah) البحث الذي قامت به جياه فوزية   -11

م حتت  2011من ديسمرب سنة    2يف دورية األدبيات لإلصدار العام رقم  

املعاملة   أثناء  العربية  العناصر  استخدام  يف  الصوتية  "األشكال  موضوع: 

االتصالية بني العرب املقيمني إبندونسيا واجملتمع بسوراكرات. ويهدف هذا  

املقيمون  العرب  هبا  يتكلم  اليت  الصوتية  األشكال  لوصف  البحث 

لصوتية بلغة اجملتمع بسوراكرات  بسوراكرات تتأثر لغتهم من حيث الظواهر ا

 أى حيدث التداخل الصويت بينهم. 

ويباوو   -12 ف.  ساروا  به  قام  الذي  وكتب (Sarwo F. Wibowo) البحث 

رقم   السابع  لإلصدار  "املدح"  دورية  يف  حبثه  أبريل   1نتائج  شهر  يف 

اللغة 2016 يف  واستخداماهتا  القطعية  "الفونيمات  موضوع:  حتت  م 

، وعدد املستجيبني هلذا "Musi)موسي )على هلجة    Rejang)الرجياجنية )

الرجياجنية على هلجة موسِي يف   اللغة  أربعة أشخاص من انطقي  البحث 

ليبونج   رجيانغ  اجملتمع  Rejang Lebong)) منطقة  من  البياانت  وجتمع   .

أثناء  والصوامت  الصوائت  برتكيز  وذلك  واالستماع.  املقابلة  ابستخدام 

املتكلم ومواضع لسانه. ومن نتائج هذا البحث تدل مالحظة أشكال فم  
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هو   اللغة  هذه  يف  القطعية  الفونيمات  عدد  أن  وهي    26على  فونيما، 

 صامتا.  19صوائت و 7تتكون من 

وكتب نتائج حبثه يف  (Mhd. Johan) البحث الذي قام به حممد جوهان   -13

( "ابسيس"  لإلص  / Basisدورية  وأدهبا(  اإلجنليزية  اللغة  الثالث  دورية  دار 

أكتوبر    2رقم   موضوع:  2016من  حتت  ابطم  فوطرا  جبامعة  م 

"االضطراابت يف نطق األصوات عند األطفال )أبناء مخس سنوات وما  

عند  العصبية  اللغوايت  عن  ويبحث  يدرس  البحث  وهذا  حتتها("، 

أ هي:  البحث  هذا  وأهداف  الصوتية    -اإلنسان.  االضطراابت  لوصف 

  -أبناء مخس سنوات وما حتتها( يف كل يوم، ب اليت يواجهها األطفال )

لوصف    -لرتكيز ولوصف مواضع الفونيمات اليت ينطق هبا األطفال، ج

االضطراابت العصبية عند األطفال ) أبناء مخس سنوات( ال يستطيعون  

أن يلفظوا األصوات اليت تصل إىل قمة الوضوح السمعي إال شيئا منها،  

امللفوظ األصوات  أن  ذلك  هي  وتفصيل  السمعي  الوضوح  قمة  إىل  ة 

هي    9،7% صحيحا  نطقا  نطقها  يستطيعون  ال  اليت  األصوات  وأما 

90،3% . 
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14- ( ابمتانج  به  قام  الذي  دورية  Batmangالبحث  يف  حبثه  نتائج  وكتب   )

رقم   الثامن  لإلصدار  سنة    1"العزة"  يونيو  ابجلامعة 2013من  م 

"األخطاء موضوع:  حتت  احلكومية كنداري  أثناء    اإلسالمية  الصوتية 

التكلم ابللغة العربية لطلبة الفصول اإلضافية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية  

هي:   البحث  هذا  وأهداف  أثناء    -1كنداري  الصوتية  األخطاء  ملعرفة 

التكلم ابللغة العربية لطلبة الفصول اإلضافية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية  

األخطاء الصوتية يف مستوى   املذكورة، ونتائج هذا البحث تدل على أن

( واخلطإ  Subtitutionالفونيمات القطعية تشمل على اخلطإ يف االستبدال)

( أم األخطاء الصوتية يف مستوى الفونيمات فوق  Additionيف اإلضافة )

(، واخلطإ يف اإلضافة  Omissionالقطعية تشمل على اخلطإ يف اإلغفال )

(Additionلكن ليس هناك خطأ يف اال ،)( ستبدالReplacement  )2- 

العربية   ابللغة  التكلم  أثناء  املستجيبني  عند  الصوتية  األخطاء  عوامل  أما 

( والتأثريات من Interlingualهي التأثريات من اللغة األوىل/ اللغة األم )

 (. Intralingualاللغة املدروسة/ اللغة اهلدف )

املفيدة -15 ونور  الدين  زين  إمام  به  قام  الذي   ,Nuril Mufidah)  البحث 

Imam Zainudin ( وكتبا نتائج حبثهما يف دورية " املهارات " )دورية تعليم
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الرابع رقم   العربية( لإلصدار  م جبامعة   2018من ديسمرب سنة    2اللغة 

"طرق   موضوع:  مالنج، حتت  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان 

ا أن  على  تدل  البحث  هذا  ونتائج  األصوات"  الطريقة تعليم  ستخدام 

وتقليدها.  األصوات  فهم  على  الطلبة  تسهل  األصوات  تعليم  يف  املعينة 

التان هتتمان اهتماما كبريا بتعليم األصوات مها: الطريقة   وهناك طريقتان 

( )Phonetic Methodالصوتية  والتحفيظ  التقليد  وطريقة   )Mimicry-

Memorization Methodعية الشفوية.( أو ما تسمى أيضا ابلطريقة السم 

( وكتب نتائج حبثه  Teguh Santosoالبحث الذي قام به اتغوه سنطوسو )  -16

"ديكسي"/ دورية  جبامعة   Diksiيف  وتعليمهما(  واألدب  اللغة  )دورية 

م 2015من يوليو سنة    2يوغياكرات احلكومية، لإلصدار الثاين عشر رقم  

أوسرتونيزاي   بروتو  عند  املنعكسة  "األصوات  موضوع:    Proto)حتت 

Austronesia  يف لغة أهل مدينة أتشيه" ونتائج هذا البحث تدل على )

أن الصوائت والصوامت يف لغة أهل أتشيه تتحول وتنقسم يف تفكريهم  

 واستخداماهتم اليومية. 

17- ( جهادا  عفة  إلفياان  به  قامت  الذي  (  Ilfiana Iffah Jihadaالبحث 

)د التجديد"   " دورية  يف  حبثها  نتائج  اإلسالمية  وكتبت  الفكرة  ورية 
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م جبامعة 2019من شهر أبريل سنة    1واإلنسانية( لإلصدار الثالث رقم  

" احملمدية " كوفانج حتت موضوع: "دراسة صوتية عن استخدام األمساء 

العربية لإلندونيسني." ومن أهداف هذا البحث لتحليل ظاهرة استخدام 

ويصف تلك األمساء من األمساء العربية لإلندونيسني، وهذا البحث حيلل  

حيث املستوايت الصوتية. ونتائج هذا البحث تدل على أن هناك بعض 

التغيريات الصوتية يف استخدام األمساء العربية لإلندونيسني على مستوى 

 الفونيمات القطعية ومستوى الفونيمات  فوق القطعية. 

املاجستري،) -18 عفيف  حممد  به  قام  الذي   Muhammad Afif البحث 

Amrulloh,M.Pd.I)    تعليم )دورية  البيان"   " دورية  يف  حبثه  نتائج  وكتب 

م بكلية الرتبية والتعليم  2016سنة    1اللغة العربية( لإلصدار الثامن رقم  

"األصوات   موضوع:  حتت  المبونج  احلكومية  اإلسالمية  إينتان  رادين 

العربية( يقوم هذا البحث   بدارسة  العربية" )دراسة وصفية عن األصوات 

وهذا   فيها.  الفونيمات  تقسيمات  حيث  من  خاصة  العربية،  األصوات 

البحث يبحث عن نطق األصوات اللغوية و تغرياهتا واستقباالهتا. ونتائج  

السياقات  خمتلف  يف  الصوتية  الدراسة  أمهية  على  تدل  البحث  هذا 

 الكالمية املتعددة. 
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، ونور هامشة  جالل  البحث الذي قامت به زهران أمحد، وميزورا عثمان -19

(   Zaharani Ahmad, Maizura Osman, Nor Hashimahالدين 

Jalaluddin  احلادي لإلصدار  "اللغة"  دورية  يف  حبثهن  نتائج  وكتنب    )

رقم   سنة    1عشر  يونيو  موضوع:  2011من  حتت  ماالاي  جبامعة  م 

هذا   يقوم  املالوية."  اللغة  يف  وتصنيفها  العربية  الصوامت  "امتصاص 

تحليل الكلمات العربية الداخلة إىل اللغة املالوية، وخاصة فيما  البحث ب

متاما   تستوي  املالوية  اللغة  إىل  الداخلة  العربية  ابلصوامت  تتعلق 

تغيري   الصفة واملخرج فال يكون هناك أي  املالوية من حيث  ابلصوامت 

صويت لكن إذا كانت الصوامت العربية الداخلة ال تالئم وال تستوي وال  

يالئم  تنسجم   مبا  تغيري  هناك  يكون  أن  بد  فال  املالوية  ابلصوامت  متاما 

 ويوافق الصوامت املالوية. 

( وكتبت Kunhaniah Mabrurohالبحث الذي قامت به كنهانية مربورة ) -20

لإلصدار   الرتبوية(  العلوم  دراسة  )دورية   " اقرأ   " دورية  يف  حبثها  نتائج 

رقم   سنة    2الثاين  ديسمرب  شهر  سوانن كاليجاغا  م جب2017من  امعة 

يف  الصوتية  "التغيريات  موضوع:  حتت  يوغياكرات  احلكومية  اإلسالمية 

)دراسة   اليومية  احملادثة  يف  اجلاوية  اللغة  إىل  الداخلة  العربية  الكلمات 
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حتليلية صوتية(." وأهداف هذا البحث هي لتحليل التغيريات الصوتية يف 

ية. ونتائج هذا البحث تدل على  الكلمات العربية الداخلة إىل اللغة اجلاو 

اللغة  إىل  متاما  تدخل  ال  اجلاوية  اللغة  إىل  الداخلة  العربية  الكلمات  أن 

يف   التغيريات  بعض  هناك  لكن  واملخرج،  الصفة  حيث  من  اجلاوية 

وعلم   الداللة،  بعلم  تتعلق  التغيريات  وتلك  معانيها.  وتعيني  تصنيفها 

التغيري  هذه  وحتدث  الصرف،  وعلم  اللغة األصوات،  ألن  الصوتية  ات 

 العربية واللغة اجلاوية ختتلفان كثريا من حيث األصوات.

قامت   -21 الذي  "مقارنة  البحث  موضوع:  حتت  بسطي  فراجنا  ريسبايت 

القطعية اللغة    الفونيمات  بني  القطعية  فوق  واللغة والفونيمات  العربية 

مبقارنة  اإلندونيسية يقوم  البحث  وهذا  القطعية"  لفونيمات وا  الفونيمات 

اللغة   وهذ البحث هو حبث    العربية واللغة اإلندونيسية فوق القطعية بني 

التقابلي. والبياانت   مكتيب ابستخدام أسلوب حتليل املضمون. والتحليل 

الرئيسية هلذا البحث صادرة عن الكتب الدراسية، وكتب القوعد اللغوية 

ا البحث تدل على أن هناك  العلمية. ونتائج هذا  لتساوي يف والبحوث 

القطعيةاستخدام   دورها    الفونيمات  إىل  ابلنظر  وذلك  اللغيتني  يف كليت 

الفونيمات  وأتثريها يف تغيري معاين الكلمات واجلمل. أما االختالف يف  
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قد   القطعية وهذا  اللفظي،  التعبري  طريقة  حبث  من  يكون  اللغيتني  بني 

نطق   يف  األخطاء  القطعيةحيدث  وأما  الفونيمات  فوق  ات  الفونيم. 

لكليت اللغتني تستواين يف بعض أشكال النرب والتنغيم، وذلك من   القطعية

حيث استخدام الرموز الصوتية واستخدام أشكال التعبريات. وأما الفرق  

بينهما هو أن يف العربية بعض املقاطع اليت تدل على ضمري معني الذي  

ا واالختالفات  املسترت.  واملفعول  الظاهر  املفعول  على  بني يدل  لصوتية 

  اللغتني هي من املشكالت اليت يواجهها بعض املتعلمني.

 

 ومن البياانت السابقة، تقسم البحوث السابقة على التقسيمات التالية: 

والفونيمات    الدراسات والبحوث اليت تبحث عن الفونيمات القطعية .1

فوق القطعية، منها ماكتبها محزة فنصورى ووحيو أكتافيا وسروا ف.  

 اوا، ريسبايت فراجنا بسطي.ويب

الصوتية   .2 واألخطاء  الفروق  عن  تبحث  اليت  والبحوث  الدراسات 

الكلمات العربية الداخلة إىل اللغات املختلفة، منها ما كتبها زاهران  

 أمحد وآخرون، وأسيسد وحيو، وكنهانيه، وغريهم. 
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الدراسات والبحوث اليت تبحث عن األخطاء الصوتية عند نطقها،   .3

 ا ما كتبها طيب، وأريندا كوسوما، وجياة فوجية وغريهم.منه

والظاوهر    .4 الصوتية  املواد  عن  تبحث  اليت  والبحوث  الدراسات 

االجتماعية الصوتية بوجه عام، منها ماكتبها معّز الدين، ومفلحة، 

التقسيمات  فمن  وغريهم.  عمرهللا  عفيف  وحممد  جوهان،  وحممد 

داخال البحث  هذا  من    املذكورة، كان  األول  القسم  إطار  حتت 

القطعية الفونيمات  عن  تبحث  اليت  السابقة  والفونيمات    البحوث 

فوق القطعية، لكن مهما شابه هذا البحث ببعض البحوث السابقة 

يف بعض األمور، لكن احلقيقة هناك فروق أساسية بني هذا البحث 

تسمية   أشكال  عن  حبثت  قد  أكتافيا  وحيو  السابقة.  والبحوث 

القطعيةالفوني التجار    مات  عن  الصادرة  القطعية  فوق  والفونيمات 

عن   حبث  قد  فنصوري  محزة  أما  بضائعهم.  يبيعون  الذين  اجلوالني 

للصوائت واالختالف  وقام   اإلندونيسيةو   العربيةبني    التساوي 

األنفية    واألصوات  االنفجارية  األصوات  إىل  وتقسيمهما  مبقارنتهما 

سرو  أما  االحتكاكية.  عن واألصوات  حبث  قد  ويباوا  ف.  ا 

وأما   موِسِي.  هلجة  على  الرينجاجنية  اللغة  من  القطعية  الفونيمات 
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والفونيمات   الفونيمات القطعيةريسبايت فراجنا بسطي قد قام مبقارنة 

 . العربية واللغة اإلندونيسيةفوق القطعية بني اللغة 

يف بعض   ومن أربعة الباحثني السابقني، فبحث ريسباتى قد يشبه هذا البحث

لكن هناك فروقا أساسية بني حبثه وبني هذا البحث. كان ريسباتى حبث   مباحثه. 

القطعية عن   اللغة    الفونيمات  بني  القطعية  فوق  واللغة والفونيمات  العربية 

لكنه قد رّكز حبثه على تساوي استخدام الفونيمات القطعية املؤثرة يف   اإلندونيسية

هذا البحث فقد تركز على التحليل التقابلي بني   أماتغيري معاين الكلمات واجلمل.  

التساوي   ويشمل  املادورية،  والفونيمات  البنجرية  والفونيمات  العربية  الفونيمات 

العربية   الفونيمات  املذكورة. وتركز أيضا على دراسة  اللغات  الفونيمية بني  والفروق 

ّتضع الفرق بني هذا ومن هنا ياليت يصعب على الطلبة البنجريني واملدوريني نطقها.  

 البحث والبحوث السابقة. 

      

 املصطلحاتحتديد  -و

 الفونيم: هو أصغر وحدة صوتية غري قابلة للقسمة إىل وحدات أصغر. -1

 والصوامت  ( Voice)الصوائت    هيSegmental Phonemes) ) لقطعية  الفونيمات ا -2

(Consonant) م الفونيمات .فالباحث سيأيت خبمسة أمثلة لكل قسم من أقسا
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الفروق   إتيان  ألجل  املادورية  واللغة  البنجرية  واللغة  العربية  اللغة  من  القطعية 

 املتميزة بني تلك اللغات.

 

 

 


