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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث -أ

يف حُت ختضع اللغات  ،أداة تواصل، وليست شيًئا اثبًتا أن اللغة منا ال يكاد خيفي على كل

، وابلتايل فهي تواجو التطور دائًما مبا يتوافق مع تطور نون التغيَتففاللغات ختضع ل لفنون التغيَت

ديكن أن تؤثر اللغات على  من متو ة نقية يف ىذا العامل. لغ على عدم وجوداجملتمع. يعتقد اللغويون 

 1.بعضها البعض يف اجتاه أو اجتاىُت

تجتمع اللغة. مب يسمىرلموعة من األشخاص الذين  استخدام اللغة من قبل ،كأداة اتصال

، كما ختتلف اللغات ادلختلفة رلموعة متنوعة من اخللفيات والثقافات من رلتمعات اللغات تكونت

 مع مرورمل تعد لغة خالصة  حىتلغة أخرى و التواصل بُت لغة  وجود بسبب اليت تستخدمها.

حبيث  ،عضاء اجملتمع اخآخرينأب ةديدجعضاء أ تداخلسبب يتمع قال خَت أن افتتاح اجملالوقت. 

 حيدث اتصال لغوي. 

                                                             
1 . Ayuba Pantu, Pengaruh Bahasa Arab terhadap Perkembangan Bahasa 

Indonesia. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 15(1), 97-114, 2014, h. 98 
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 .خرى من مجيع ادلستوايتألىل اللغة احيدث نقل عناصر اللغة الواحدة إ  تصال اللغةاو 

ها صارت تاستخدام مث، اليت استعارهتا لمات وادلصطلحات من لغات أخرىعملية استيعاب الك

 2(. borrowingة اإلستعارة )جزء من مفردات اللغة الوطنية يسمى بعملي

 لغة اإلندونيسيةالًتمجة لابلنسبة  معٌت اإلندونيسية أقصر اىل تداخلت اليت اللغات األجنبية

اللغة  ألنأن يسهل الوصول إىل اتفاق  من شأنواستخدام لغة أجنبية بسبب  و ذلك ،نفسها

ا من حيث ونيسية قليلة جدً اإلند اللغة يف اإلندونيسية حتتوي على الكثَت من ادلرادفات وادلفردات

 3العدد.

على  أخرى أي لغات من رتأثلواات أخرى. لغالر من للتأث يتهاقابل بسبب تتطورواللغات 

 يرجع إىللغة أي  يف الكلمات الداخلة ول تلكدخو . لكلمات الداخلةسبيل العموم تسمى اب

 :ثالثة أشياء ىيالكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندونيسية  مشكلةو  4.خلفية متنوعة

 ادلشاكل الصوتية  -1

 وادلورفولوجية   -2

  الداللية. -3

                                                             
2
  .Elsa Astrida Yanti Bestari, Sri Rejeki Urip, Titin Komala Sari,  Leksikon Serapan 

Bahasa Inggris KedalamBahasa Mandarin Tinjaun  Fonologi dan Semantik. Longda Xiaokan: 

Journal of Mandarin Learning and Teaching, 1(1), 2018, h. 15 
3
. Pingkan Luciawati Sompi, Golda J. Tulung, & Djeinnie Imbang, Kata-kata Serapan 

Bahasa Belanda pada Bahasa Melayu-Manado (Kajian Morfologi dan Leksikologi). Kajian 

Linguistik, 4(3), 2019, h. 84 
4
. Ni Nengah Suartini, Kata Serapan Bahas Asing dalam Perkembangan Bahasa Jepang, 

GAIRAIGO, PRASI, 6(12) , 2010, h. 5 



3 
 

االضطراب الصويت بسبب االتصال ثنائي اللغة.  مثل ،ىي ادلشاكل الصوتية وىلشكلة االادل

ي ديكن أن يسبب دلستخدمي يسمح تفاعل اللغتُت العربية واإلندونيسية ابلتواصل اللغوي الذ

5اللغات األجنبية جتربة اضطراابت صوتية وضلوية.
 علم األصوات حيوية وأمهية حيث ترتكز عليو كثَت 

وىو أقدم فروع علم األصوات ، ويعٌت بعملية إنتاج وإحداث الصوت اللغوي" ات الصوتيةمن الدراس

حتدث مشاكل صوتية ألن عملية  6قدما وأكثرىا حظا يف االنتشار يف البيئات اللغوي كلها. وارسخ

والعادة إن تعليم أصوات  تعديل الصوتيات من العربية إىل اإلندونيسية تعوقها عوامل صوتية سلتلفة.

ييزىا شكال، دون ابتها ودتاللغة يتم ابلطرق التقليدية، على أهنا رلرد حروف، ويدرب على كت

، مع أن تدريب على نطق أصوات اللغة ىو ادلدخل الصحيح، والطريق األمثل لتعّلم اإلىتمام بنطقها

اللغة األجنبية وإتقاهنا، فمهما كان الدراس من احلصيلة من ادلفردات والقواعد والًتاكب ومعرفة 

مل يتقن نطق أصواهتا، ومن مث فإن تعليم الصيغات اللغوية، يبقى قاصرا عن أداء اللغة الثانية ما

التستجيالت الصوتية السليمة يف سلتبىرات التدربيات الثنائية، و األصوات ابلطرق احلديثة، من خالل 

اللغة أو خالفها تؤدي إىل نتيتجة أفضل شلا ىو حادث يف مؤسسات تعليم العربية اليت القائمون على 

 7ي.أمرىا ال خلفية ذلم بعلم اللغة التطبيق

                                                             
5
 . Thoyib & Hasanatul  Hamidah , Interferensi Fonologis Bahasa Arab “Analisis 

Kontrastif Fonem Bahasa Arab Terhadap Fonem Bahasa Indonesia Pada Mahasiswa Universitas 

Al Azhar Bukan Jurusan Sastra Arab”. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 4(2), 63-71 

,2018, h. 63 

االضطراابت  "االضطراابت النطقية عند الطفل )دراسة صوتية وصفية يف ضوء علم األصوات النطقي(."عادل حسن علي.  & ,ابو عاصي .6 
 3ص:  ,2111, النطقية عند الطفل )دراسة صوتية وصفية يف ضوء علم األصوات النطقي(

ادلصطلحات الشرعية و نطقها يف ادلوسوعة الفقهية الكويتية بُت اللغة العربية و اإلندونيسية دراسة  ,مصطفي عبد اجلّبار صفر الدين و . 7

 232ص: ,Islam-Rayah Al, 1(12), 231-241.6102 .تقابلية يف علم األصوات
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ن يف عامة عملية أخذ شكلة الثانية ىي مشكلة مورفولوجيا. حتدث ىذه ادلشكلة ألادل

اىتماما لنوع الكلمات  تمالكلمات أو استيعاب الكلمات اإلندونيسية من اللغة العربية ال هت

، على سبيل ادلثال السامية. بعد استيعاهبا يف اإلندونيسية الكلمات العربيةن أمساء  أل األصلية.

قة الكلمات ليتجعل مورفمات الطبمن أنواع الكلمات و  ستيعاب الكلماتيصبح فعاًل أنيًقا. مث ا

 .، حبيث عملية ادلورفولوجية لتشكيل ادلعٌت ادلطلوبأساسية

، مبشكلة ، على وجو اخلصوصبط ىذه ادلشكلةادلشكلة الثالثة ىي ادلشكلة الداللية. ترت

امل اللغوي ىو ظاىرة طبيعية االختالفات يف ادلعٌت اليت تسببها العوامل اللغوية وغَت اللغوية. الع

، مبا يف ذلك تغيَتات يف اللغة مكن، فمن ادل، وابلتحديد اللغة ثنائية اللغة، خاصة عرب اللغاتللغة

مة ، ويف اإلندونيسية كلٍت "إتقان"، كلمة العامل ابلعربية يعت يف معٌت الكلمات. ككلمة العاملالتغيَتا

ة اليت ذلا معٌت صامت ىي  ، الكلمدم قول الكثَت. يف اللغة العربية، وعالعامل ذلا معٌت اذلدوء وصامت

 :غَت مقبول مثال ةكلمة اسكت. يُستخدم الكلمة عامل ابدلعٌت اسكت  أن حيصل اجلملة اجليد

   لعامل جاىل؟أبدا ان 

 .اللغة اإلندنيسي خيتلف ادلعٌت من معٌت الكلمة ادلصدره الكلمات الداخلةأكثرمن مفردات  

 8لتحليل.احسن ىذا احلال لإلىتمام و فمن األ

                                                             
8  .Takdiroatun Musfiroh, Perbedaan Makna Kata-Kata Bahasa Indonesia Serapan 

Bahasa Arab dari Makna Sumbernya,h. 38-39 
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قسم حتليل علم  يف ادلشكلة االوىل ىي ادلشاكل الصوتية يف ىذه الرسالة تبحث الباحثة

م يم الرئيسي يف كتب تعليلتعلم ادلفردات ىو جانب ايتعلاألصوات يف ادلفردات اللغة العربية. 

 م اللغات األجنبية منيم ادلفردات يف كتب تعلي. يتم تقدًن تعلصة اللغة العربيةاو خ اللغات األجنبية

، ومها قواعد الكتلة الداللية وقواعد الكتلة اجملانية. تعٍت قواعد خالل قاعدتُت تقنيتُت للتتجميع

واحدة ذلا نفس تعليمات ادلعٌت بينما قواعد الكتلة  اجملموعة الداللية مفردات رلمعة حتت رلموعة

وابلنسبو الفضل ادلعلمُت العرب يف العامل، ستكون  9.اجملانية يتم جتميعها دون نفس ادلعٌت تعليمات

ادلعرفة ابلعلوم االصوات مهما جدا. ألن ادلدرسُت يعملون يف عامل اللغة ،وبصرف النظر عن كوهنم 

فإهنم مطالبون أيًضا أبن يكونوا قادرين  ،ح وفاصحمطالبُت ابلقدرة على التحدث بشكل صحي

 عراضها.على شرح مشاكل اللغة وأ

متعلم اللغة تعترب جزًءا مهًما، سواء يف عملية تعليم اللغة أو يف أي زايدة ادلفردات لدى 

تطوير كفاءة اللغة اليت مت إتقاهنا. وغالًبا ما يتم تعليم طلبة ادلدارس مفردات جديدة كتجزء من مواد 

مي مثَت لالىتمام. ومن تعليمية معينة، ويعترب العديد من البالغُت أن تكوين ادلفردات نشاط تعلي

أحد أشكال تطور اللغة اإلندونيسية ىو استيعاب الكلمات اليت أتيت من اللغات األجنبية اليت ذلا 

 .أتثَت يف اللغة اإلندونيسية

الكلمات من اللغة األجنبية إىل اللغة اإلندونيسية إىل ظهور  او تدخل ويؤدي استيعاب

ظام اللغة واضلرافها. وغالًبا ما تشتهر ىذه الكلمات مشاكل لغوية ديكن إبرازىا من منظور انت

                                                             
9 . Nik. M. Rahimi, Hussin, Z., & Normeza, W. Pembelajaran kosa kata bahasa Arab 

secara aturan kluster semantik dan aturan kluster bebas. Sains Humanika, 67(1), 2014, h. 34 
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ادلستعابة يف حياتنا اليومية يف الوسائط اإللكًتونية، والوسائط ادلطبوعة األخرى شفهًيا أو كتابًيا، 

ولكن يف بعض األحيان ال يدرك مستخدمو ىذه اللغة ادلستعابة عادًة أن اللغة اليت يستخدموهنا 

اللغة العربية ىي اللغة الوحيدة يف العامل  ة أجنبية وليست إندونيسية األصل.شفهيًا أو كتابيًا ىي لغ

قد عاشت ىذه حروفها و عدد حروفها األجبدية. و اليت مل يطرأ عليها تغَتات واضلرفات يف أصوات 

تتجاورة اللغة آالف  السنُت يف موطنها األول يف احلتجاز وانتشرت و تكاثرت يف بالد كثَتة م

 11ينطق هبا أمم سلتلفة غراب و عتجما.طراف يتكلم و ومًتامية األ

حداث يف إواألساس ىي مسة ابرزة حدى ظواىر اجملتمع ادلهمة. و تعترب اللغة العربية ىي إ

صى جهدىا من اجل تعلمها تبذل أقا لغتها اخلاصة واليت تعٍت هبا و مة ذلأعمل التعليم وكل 

ساب مهارات االتصال اللغوي الواضحة تتعليمها. وأىدف تعليم اللغة العربية ىو القدرة على كو 

ذا التواصل كل احملاوالت اليت جرت لتدريس اللغة العربية جيب أن تسعى اىل حتقيق ى  يفوالسلمية 

 11اللغوي.

نظام ضلوي خاص لتكوين اجلملة.  منليت تًتتب أفقيا الكلمات ىي الوحدات اادلفردات أو 

صغر وحدة لغوية ذات فهي بذلك أصغر وحدة لغوية حرة، و ىي ختتلف عن الصوت الذي ىي أ

ادلفردات يف اصطالح القاموس و مة قد تكون صوات واحدا أو أكثر. ىذا يعٌت أن الكلمعٌت أيضا، و 

                                                             
 11

 Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra بسطامى عبد الغٌت رائد تعليم اللغة العربية إبندونيسيا احلديثة. ر.خالد, .م. 

Arab, 4(1), 1-2018 15,ص:6 

اثر اسًتاتيتجية فك التشفَت الصويت يف اكساب ادلفردات اللغوية عند تالميذ الصف الثاين االبتدائي مبادة  , دمحم ىادي حسن.  11
 :597صWasit Universityournal of Education College J, 1(32), 593-646 2118. .القراءة



7 
 

مع القواعد، هبا  عرف ادلفردات بقائمة الكلماتالعام للغة األندونيسية ىي قائمة الكلمات. وي

 12تتوحد يف اللغة توحيدا.تًتكب تركيبا و 

تطور ادلفردات من اللغة العربية لو اتريخ طويل. إذا دخلت مفردات اللغات األجنبية األخرى 

إن ادلفردات العربية تدخل ، فالتتجارية أو السلطة السياسية إندونيسيا من خالل وسائل اإلعالم و

لكن  لغة   13.يف خزينة استخدام اإلندونيسية من خالل وسائل اإلعالم الدينية اإلسالمية

ا البلد الغٍت بينما يوجد يف ىذ ،غة اإلندونيسية القياسية فقطيف لمن العربية موجودة  االستيعاب

 للطلبة، ىناك اخآالف من اللغات احمللية )احمللية( اليت تؤثر على اللغة اليومية ابلقبائل واألعراق

للمادة. ىذا  الطلبةحىت  يستخدم ادلدرس اللغات احمللية يف شرح ادلوضوع لتسهيل فهم  ،وادلدرسُت

ات صلد ادلفرد يف التطبيق ادليداينالداخلية. على الرغم  يف القرية أواإلسالمية يف ادلدرسة احلال كثَتًا 

مث تكون جهود  أحياًًن صعوبة يف إدراك ذلك. الطلبةلكن جيد  ،العربية يف اإلندونيسية كثَتا

 14ة.الداخل  للغة العربيةاب يايوملربط بُت اللغة ادلتداولة مهمة أيًضا ل ُتادلدرس

، كما نعرف خاصية اإلبتدائية احلكوميوارس دتوجد يف منطقة اتًنه الوت مخسة من ادل

ادلدارس كتب  تستخدم ، و لًتبية اإلسالمية واللغة العربيةادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ىي تعليم ا

توى يستخدم اللغة اإلندونسية، يف كتاب الدين اإلسالمية احمل كتب لغة العربية مشابو نوعو.الدين و 
                                                             

Ta'rib: Jurnal Ilmiah -Al .تعليم ادلفردات لألطفال ابلطريقة األغنية يف روضة األطفال" األسوة" ديلنتجو كالتُت , أمحد ابراكة. 12 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya, 6(1), 41-59,2118.ص:55 
13

 . Abdul Gaffar Ruskhan,  Bahasa Arab dalam bahasa Indonesia: kajian tentang 

pemungutan bahasa, Grasindo, 2007, h. X 
14

 .Wahyu, Kurniawan ,  Korelasi Bahasa  Keseharian Siswa  Dengan Materi Bahasa 

Arab untuk Meningkatkan Kemampuan Menghafal  Kosa Kata Bahasa Arab di MI An-Najah 

Sesela  Gunung Sari Lombok  Barat Tahun Ajaran 2019 (Doctoral dissertation, Universitas 

Muhammadiyah Mataram), 2019, h. 3 
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ويف كتاب تعليم اللغة العربية تستخدم احملتوى ابلتأكيد اللغة العربية، حىت ادلدارس يشرح ابللغة 

 .الطلبةًن لتفهم ادلادة اىل ااإلندونسي أحي

مقارنة  وخصائص مزااي ذلا ن الكتبأل .تعليمللكتاب اللغة العربية كوسائط ادلدرس  يستخدم 

، ، وغَت مكلفة نسبًيا، ويسهل احلصول عليهاأسهل يف االستخدام هيفلتعلم األخرى. بوسائط ا

تقدم رلموعة متنوعة من ، و راءهتا ومحلها بسهولة يف أي مكان، وديكن قودائمة أي ال تتلف بسهولة

، بقةة وفًقا دلعايَت ادلناىج ادلط، وزايدة ادلعرفة. يتم تعديل الكتب ادلدرسية عالية اجلودادلعلومات

 15خاصة لتحسُت جودة التعليم يف إندونيسيا.

 وتتنوع مصادر التعليم منها ماىي يف شكل كتب مدرسية، ووسائط مطبوعة، أو إلكًتونية،

وخرباء، وبيئة طبيعية، وما إىل ذلك، شلا يزيد فعالية عملية التعليم. وتعد الكتب ادلدرسية واحدة من 

أكثر مصادر التعليم استخداًما يف عملية التعليم. ومع ذلك، عند النظر إليها من اجلانب العرضي، 

جتعل الطلبة يف غالًبا ما يتم تقدًن الكتب ادلدرسية يف شكل ال يزال مبسطًا، على شكل صور 

ظر  ومن وجهة ن 16بعض األحيان غَت قادرين على فهم زلتوايت ادلواد ادلقدمة بشكل كامل.

(، أن الكتب ادلدرسية ىي أداة من أدوات ادلستخدمة من قبل الطلبة 1998كامبليس و كالفي )

 لفهم األشياء اليت يقرؤوهنا والتعلم منها وفهم العامل )خارج أنفسهم(.

                                                             
ص  , 2116 ,( 1) 4 , . التعليم: رللة الًتبية اإلسالميةMI نقد ادلناىج والكتب الدراسية للصف األول االبتدائي / ,دمحم زلفوظ رضوان  . 15

 :2 
16 . Susanti, R. D. Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran “Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah. Arabia, 5(2)., 2016, h. 201 
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تتمتع الكتب ادلدرسية بقدرة ىائلة على تغيَت أذىان الطلبة. وذلا أتثَت ظاىر على معرفة 

تعد الكتب ادلدرسية رلموعة من الكتاابت اليت أعده ادلؤلف منهتجيا وحتتوي الطلبة وقيم معينة. و 

على موضوع معُت ابستخدام مراجع ادلنهج ادلعمول بو. ويُستمد جوىر الكتاب من الكفاءات اليت 

 جيب أن يتقنها الطلبة. 

ليت والكتب ادلدرسية ىي عبارة عن كتب جيمعها اخلرباء يف رلاالهتم لدعم برامج التعلم ا

  17حددهتا احلكومة.

كل مادة اليت سيقدمها ادلدرس يف الفصل تعتمد دائًما على الكتب ادلدرسية مبا يف ذلك 

مادة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية. وستستمد الباحثة يف ىذه الدراسة البياًنت من الكتاب 

ية" للمؤلف أغوس وحيودي، نشره تيتجا سَتاصلكاي سولو. وكان الدراسي الذي بعنوان "اللغة العرب

لعام  183( KMAوالقرار من وزارة الشؤون الدينية ) 2113إعداد ىذا الكتاب بناًء على منهج 

  بناًء على مهارات التفكَت العليا.  2119

ىلية يف منطقة األى ادلدرسة االبتدائية احلكومية و يُستخدم ىذا الكتاب "اللغة العربية" على مستو 
ىناك العديد من األسباب دلاذا اخًتت البحث يف ىذا اتًنه لوت، يف ادلدارس االبتدائية حتديًدا. 

لكل و  ،من كتاب اخرى وادلفردات كثَتة جًدااتم و  مهارات اللغويةفيو العناصر اللغوية ىو  الكتاب
ىذا الكتاب مصاحب احث و لكتب ادلصاحبة اليت وجدىا البعنوان من الكتاب مكتمل مقارنة من ا

ابلتعلم الرقمي يف شكل رمز االستتجابة السريعة واألسئلة على شكل )مهارات التفكَت العليا( أي 
 القدرة على التفكَت مبستوى األعلى.

                                                             
 219-218ص: .ادلرجع نفسو  .  17
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وعنوانو يف  1973طس  أغوس 16ولد مؤلف ىذا الكتاب ادلدرسي يف سليمان، ادلوافق 

 سليمان، يوجياكارات. وأما مؤىالتو التعليمي فهي كالتايل: بوروماراتين، كاالسان، 14ابابدان دائرة 

 1ادلدرسة االبتدائية احلكومية ساالكان  -1

 ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية سيلوماراتين -2

 ادلدرسة الثانوية احلكومية كاالسان  -3

 وأخَتا درس يف قسم األدب العربة بكلية األدب جامعة غاجاه مادا احلكومية -4

، عمل مدرسا يف مدرسة روضة ادلتقُت ادلتوسطة االسالمية كاالسان سليما ومؤلفا وحالًيا 

للكتب. وقد قام بتحرير ىذا الكتاب عبد هللا فقيو، زلاضر خط يف ادلعهد العايل علم القرآن عش  

 كرديا كارصلفندان،كارنج أنيار. وىو متخرج من كلية الًتبية جبامعة دمحمية سوراكارات. 

ىذا الكتاب ادلدرسي تكون مزودة ابدلفردات، والًتاكيب أو القواعد.  ومن  كل ادلواد يف

 ادلأمول يرجى على كل الطلبة أن حيصلوا على إثراء ادلفردات ادلتعلقة ابحلياة حول بيئتهم.

حلها على غالًبا ما يواجو تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا مشكالت لغوية وغَت لغوية جيب 

تعترب  18.، بينما ادلشاكل غَت اللغويةللغوية، مثل الصوتيات، والتشكيل، والبنيةالفور. ادلشاكل ا

، وجيد بعض معلمي اللغة العربية صعوبة دلستخدمة يف مدرسة ابتدائية صعبةابعض الكتب ادلدرسية 

يف التدريس. مع ىذا البحث أتمل الباحثة أن تكون ذلذا البحث أتثَت جيد على تعلم اللغة العربية 
                                                             

18 . Aziz  Fahrurrozi, Pembelajaran bahasa arab: Problematika dan solusinya. Arabiyat: 

Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban, 1(2), 161-180, 2014, h. 1 
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، ىذه بدأ عادًة ابدلفردات أو ادلفردات، يألنو يف نقل تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية،

وهبذا البحث لتسهل ادلدرس  مهارات يف اللغة العربية. 4لتعلم تطبيق  للطلبةردات مهمة جًدا ادلف

 لتحليل الكلمات الدخلية  يف تعليم اللغة حيت تزيد اخلزانة يف ادلفردات العربية.

يف كتاب ادلدرسة  الكلمات الداخلة، تعتزم الباحثة استكشاف البحث أعاله من خلفيةو 

الووت ابلدراسة أو  بتدئية اإلسالمية احلكومية اتًنهيف ادلدارس اإل ادلستخدممية اإلبتدئية اإلسال

كما قبل   .مهمةادلفردات اللغة العربية دلبتدأين  صاو ألن تعليم اللغة العربية خص حتليل علم األصوات.

حياًًن صعوبة أ الطلبةلكن جيد  ،ات العربية يف اإلندونيسية كثَتا، يف ادلمارسة العملية صلد ادلفردشرح

ىذه ابللغة اإلندونيسية يف عناصر اللغوية العربية،  الكلمات الداخلةيف إدراك ذلك. غالًبا ما تظهر 

  ادلبتدأين. للطلبةلكن يذكرادلفردات اللغة العربية صعبة 

، تظهر أيضا مشاكل أخرى الىت دتيز بُت الكلمات الداخلةبصرف النظر عن استخدام 

من خالل ىذا  صطلحات األجنبية ألهّنما ال يزال سوء الفهم يف دتييزمها.و ادل الكلمات الداخلة

ومعرفة أتمل الباحثة أن نتمكن من معرفة ادلزيد عن تكوين اللغة األم واللغة الثانية،  ،أيضا البحث

يف كل لغة يف العامل.  ومعرفة على االختالفات أشكال الصوت ،ختطيط وعملية تكوين الصوت

 مستخدمُت تقليل األخطاء يف نطق أو كتابة أصوات لغة معينة، ديكن للوىكذا

يف كتاب  عن الكلمات الداخلة ي اللغة العربيةدلدرسلومة ادلع توفَتىذا البحث من  ىيرجو 

تسهل ادلدرس يف شرح  اللغة اإلندونسية حىت اىل لعربيةادلفردات ا تكوين يةاللغة العربية ومعرفة كيف

ومن ىذه الفكرة تريد الباحثة أن تبحث  تعليم العربية يف ادلدارس. دعنفردات العربية ادلأصوات 
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"الكلمات العربية الداخلة على اللغة ، حتت ادلوضوع ابلدراسة علم األصوات الكلمات الداخلة

وحيسدي وسسانريس فرتا )حتليل علم  وغسس"  ألBahasa Arabاإلندونيسية يف كتاب "

 "االصسات("

 البحث مشكلة -ب

  :،  تقوم الباحثة األسئلة البحث التاىلة البحث السابقةمن خلفي

"  Bahasa Arab" كتابيف  على اللغة اإلندونيسية الكلمات العربية الداخلة  ماذا -1

 ؟ ألغوس وحيودي وسوًنريو فًتا

على اللغة اإلندونيسية  الصوت يف الكلمات العربية الداخلة شكال تغَتاألكيف  -2

 ؟ ألغوس وحيودي وسوًنريو فًتا" Bahasa Arab "يف كتاب 

 أهداف البحث  - ج

" Bahasa Arab "الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندونيسية يف كتاب دلعرفة  -1

 ألغوس وحيودي وسوًنريو فًتا

أشكال تغَت الصوت يف الكلمات العربية الداخلة على اللغة يل دلعرفة كيفية التحل -2

 ألغوس وحيودي وسوًنريو فًتا" Bahasa Arab "اإلندونيسية يف كتاب 

 أمهية البحث - د
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ونتائج ىذه ، فإن وجود ىذا البحث ديكن أن يضيف رؤى علمية من عملية للباحثة -1

 غوايت يف التعليم العريبلل، وخاصة يف خزنة العلمية االدراسة

كن استخدامو  ، من ادلتوقع أن يضيف وجود ىذا البحث لزيدة معرفة متعمقة وديللقراء -2

قراءة ألولئك الذين حيبون  .كمرجع ومصدر ادلرجع للبحث الذي مشاهبًا ذلذا البحث

، فإن ادلعرفة الواسعة بعلوم الصوت ستكون ابلتأكيد مفيدة جًدا يف واللسانية م اللغةعل

إكمال واجباهتم وتنفيذىا. مطلوب لغوي أن يكون قادًرا على شرح األعراض اللغوية 

 قع األعراض التاليةادلختلفة وتو 

، من ادلتوقع أن تسهل من خالل ىذا البحث أن تكون قادرة على ادلساعدة للمدارس  -3

، وخاصة للمدرسُت الذين يقومون بتدريس اللغة ليم اللغة العربية يف كل ادلدرسةيف تع

الطلبة يعرفون عن الصوت  االولألن يف مرحلة  العربية على مستوى ادلدرسة اإلبتدائية.

تؤدي األخطاء يف النطق وكتابة أصوات اللغة أحياًًن إىل تغيَت معٌت  احلرف و سلارج.و 

ادلستوى الكلمات اليت تبنيها أصوات اللغة. لذلك جيب على مدرس اللغة العربية يف 

ألنو يف ىذا ادلستوى ىو أساس كل ادلعرفة اليت جيب أن  ،ادلبتدئ إتقان علم الصوت

ك علم الصوت كتجزء من علم دراسة اللغة العربية. حىت مبا يف ذل ،بيتعلمها الطال

جيب أن  ،وكتابة الرموز الصوتية بشكل صحيحيكون لدى طالبنا القدرة على نطق 

أي على مستوى  ،ادلعلمُت على ادلستوى األساسيتبدأ التحسينات اخلاصة بذلك من 

 ادلدرسة اإلبتدائية ألن اللغة تبدأ من الصوت.
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يًضا دلًتمجي القاموس، حىت يف الكتب العربية توجد قائمة بقواميس علم الصوت مفيد أ -4

ادلفردات العربية ومعانيها، وستكون معرفة علوم الصوت مفيدة جًدا. جيب أن يكون  

كاتب القاموس اجليد قادرًا على فهم األصوات الصوتية للغة ادلراد استخدامها يف 

عا جيب على جامعي أو أتليف وكتابة ىذه األصوات، وما إىل ذلك. طب ،اموسالق

وجيب أن يكونوا قادرين على كتابة و  ،لغوية أن يفهموا أيًضا علم الصوتالكتب ال

 تقدًن ادلواد ابدلفردات واجلمل ادلناسبة ابلنطقها حىت ال يكون ىناك سوء فهم.

 حتديد املصطلحات - ه

ع حتسُت ذلا أن تبحث وضو قبل أن تبحث الباحثة حبثا تفصيليا عن األشياء ادلتعلقة هبذا ادل

معاين ادلصطلحات الواردة يف ىذا ادلوضوع لنفهم معانيو كما تقصده الباحثة و أما أوال عن بعض 

 ادلصطلحات اليت تريد الباحثة شرحها فهي:

: الكلمات الداخلة ىي كلمات ادلناطقة او األجنبية  تدخل يف الكلمات الداخلة -1

، . يف ىذا البحثاإلندونيسية يف اللغة حلاليةق تعديل القواعد اادلفردات لغة اإلندونيسية عن طري

الكلمات الداخلة ادلقصودة ىي الكلمات العربية الداخلة  على اللغة اإلندونيسية يف كتاب 

"Bahasa Arab "خاصة يف قسم ادلفردات يف مواد التعليم ادلدرسة  ألغوس وحيودي وسوًنريو فًتا

تدخل  ،زمان" يف اللغة العربيةمثال كلمة " ية يف منطقة اتًنه الوت.اإلبتدائية اإلسالمية احلكوم

ىذه الكلمة يف اإلندونسية تغيَت إىل حذف حرف "ا" او ادلد يف النطق والكتابة اإلندونيسية ىو 

"zaman"  .فقط 
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وحيودي  أغوسكتاب التعليمية عريب لإلعدد ه  ": ىذBahasa Arab كتاب "   -2

للفصل اليت PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri  شره طبعو ن و سونريو فًتا وآخرون

  2113استخدمت منهج  

غوية تقوم بدراسة صوات عادة كتجزء من دراسة ل: تفسَت علم االصواتحتليل علم اال  -3

يف ىذه الدراسة العلمية يت تنتتجها أجهزة الكالم البشري و أصوات اللغة الومناقشة وحتليل 

حتليل  ، ركزت ادلراجعة الصوتية علىألصوات. يف ىذه الدراسةا ىو يف أشكال تغيَت

" خاصة قسم Bahasa Arab على اللغة اإلندونيسية يف كتاب "الكلمات العربية الداخلة 

 ادلفردات العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية منطقة اتًنه الوت.

 الدراسات السابقة - ز

 م يف نفس ادلوضوع ىو:سات السابقة تتكلة  عدة من الدرارأت الباحث

 الدرسات السابقة : 1 اجلدوال

 رقم موضوع التشابو اإلختالف

الباحثة حتليل الكلمات الداخلة  يف 
ب أشكال تغَت الصوت  يف الكت

يف ىذه ادلدرسية يف مرحلة ادلبتدئُت و 
اجمللة تستخدم التحليل النقدي 

 لتغيَت ادلعاىن .

مام حيث ىذا البحث مثَت لالىت
ية ىي لغة القرآن أن اللغة العرب

قد سامهت  ،الكرًن واحلديث
وتربعت كثَتا يف زايدة ادلفردات 
اإلندونيسية. جيب أن تكون ألفاظ 

رللة ابدلوضوع  
"اللغة العربية اىل 

لغة اإلندونيسي ال
)حتليل النقدي 
لتغيَت معاىن ألفاظ 

1 
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19

 . Yasin Afjalurrahmansyah, "Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia (Analisis Kritis 

Perubahan Makna Kata Serapan Bahasa Arab)." Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab 4, no. 1 

(2018): 44-57. 

 

العربية ادلقًتضة نوع من تربعة اللغة 
العربية يف لغة اإلندونيسية مفهوما 
جيدا لفهم تفسَت كل ألفاظ 
العربية ادلقًتضة فهما صحيحا 

واألخطاء يف عن االرتباك وجتتنب 
 فهم النصوص العربية 

اإلندونيسية. يف ىذا البحث  و 
كتب الباحث عن األلفاظ العربية 

تغيَت ادلعٌت،  ادلقًتضة من أشكال
وىي توسيع ادلعٌت، وتضييقو، 

ىذا البحث ىو نفسو حبثي  ،ونقلو
 البحث عن الكلمات الداخلةيف 

العربية ادلقًتضة( 
أفتجل الرمحن  ليس  
 211819 ،شح

دراسة االختالف بُت ىذه الدراسة و 
الباحثة ىو يف زلور تركيز البحث 
حيث أن الباحث كان أكثر تركيزا 

لكلمات الداخلة يف على تطوير ا
، بينما تركز الباحثة أكثر اللغة العربية

على أشكال تغيَت صوت الكلمات 
العربية الداخلة على اللغة 

نوع ىذا البحث ىو البحث 
ادلكتيب. ويبحث عن خواص 
التطور الداليل و خواص التطور 
الصويت و الدخيل يف اللغة العربية 
عن العامل الرئيسي يف دخول 
ادلفردات ادلستعارة ىو الفرصة 
ادلمنوحة للدول الناطقة ابللغة 

رسالة ادلاجستَت 
اليت قام هبا أمحد 
علي إبراىيم 

يف سنة  ،الساليف
حتت  ،م 2115

ادلوضوع: التطوير 
التطوير  ،الداليل

2 
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التطور الداليل و التطور الصويت و الدخيل يف اللغة العربية ملخص البحث التكميليلنيل درجة ادلاجستَت يف   ,أمحد علي إبراىيم الساليف.  21

 .Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , 2115:  مالنج ,رسالة ادلاجستَت ,2115 ,قسم اللغة العربية

21
 . Kunhaniah Mabruroh, Perubahan Fonetik pada Kata Serapan Bahasa Arab ke dalam 

Bahasa Jawa dalam Bahasa Harian. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 2(2), 2017 

 

العربية للتواصل ماداًي وثقافًيا   الكتاب ادلدرسياإلندونيسية يف
اداًي مع الدول وسياسًيا واقتص

األخرى. وتشبو ىذه الدراسة مع 
دراسة الباحثة ىي أن الباحثة أيًضا 

 تبحث عن الكلمات الداخلة

الدخيل  ،الصويت
يف اللغة العربية. 
ًن من جامعة موال

مالك إبراىيم 
اإلسالمية 

احلكومية كلية 
الدراسات العليا 
يف قسم اللغة 

 21العربية. 

حبثت الباحثة يف حبثها عن  
التغَتات الصوتية يف الكلمات 
العربية الداخلة إىل اللغة اجلاوية 
بينما حبثت الباحثة عن الكلمات 
العربية الداخلة على اإلندونيسية يف 

 الكتب ادلدرسية

يف حبثها وجدت الباحثة عن  
البياًنت اليت مت أخذىا من قبل 
الباحثُت يف ىذه الدراسة 

التغَتات الصوتية يف الكلمات  ىي
الداخلة العربية إىل اللغة اجلاوية. 
يف حُت أن اذلدف من ىذه 
الدراسة عام أي مجيع الكلمات 

يف حُت  .السائدة يف احلياة اليومية
أن تقنيات مجع البياًنت اليت مت 

التغَتات الصوتية 
يف تطبيقات اللغة 
العربية يف جافا 
بلغات يومية 

دراسة التحليل )
الصويت( لكوضلانية 

 21مربورة.

3 
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راسة ىي استخدامها يف ىذه الد
تقنيات القراءة وتدوين 
ادلالحظات. يتم تنفيذ أنشطة 
القراءة من أجل احلصول على 
البياًنت ادلناسبة للبحث. عندما 

بياًنت اليت كان من حتصل على ال
، يتم فحصها من ادلمكن فحصها
 Javanese خالل قاموس

Baoesastra Javanese   أيضا و
قق من القاموس اإلندونيسي حت

اًنت حتليل البي.نَت، ادلالعريب
، ابستخدام الطريقة ادلتكافئة

وابلتحديد عن طريق ربط عناصر 
وجدت ابللغتُت  ادلقارنة اللغوية.

أن النتائج العربية واجلاوية. يف حُت 
، تظهر اليت مت احلصول عليها، أي

أن الكلمات الداخلة العربية ال يتم 
، تيعاهبا ببساطة يف اللغة اجلاويةاس

عض التغيَتات يف ها شهدت بولكن
، وتغَتات يف ادلعٌت. الفئات

اليت حتدث فرًعا تتضمن التغيَتات 
  ،من أصول اللغة، وعلم األصوات

، وعلم الداللة. تغيَتات والصرف
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الشكل اليت حتدث من خالل 
التعديالت الصوتية وادلورفولوجية. 

الشكل الذي حيدث ىو  يتغَتون
، وتعديل أمناط التغيَت يف الالحقة

وتغيَت اجلمع إىل صيغة  ،عطادلق
، وتعديل الصوتيات. حتدث ادلفرد

تغيَتات الصوت ألن اللغة العربية 
واجلاوية ذلا صوتيات سلتلفة. 
تتضمن التغيَتات الصوتية ما يلي: 

التغيَتات يف الصوتيات   -1
 تغيَت حروف العلة -2، الصوتية

، الطويلة إىل حروف العلة القصَتة
امات إىل ات يف اإلدغيَت التغ -3

 -5، التغيَت الصويت -4األحادية، 
،  الصوتيات الساكنةالتغيَتات يف

تغيَت احلروف الساكنة إىل -6
أحرف ساكنة واحدة. من الدراسة 
الصوتية وموضوع البحث مشابو 

شكال الصوت لبحثي من أ
 الكلمات الداخلةو 

تناقش ىذه اجمللة الكثَت عن 
قرآن وتركز الكلمات الداخلة يف ال

ىذه الكتابة كتب على شكل 
ومن إحدى ادلشاكل اليت  ،رللة

رللة من الفتجرايين 
ارشيا بعنوان 

4 
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 . F. Arsya,  Kata-kata Serapan dalam Alquran Perspektif Ulama Tafsir. FUADUNA: 

Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, 3(1), 2019 

يف وجود ىذه  على آراء العلماء
يف حبث و  ،الكلمات الداخلة

الباحثة ركزت على الكلمات 
 الداخلة يف أشكال تغَت الصوت

يدرسها خرباء العرب يف تفسَت 
القرآن ىي ما إذا كانت مجيع  

رآن مشتقة من اللغة كلمات الق
، أم أن ىناك الكلمات ربية األمالع

الداخلة من اللغات األجنبية 
يشَت  .ادلستخدمة يف القرآن الكرًن

حتليل اللغويُت إىل أن الكلمات 
الداخلة بللغات سلتلفة ديكن أن 
تنشأ بسبب الظروف اجلغرافية 
والعالقات التتجارية ومسارات 
اذلتجرة والسياسة والبناء الثقايف 

ما إىل واالقتصاد والصناعة و 
يف سياق الكلمات الداخلة .ذلك

آن ينقسم العلماء إىل ثالثة يف القر 
، وىي رلموعة العلماء الذين آراء

يرفضون امتصاص الكلمات يف 
 القرآن. اثنياً: اجلماعات اليت تؤمن
بوجود كلمات امتصاص يف 

لذي يتخذ ، األمر االقرآن. واثلًثا
، مع العلم أن كلمة أرضيًة وسطًا
 رآن ذلا خصوصياهتاامتصاص الق

 الكلمات الداخلة
من منظور القرآن 

للعلماء 
 .22التفسريُت
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 . M. A . Santosi, ,  Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Kata Serapan Bahasa 

Indonesia dari Bahasa Arab. INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan , 15(1),  2010 

 

أشياء تناقش ثة يف ىذا البحث ثال
، تصميم يف ىذا البحث: أوالً 

استخدام االمتصاص من الكلمة 
العربية كمواد لتعلم اللغة العربية يف 
ادلدرسة. اثنياً: الطرق اليت ديكن 
تطبيقها يف تعليم الكلمات 
الداخلةالعريب القائم على الكلمات. 
اثلثا: أمثلة على إجراءات التنفيذ 

لكلمة القائمة على تعلم امتصاص ا
 العربية

و حبثت الباحثة يف ىذا البحث ىو 
الكلمات الداخلة من دراسة علم 
األصوات يف أشكال تغَت الصوت 

 يف الكتب ادلدرسية

يف حبثو وجد أن من ادلشكالت  
اليت يواجهها الطلبة ىي صعوابت 

ة أو نطق الكلمات ابللغة يف القراء
، إذا كان من ادلتوقع أن العربية

ة ذات األصوات الكلمات العربي
لكلمات ابللغة ادلتشاهبة يف ا
، فإن استخدام اإلندونيسية. لذلك

الكلمات العربية اليت مت استيعاهبا 
من قبل إندونيسيا سوف يساعد  
كثَتًا يف تعلم اللغة العربية. يف ىذا 

شياء ستناقش يف البحث ثالثة أ
، تصميم ىذا البحث: أوالً 

استخدام االمتصاص من الكلمة 
ة كمواد لتعلم اللغة العربية يف العربي

ادلدرسة. اثنياً: الطرق اليت ديكن 
تطبيقها يف تعليم الكلمات 
الداخلةالعريب القائم على 
الكلمات. اثلثا: أمثلة على 
إجراءات التنفيذ القائمة على تعلم 
امتصاص الكلمة العربية. تشبو 

بة كتب ىذه الكتا
على شكل رللة 
: حتت ادلوضوع

تعليم اللغة العربية 
على أساس 
الكلمات الداخلة 
اإلندونيسية من 
اللغة العربية حملمد 

 23آمُت سانتوسي

5 
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.W. Firdaus, Kata-Kata Serapan Bahasa Aceh dari Bahasa Arab: Analisis 

Morfofonemis. Sosiohumaniora, 13(2), 2011        

ىذه الدراسة دراسة الباحثة حيث 
ت أهنا أيًضا تبحث عن الكلما

 الداخلة

يبحث الباحث عل  ،يف اجمللة
أشكال تغَتالصوت يف اللغة أجيو.  
وحبثت الباحثة عن أشكال تغَت 

ات يف الكتب تعليم الصوت ادلفرد
، لذلك أن يكون ذلذه اللغة العربية

 الدراسة العلمية نتائج سلتلفة

، ية دتتصها اللغة اخآتشيةكلمة عرب
وتؤثر عملية االمتصاص ابلتأكيد 
على التغَتات الصوتية ومعاين 
الكلمات ادلنتتجة يف اللغة 
اخآتشينية. تناقش ىذه الدراسة 
عملية تغيَت اذلتجاء وتغيَت ادلعٌت 
بعد استيعاب ادلفردات العربية يف 
اخآتشينية. الطريقة ادلستخدمة ىي 

ز زلدد. طريقة أغيو وتقنية الفر 
، لك، استناًدا إىل نتائج التحليللذ

ىناك تغيَتات يف هتتجئة كلمات 
، وتشمل Acehneseامتصاص 

ات اإلمالئية العديد من التغيَت 
العمليات، مثل اإلزالة، 
، وادليثابيثيون، واإلاثرة، واالحادية

، anaptiksis protesisو 
، ، وادلفارقة، وادلعاقرةوالوالدة
نبو.اءواإلغم

ُ
إلضافة إىل اب ، وادل

اجمللة من وينشي 
فرداوس الكلمات 
الداخلةاللغة آتشيو 
من اللغة العربية: 
حتليل مورفونية. 
يف ىذا البحث  
أن يذاكرحوايل 

71124 

6 
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، يتم استيعاب التغيَتات اإلمالئية
 ادلعٌت أيًضا من اللغة التغيَتات يف

، وىي: ادلعٌت الدائم وادلعٌت العربية
الضيق وادلعٌت الواسع. لكن اللغة 
اخآتشية دتيل إىل أن يكون ذلا معٌت 
اثبت يف استيعاهبا للغة العربية. 
على الرغم من أن دراسة الكلمات 

وان ىذه الدراسة عن الداخلة يف
، فإن زلتوايت تسمى مورفونيميك

ىذه الدراسة والغرض منها ىي 
نفس غرض البحث اليت تبحث 

 فيو الباحثة

البحث على خلفية  حيتوي ىذا
على  ، تركز الباحثةموضوعية سلتلفة

، كما أن ادلفردات ادلتعلقة ابلتعليم
الكلمات الداخلة اللغة العربية اليت 

ة أيًضا ابدلفردات دتت دراستها مرتبط
لعربية يف يف كتب تعليم اللغة ا

، ىذا مدارس ادلستوى ادلبتدئ
البحث تركيز على شكل التغيَتات 
الصوتية. بينما تركز اجمللة على 
قواعد وثقافة الكلمات الداخلة 

مسامهة عربية لإلندونيسية يف 
افة. تناقش منظور تنمية اللغة والثق

ىذه الدراسة مسامهة اللغة العربية 
يف اإلندونيسية يف منظور اللغة 
والتطور الثقايف. البياًنت ادلأخوذة 
من القاموس اإلندونيسي الكبَت 

(KBBIومن نتائج التحليل .)  مت
احلصول على ثالثة جوانب مهمة، 

، وتشكيل وىي: إثراء ادلفردات
.  ، والتنمية الثقافيةالنحويالنظام 

اتج الدين نور 
بعنوان: مسامهة 
عربية لإلندونيسية 
يف منظور تنمية 
اللغة والثقافة. 
تناقش ىذه 
 الدراسة مسامهة
اللغة العربية يف 
اإلندونيسية يف 
منظور اللغة 

7 
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 . Tajudin Nur, Sumbangan bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia dalam perspektif 

pengembangan bahasa dan budaya. Humaniora, 26(2), 235-243, 2014. 

26
 . Mukhibat, Analisis Semi-Historis Unsur-Unsur Bahasa Arab Dalam Bahasa 

Indonesia. Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan, 13(2), 2016. 

 

بدون النظر إىل أشكال التغيَتات 
 الصوتية

 

يف ىذه الورقة يناقش أيضا مشكلة 
داخلةادلتعلقة ابلصوت الكلمات ال
تشبو ىذا البحث ببحث وادلعٌت. و 

الباحثة حيث أن كالمها هتتم 
بدراسة الصوت يف الكلمات 

 الداخلة

  .25والتطور الثقايف

يف رللة ركز عن التاريخ وثقافة 
يف حبث لية وتغَته و الكلمات األص

الباحثة ركزت يف أشكال تغَت 
الصوت عن ادلفردات يف كتب 

 الدرس اللغة العربية

كتب يف اجمللة أتى التاريخ 
ابحلقائق أن أىداف ىتجرة جتار 
العرب إىل إندونيسيا ليس فقط 
ذلدف نشر الدين، بل ذلم اسهام  
كربي يف تقدم ىذا البلد  يف 

. يسيةتكثري مفرادات اللغة اإلندون
وكان للغة العربية أتثري كربواندماج 
عال يف اللغة اإلندونيسية حيت 
يذوب كثرمن ادلفردات العربية يف 
اللغة اإلندونيسية، حيت صعب 
التعيُت ىل ىذه الكلمة مثال من 

و ىي أصيلة من اللغة اللغة العربية أ
؟ إذا ال جُيري فيو اإلندونيسية

من سليبات: 
التحليل نصف 
التارخيي للعناصر 
العربية يف 

 26 .إندونيسيا

8 
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حاول ىذا البحث  حبث عميق.
القريب من التارخيي ابدلدخل 

والقواعدي  النظر إىل أن تغري 
 اللغة كان يف مجيع مستوايهتا،

األصوات،  والكلمات، والقواعد، 
وادلعٌت، ألن العنصر التارخيي  لو 
ارتباط قوي بتطور الكلمات. 
وخلفية اقًتاض اللغة اإلندونيسية 
الكلمات  من اللغة العربية ىي:  

دافع ردات اإلندونيسية، و قلة ادلف
، وتزويد أنواع التعربي،  التنويع

ودافع اجلمال والعظمة، والدافع 
الديٍت  وعملية االقًتاض وقعت 
عن طريقة مباشرة وغري مباشرة. 
ومعٌت االقًتاض بطريقة مباشرة  أن 
اللغة اإلندونيسية  اقًتضت الكلمة 

أما  العربية بدون لغة وسيطة.
االقًتاض غَت ادلباشر فإن اللغة 

نيسية اقًتضت الكلمة اإلندو 
العربية عن طريق اللغة األخرى ىي 
اللغات اإلقليمية. أدي ىذا 
االقًتاض إىل وقوع تغَتات 
الكلمات العربية إىل اللغة 
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اإلندونيسية. وأصبح ىذا  
االقًتاض ونتائتجو من احدى 
البضائع ادلهمة دلدرسي اللغة العربية 
يف عملية تعليمو.  أىداف ىذه 

مع أىداف حبث اجمللة يتناسب 
الباحثة وذلك ليسهل ادلدارس يف 

 تعليم مفردات اللغة العربية.

ىذه اجمللة تبحث الكلمات الداخلة 
يف ادلفردات اإلصلليزية يف ادلاندرين 

و  ،جبانب الصوتية وادلراجعة الداللية
حبثت الباحثة يف حبثها عن 
الكلمات العربية الداخلة إىل اللغة 
اإلندونيسة يف أشكال تغَت 

 .الصوت

ىناك اختالفات يف استيعاب اللغة 
، إلساء. البحث يف سةقيد الدرا

الكلمات الداخلة اإلصلليزية إىل 
ادلاندرين.  يف حُت أجرى الباحثون 
أحبااًث حول الكلمات الداخلة 

،  سةاستناًدا إىل نتائج ىذه الدرا
استيعااًب   164كان ىناك 

، لمفردات اإلصلليزية يف ادلاندرينل
ادلفردات تغَت يف  من  149منها 

من ادلفردات   15، والصوت
شهدت امتصاص الًتمجة. من 

  24لية ىناك ىذه ادلفردات الداخي
  9ا بينه ، منمفردات تغَت ادلعٌت

  8مفردات قد وسعت ادلكنا، و
  7، ومفردات ضيقة ادلعٌت

فردات ذلا تغَتات إمجالية يف م
 ادلعٌت. 

ىذه الكتابة كتب 
على شكل رللة 
للبحث الذي 

جراه إلدا أسًتيدا أ
اينيت بيستاري، 

حتت وآخرون. 
ادلوضوع "معتجم 
امتصاص اللغة 

إلصلليزية إىل ا
ادلندرين الصوتية 

وادلراجعة 
 27الداللية"

9 
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العربية إىل اإلندونيسية. ومثلما فعل 
احثون السابقون يف النقطة الب

، استخدمت الباحثة ىذه األوىل
سة لوصف نتائج البحث يف االدر 

، وخاصة حول مواد العربية التعليم
يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
احلكومية اتًنه الوت. و يف ىذه 
اجمللة تبحث الكلمات الداخلة يف 

و يف حبث  ،علم الداللة ايضا
الباحثة حبثت عن الكلمات الداخلة 

 يف أشكال تغَت الصوت.

وتتشابو ىذه اجمللة وحبث الباحثة 
مها تبحث عن  يف أن كال

الكلمات الداخلة يف ادلفردات و 
  أشكال تغَت الصوت.

ىذا البحث ىو حبث مكتيب 
يبحث عن الكلمات الداخلة يف 
اللغات اخآخرى. ويشابو حبث 
الباحثة يف أن كال البحثان يبحثان 

مات الداخلة لتحليل عن الكل
، داتز إلساءاالصوات يف ادلفر 

وآخرون. وجود تشابو مع الكائن 
قيد الدراسة، أي كلمات 

، وكذلك مراجعة االمتصاص
 البحث من علم األصوات

حبثت الباحثة كلمات العربية 
الدخيلة يف الدراسة الصوتية من 
أشكال تغَت الصوت يف كتب 
الدرس اللغة العربية يف ادلدرسة 
اإلبتدائية. و حبثت ديوي يويل وايت   
 كلمات العربية الدخيلة مبتشابو من
الكلمات اإلندونيسية و مالزية من 
الكلمات العربية الداخلة يف علم 

يف حبثها أن الغرض من ىذه 
الدراسة ىو معرفة ما ىو اجلمع 

بية بُت كلمات الدخيلية العر 
، ، وهللاادلتعلقة ابإلسالم: ادلسلمون

العلماء، والنيب دمحم، واجلهاد، و 
والقرآن، واخلزانة، والكفار، 

، الواردة يف رلموعة وادلرتدين
( IndonesiaWaCإندونيسيا )

ية دراسة علم
لديوي يويل وايت 

، 2119يف عام 
بعنوان: فروسودي 
الداللة يف 
الكلمات العربية 
الداخلة يف  

كورفوس  
IndonesianWa

11 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28
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Airlangga). 

الداللة والثقافة يف كورفوس. مث 
استعرضت ىذه الدراسة أيًضا 
جوانب النظام الديٍت ونظام التنظيم 
االجتماعي وكذلك التحقيق يف 
االجيابيات الداللية لكل من ىذه 
الكلمات وربطها بتمثيل الثقافة 

 اإلندونيسية.

ذا (. ىMalaysiaWaCوماليزاي )
الن  ،الغرض متشبة ابلبحثي

الباحثة تبحث الكلمات العربية 
 الداخلة أيضا.

C  و
MalaysianWa
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 ل البحثهيك - و

 مخسة أبواب:ىيكل البحث على ستكتب الباحثة 

البحث وحتديد ادلصطلحات وأسئلة البحث وأىداف البحث يتكون من خلفية  الباب األول ادلقدمة

 ىيكال البحثية البحث والدراسات السابقة و أمهو 

 تغيَت شكالو أ العربية إىل اإلندونيسية الكلمات الداخلةالباب الثاين اإلطار النظري حيتوي عن 

 ادلعٌت يف علم الداللة تغيَت شكالأالصوت يف علم األصوات و 

البياًنت  مصادرية البحث يتكون من مدخل البحث وموضوع البحث و تجمنهالباب الثالث 

 أساليب مجع البياًنت وحتليلها.و 

 مناقشة البحثالرابع حيتوي على عرض البياًنت و الباب 

 الباب اخلامس حيتوي على ملخص البحث يتكون من خالصة البحث ة توصيات البحث


