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 رسالة شكر و تقدير                                            

 

يصطفي من العالم أشخاًصا يحملون رسالة العلم، فيجعلهم خيرة خلقه، ابتداء من املعلم  إّن هللا  

النبّي   لنا  م-األكبر 
ّ
عليه وسل ى هللا 

ّ
لتحمل رسالة  -صل مي 

ّ
ُمعل يا  الصحابة، وقد اصطفاك هللا  ثم   ،

 . و أساتذتي املحترمين   العلم، وقد أّديتها حّقها وأكثر، فشكًرا لك يا معلمي الفاضل

أن للنجاح أسراًرا، وأن املستحيل يتحّقق بعملنا، وأّن األفكار امللِهَمة تحتاج إلى من    مد تعلمنا منكلق

سعفني الكلمات والعبارات  مو يغرُسها في عقولنا، فشكًرا كثيًرا على ما قدمت
ُ
ه لنا من جهود قّيمة. ال ت

حملت أشهى الثمار لُتعطينا إياها،  الشجرة الوارفة الظالل التي    م، فأنتمكي أرتبها شكًرا وعرفاًنا لك

ض يء عتمة العقول،  موأنت
ُ
 املنارة التي ت

 .  عة انتساري جامفيسور مدير الدراسات العليا و برالجمايلي فى زل  .دشكر الى سعادة 

 . وعلما  أخالقا القديرد . سيف الدين حسين معلمي شكر الى سعادة 

 . وطيباسنا  ح و  إدارةقسم تعليم اللغة العربية  مديربارك م لد. فيصشكر الى سعادة 

 . طيب والتعاون ال  اإلرشادفي  أثرالها لجودة اواتي مديرة اضا درم ر .  دشكر الى سعادة 

 .واألخالق  األثراللغات طيب  مركز  وتربية مدير قسم ال  . احمد مرادي دشكر الى سعادة 

 . األدب لعلم ووا األخالقذو يح الباسم لكامل راما امل األستاذشكر الى سعادة 

 موح.العلم والطفي  اإلصرارله  معلمناد. وحي الدين  شكر الى سعادة

 الحكومية .   اإلسالميةجامعة انتساري في ي صلة بل من كان له شكر الى ك 
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َذا ) ) ًعا خََٰ  ۥَعَلىَٰ َجَبل ٍۢ لََّرأَيـَْتهُ  ْلُقْرَءانَ ٱَلْو أَنَزْلَنا هََٰ ِشًعا مَُّتَصدِ 

َنْضِرُُبَا لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم   ْْلَْمثََٰلُ ٱَوتِْلَك  ّللَّ ٱَخْشَيِة  مِ نْ 

 ٢١احلشر ((يـَتَـَفكَُّرونَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بحثص اللخ ست م                             
ة طلبة جامع  لدى  )األخطاء النطقية  يف األصوات العربّية من الناطقني املاليويني  م٢٠٢٢ ميمونة بنجر  

قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا جبامعة أنتساري   (.حتليلية)دراسة  نتساري اإلسالمية(  ا
 د.  ةالثاني  ة ، واملشرف  الدين أمحد حسني   د. سيف املشرف األول    اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

  رضا درماوايت. 

 الناطقني املاليويني   - العربّيةاألصوات    - ية  نطقاألخطاء ال:    الكلمات املفتاحية   
 
دراسة األصوات البشرية ولكن كل فرع له دراسات تسعى وهتدف إىل    علم األصوات العربية؛ تطوراهتا ونظرايهتا  

اهتمام خاص جبانب من جوانب الصوت البشري، حبيث؛ يهتم العلم األول بدراسة اجلانب النطقي للصوت )أي 
تم بدراسة اجلانب الفيزايئي  هكيفية نطق الصوت( وهي أول مرحلة يبدأ به الصوت رحلته إىل اخلارج. وعلم ي

بدراسة املرحلة األخرية من رحلة يهتم  واء وهذه هي اثين مرحلة للصوت. وعلم  يف ال   انتقالهلألصوات وكيفية  
هذا    يف رحاب موضوع    .  1الصوت وهي وصول الصوت لألذن مث إىل املخ لتتم بذلك عملييت السمع واإلدراك

الصوت رحلته اجلانب النطقي للصوت )أي كيفية نطق الصوت( وهي أول مرحلة يبدأ به  البحث  سنبحر اىل  
املرحلة األخرية من رحلة الصوت وهي وصول الصوت لألذن مث إىل املخ لتتم  من بداية مراحلها حىت   إىل اخلارج 

الناطقني من  خاصة  العربّية  األصوات  ية  يف  نطقمهّية حتليل األخطاء الكي نتوصل أل  بذلك عملييت السمع واإلدراك
الّلغة العربّية،   ها ان من الّنتائج، من  أمكننا الّتوّصل إىل جمموعة  و   .   مية املاليويني لدى طلبة جامعة انتساري اإلسال 
وظيفيا ومنهجيا وتكامليا ودالليا  وتواصليا و مهاراي حتت اطر   عربّيةللوعاء الفكر واملعرفة، وعنوان حتقيق الذات 

الّلغة العربّية يف إندونيسيا خاصة أثر كبري يف معرفة عدد، ونوعّية األخطاء   نظام اللغة العربية نطقا وصوات . وتدريس
حتليل األخطاء الّلغوية ليست غاية يف حد ذاهتا، بل أداة و  .الّلغوية اليت ميكن أن يرتكبها تالميذ الطور اجلامعي

وية احملتملة، والتصدي لعالجها تعليمّية أبعد وأجل، هي منع ظهور األخطاء الّلغة  يتوّسل هبا الّدارسون إىل غاي
أثبتت املنظومة الرتبويّة فقد     ورفع دقة األداء الصويت حال اإللقاء والقراءة والكالم  هبدف سالمة الّلغة العربّية.  

 . أهنا استفادة من األخطاء الّلغوية، وفق عملية حتليل األخطاء يف جانب األداء الّلغوي الكتايب والشفهي
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Maimunah Dairani Banjar 2022 Studi analitis).( Speech errors in Arabic 

voices from Malay speakers among students of the Islamic  Antasari 

University Department of Arabic Language Education in the Field of 

Postgraduate Studies at Antsary Islamic State University, Banjarmasin. The 

first supervisor was Dr. Sifuddine Ahmed Hussein M, the second supervisor 

dr. Reza Dermawati. M 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ  
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     The science of Arab voices, its developments and theories studies seeking 

and aimed at studying human voices, but each branch has a special interest 

in an aspect of the human voice, so that the first science is interested in 

studying the pronunciation aspect of the sound ( how to pronounce the 

sound), the first stage in which the voice begins its journey abroad. This is 

the second stage of sound. And science interested in studying the last stage 

of the sound journey, which is the arrival of the sound to the ear and then 

to the brain to complete the processes of hearing and perception in the 

subject of this research we will sail to the verbal side of the sound (i.e. how 

to pronounce the sound), which is the first stage in which the sound begins 

its journey abroad from the beginning of its stages until the last stage of the 

sound journey, which is the arrival of sound to the ear and then to the brain 

to complete the processes of hearing and perception in order to reach the 

importance of analyzing speech errors in Arabic voices from speakers Malays 

among students of the Islamic University of Antasari, and we were able to 

reach a set of results, including that the Arabic language, the vessel of 

thought and knowledge, and the title of arab self-realization. Teaching 

Arabic in Indonesia in particular has a significant impact on the knowledge 

of the number and quality of language errors that university students can 

make. Analysing language errors is not an end in itself, but a tool that 

students are begging for a further and longer-term educational purpose: to 

prevent possible language errors from emerging and to address their 

treatment for the safety of the Arabic language. In order to increase the 

accuracy of voice performance in the event of throwing, reading and 

speaking, the educational system has proven that it benefits from linguistic 

errors, in accordance with the process of analyzing errors in the aspect of 

written and oral linguistic performance. 
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Kata Kunci: Kesalahan Pengucapan - Suara Arab - Penutur Bahasa Melayu 

 

Ilmu suara Arab, perkembangan dan teorinya mempelajari mencari dan 

bertujuan mempelajari suara manusia, tetapi setiap cabang memiliki minat khusus 

pada aspek suara manusia, sehingga ilmu pertama tertarik untuk mempelajari aspek 

pengucapan suara (yaitu cara mengucapkan suara), tahap pertama di mana suara 

memulai perjalanannya ke luar negeri. Ini adalah suara tahap kedua. Sebuah ilmu 

yang tertarik untuk mempelajari tahap terakhir dari perjalanan suara, yaitu 

kedatangan suara ke telinga dan kemudian ke otak untuk menyelesaikan proses 

pendengaran dan kognisi . Dalam subjek penelitian ini kita akan berlayar ke sisi 

verbal suara (yaitu cara mengucapkan suara), tahap pertama di mana suara 

memulai perjalanannya ke luar negeri dari awal tahapannya hingga tahap 

terakhir dari perjalanan suara, yaitu kedatangan suara ke telinga dan kemudian 

ke otak untuk menyelesaikan proses pendengaran dan persepsi untuk mencapai 

pentingnya menganalisis kesalahan bicara dalam suara-suara Arab dari penutur 

bahasa Melayu di kalangan mahasiswa Universitas Islam Antasari .Kami telah 

mampu mencapai berbagai hasil, termasuk bahwa bahasa Arab adalah  wadah 

pemikiran dan pengetahuan, dan gelar realisasi diri Arab. Pengajaran bahasa 

Arab di Indonesia khususnya memiliki dampak yang signifikan terhadap 

pengetahuan tentang jumlah dan kualitas kesalahan bahasa yang dapat 

dilakukan oleh mahasiswa. Menganalisis kesalahan bahasa bukanlah tujuan itu 

sendiri, tetapi alat yang siswa memohon untuk tujuan pendidikan lebih lanjut 

dan jangka panjang: untuk mencegah kemungkinan kesalahan bahasa muncul 

dan untuk mengatasi perlakuan mereka demi keamanan bahasa Arab.  

Untuk meningkatkan akurasi kinerja suara jika terjadi melempar, membaca dan 

berbicara, sistem pendidikan telah membuktikan bahwa ia mendapat manfaat dari 

kesalahan linguistik, sesuai dengan proses menganalisis kesalahan dalam aspek 

kinerja linguistik tertulis dan lisan . 
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