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 الباب اخلامس 

 امتة اخل

 اخلالصة  -أ

وفقا ألسئلة هذا البحث، فريكز الباحث خالصة نتائج البحث على أربع 

    ة، وهي كما يلي:مهم نقاط

  الفونيمات العربية والفونيمات البنجرية والفونيمات املادورية -1

ف الصوائت والصوامت،  تتكون من  العربية فهي:  الفونيمات  الصوائت 

( )a/َـالفتحة  والضمة،  )u/ُـ(،  والكسرة  أو  i/ِـ (،  الطويلة  والفتحة   ،)

(، وهي  uː/و  ُـ )  (، وهي ألف مسبوقة بفتحة، والضمة الطويلةaː/اَـاأللف )

( الطويلة  والكسرة  بضمة،  مسبوقة  بكسرةiː/ي  ِـواو  مسبوقة  ايء  وهي   ،)  .

صوات هي ابلرتتيب  األلفبائي: أ، ب، ت، ث، ج،    28العربية    وللصوامت

ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل،  

 م، ن، ه، و، ي.  

 ,b, c, d, g, h, j, k, l, m, n, p, r)هي:    الصوامت يف اللغة البنجريةأما  

s, t, w, y)( :وأما صوائتها هي ،a, i, u, e, o  وهذه الصوائت كلها موجودة يف )
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( فال  Pahuluan(، خبالف هلجة فاهولوان )Batang Banyuهلجة ابتنج ابجنو )

 (. e, oيوجد فيها فونيمان )

 ,b, c, d, g, h, j, , k, l, m, n, p, r, s, t, wالصوامت املادورية هي: )  أما

y ( هي:  صوائتها  وأما   ،)a, i, u, e, o  هلا املادورية  الفونيمات  بعض  ويف   .)

 ألوفوانت خاصة تظهر يف بعض الكلمات املادورية. 

البنجرية  -2 والفونيمات  العربية  الفونيمات  بني  واالختالف  التشابه  أوجه 

 والفونيمات املادورية 

والبنجريةاألصو  العربية  بني  املتطابقة  أو  املتماثلة  )  ات  (،  a=أهي: 

)b=ب ) )ح=j=ج(،   ،)h=د(  ،)d ،) =ر(r ،) =س(s،) =ك(k ،) =ل(l  ،)

 . (y)ي= (،h)ه= (، w)و= (،n)ن= (،m)م=

هي: ث، خ،    يف اللغة البنجرية  مقابللعربية اليت ليس هلا  األصوات او 

اليت ليس    البنجرية  األصوات و ذ، ز، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق.  

 ( c, e, p, o, ny, ngهي: ) لعربيةاهلا مقابل يف اللغة 
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واملادوريةو  العربية  بني   املتطابقة  أو  املتماثلة  )  األصوات  (،  a=أهي: 

)b=ب ) )ح=j=ج(،   ،)h=د(  ،)d ،) =ر(r ،) =س(s،) =ك(k ،) =ل(l  ،)

 . (y)ي= (،h)ه= (، w)و= (،n)ن= (،m)م=

هي: ث، خ،    يف اللغة املادورية  مقابلهلا  لعربية اليت ليس  األصوات او 

اليت ليس    البنجريةاألصوات  و ذ، ز، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق.  

 ( c, e, p, o, ny, ngهي: ) لعربيةاهلا مقابل يف اللغة 

 الفونيمات العربية اليت يصعب على الطلبة البنجريني واملادوريني نطقها  -3

يواجهه اليت  الفونيمية  املشكالت  البنجريونأما  الطلبة  والطلبة    ا 

العربية    املادوريون  الفونيمات  بعض  نطق  يوجد    الفونيمات هي  يف  ال  اليت 

استخدامها  مقابلها   لقلة  العربية أو  الفونيمات  تلك  ومن  البنجرية.  اللغة  يف 

 . ، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ههي: ث، خ، ذ، ز

البنجر  -4 الطلبة  يواجهها  اليت  واملي التحدايت  بعض يادور ون  نطق  يف  ون 

 الفونيمات العربية الصعبة عندهم

أربعة من   البنجر هناك  الطلبة  يواجهها  اليت  واملادور يالتحدايت  ون  يون 

الصعبة عندهم العربية  الفونيمات  نطق بعض  العربية. وتلك   يف  اللغة  تعلم  يف 
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أ(   هي:  التباس التحدايت  تسبب  اليت  الصعبة  العربية  األصوات  بعض  نطق 

نطق بعض األصوات العربية الصعبة اليت تفسد معاين ، ب( و الكلمات معاين  

نطق األصوات  و   ، د(نطق احلركات العربية  املمدودة واملقصورةو   ، ج(الكلمات 

 . العربية املفخمة واملرققة

 رتحاتقالتوصيات وامل -ب

 يرجو الباحث من القارئني والباحثني واملهتمني هبذا اجملال أن يتفضلوا بتقدمي -1

 املقرتحات واإلصالحات هلذا البحث ألجل إصالحه وتكميله. 

من   -2 مرجعا  وليكون  لآلخرين  انفعا  البحث  هذا  يكون  أن  الباحث  يرجو 

 املراجع يف علم األصوات للباحثني الالحقني.   

 

 

 

 

 

 


