
 
 

 قائمة املراجع 
 

 

 م.  1950ية ابلفجالة  ، لندن: مكتبة النهضة املصر ، األصوات اللغوية إبراهيم أنيس، الدكتور 
 

 ه. 1418م/ 1997القاهرة: علم الكتب    ، دراسات الصوت اللغوى أمحد خمتار عمر،  
 

فراتيوي   للفونيمات     Pratiwi)   (Arinda Kusumaأرندا كوسوما  الصوتية  األخطاء  "حتليل 
الثانوية   الرابعة  ابملدرسة  الثانية  للمرحلة  عشر  احلادي  الصف  لطلبة  األملانية 

بكلية األدب   ( Laterneدورية تعليم اللغة األملانية "الترين" )   وجوانغورو." احلكومية ب 
 م. 2017من أكتوبر سنة    1والفنون جامعة سورااباي احلكومية لإلصدار األول رقم  

 

أمناط تغيريات الصوائت    " (،  Asisda Wahyu Asri Putradiأسسدا وحيو أسرى فوطرادى ) 
األجنبية  اللغات  يف كلمات  اإلندونيسية   والصوامت  اللغة  إىل  دورية    الداخلة 

 م.  2016من أكتوبر    2( لإلصدار الثالث رقم  Arbitrer"االعتباطي" ) 

 
 ( جهادا  عفة  العربية  (  Ilfiana Iffah Jihadaإلفياان  األمساء  استخدام  عن  صوتية  "دراسة 

لإلصدار    لإلندونيسني."  واإلنسانية(  اإلسالمية  الفكرة  )دورية  التجديد"   " دورية 
 م. 2019من شهر أبريل سنة    1الثالث رقم  

 
املفيدة )  "طرق تعليم األصوات"    (  Nuril Mufidah, Imam Zainudinإمام زين الدين ونور 

األصوات   تعليم  يف  املعينة  الطريقة  استخدام  أن  على  تدل  البحث  هذا  ونتائج 



 
 

اللغة    دورية " املهارات " )دورية تعليم تسهل الطلبة على فهم األصوات وتقليدها.  
 م. 2018من ديسمرب سنة    2العربية( لإلصدار الرابع رقم  

 
عب  واللسانيات ،  املوسى احلميد    د أنور  األصوات  وعلم  اللغة  العربية  أجبدايت  النهضة  دار   ،

 ه 1437  /  م 2006
 

 م. UIN Malang Press  ،2009، ماالنج :  فقة اللغة العربية   ، أوريل حبر الدين 
 

لصوتية أثناء التكلم ابللغة العربية لطلبة الفصول اإلضافية  "األخطاء ا (  Batmangابمتانج ) 
من يونيو    1، دورية "العزة" لإلصدار الثامن رقم  ابجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري 

 م  2013سنة  

 
الفونيمات الرتكيبية يف  (،  Dr. Bushra Hussein Ali Al-Fadhliبشرى حسني علي الفضلي )   

وحديثا  قدميا  اللغوي  العدد  البحث  يف  األستاذ  جملة  سنة   227،  األول  كانون 
 ه.  1440م/  2018

 

 ( سنطوسو  ) (  Teguh Santosoاتغوه  أوسرتونيزاي  بروتو  عند  املنعكسة    Proto"األصوات 
Austronesia "دورية "ديكسي"/   ( يف لغة أهل مدينة أتشيهDiksi    دورية اللغة واألدب(

الثاين عشر رقم  وتعليمهما( جبامعة يوغياكرات احلكومية، لإلصد  من يوليو سنة    2ار 
 م. 2015

 



 
 

األشكال الصوتية يف استخدام العناصر العربية أثناء املعاملة  " Jiah Fauziah) جياه فوزية ) 
بسوراكرات.   واجملتمع  إبندونسيا  املقيمني  العرب  بني  األدبيات  االتصالية  دورية 

 م.  2011من ديسمرب سنة    2لإلصدار العام رقم  

 
الدكتور،  حازم علي كما  الدين،  القاهرة: مكتبة  دراسة يف علم األصوات ل  األوىل،  الطبعة   ،

 م. 1999ه/ 1420اآلدب،  
 

الرمحن عبيد،   اللغة العربية حسني راضي عبد  الثقافية،  طرق تدريس  ، الرايض :مكتبة اخلبيت 
 م 2000

 

فنصورى   ابلع   (Hamza Pansuri) محزة  الناطقني  اإلندونيسيني  عند  الصويت  ربية  التداخل 
" دورية " األهدى" لإلصدار  والعرب الناطقني ابإلندونيسية )دراسة تقابلية صوتية( 

 م.  2017شهر مايو سنة    1الثاين عشر رقم  
"حتليل األخطاء الصوتية يف تعليم اللغة الصينية   (،  Hana Nurul Hasanahحنا نور احلسنة، ) 

جاكرات("  احلكومية  اجلامعات  إحدى  يف  احلالة  جبامعة  رس   )دراسة  املاجستري  الة 
 م. 2011يوليو من    4إندونسيا احلكومية. يف  

 

"تعليم مهارة الكالم على أساس الدقة الصوتية لرتقية كفاءة مهارة    ، (Kholisin)خالصني  
دورية اللغة والفن جبامعة ماالنج احلكومية لإلصدار الثالث واألربعني    الكالم العريب"، 

 م.  2015سنة    2رقم  
اللسانيات   روبري ماراتن،  لفهم  الطبعة األوىل، بريوت:  ، مرتجم،  مدخل  املهريي،  القادر  عبد 

 م. 2007  مركز دراسات الوحدة العربية، 
 



 
 

 ,Zaharani Ahmad, Maizura Osmanزهران أمحد، وميزورا عثمان، ونور هامشة  جالل الدين ) 

Nor Hashimah  Jalaluddin )   اللغة يف  وتصنيفها  العربية  الصوامت    "امتصاص 
 م. 2011من يونيو سنة    1دورية "اللغة" لإلصدار احلادي عشر رقم    املالوية 

 
"الفونيمات القطعية واستخداماهتا يف اللغة الرجياجنية  (،  Sarwo F. Wibowoساروا ف. ويباوو ) 

 ((Rejang    موسي ) على هلجة(Musi " ،    يف    1دورية "املدح" لإلصدار السابع رقم
 م.  2016شهر أبريل  

 
، الكويت:  األصوات العربية وتدريسها لغري الناطقني هبا من الراشدين  الغرييب،  سعيد عبدللا 

 .م 1986  -ه 1406مكتبة الطالب اجلامعي،  
 

"التداخل الصويت يف اللغة    ، (Thoyib I.M, Hasanatul Hamidah)طيب أ.م. وحسنة احلميدة  
العربية والفونيمات اإلن  الفونيمات  تقابلية بني  دونيسية عند طلبة  العربية )دراسة 

، دورية "األزهر اإلندونيسي للعلوم اإلنسانية" لإلصدار  جامعة األزهر اإلندونيسي(" 
 م.  2017من سبتمرب سنة    2الرابع رقم  

 
الدكتور  حليلي،  العزيز  العربية عبد  واللسانيات  العامة  اللسانيات  مطبعة  ،  البيضاء:  الدار   ،
 م. 1991النجاح اجلديدة،  

 
، دار احلوار للنشر  اللسانيات ونظرية التواصل رومان ايكوبسون منوذجا ايل،  عبد القادر الغز 

 م 2003والتوزيع الطبعة االوىل  
 

 م. 2002، القاهرة: دار الفكر العريب ،  تدريس فنون اللغة العربية علي أمحد مدكور،  



 
 

 
اخلة إىل  ( "التغيريات الصوتية يف الكلمات العربية الد Kunhaniah Mabrurohكنهانية مربورة ) 

اللغة اجلاوية يف احملادثة اليومية )دراسة حتليلية صوتية(." دورية " اقرأ " )دورية دراسة  
 م. 2017من شهر ديسمرب سنة    2العلوم الرتبوية( لإلصدار الثاين رقم  

 
 م 2007، جامعة القحس املفتوحة الطبعة األوىل علم األصوات العربية حممد جواد النوري،  

 
"االضطراابت يف نطق األصوات عند األطفال )أبناء مخس   ( Mhd. Johan )  حممد جوهان 

دورية اللغة اإلجنليزية وأدهبا( لإلصدار  ( Basisدورية "ابسيس"/   سنوات وما حتتها("، 
 م  2016من أكتوبر    2الثالث رقم  

 
"األصوات العربية" )دراسة  (  Muhammad Afif Amrulloh,M.Pd.I حممد عفيف املاجستري، ) 

العربية( لإلصدار    ية عن األصوات العربية( وصف  اللغة  دورية " البيان" )دورية تعليم 
 م. 2016سنة    1الثامن رقم  

 
حممد   السانيات علي،    يونس حممد  إىل  املتحدة،  مدخل  اجلديد  الكتاب  دار  مكتبة  لبيا:   ،

 م  2004
 

جهة نظر  "حتليل األصوات العربية من حيث و :    ، ( Moch. Mu'izzuddinحممد معز الدين ) 
يونيو    -يف أبريل   93، دورية "القلم"، لإلصدار التاسع عشر رقم  علم اللغة احلديث" 

 م. 2002سنة  



 
 

واللغة  ،  (Muflihah)مفلحة   العربية  اللغة  يف  الصوتية  العناصر  بني  وتقابلية  مقارنة  دراسة 
اإلسالمية   أمبيل  سوانن  جبامعة  العربية  اللغة  تعليم  قسم  لطلبة  اإلندونيسية 

 م. 2017سنة    1لفاظنا" لإلصدار الثاين رقم  أ ، دورية " ية سورااباي احلكوم 
 

الدكتور،   الغامدي،  حممد  بن  العربية منصور  التوبة،  الصوتيات  مكتبة  الرايض:   ،
 م. 2001ه/ 1421

 
،  علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونسيني نصر الدين إدريس جوهر، الدكتور،  

 ه.   1430م/   2014" للنشر والتوزيع،  سيدوارجو: مكتبة "لسان عريب 
 

 .م UIN Maliki Press  ،2011، ماالنج:  املوجه لتعليم املهارات اللغوية   نور هادي، 
 

عند    الفونيمات القطعية والفونيمات فوق القطعية تسمية  ،  Wahyu Octavia))   وحيو أكتافيا 
العلم اللغوي، لإلصدار   / Lingua Scientiaدورية لغوية اليت تسمى بــــ  ، التجار اجلوالني 

 م. 2018يف شهر يونيو سنة    1العاشر، رقم  
 

Gunawan Budi Santoso, Wendi Widya RD, Uti Darmawati, Terampil Bahasa 

Indonesia, Jakarta: PT. Intan Pariwara, bekerja sama dengan Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008. 
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Pedoman Transliterasi, Adaptasi dari Al-Khalil ibn Ahmad dan DR. M.H. 

Bakalla (1984); Prof. Dr. Syamsul Hadi, SU, MA (1994) oleh Saifuddin 

Ahmad Husin, UIN Antasari Banjarmasin. 
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