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 الباب الرابع

 عرض البياانت ومناقشته

 عرض البياانت -أ

 الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندونيسية -1

يف ىذا الفصل قامت الباحثة جبمع الكلمات الداخلة ادلوجودة يف كتب العربية ألجوس كحيودم 
انت كسوانريو فًتا من الصف األكؿ إىل الصف السادس. يف ىذه كتب الستة أخذت الباحثة بيا

الكلمات الداخلة من ادلفردات ادلوجودة يف كتاب اللغة العربية. فيما يلي كلمات الداخلة اللغة العربية 
 الواردة يف مفردات كتب العربية للمدرسة اإلبتدائية:

 
 : الكلمات الداخلةٖاجلدكاؿ 

 

 مفردات الصف األول
 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Hal ḥāl  َحاؿه ٔ 
Abi Abī  َأِب ٕ 
Umi Ummī   ي  ٖ أُمِّ
Khat khaṭṭ   َخط ٗ 

Qiraah qirā’ah  ِقَراَءةن ٘ 
Tamsil tamṡīl  دَتِْثْيله ٙ 
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Bait Bait  بَػْيته ٚ 
Kabir Kabīr  َكِبيػْره ٛ 
Baid ba‘īd  بَِعْيده ٜ 
Jamil Jamīl  ْيله  ٓٔ َجَِ
Tamar Tamr  دَتْره ٔٔ 
Tufah tuffāḥ  تُػفَّا حه ٕٔ 
Ahmar aḥmar  َأْْحَره ٕٔ 
Abyad abyaḍ  ُأَبْػَيض ٔٗ 
Aswad Aswad  َُأْسَود ٔ٘ 
Asfar aṣfar  َُأْصَفر ٔٙ 

 مفردات الصف الثاين
 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة
Ustaz  Ustāż  ُأُْسَتاذ ٔ 
Katib  Kātib   َكاِتبه ٕ 
Haris  ḥāris  َحاِرسه ٖ 
Kursi  Kursī   ُكْرِسي ٗ 

Maktab Maktab  َمْكَتبه ٘ 
Saat  sā‘ah  َساَعةه ٙ 

Seluar  Sirwāl  ِسْرَكاؿه ٚ 
Ribat  ribāṭ  رََِبطه ٛ 
Jubah  Jubbah  ُجبَّةه ٜ 
Hatif  Hātif  َىاِتفه ٔٓ 
Jabal  Jabal  َجَبله ٔٔ 
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 مفردات الصف الثالث
 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Quran qur’ān  قُػْرآفه ٔ 
Hadis ḥadīṡ  َحِدْيثه ٕ 
Fikih  Fiqh  ِفْقوه ٖ 

Tarikh  Tārīkh  ََترِْيخه ٗ 
Akhlak  Akhlāq  َأْخََلؽه ٘ 
Logat  Lugah  لَُغةه ٙ 
Asad Asad  َأَسده ٚ 
Tabib  ṭabīb  طَِبْيبه ٛ 

Sejarah  Syajarah  َشَجَرةه ٜ 
Tufah  tuffāḥ  تُػفَّا حه ٔٓ 
Mauz  Mauz   َمْوزه  ٔٔ 

 
 مفردات الصف الرابع

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة
Hatif Hātif  َىاِتفه ٔ 
Bait Bait  بَػْيته ٕ 

Madrasah Madrasah  َمْدَرَسةه ٖ 
Pasal faṣl  َفْصله ٗ 

Masjid Masjid  َمْسِجده ٘ 
Maktab Maktab  َمْكَتبه ٙ 
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Dukan Dukkān  دُكَّافه ٚ 
Ustaz Ustāż  ُأُْسَتاذ ٛ 

Madinah Madīnah  َمِديْػَنةه ٜ 
Karib Qarīb  َقرِْيبه ٔٓ 
Baid ba‘īd  بَِعْيده ٔٔ 
Isim Ism  ِاْسمه ٕٔ 
Abi Abī  َأِب ٖٔ 
Umi Ummī   ي  ٗٔ أُمِّ

Tabib ṭabīb  طَِبْيبه ٔ٘ 
Tajir Tājir  ََتِجره ٔٙ 
Amil ‘āmil  َعاِمله ٔٚ 

Khadim Khādim  ـه  ٛٔ َخاِد
Falah falāḥ  َفََلحه ٜٔ 
Rais ra‘īs  َرئِْيسه ٕٓ 
Barid Barīd  بَرِْيده ٕٔ 
Iqra iqra‘  ْاِقْػَرأ ٕٕ 

Walad Walad  َكَلده ٕٖ 
Ibnu Ibn  اِْبنه ٕٗ 
Binti Bint  بِْنته ٕ٘ 

Bustan Bustān  بُْسَتافه ٕٙ 
Kursi Kursī   ُكْرِسي ٕٚ 
Balad Balad  بَػلَ ده ٕٛ 
Jazirah Jazīrah  َجزِيْػَرةه ٕٜ 
Logat Lugah  لَُغةه ٖٓ 
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Kabilah Qabīlah  َقِبيػَْلةه ٖٔ 
Watan waṭan  َكَطنه ٖٕ 
Liwa liwā’  ِلَواءه ٖٖ 

Ahmar aḥmar  َأْْحَره ٖٗ 
Abyad abyaḍ  ُأَبْػَيض ٖ٘ 
Haflah ḥaflah  َحْفَلةه ٖٙ 

Ukhuwah  Ukhuwwah   ُأُخوَّةه ٖٚ 
 

الصف اخلامس مفردات  
 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Wajah Wajh  َكْجوه ٔ 
Lisan Lisān  ِلَسافه ٕ 
Tabib ṭabīb  طَِبْيبه ٖ 

Madrasah Madrasah  َمْدَرَسةه ٗ 
Tajir Tājir  ََتِجره ٘ 
Amil ‘āmil  َعاِمله ٙ 

Khadim Khādim  ـه  ٚ َخاِد
Falah falāḥ  َفََلحه ٛ 
Barid Barīd  بَرِْيده ٜ 

Hewan ḥayawān  َحيَػَوافه ٔٓ 
Asad Asad  َأَسده ٔٔ 

Jerapah Zarāfah  َزَراَفةه ٕٔ 
Haris ḥāris  َحاِرسه ٖٔ 

Muzakarah Mużākarah  ُمَذاَكرَةه ٔٗ 



46 
 

Wajib Wājib  َكاِجبه ٔ٘ 
Manzil Manzil  َمْنزِؿه ٔٙ 
Fikih Fiqh  ِفْقوه ٔٚ 

Tarikh Tārīkh  ََترِيْ خه ٔٛ 
Akidah ‘aqīdah  َعِقْيَدةه ٜٔ 
Akhlak Akhlāq  َأْخََلؽه ٕٓ 
Hadis ḥadīṡ  َحِدْيثه ٕٔ 

Ijtimaiah ijtimā‘iyyah  ِاْجِتَماِعيَّةه ٕٕ 
Jasadi Jasadī   َجَسِدم ٕٖ 
Taklim ta‘līm  تَػْعِلْيمه ٕٗ 
Logat Lugah  لَُغةه ٕ٘ 

Majalah Majallah  رَلَلَّةه ٕٙ 
Karim Karīm  َكِرْيه ٕٚ 
Maukif Mauqif  َمْوِقفه ٕٛ 
Iklan i‘lān  ِإْعََلفه ٕٜ 

Syarab Syarāb  َشَرابه ٖٓ 
 

 مفردات الصف السادس

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة
Waktu Waqt  َكْقته ٔ 
Zaman Zamān  َزَمافه ٕ 
Sanat Sanah  َسَنةه ٖ 
Tarikh Tārīkh  ََترِْيخه ٗ 
Saat sā‘ah  َساَعةه ٘ 
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Ijtihad ijtihād  ِاْجِتَهاده ٙ 
Alami ‘ālamī   َعاَلِمي ٚ 
Makna ma‘nā  َمْعٌتن ٛ 

Fiil fi‘l  ِفْعله ٜ 
Istirahat istirāḥah  ِاْسًتَاَحةه ٔٓ 

Futur fuṭūr  ُفطُْوره ٔٔ 
Mujtahid Mujtahid  رُلَْتِهده ٕٔ 
Rihlah riḥlah  رِْحَلةه ٖٔ 

Wasilah Wasīlah  َكِسيػَْلةه ٔٗ 
Safinah Safīnah  َنةه  ٘ٔ َسِفيػْ

 

 تغيريات الفونيمات العربية يف الفونيمات اإلندونيسية -2

ىناؾ تغَتات الفونيمات الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية على ادلفردات يف الكتب 

 ادلدرسية العربية.

 /  /s/ إىل فونيم tsتغيري فونيم ث/  (أ

 يف أكؿ الكلمة s /إىل الصوت /  ts / الصوت /تغَت  (1

يف أكؿ الكلمة يف رلموعة ادلفردات يف ادلواد  s /إىل الصوت /  ts / ال توجد تغيَتات الصوت /

 التعليمية على مستول ادلدرسة اإلبتدائية.  

 يف كسط الكلمة s /إىل الصوت س/  ts / الصوت ث/ (أ)

 يف كسط الكلمة s /إىل الصوت س/   ts /الصوت ث/ :ٗاجلدكاؿ 
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 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Tamsil tamṡīl  دَتِْثْيله ٔ 

 

 يف آخر الكلمة s /إىل الصوت س /  ts / الصوت ث/ (ب)

 يف آخر الكلمة s /إىل الصوت س /   ts /الصوت ث/ :٘اجلدكاؿ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Hadis ḥadīṡ  َحِدْيثه ٔ 

 

 / h / إىل صوت / ḥ / تغيَت صوت "ح" (2)

 يف أكؿ الكلمة / h /إىل الصوت  / ḥ / تغيَت الصوت "ح" ( أ)

 يف أكؿ الكلمة  /h /إىل الصوت   /ḥ  /تغيَت الصوت "ح" :ٙاجلدكاؿ  

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Hal ḥāl  َحاؿه ٔ 

Haris  ḥāris  َحاِرسه ٕ 

Hadis ḥadīṡ  َحِدْيثه ٖ 

Haflah ḥaflah  َحْفَلةه ٗ 
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Hewan ḥayawān  َحيَػَوافه ٘ 

 

 يف كسط الكلمة / h /إىل الصوت   / ḥ / تغيَت الصوت "ح" ( ب)

 يف كسط الكلمة  /h /إىل الصوت    /ḥ  /تغيَت الصوت "ح" :ٚاجلدكاؿ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Ahmar aḥmar  َأْْحَره ٔ 

Rihlah riḥlah  رِْحَلةه ٕ 

Istirahat istirāḥah  ِاْسًتَاَحةه ٖ 

 

 يف آخر الكلمة / h /إىل الصوت  / ḥ / تغيَت الصوت "ح" ( ج)

 يف آخر الكلمة  /h /إىل الصوت   /ḥ  /تغيَت الصوت "ح" :ٛاجلدكاؿ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Tufah tuffāḥ  تػُ فَّاحه ٔ 

Falah falāḥ  َفََلحه ٕ 
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 / k / إىل صوت "ؾ"  / kh / "ختغيَت صوت " (3)

 ./k / إىل صوت "ؾ" / kh / "ختغيَت صوت " مل يتم العثور على ادلفردات اليت تعاين من

 / j / إىل صوت "ج"  / z / "زتغيَت صوت " (4)

لكلمة، كلكن ليس يف آخر يف أكؿ ا/ j / إىل صوت "ج"  / z / "زيف ىذه الدراسة، كجد تغيَت "

 الكلمة ككسطها.

 يف أكؿ الكلمة.  /j /إىل الصوت الساكن "ج"   / z /"زتغَت الصوت الساكن " :ٜاجلدكاؿ 

 

 / s / إىل صوت "س"  / sy / "شتغيَت صوت " (5)

يف أكؿ الكلمة، كلكن ليس / s / إىل الصوت "س"  / sy / "شد تغيَت الصوت "يف ىذه الدراسة، كج

 يف كسط الكلمة آخرىا.

 يف أكؿ الكلمة / s /إىل الصوت "س"   /sy  /"شتغيَت الصوت ": ٓٔاجلدكاؿ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Jerapah Zarāfah  َزَراَفةه ٔ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Sejarah  Syajarah  َشَجَرةه ٔ 
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 / s / إىل صوت "س"  / sh / "صتغيَت صوت " (6)

 يف كسط / s /إىل صوت "س"   /sh  /"صتغيَت صوت ": ٔٔاجلدكاؿ 

 

 / d / إىل صوت "د"  / dh / "ضتغيَت صوت " (7)

   /d /"د"  إىل صوت  /dh  /"ضتغيَت صوت " :ٕٔاجلدكاؿ 

 / t / إىل صوت "ت"  / th / "طتغيَت صوت " (8)

 يف أكؿ الكلمة. / t / إىل الصوت الساكن "ت"  / th / "طتغيَت الصوت " (أ)

 أكؿ الكلمة.يف    /t /إىل الصوت الساكن "ت"   /th  /"طتغيَت الصوت " :ٖٔاجلدكاؿ

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Asfar aṣfar  َُأْصَفر ٔ 

Pasal faṣl  2 َفْصله 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Abyad abyaḍ  ُأَبْػَيض ٔ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة
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يف / t / إىل الصوت الساكن "ت"  / th / "طتغيَت الصوت الساكن " (ب)

 كسط الكلمة

 يف كسط الكلمة  /t /إىل الصوت الساكن "ت"   /th  /"طتغيَت الصوت الساكن " :ٗٔاجلدكاؿ 

 

 يف آخر الكلمة./ t / إىل الصوت "ت"  / th / "طتغيَت الصوت " (ج)

 يف آخر الكلمة  /t /إىل الصوت "ت"   /th  /"طتغيَت الصوت " :٘ٔاجلدكاؿ 

 

 تغيَت الصوت /ظ/ إىل الصوت /ؿ/ (9)

Tabib ṭabīb  طَِبْيبه ٔ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Watan waṭan  َكَطنه ٔ 

Future fuṭūr  2 ُفطُْوره 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Khat khaṭṭ   َخط ٔ 
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يف البياانت، ال يوجد تغيَت الصوت / ظ/ كىو احتكاكي اسناين لثوم مهموس الذم يتغَت إىل الصوت 

 /ؿ/ كصفتو لثوم رلهور

 تغيَت الصوت /ع/ إىل الصوت /ؾ/  (11)

غيَت يف الصوت /ع / إىل /ؾ/ كجدت الباحثة تغيَت الصوت  /ع / إىل /ؾ/ يف كسط الكلمة، بينما الت

 يف بداية كهناية الكلمة  كيف البياانت ىذا البحث غَت موجود.

 تغيَت الصوت  /ع / إىل /ؾ/ يف كسط الكلمة :ٙٔاجلدكاؿ 

 

 /g تغيَت الصوت /غ/ إىل الصوت / (11)

/ يف بداية كهناية الكلمة، كلكن يقع  g //  إىل الصوت  / ghال يوجد يف ىذا البحث تغيَتالصوت غ 

 ./ يف كسط الكلمة g //  إىل الصوت  / ghتغيَت الصوت غ 

 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Taklim ta‘līm  تَػْعِلْيمه ٔ 

Iklan i‘lān  2 ِإْعََلفه 

Makna ma‘nā  3 َمعْ ٌتن 
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 / يف كسط الكلمة g //  إىل الصوت  gh /تغيَت الصوت غ  : ٚٔاجلدكاؿ  

 

 /p/ إىل الصوت  /fتغيَت الصوت ؼ /  (12)

/  يف أكؿ الكلمة ك يف كسط الكلمة ، كلكن p/ إىل الصوت  /fالبياانت، كجد تغيَت الصوت ؼ / 

 / غَت موجود يف هناية الكلمة.p/ إىل الصوت  / fتغيَت الصوت ؼ / 

 يف أكؿ الكلمة /p/إىل  /f/الصوت ؼ تغَت  ( أ)

 يف أكؿ الكلمة /p/إىل  /f/تغَت الصوت ؼ : ٛٔاجلدكاؿ 

 

 يف كسط الكلمة /p/إىل  /f/تغَت الصوت ؼ  ( ب)

 يف كسط الكلمة /p/إىل  /f/تغَت الصوت ؼ  :ٛٔاجلدكاؿ  

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Logat  Lugah  لَُغةه ٔ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Pasal faṣl  َفْصله ٔ 

لداخلةالكلمات ا  رقم مفردات الكتابة يف الالتينية 
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 /k/إىل الصوت ؾ  /q/تغَت الصوت ؽ  (13)

 يف أكؿ الكلمة /k/إىل الصوت ؾ  /q/تغَت الصوت ؽ  ( أ)

 يف أكؿ الكلمة /k/إىل الصوت ؾ  /q/تغَت الصوت ؽ  :ٜٔاجلدكاؿ 

 

 يف كسط الكلمة /k/إىل الصوت ؾ  /q/تغَت الصوت ؽ  ( ب)

 يف كسط الكلمة /k/إىل الصوت ؾ  /q/ تغَت الصوت ؽ : ٕٓاجلدكاؿ  

Jerapah Zarāfah  َزَراَفةه ٔ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Karib Qarīb  َقرِْيبه ٔ 

Kabilah Qabīlah  َقِبيػَْلةه ٕ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Fikih  Fiqh  ِفْقوه ٔ 

Akidah ‘aqīdah  2 َعِقْيَدةه 

Maukif Mauqif  3 َمْوِقفه 
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 يف آخر الكلمة /k/إىل الصوت ؾ /q/تغَت الصوت ؽ  (ج)

 يف كسط الكلمة /k/إىل الصوت ؾ  /q/تغَت الصوت ؽ  :ٕٔاجلدكاؿ  

 

 /t/أك /h/نطق ة "التاء ادلربوطة" مع (14)

 /h/ة "التاء ادلربوطة" مع  النطق: ٕٕاجلدكاؿ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Akhlak  Akhlāq  َأْخََلؽه ٔ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Qiraah qirā’ah  ِقَراَءةن ٔ 

Jubah  Jubbah  ُجبَّةه ٕ 

Sejarah  Syajarah  َشَجَرةه ٖ 

Madrasah Madrasah  َمْدَرَسةه ٗ 

Madinah Madīnah  َمِديْػَنةه ٘ 

Jazirah Jazīrah  جَ زِيْػَرةه ٙ 
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  /t /ة "التاء ادلربوطة" مع  النطق: ٖٕاجلدكاؿ 

Kabilah Qabīlah  َقِبيػَْلةه ٚ 

Haflah ḥaflah  َحْفَلةه ٛ 

Ukhuwah islamiah ukhuwwah 

islāmiyyah 

 ٜ ُأُخوَّةه ِإْسََلِميَّةه 

Jerapah Zarāfah  َزَراَفةه ٔٓ 

Muzakarah Mużākarah  ُمَذاَكرَةه ٔٔ 

Akidah ‘aqīdah  َعِقْيَدةه ٕٔ 

Ijtimaiah ijtimā‘iyyah  ِاجْ ِتَماِعيَّةه ٖٔ 

Majalah Majallah  رَلَلَّةه ٔٗ 

Rihlah riḥlah  رِْحَلةه ٔ٘ 

Wasilah Wasīlah  َكِسيػَْلةه ٔٙ 

Safinah Safīnah  َنةه  ٚٔ َسِفيػْ

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Saat  sā‘ah  َساَعةه ٔ 
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أشكال تغري الصوت يف الكلمات العربية الداخلة على اللغة  -3
" ألغوس وحيودي و سونريو Bahasa Arabاإلندونيسية يف كتاب "

 فرتا
 توهني الصوت  (أ

 (Lenisi)اللينيسي  (1)
: اللينيسي ٕٗاجلدكاؿ   

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة
Karib Qarīb  َقرِْيبه ٔ 
Logat Lugah  لَُغةه ٕ 

Kabilah Qabīlah  َقِبيػَْلةه ٖ 
Akidah ‘aqīdah  َعِقْيَدةه ٘ 
Akhlak Akhlāq  َأْخََلؽه ٙ 
Sanat Sanah  َسَنةه ٚ 
Saat sā‘ah  َساَعةه ٛ 

Istirahat istirāḥah  ِاْسًتَاَحةه ٜ 
Fikih Fiqh  ِفْقوه ٔٓ 

 

Logat  Lugah  لَُغةه ٕ 

Istirahat istirāḥah  ِاْسًتَاَحةه ٖ 
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 ختفيض مزدوج متناسق (2)
: ختفيض مزدكج متناسق ٕ٘اجلدكاؿ   

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة
Umi Ummī   ي  ٔ أُمِّ
Khat khaṭṭ   َخط ٕ 
Tufah tuffāḥ  تُػفَّاحه ٖ 

Ukhuwah  ukhuwwah   ُأُخوَّةه ه ٗ 
Ijtimaiah ijtimā‘iyyah  ِاْجِتَماِعيَّةه ٘ 
Majalah Majallah  رَلَلَّةه ٙ 
Jubah  Jubbah  ُجبَّةه ٚ 
Dukan Dukkān  دُكَّافه ٛ 

 

 (Aphaeresis)الفصادة  (3)
: أفاريسسٕٙاجلدكاؿ   

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة
Amil ‘āmil  َعاِمله ٔ 

Akidah ‘aqīdah  َعِقْيَدةه ٕ 
Alami ‘ālamī   َعاَلِمي ٖ 

 
 

 (Apocope)أبوكويب (4)
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 : أبوكوبٕٙاجلدكاؿ  
 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة
Liwa liwā’  ِلَواءه ٔ 

Makna ma‘nā  َمْعٌتن ٕ 
 

 (Sinkope)  اإلغماء (5)
 

 
 :  اإلغماءٕٚاجلدكاؿ 

 
 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Hal ḥāl  َحاؿه ٔ 
Qiraah qirā’ah  ِقَراَءةن ٕ 
Tamsil tamṡīl  دَتِْثْيله ٖ 
Kabir Kabīr  َكِبيػْره ٗ 
Baid ba‘īd  بَِعْيده ٘ 
Jamil Jamīl  ْيله  ٙ َجَِ
Tufah tuffāḥ  تُػفَّاحه ٚ 
Hatif Hātif  َىاِتفه ٛ 

Dukan Dukkān  دُكَّافه ٜ 
Ustaz Ustāż  ُأُْسَتاذ ٔٓ 
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Madinah Madīnah  َمِديْػَنةه ٔٔ 
Karib Qarīb  َقرِْيبه ٕٔ 
Tabib ṭabīb  طَِبْيبه ٖٔ 
Tajir Tājir  ََتِجره ٔٗ 
Amil ‘āmil  َعاِمله ٔ٘ 

Khadim Khādim  ـه  ٙٔ َخاِد
Falah falāḥ  َفََلحه ٔٚ 
Rais ra‘īs  َرئِْيسه ٔٛ 
Barid Barīd  بَرِْيده ٜٔ 

Bustan Bustān  بُْسَتافه ٕٓ 
Jazirah Jazīrah  َجزِيْػَرةه ٕٔ 
Kabilah Qabīlah  َقِبيػَْلةه ٕٕ 

Liwa liwā’  ِلَواءه ٕٖ 
Lisan Lisān  ِلَسافه ٕٗ 

Hewan ḥayawān  َحيَػَوافه ٕ٘ 
Jerapah Zarāfah  َزَراَفةه ٕٙ 
Haris ḥāris  َحاِرسه ٕٚ 

Muzakarah Mużākarah  ُمَذاَكرَةه ٕٛ 
Wajib Wājib  َكاِجبه ٕٜ 
Tarikh Tārīkh  ََترِْيخه ٖٓ 
Akidah ‘aqīdah  َعِقْيَدةه ٖٔ 
Akhlak Akhlāq  َأْخََلؽه ٖٕ 
Hadis ḥadīṡ  َحِدْيثه ٖٖ 

Ijtimaiah ijtimā‘iyyah  ِاْجِتَماِعيَّةه ٖٗ 
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Taklim ta‘līm  تَػْعِلْيمه ٖ٘ 
Karim Karīm  َكِرْيه ٖٙ 
Iklan i‘lān  ِإْعََلفه ٖٚ 

Syarab Syarāb  َشَرابه ٖٛ 
Zaman Zamān  َزَمافه ٖٜ 

Saat sā‘ah  َساَعةه ٗٓ 
Ijtihad ijtihād  ِاْجِتَهاده ٗٔ 

Istirahat istirāḥah  ِاْسًتَاَحةه ٕٗ 
Future fuṭūr  ُفطُْوره ٖٗ 

Wasilah Wasīlah  َكِسيػَْلةه ٗٗ 
Safinah Safīnah  َنةه  ٘ٗ َسِفيػْ
Katib  Kātib   َكاِتبه ٗٙ 
Ribat  ribāṭ  47 رََِبطه 

Quran qur’ān  48 قُػْرآفه 

 

 تقوية الصوت  (6)
 ية الصوت: تقو ٕٛاجلدكاؿ 

 
 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Tamsil tamṡīl  دَتِْثْيله ٔ 
Pasal faṣl  َفْصله ٕ 

Jerapah Zarāfah  َزَراَفةه ٖ 
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Taklim ta‘līm  تَػْعِلْيمه ٗ 
Iklan i‘lān  ِإْعََلفه ٘ 

Makna ma‘nā  َمْعٌتن ٙ 
 

 الصوت ارختاء (7)
 الصوت ارختاء: ٜٕاجلدكاؿ 

لمات الداخلةالك  رقم مفردات الكتابة يف الالتينية 
Ustaz Ustāż  ُأُْسَتاذ ٔ 
Hadis ḥadīṡ  َحِدْيثه ٕ 

 

 صواتإضافة اال  (ب
  (Epenthesis) إيبنتيسي  (1)

 إيبنتيسي: ٖٓاجلدكاؿ 
 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Fiil fi‘l  ِفْعله ٔ 
Tamar Tamr  دَتْره ٕ 
Pasal faṣl  َفْصله ٖ 
Isim Ism  ِاْسمه ٗ 

Wajah Wajh  َكْجوه ٘ 
Fikih Fiqh  ِفْقوه ٙ 
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  (paragoge) براجوج (2)
 براجوج: ٖٔاجلدكاؿ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة
Ibnu Ibn  اِْبنه ٔ 
Binti Bint  بِْنته ٕ 

Waktu Waqt  َكْقته ٖ 
 

 (Asismilasiالتشبه ) ج(  
 أسيميَلسي : ٕٖاجلدكاؿ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة
- - - - 

 (Disimilasi) ديسيمالسي   (د
 ديسيمَلسي: ٖٖاجلدكاؿ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة
Logat Lugah  لَُغةه ٔ 

Sejarah  Syajarah  َشَجَرةه ٕ 
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 (Monoftongisasi) مونوبتنجيساسي ه(
  مونوبتنجيساسي: ٜٖجلدكاؿ ا

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

- - -  

 
 (Metatathesis)ميتاتيسس  (و

 : ميتاتيسسٓٗاجلدكاؿ 
 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة

Seluar  Sirwāl   ِسْرَوال  
 

 مناقشة البياانت -ب
 ة يف الفونيمات اإلندونيسيةتغيريات الفونيمات العربيحتليل   -1

 ٔ/ /s/ إىل فونيم س tsتغيَت فونيم ث/  (أ
 / /s/ إىل فونيم س tsفونيم ث/  : حتليلٔٗاجلدكاؿ 

الكلمات  تغري الصوت

 الداخلة

الكتابة يف 

 الالتينية

 رقم مفردات

>   س =ث  

 كسط الكلمة

Tamsil tamṡīl  دتَْ ِثْيله ٔ 

                                                             
1
 . Syamsul Hadi, Kata-Kata Arab dalam bahasa Indonesia, h. 68 
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>   س =ث  

 آخَت الكلمة

Hadis ḥadīṡ  َحِديْ ثه ٕ 

يف أكؿ الكلم، ال توجد تغيَتات الصوت الساكن  s/إىل الصوت الساكن / ts / تغَت الصوت الساكن /

/ / ts  / إىل الصوت الساكن/ s  يف أكؿ الكلمة يف رلموعة ادلفردات يف ادلواد التعليمية على مستول

وت الساكن / س/ يف كلمتُت كىي إىل الص ث/ ادلدرسة اإلبتدائية.  ىناؾ تغيَتات الصوت الساكن /

. كانت حلرؼ س احتكاكي بُت اثناف ادلهموسدتثيل ك حديث. كاليت كانت حلرؼ ث صفة فونيمة  

 احتكاكي لثوم مهموس.صفة فونيمة 

 

 / h /2إىل صوت / ḥ / تغيَت صوت "ح" (ب

 / h / إىل صوت / ḥ / : حتليل صوت "ح"ٕٗاجلدكاؿ 

 

الكتابة يف  الكلمات الداخلة تغري الصوت

 الالتينية

 رقم مفردات

h   < =ح  

 يف أكؿ الكلمة

Hal ḥāl  حَ اؿه ٔ 

                                                             
 ٜٙص:  ادلراجع النفسو,.   ٕ
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h   < =ح  

 يف أكؿ الكلمة

Haris  ḥāris  حَ اِرسه ٕ 

h   < =ح  

 يف أكؿ الكلمة

Hadis ḥadīṡ  حَ ِدْيثه ٖ 

h   < =ح  

 يف أكؿ الكلمة

Haflah ḥaflah  حَ ْفَلةه ٗ 

h   < =ح  

 يف أكؿ الكلمة

Hewan ḥayawān  حَ يَػَوافه ٘ 

h   < =ح  

 كسط الكلمة

Ahmar aḥmar  أَ ْحَْ ره ٙ 

h   < =ح  

 كسط الكلمة

Rihlah riḥlah  رِ حْ َلةه ٚ 

h   < =ح  

 كسط الكلمة

Istirahat istirāḥah  ِاْسًتَاحَ ةه ٛ 

h   < =ح  

 آخَت الكلمة

Tufah tuffāḥ  تُػفَّا حه  
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h   < =ح  

 آخَت الكلمة

Falah falāḥ  َفََل حه  

يف ىذه الدراسة يف ثَلثة مواضع،  / h /إىل الصوت الساكن  / ḥ / كجد تغيَت الصوت الساكن "ح"

أم يف أكؿ الكلمة كما يف كلمة "حاؿ"، ككسط الكلمة كما يف كلمة "رحلة" كهناية الكلمة كما يف  

 كلمة "تفاح".

احللقي ادلهموس، مث بعد أف يتم كىو احتكاكي  / ḥ / تغيَت تلك الكلمة من الصوت الساكن "ح"
 كىو احتكاكي احلنجرم ادلهموس. / h /امتصاصو يف اللغة اإلندكنيسية يتغَت إىل إىل الصوت الساكن 

 / k / ٖإىل صوت "ؾ"  / kh / "خج(  تغيَت صوت "

 . /k / إىل صوت "ؾ" / kh / "ختغيَت صوت " مل يتم العثور على ادلفردات اليت تعاين من

 / j / إىل صوت "ج"  / z / "زت "تغيَت صو   (د

 / j / إىل صوت "ج"  / z / "ز: حتليل صوت "ٖٗاجلدكاؿ 

الكتابة يف  الكلمات الداخلة تغري الصوت

 الالتينية

 رقم مفردات

>   ج =ز     

 أكؿ الكلمة

Jerapah zarāfah  زَ َراَفةه ٔ 

                                                             
3 . Syamsul Hadi, Kata-Kata Arab dalam bahasa Indonesia, h. 72 



67 
 

يف بداية ككسط الكلمة  / j /إىل الصوت "ج"  / z / "زيف الكلمة "زرفة" ىناؾ تغيَت يف الصوت "

/ كىو  zعندما تصبح ىذه الكلمات عبارة عن استيعاب يف اللغة اإلندكنيسية مما جيعل الصوت / 

 كىو مركبا للثوم الغارم اجملهور. / j /احتكاكي اللثوم اجملهور "ج" 

 / s /ٗ إىل صوت "س"  / sy / "شتغيَت صوت " (ه

 / s / ت "س" إىل صو  / sy / "ش: حتليل صوت "ٗٗاجلدكاؿ 

الكتابة يف  الكلمات الداخلة تغري الصوت

 الالتينية

 رقم مفردات

>   س ش=  

 أكؿ الكلمة
Sejarah  Syajarah  شَ َجَرةه ٔ 

يف أكؿ الكلمة، كلكن ليس / s / إىل الصوت "س"  / sy / "شيف ىذه الدراسة، كجد تغيَت الصوت "

دة يف ادلواد التعليمية للكتب العربية، توجد كلمة كاحدة يف كسط الكلمة آخرىا. رلموعة ادلفردات ادلوجو 

عند استيعاب الكلمة  / s / إىل الصوت "س"  / sy / "شفقط اليت تعاين من تغَت الصوت الساكن "

كىو   /sy  /"ش" اليت يعاين أكؿ كلمتها من تغَت الصوت " َشَجَرةه  إىل اللغة اإلندكنيسية. كىي كلمة "

 ٘احتكاكي لثوم مهموس.كىو  / s / هموس  إىل الصوت الساكن "س" احتكاكي غارم لثوم م

 

                                                             
 ٜٚ, ص: ادلراجع النفسو.  4

5 . Raodhatul Jannah , Produksi Organ Bicara Bahasa Arab, h. 79 
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 / s / إىل صوت "س"  / sh / "صتغيَت صوت " (و

 / s / إىل صوت "س"  / sh / "ص: حتليل صوت "٘ٗاجلدكاؿ 

الكتابة يف  الكلمات الداخلة تغري الصوت

 الالتينية

 رقم مفردات

>   س ص=  

 كسط الكلمة
Asfar aṣfar  ُأَ صْ َفر ٔ 

>   س ص=  

 كسط الكلمة

Pasal faṣl  2 فَ صْ له 

يف / s / إىل صوت "س"  / sh / "صالبياانت اليت مت َجعها، ىناؾ كلمات تعاين من تغيَت الصوت "

 يف أكؿ الكلمة كآخرىا مل يتم العثور عليو.  /s/إىل صوت "س"  / sh / "صكسط الكلمة، بينما يتغَت "

". كىاَتف  َفْصله " ك" َأْصَفرُ إىل صوت "س" ىي كلمة "  /sh  /"صالكلمات اليت من تغيَت الصوت "

/ يف كسط الكلمة كىو احتكاكي اللثوم ادلهموز، مث يتم امتصاص ىذه  shالكلمتاف ذلما الصوت / 

 / كىو احتكاكي لثوم مهموس.sالكلمات إىل اللغة اإلندكنيسية حبيث تتغَت إىل صوت "س" /

 / d /ٙ إىل صوت "د"  / dh / "ضز(  تغيَت صوت "

 

 

                                                             
6 . Laila Zumzumi,  Analisis Fonetis Kata-Kata Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa

Indonesia ,  Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab, 4(4), 432-438, 2018,h. 433 
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 / d / إىل صوت "د"  / dh / "ض: حتليل صوت "ٙٗاجلدكاؿ 

الكتابة يف  الكلمات الداخلة تغري الصوت

 الالتينية

 رقم مفردات

 ض=>   د

 آخر الكلمة
Abyad abyaḍ  ُأَبْػيَ ض ٔ 

يف / d / " إىل صوت "د / dh / "ضمن البياانت اليت مت َجعها، ىناؾ كلمات تعاين من تغيَت صوت "

 آخر الكلمة، بينما ىذا التغيَت مل يتم العثور عليو يف أكؿ الكلمة ككسطها.

/ كقفي األثناف اجملهور، مث بعد استيعاب الكلمة يف dh " صوت ض /  أَبْػَيضُ  يوجد يف آخر الكلمة "

 اجملهوركىو كقفى األثناف / d / اللغة اإلندكنيسية، يتغَت الصوت األخَت للكلمة إىل الصوت "د" 

 t /   /إىل صوت "ت" / th / "طح( تغيَت صوت "

 t /   /إىل صوت "ت" / th / "ط( حتليل صوت "ٓٗ.ٗاجلدكاؿ )

الكتابة يف  الكلمات الداخلة تغري الصوت

 الالتينية

 رقم مفردات

>   ت ط=  

 أكؿ الكلمة
Tabib ṭabīb  طَ ِبْيبه ٔ 

>   ت ط=  

 كسط الكلمة
Watan waṭan  كَ طَ نه ٕ 
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>   ت ط=  

 كسط الكلمة
Future fuṭūr  3 فُ طُ ْوره 

>   ت ط=  

 آخر الكلمة
Khat khaṭṭ   خَ ط ٗ 

يف رلموعة ادلفردات ادلوجودة يف الكتب ادلدرسية العربية على مستول ادلدرسة االبتدائية، ىناؾ تغيَت 

م استيعاهبا يف اللغة يف العديد من الكلمات اليت يت / t / إىل صوت "ت"  / th / "طتغيَت صوت "

 اإلندكنيسية، سواء يف أكؿ الكلمات أك كسطها أك آخرىا.

كلمة "َكَطنه" حيث يتغَت الصوت / ط/ إىل /ت/ يف منتصف الكلمة، ككذلك كلمة "َخط " 

يتغَتالصوت / ط/ إىل / ت/ يف هناية الكلمة. كانت ىذه الكلمة يف األصل حتتوم على الصوت / ط/ 

ناف ادلهموس، كلكن عندما مت استيعاب ىذه الكلمة يف اللغة اإلندكنيسية ، مت تغيَت كصفتها كقفي األث

 الصوت / ط/ إىل / ت/ كالذم كاف كقفي األثناف ادلهموس
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 ٚ/k/ إىل الصوت /’ط(  تغيَت الصوت /

 /k/ إىل الصوت /’: حتليل صوت /ٚٗاجلدكاؿ 

الكتابة يف  الكلمات الداخلة تغري الصوت

 الالتينية

اتمفرد  رقم 

>   ؾ ع   =   

 كسط الكلمة

Taklim ta‘līm  تػَ عْ ِلْيمه ٔ 

>   ؾ ع   =   

 كسط الكلمة

Iklan i‘lān  إِ عْ ََلفه ٕ 

>   ؾ ع   =   

 كسط الكلمة

Makna ma‘nā  مَ عْ ٌتن ٖ 

/ يف كسط الكلمة، بينما التغيَت يف الصوت /ع / إىل k/ إىل ؾ / ’كجدت الباحثة تغيَت الصوت ع  /

 كهناية الكلمة  كيف البياانت ىذا البحث غَت موجود. /ؾ/ يف بداية

يف كسط الكلمة، كانت ىناؾ ثَلث كلمات هبا تغيَت يف الصوت / ع/ إىل / ؾ /، ككانت مثاؿ 

، يف البداية كانت ىذه الكلمات حتتوم على الصوت /ع/ يف كسط ِإْعََلفه  تَػْعِلْيمه،الكلمات ىي معٌت، 

احتكاكي احللقي اجملهور كلكن عندما يتم استيعاب ىذه الكلمة  الكلمة حيث الصوت / ع/ ذلا صفة

 يف اللغة اإلندكنيسية، يتغَت الصوت /ع/ يف الكلمة إىل / ؾ/ الذم لو صفة كقفي الطبقي ادلهموس.
                                                             

7 .  Syamsul Hadi, Kata-Kata Arab dalam BahasaIndonesia, h. 80 
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 /g م(  تغيَت الصوت /غ/ إىل الصوت /

 /g : حتليل الصوت /غ/ إىل الصوت /ٛٗاجلدكاؿ 

الكتابة يف  الكلمات الداخلة تغري الصوت

 الالتينية

 رقم مفردات

g  < غ   =   

 كسط الكلمة

Logat  Lugah  لُ غَ ةه ٔ 

/ يف بداية كهناية الكلمة، كلكن يقع  g //  إىل الصوت  / ghال يوجد يف ىذا البحث تغبربالصوت غ 

 ./ يف كسط الكلمة g //  إىل الصوت  / ghتغيَت الصوت غ 

كسط الكلمة،  ك الصوتية ىي احتكاكي طبقي اجملهور،  /  يف gh /غ كاف الصوت   ”لَُغةه  ”كلمة 

كلكن عندما يتم استيعاب ىذه الكلمة يف اللغة اإلندكنيسية، فإف الكلمة مل تعد حتتوم على الصوت / 

gh  / يف كسط الكلمة ، كلكنها تتحوؿ إىل الصوت /g  حيث يكوف ىذا الصوت ىو صوت /

"غ"  يف اللغة العربية ليس ذلا  مقابل يف اللغة صوت  إندكنيسي كال يوجد يف الصوت العرب.

 ٛاإلندكنيسة.

 

 

                                                             
8. Nasaruddin  , علم األصوات لدارس اللغة العربية من اإلندكنيسيُت , CV.Lisan Arabi: Malang, 2020, h. 194 
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 /p/ إىل الصوت  / fؾ(  تغيَت الصوت ؼ / 

 /p/ إىل الصوت  / f: حتليل الصوت ؼ / ٜٗاجلدكاؿ 

الكتابة يف  الكلمات الداخلة تغري الصوت

 الالتينية

 رقم مفردات

p  < ؼ   =   

 أكؿ الكلمة

Pasal faṣl  فَ ْصله ٔ 

p  < = ؼ     

 كسط الكلمة

Jerapah Zarāfah  َزَرافَ ةه ٕ 

/  يف أكؿ الكلمة كيف كسط الكلمة، كلكن p/ إىل الصوت  /fالبياانت، كجد تغيَت الصوت ؼ / 

 / غَت موجود يف هناية الكلمة.p/ إىل الصوت  / fتغيَت الصوت ؼ / 

ىو  /f/لمة، الصوت ؼ يف الكلمات السابقة توجد يف بداية ككسط الك /p/إىل  /f/تغَت الصوت ؼ 

صوت من اللغة العربية لو اخلاصية احتكاكي الشفوم األثناف ادلهموس، كلكن عندما تكوف الكلمة 

كىو  /p/مل يعد موجودا كيتحوؿ إىل صوت  /f/ك َزَراَفةه ميتص يف اللغة اإلندكنيسية فالصوت ؼ  َفْصله 

 ٜية اليت ذلا مقابل يف اللغة العربية.ىو صوت اإلندكنيس/p/صوت اللغة اإلندكنيسية نفسها ك صوت 

/k/إىل الصوت ؾ  /q/ؿ( تغَت الصوت ؽ 

                                                             
 766ص:   المراجع النفسه . 9
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 /k/إىل الصوت ؾ  /q/( حتليل الصوت ؽ ٗٗ.ٗاجلدكاؿ )

الكتابة يف  الكلمات الداخلة تغري الصوت

 الالتينية

 رقم مفردات

>  ك ؽ   =   

 أكؿ الكلمة

Karib Qarīb  قَ رِْيبه ٔ 

>  ك ؽ   =   

 أكؿ الكلمة

Kabilah Qabīlah  قَ ِبيػَْلةه ٕ 

>  ك ؽ   =   

 كسط الكلمة

Fikih  Fiqh  فِ قْ وه ٖ 

>  ك ؽ   =   

 كسط الكلمة

Akidah ‘aqīdah  4 عَ قِ ْيَدةه 

>  ك ؽ   =   

 كسط الكلمة

Maukif Mauqif  5 َموْ قِ فه 

>  ك ؽ   =   

 آخر الكلمة

Akhlak  Akhlāq  َأْخََل ؽه ٙ 
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كالذم يقع يف بداية الكلمات  /k/إىل الصوت ؾ  /q/البياانت كجدت التغيَتات الصوتية ؽ يف 
يف بداية الكلمة، َمْوِقفه الذم لو  /q/ككسطها كهنايتها، كما يف الكلمة َقِبيػَْلةه الذم لو الصوت ؽ 

يف هناية الكلمة أين  /q/يف كسط الكلمة ك الكلمة َأْخََلؽه الذم لو الصوت ؽ /q/الصوت ؽ 
حلقي مهموس. لكن ىذه الكلمات ال حتتوم على صوتياف ؽ  لو صفة انفجارم أدف /q/الصوت ؽ 

/q/  مرة عندما يتم استيعاهبا فيكلمة َبللغة اإلندكنيسية، كلكنها تتحوؿ إىل صوت ؾ/k/ الذم يصف
 انفجارم طبقي مهموس.

 /t/أك /h/ـ(  نطق ة "التاء ادلربوطة" مع

 /t/أك  /h/: حتليل نطق ة "التاء ادلربوطة" معٓ٘اجلدكاؿ 

غري الصوتت الكلمات  

 الداخلة

الكتابة يف 

 الالتينية

 رقم مفردات

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Qiraah qirā’ah  ِقَراءَ ةن ٔ 

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Jubah  Jubbah  ُجبَّ ةه ٕ 

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Sejarah  Syajarah  َشَجرَ ةه ٖ 

 ٗ َمْدَرسَ ةه  h/ madrasah Madrasah/التاء ادلربوطة اىل ق 
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 آخر الكلمة

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Madinah Madīnah  َمِديْػنَ ةه ٘ 

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Jazirah Jazīrah  َجزِيْػرَ ةه ٙ 

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Kabilah Qabīlah  َقبِ يػْلَ ةه ٚ 

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Haflah ḥaflah  َحْفلَ ةه ٛ 

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Ukhuwah 

islamiah 

ukhuwwah 

islāmiyyah 

 ٜ ُأُخوَّ ةه  ِإْسََلِميَّ ةه 

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Jerapah Zarāfah  َزَرافَ ةه ٔٓ 

 /h/ ق التاء ادلربوطة اىل

 آخر الكلمة

Muzakara

h 

Mużākarah  ُمَذاَكرَ ةه ٔٔ 

 ٕٔ َعِقْيدَ ةه  h/ Akidah ‘aqīdah/التاء ادلربوطة اىل ق 
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 آخر الكلمة

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Ijtimaiah ijtimā‘iyyah  ِاْجِتَماِعيَّ ةه ٖٔ 

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Majalah Majallah  رلََ لَّ ةه ٔٗ 

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Rihlah riḥlah  رِْحلَ ةه ٔ٘ 

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Wasilah Wasīlah  َكِسيػْلَ ةه ٔٙ 

 /h/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Safinah Safīnah  نَ ةه  ٚٔ َسِفيػْ

 /t/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Saat  sā‘ah  َساعَ ةه ٔٛ 

 /t/التاء ادلربوطة اىل ق 

 آخر الكلمة

Logat  Lugah  لُغَ ةه ٜٔ 

 ٕٓ ِاْسًتَاحَ ةه  t/ Istirahat istirāḥah/التاء ادلربوطة اىل ق 
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 آخر الكلمة

عندما يتم استيعاب الكلمات العربية يف اللغة اإلندكنيسية، عادة ما تتعرض بعض األصوات الصوتية 

ة "التاء ادلربوطة"  من حيث الكتابة كلكن أيضا من النطق، كما ىو احلاؿ يف النطقلتغيَتات، ليس فقط 

 ٚٔكاليت عادة ما تكوف يف ادلفردات العربية "التاء ادلربوطة" تقع يف هناية الكلمة، ىناؾ  /t/أك /h/مع 

إلندكنيسية، مفردات لو "التاء ادلربوطة" يف هناية الكلمة كلكن عندما دخلت كلمة استيعاب يف اللغة ا

مثل كلمة رَلَلَّةه كَكِسيػَْلةه الذم يف هناية الكلمة لو "التاء ادلربوطة"  /h/يتحوؿ "التاء ادلربوطة" إىل صوت ق 

الذم يصف احتكاكي حنجرم رلهز عند إدخاذلا يف الكلمات  /h/مث، "التاء ادلربوطة" يتغَت إىل ق 

 ادلستعارة َبللغة اإلندكنيسية.

الذم يصف انفجارم لثوم مهموس. نطق  /t/طة" لديو أيضا تغيَت يف الصوت ت نطق "التاء ادلربو 

اإلندكنيسية، فهذه الكلمات ىي  "التاء ادلربوطة" ىذا يتغَت عندما تصبح ىذه الكلمات مستعارة يف

 الكلمة َساَعةه، لَُغةه، ِاْسًتَاَحةه الذم يف هناية الكلمة "التاء ادلربوطة" يف هناية الكلمة.

 الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندونيسيةأشكال تغري الصوت يف  حتليل -2

  توهني الصوت (أ
  )Lenisi(اللينيسي  (1)

 : اللينيسئ٘اجلدكاؿ 
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 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة حتليل الكلمات

/  كىو  qيف أكؿ الكلمة /
صوت القوم، كلكن بعد ذلك 
تغَت إىل صوت ضعيف حبيث 

 /.kغَت إىل صوت /ت

Karib Qarīb  َقرِْيبه ٔ 

/  كىو  hيف آخر الكلمة /
صوت القوم، كلكن بعد ذلك 
تغَت إىل صوت ضعيف حبيث 

 /.tتغَت إىل صوت /

Logat Lugah  لَُغةه ٕ 

/  كىو  qيف أكؿ الكلمة /
صوت القوم، كلكن بعد ذلك 
تغَت إىل صوت ضعيف حبيث 

 /.kتغَت إىل صوت /

Kabilah Qabīlah  َقِبيػَْلةه ٖ 

/  كىو  qيف كسط الكلمة /
صوت القوم، كلكن بعد ذلك 
تغَت إىل صوت ضعيف حبيث 

 /.kتغَت إىل صوت /

Akidah ‘aqīdah  َعِقْيَدةه ٘ 

/  كىو  qيف آخر الكلمة /
صوت القوم، كلكن بعد ذلك 
تغَت إىل صوت ضعيف حبيث 

 /.kتغَت إىل صوت /

Akhlak Akhlāq  َأْخََلؽه ٙ 

/  كىو  hآخر الكلمة /يف 
صوت القوم، كلكن بعد ذلك 
تغَت إىل صوت ضعيف حبيث 

Sanat Sanah  َسَنةه ٚ 
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 /.tتغَت إىل صوت /

/  كىو  hيف آخر الكلمة /
صوت القوم، كلكن بعد ذلك 
تغَت إىل صوت ضعيف حبيث 

 /.tتغَت إىل صوت /

Saat sā‘ah  َساَعةه ٛ 

/  كىو  hيف آخر الكلمة /
كلكن بعد ذلك  صوت القوم،

تغَت إىل صوت ضعيف حبيث 
 /.tتغَت إىل صوت /

Istirahat istirāḥah  ِاْسًتَاَحةه ٜ 

/  كىو  qيف كسط الكلمة /
صوت القوم، كلكن بعد ذلك 
تغَت إىل صوت ضعيف حبيث 

 /.kتغَت إىل صوت /

Fikih Fiqh  ِفْقوه ٔٓ 

 

كما يف البحث كجدت ٓٔالضعيف.  توىُت الصوت ىو تغيَت الصوت من الصوت القوم إىل الصوت
الباحثة توىُت الصوت يف الكلمات العربية الداخلة كىي تسعة الكلمات. ميكننا أف نرل يف الكلمة 

logatكيف الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية  ىي  lugah"لغة" كتب يف الكتابة الَلتينية 

صوت القوم، كلكن بعد ذلك تغَت إىل صوت ضعيف  كىو  /h.يف البداية، كاف الصوت يف النهاية /
مث بكلمات أخرل مثل كلمة "قبيلة" كتب يف الكتابة الَلتينية  /.tحبيث تغَت أخَتنا إىل صوت /

qabīlah  كيف الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية  ىيkabilah يف البداية، كاف الصوت .

                                                             
10 . Muhammad Sayyidul Arwan, Perubahan Bunyi Kata Serapan Keagamaan dari Bahasa 

Arab ke dalam Bahasa Jawa. , h. 98 
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قوم، كلكن بعد ذلك تغَت إىل صوت ضعيف حبيث تغَت إىل /  كىو صوت ال qيف بداية الكلمة /
/. ككذالك على الكلمات  العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية  األخرل  ذلا توىُت صوت kصوت /

 أيضا.

 ختفيض مزدوج متناسق (2)
 ختفيض مزدكج متناسق :ٕ٘اجلدكاؿ 

مرق مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة حتليل الكلمة   

مزدكج الصوت 
ـّ إىل ـ   الصوامة 

Umi Ummī   ي  ٔ أُمِّ

مزدكج الصوت 
 الصوامة ّط إىل ط

Khat khaṭṭ   َخط ٕ 

مزدكج الصوت 
 الصوامة ّؼ إىل ؼ

Tufah tuffāḥ  تُػفَّاحه ٖ 

مزدكج الصوت 
 الصوامة ّك إىل ك 

Ukhuwah  ukhuwwah   ُأُخوَّةه ٗ 

مزدكج الصوت 
 الصوامة ّم إىل م

Ijtimaiah ijtimā‘iyyah  ِاْجِتَماِعيَّةه ٘ 

مزدكج الصوت 
 الصوامة ّؿ إىل ؿ

Majalah Majallah  رَلَلَّةه ٙ 

مزدكج الصوت 
 الصوامة ّب إىل ب

Jubah  Jubbah  ُجبَّةه ٚ 

مزدكج الصوت 
 الصوامة ّؾ إىل ؾ

Dukan Dukkān  دُكَّافه ٛ 
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أك أكثر من احلركؼ الساكنة يف حرؼ  قد ذكران سابقا أبف  ختفيض مزدكج متناسق ىو إغفاؿ كاحد
كعادةن ما يكوف تقليل احلركؼ الساكنة ادلزدكجة اليت حتدث يف الكلمات الداخلة من  ٔٔساكن مزدكج.

اللغة العربية ىو إغفاؿ حرؼ ساكن كاحد يف حرؼ ساكن مزدكج. ميكننا أف نرل يف الكلمة "رلّلة"  
ات العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية  ىي ك يف الكلم majallahكتب يف الكتابة الَلتينية 

majalah/ يف كلمة ذلا حرؼ ساكن، أم احلرؼ  .l  / كيف الكلمة الداخلة، يتم حذؼ احلرؼ ./l /
/ فقط. يؤدم حذؼ ىذا احلرؼ الساكن يف منتصف الكلمة حىت توىُت  majalahحبيث تغَت إىل / 

 غة اإلندكنيسية .الصوت يف الكلمات العربية الداخلة على الل

كيف الكلمات العربية الداخلة   khaṭṭمث بكلمات أخرل مثل كلمة  "خّط" كتب يف الكتابة الَلتينية
/ فقط. يؤدم  khat/ حبيث تغَت إىل /  t. يتم حذؼ احلرؼ / khatعلى اللغة اإلندكنيسية  ىي 

مات العربية الداخلة على حذؼ ىذا احلرؼ الساكن يف يف هناية الكلمة حىت توىُت الصوت يف الكل
اللغة اإلندكنيسية. يف اللغة اإلندكنيسية، سيتم حذؼ أحد احلركؼ الساكنة من َجيع الكلمات اليت 

ككذلك على الكلمات  العربية الداخلة على اللغة  .حتتوم على حرؼ ساكن مزدكج يف هناية الكلمة
 .ختفيض مزدكج متناسق اإلندكنيسية  األخرل  ذلا

 

 

 

 

                                                             
11 . Muhammad Sayyidul Arwan, Perubahan Bunyi Kata Serapan Keagamaan dari Bahasa 

Arab ke dalamBahasa Jawa., Hlm. 100 
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 (Aparesisالفصادة ) (3)
 : الفصادة )أفاريسس(ٖ٘اجلدكاؿ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة حتليل

حذؼ الصوت يف أكؿ 
الكلمة ىو الصوت /'/ 
حىت كتب يف الكلمة 

 amilالداخلة يكوف 
 بدكف الصوت /'/

Amil ‘āmil  َعاِمله ٔ 

حذؼ الصوت يف أكؿ 
الكلمة ىو الصوت /'/ 

مة حىت كتب يف الكل
 Akidahالداخلة يكوف 

 بدكف الصوت /'/

Akidah ‘aqīdah  َعِقْيَدةه ٕ 

حذؼ الصوت يف أكؿ 
الكلمة ىو الصوت /'/ 
حىت كتب يف الكلمة 

 Alamiالداخلة يكوف 
 بدكف الصوت /'/

Alami ‘ālamī   َعاَلِمي ٖ 

 
ة الداخلة على اللغة الفصادة ىي إغفاؿ الصوت يف بداية الكلمات الداخلة، خاصةن يف الكلمات العربي
كجدت الباحثة أبف ٕٔاإلندكنيسية.عادة ما حيدث يف الصوت /'/ الذم يكوف يف بداية الكلمة الداخلة.

                                                             
12 . Syamsul Hadi, Kata-Kata Arab dalam Bahasa Indonesia,Gadjah Mada University Press: 

Yogyakarta, h. 48 
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ىناؾ ثَلثة أشكاؿ من الفصادة، كحتديدان يف الكلمة "َعاِمله" ك"َعِقْيَدةه" ك"َعاَلِمي ". اجلمل الثَلثة ذلا 
 ية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية.فصادة حىت يكوف ىناؾ تغيَت يف الكلمة العرب

كيف الكلمات العربية الداخلة على اللغة āmil‘كما يف الكلمة "َعاِمله" كتب يف الكتابة الَلتينية 
.يف كلمة "َعاِمله" توجد حذؼ للصوت يف أكؿ الكلمة ىو الصوت /'/ يف أكؿ amilاإلندكنيسية  ىي

بدكف الصوت /'/ يف أكؿ الكلمة. ككذلك يف الكلمة  amilالكلمة حىت كتب يف الكلمة الداخلة يكوف 
كيف الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية  ىي ‘ aqīdah"َعِقْيَدةه"، كتب يف الكتابة الَلتينية

Akidah  يف ىذه الكلمة توجد حذؼ للصوت يف أكؿ الكلمة ىو الصوت /'/ يف أكؿ الكلمة حىت .
 بدكف الصوت /'/ يف أكؿ الكلمة.  Akidahكتب يف الكلمة الداخلة يكوف

 
 (Apokope) أبوكويب (4)

 : أبوكوبٗ٘اجلدكاؿ 
 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة حتليل

شكل اسم ادلمدكد حبرؼ 
اآلخَت حرؼ مهزة "ء" . يف 

الكلمات العربية الداخلة على 
اللغة اإلندكنيسية، حذؼ 
 حرؼ اذلمزة يف هناية الكلمة

Liwa liwā’  ِلَواءه ٔ 

اسم ادلقصور حبرؼ اآلخَت 
حرؼ "ل". يف الكلمات 
العربية الداخلة على اللغة 

اإلندكنيسية، حذؼ 
 حرؼ"ل" يف هناية الكلمة

Makna ma‘nā  َمْعٌتن ٕ 
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أبوكوب ىو قطع صوت كاحد أك أكثر يف هناية الكلمة، عادة يف الكلمة العربية الداخلة على اللغة 
كما يف كلمة   ٖٔة يف االسم ادلمدكد، كاالسم ادلنقوص، كاالسم ادلقصور، كاالسم ادلنصوب.اإلندكنيسي

. يف liwaكيف الكلمة العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية  ىي liwā’"ِلَواءه" كتب يف الكتابة الَلتينية 
لعربية، يُقرأ حرؼ ىذه الكلمة يكوف يف شكل االسم ادلمدكد حبرؼ اآلخَت حرؼ مهزة "ء". يف اللغة ا

اذلمزة يف هناية الكلمة دائمنا على شكل االسم ادلمدكد، لكن يف الكلمات العربية الداخلة على اللغة 
" كتب يف الكتابة الَلتينية   ma‘nāاإلندكنيسية، حذؼ حرؼ اذلمزة يف هناية الكلمة. كيف الكلمة َ"َمْعٌتن

. يف ىذه الكلمة يف شكل اسم maknaيسية  ىيك يف الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندكن
ادلقصور حبرؼ اآلخَت حرؼ "ل" بدكف النقطة كاحلركة. كيف الكلمات العربية الداخلة على اللغة 

 فقط. maknaاإلندكنيسية، حذؼ حرؼ "ل" يف هناية الكلمة حىت كتب يف  الكلمة الداخلة 
 

 (Sinkope)  اإلغماء (5)
 : اإلغماء٘٘اجلدكاؿ 

مات الداخلةالكل حتليل  رقم مفردات الكتابة يف الالتينية 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Hal ḥāl  حَ اؿه ٔ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Qiraah qirā’ah  ِقرَ اَءةن ٕ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Tamsil tamṡīl  دتَْ ِثيْ له ٖ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف  Kabir Kabīr  َكبِ يػْ ره ٗ 

                                                             
13 . Nor Azlina Zaidan,Mohd Zaki  bin Abd Rahman, & M Azhar Zailaini, Analisisi Proses 

Perubahan Fonetik dan Fonemik bagi Kata Serapan Bahasa Arab dalam Buku Teks Pendidikan Islam 

di Sekolah Rendah. h. 3 
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 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Baid ba‘īd  بَعِ يْ ده ٘ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Jamil Jamīl  َجَِ يْ له ٙ 

أك ادلد يف حيذؼ حرؼ الطويلة 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Tufah tuffāḥ  تُػفَّ ا حه ٚ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Hatif Hātif  ىَ اِتفه ٛ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Dukan Dukkān  دُكَّ افه ٜ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 "ا"كسط الكلمة، ىو حرؼ 

Ustaz Ustāż  ُأُْستَ اذ ٔٓ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Madinah Madīnah  َمدِ يػْ َنةه ٔٔ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Karib Qarīb  َقرِ يْ به ٕٔ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Tabib ṭabīb  طَبِ يْ به ٖٔ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Tajir Tājir  َتَ ِجره ٔٗ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Amil ‘āmil  عَ اِمله ٔ٘ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف  Khadim Khādim  ـه  ٙٔ خَ اِد
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 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

د يف حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادل
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Falah falāḥ  َفََل حه ٔٚ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Rais ra‘īs  َرئِ يْ سه ٔٛ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Barid Barīd  بَ رِيْ ده ٜٔ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Bustan Bustān  بُْستَ افه ٕٓ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Jazirah Jazīrah  َجزِ يػْ َرةه ٕٔ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Kabilah Qabīlah  َقبِ يػْلَ ةه ٕٕ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Liwa liwā’  ِلوَ اءه ٕٖ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Lisan Lisān  ِلسَ افه ٕٗ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Hewan ḥayawān  َحيَػوَ افه ٕ٘ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Jerapah Zarāfah  َزرَ اَفةه ٕٙ 

ويلة أك ادلد يف حيذؼ حرؼ الط
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Haris ḥāris  حَ اِرسه ٕٚ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف  Muzakarah Mużākarah  ُمذَ ا َكرَةه ٕٛ 
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 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Wajib Wājib  كَ اِجبه ٕٜ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 الكلمة، ىو حرؼ "م" كسط

Tarikh Tārīkh  َتَ رِ يْ خه ٖٓ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Akidah ‘aqīdah  َعقِ يْ َدةه ٖٔ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Akhlak Akhlāq  َأْخََل ؽه ٖٕ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 م"كسط الكلمة، ىو حرؼ "

Hadis ḥadīṡ  َحدِ يْ ثه ٖٖ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Ijtimaiah ijtimā‘iyyah  ِاْجِتمَ اِعيَّةه ٖٗ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Taklim ta‘līm  تَػعْ ِليْ مه ٖ٘ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Karim Karīm  َكرِ ْيه ٖٙ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Iklan i‘lān  ِإْعََل فه ٖٚ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Syarab Syarāb  شَ َرابه ٖٛ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Zaman Zamān  َزمَ افه ٖٜ 

ذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف حي Saat sā‘ah  سَ اَعةه ٗٓ 
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 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Ijtihad ijtihād  ِاْجِتهَ اده ٗٔ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Istirahat istirāḥah  ِاْسًتَِ اَحةه ٕٗ 

طويلة أك ادلد يف حيذؼ حرؼ ال
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ك"

Future fuṭūr  ُفطُ وْ ره ٖٗ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Wasilah Wasīlah  َكسِ يػْ َلةه ٗٗ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "م"

Safinah Safīnah  َسفِ يػْ َنةه ٗ٘ 

 حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Katib  Kātib   كَ اِتبه ٗٙ 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Ribat  ribāṭ  47 رَبَ طه 

حيذؼ حرؼ الطويلة أك ادلد يف 
 كسط الكلمة، ىو حرؼ "ا"

Quran qur’ān  48 قُػرْ آفه 

/ ك/  i/ك/  aيلة أك ادلد يف األحراؼ / فقداف الصوت يف منتصف الكلمة، كاألغلبية يف األحرؼ الطو 
u ./ٔٗ    كجدت الباحثة الكثَت من الكلمات الداخلة بشكل اإلغماء يف كتب اللغة العربية.  كما يف

" كتب يف الَلتينية  . karibىي  كيف الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية qarībكلمة "َقرِْيبه
/  الطويل  يف منتصف iمنتصف الكلمة، يف بداية الصوت/ / يفiيف ىذه الكلمة حذؼ الصوت /

الكلمة، لكن يف الكلمة العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسة تغَت الصوت بدكف الصوت الطويل، كيف  

                                                             
14 .Syamsul Hadi, Kata-Kata Arab dalam Bahasa Indonesia , h. 55 
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كيف  Lisānفقط.ك يف الكلمة "ِلَسافه" كتب يف الكتابة الَلتينية  karibكتابة الكلمة الداخلة يكوف 
/ يف a، يف ىذه الكلمة حذؼ الصوت /Lisanاخلة على اللغة اإلندكنيسية  ىيالكلمات العربية الد

منتصف الكلمة. صوت حرؼ ادلتحركة الطويلة ،يتم حذفها دائمنا إذا أصبحت الكلمة العربية الداخلة 
 على اللغة اإلندكنيسية.

 
 تقوية الصوت  (6)

 : أبوكوبٙ٘اجلدكاؿ 
 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة حتليل

تغيَت الصوت الضعيف "ث" إىل 
 الصوت القوم "س"

Tamsil tamṡīl  دَتِْثْيله ٔ 

تغيَت الصوت الضعيف "ص" إىل 
 الصوت القوم "س"

Pasal faṣl  َفْصله ٕ 

تغيَت الصوت الضعيف "ز" إىل 
 الصوت القوم "ج"

Jerapah Zarāfah  َزَراَفةه ٖ 

إىل ´ " تغيَت الصوت الضعيف " 
القوم "ؾ"الصوت   

Taklim ta‘līm  تَػْعِلْيمه ٗ 

إىل ´ " تغيَت الصوت الضعيف " 
 الصوت القوم "ؾ"

Iklan i‘lān  ِإْعََلفه ٘ 

إىل ´ " تغيَت الصوت الضعيف " 
 الصوت القوم "ؾ"

Makna ma‘nā  َمْعٌتن ٙ 

 
خلة يف كتب تقوية الصوت ىي تغيَت الصوت الضعيف إىل الصوت القوم. كما يف الكلمات العربية الدا

َزرَاَفةه ".أتيت  الدرس اللغة العربية دلرحلة اإلبدائية، كجدت الباحثة الكلمات العربية الداخلة مثاؿ كلمة " 
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مت تدخل ىذه الكلمة يف َجيع اللغات   .كلمة الزرافة من الكلمة العربية "زرفة" كاليت تعٍت الزرافة
ارىا إىل مملكة صقلية كانبويل من حديقة احليواانت يف األكركبية تقريبنا بسبب أتثَت الزرافة اليت مت إحض

كىذه الكلمة تدخل أيضا يف اللغة اإلندكنيسية.  كتب يف الكتابة  15ـ. ٖٔٚٔالقاىرة، مصر عاـ 
. يف البداية، كاف Jerapahكيف الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية  zarāfahالَلتينية 

صوت الضعيف كلكن بعد ذلك تغَت إىل صوت القوم حبيث تغَت إىل / كىو zالصوت االكؿ حبرؼ /
كيف الكلمات العربية ta‘līm. ككذلك الكلمات "تَػْعِلْيمه" " كتب يف الكتابة الَلتينية ٙٔ/jصوت /

. يف البداية، كاف الصوت االكؿ بصوت /' / كىو صوت Taklimالداخلة على اللغة اإلندكنيسية  
/  kعلى نسبيا صوت /  /.kإىل الصوت القوم حبيث تغَت إىل صوت /ضعيف كلكن بعد ذلك تغَت 

 ىو صوت أقوم  من صوت /'/.
 

 الصوت  ارختاء  (7)
 الصوت ارختاء: ٚ٘اجلدكاؿ 

 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة 

/ dzارختاء الصوت يف النطق "ذ" /
كيف الكلمة  العربية الداخلة على 

َت الصوت اىل اللغة اإلندكنيس تغ
/zاليت يرمز بواحد احلرؼ فقط / 

Ustaz Ustāż  ُأُْسَتاذ ٔ 

 /ts/ارختاء الصوت يف النطق "ذ" 
كيف الكلمة  العربية الداخلة على 
اللغة اإلندكنيس تغَت الصوت اىل 

/sاليت يرمز بواحد احلرؼ فقط / 

Hadis ḥadīṡ  َحِدْيثه ٕ 

 
                                                             

15
 . Azzuhri, M. (2015). Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Inggris (Kajian Diakronik).h. 

41 
16 . Syamsul Hadi, Kata-Kata Arab dalam bahasa Indonesia, h. 58 
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ميثل صوتُت  كاحد صوت كغالبنا أف العربية اللغة من لةالداخ الكلمات مسات إحدل الصوت ىو ارختاء
األصوات  ٚٔ.الكَلـ يف حيدث االرختاء أك ادلستعَت لغة إىل ادلستعارة الكلمات يف تعدؿ حيث اثنُت

أك احلرؼ "ث"   /dz/ العربية الداخلة يف اللغة اإلندكنيسية  يرمز لو حبرفُت ، مثل احلرؼ "ذ" كتب بػ
ىناؾ ارختاء الصوت يف النطق. كما يف الكلمتُت العربية الداخلة على اللغة حىت يكوف  /ts/ كتب بػ

". يف كلمة "أُْسَتاُذ" كتب يف  اإلندكنيسية يف كتب درس اللغة العربية ىو كلمة "أُْسَتاُذ" ككلمة " َحِدْيثه
كجدت .  Ustaz بينما يف الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية  ىي ustāż الكتابة الَلتينية

/، لكن يف الكلمة العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية تغَت dzالباحثة صوت "ذ"  اليت يرمز ب/
كيف  ḥadīṡ " كتب يف الكتابة الَلتينية َحِدْيثه  / اليت يرمز حبرؼ كاحد فقط. كيف كلمة "zالصوت اىل /

صوت "ث"  اليت يرمز  كجدت الباحثة . Hadis ىي الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية
اليت يرمز بواحد / s/ لكن يف الكلمة العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية تغَت الصوت اىل/، ts/ب

  حىت يكوف ىناؾ ارختاء الصوت يف النطق. .احلرؼ فقط
 
 

 إضافة األصوات  (8)

لكلمات ادلمتصة ىو استخداـ ىو النوع من التغيَت يف صوت ا إضافة األصواتكما يف االطار النظرم 
إضافة األصوات للكلمة. إضافة ىذا الصوت يف منتصف الكلمة كيف هناية الكلمة غالبنا ما توجد يف 

 الكلمات الداخلة من اللغة العربية.
 إتداخل األصوات أو احلروف(Epenthesis) إيبنتيسي أوال، 

 إيبنتيسي :ٛ٘اجلدكاؿ 
الكلمات  حتليل

 الداخلة
الكتابة يف 

 الالتينية
 رقم مفردات

أك ادخاؿ االصوات يف  /i/ إضافة الصوت  Fiil fi‘l  ِفْعله ٔ 
                                                             

17 . Muhammad Sayyidul Arwan, Perubahan Bunyi Kata Serapan Keagamaan dari Bahasa 

Arab ke dalam Bahasa Jawa, h. 104 
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 /l/ك حرؼ  /i/ الكلمة من بُت حرؼ 

أك ادخاؿ االصوات يف  /a/ إضافة الصوت 
 /m/ك حرؼ  /r/ الكلمة من بُت حرؼ 

Tamar Tamr  دَتْره ٕ 

أك ادخاؿ االصوات يف  /a/ إضافة الصوت 
 /s/ك حرؼ  /l/ ؼ الكلمة من بُت حر 

Pasal faṣl  َفْصله ٖ 

أك ادخاؿ االصوات يف  /i/ إضافة الصوت 
 /s/ك حرؼ  /m/ الكلمة من بُت حرؼ 

Isim Ism  ِاْسمه ٗ 

أك ادخاؿ االصوات يف  /a/ إضافة الصوت 
 /j/ك حرؼ  /h/ الكلمة من بُت حرؼ 

Wajah Wajh  َكْجوه ٘ 

أك ادخاؿ االصوات يف  /i/ إضافة الصوت 
 /q/ك حرؼ  /h/ لكلمة من بُت حرؼ ا

Fikih Fiqh  ِفْقوه ٙ 

 
إضافة الصوت أك ادخاؿ االصوات يف الكلمات من بُت ، epenthesis َبإلضافة إىل كونو يسمى

إدخاؿ األصوات يف الكلمات اليت يتم  وإيبنتيسي ى. anaptiksis حرفُت ساكنُت أك أكثر يسمى أيضنا
كما يف الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية   ٛٔ.دلستعَتتكييفها مع النمط الصويت للغة ا

كيف الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية   Wajh كالكلمة "َكْجوه " كتب يف الكتابة الَلتينية
/، h/ ك/j/ يف ىذه الكلمة  توجد تداخل الصوت بُت حرفُت ساكنُت ىو بُت الصوت. Wajah ىي

يف الكلمة العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية. /  a/  وت الساكن يوجد صوتيف منتصف الص
كبينما يف الكلمات العربية الداخلة على اللغة  fiqh كبعبارة أخرل كلمة "ِفْقوه" كتب يف الكتابة الَلتينية

/ q/ا ،  يف ىذه الكلمة  توجد أيضا تداخل الصوت بُت حرفُت ساكنُت مهfikih اإلندكنيسية  كتبت
يف الكلمة العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية. / i/ /، يف منتصف الصوت الساكن يوجد صوتh/ك

 عادة ما تكوف إضافة أك تداخل الصوت يف ىذه الكلمات يف شكل صويت.
                                                             

18  .Fadhilah, F. N., Perubahan Bunyi Bahasa Arab Fusha ke dalam Dialek Mesir Pada lagu 

Tamally Ma’ak. A Jamiy,h. 50 
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 إضافة احلرف أو الصوت يف هناية الكلمة (Paragoge) اثنيا، براجوج 
 براجوج :ٜ٘اجلدكاؿ 

الداخلةالكلمات  حتليل  رقم مفردات الكتابة يف الالتينية 

 ٔ اِْبنه  Ibnu Ibn يف هناية الكلمة /u/ إضافة صوت
 ٕ بِْنته  Binti Bint يف هناية الكلمة /i/ إضافة صوت
 ٖ َكْقته  Waktu Waqt يف هناية الكلمة /u/ إضافة صوت

 
وجد الكلمات العربية الداخلة يف كتب درس اللغة العربية من أتليف أغوس كحيودم كسوانريو  فًتاك ت

. كىي إضافة صوت أك (paragogue) على اللغة اإلندكنيسية أبشكاؿ تغَت الصوت يسمى بػ براجوج
" كتب يف الكتابة الَلتينية كيف ىذا البحث كجدت الباحثة كلمة ٜٔأكثر يف هناية الكلمة.  bint "بِْنته

يف هناية الكلمة ىناؾ إضافة  .binti نيسية  ىيبينما يف الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندك 
 حبيث تصبح كلمة العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية"bint" إىل كلمة/  i/  صوت. إضافة األخَت

"binti" . ككذالك يف الكلمة " َكْقته " كتب يف الكتابة الَلتينيةwaqt كيف الكلمات العربية الداخلة
إىل  /  u/  يف هناية الكلمة ىناؾ إضافة صوت. إضافة األخَت، Waktuيعلى اللغة اإلندكنيسية  ى

. إضافة الصوت يف Waktu  حبيث تصبح كلمة العربية الداخلة على اللغة اإلندكنيسية" waqt"كلمة 
 هناية ىذه الكلمة يضيف َجاال للصوت التاتج كسهولة يف النطق.

 
 (Disismilasi) ديسيمالسي (9)

 ديسيمَلسي :ٓٙاجلدكاؿ 
 رقم مفردات الكتابة يف الالتينية الكلمات الداخلة حتليل

تغيَت الصوت مشابة بُت  Logat Lugah  لَُغةه ٔ 

                                                             
19 . Monika Sitompul, Perubahan Bunyi Protu Austronesia ke Bahasa Batak Toba. , h. 20 
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/ o/ اىل صوت /uصوت /
 لكن ىي أصوات خمتلفة

تغيَت الصوت مشابة بُت 
/ e/ اىل صوت /aصوت /

 لكن ىي أصوات خمتلفة

Sejarah  Syajarah  َشَجَرةه ٕ 

 
ربية الداخلة يف مفردات اللغة العربية يف كتب الدرس مها كلمة "لَُغةه" ك" كجدت الباحثة الكلمات الع

بينما يف الكلمات العربية الداخلة على اللغة  lugah َشَجَرةه". كلمة "لغة" " كتب يف الكتابة الَلتينية
 ىذا الصوت ال تشابة يف الكلمة/، o/ اىل الصوت/  u/ تغَت الصوت، logat اإلندكنيسية  ىي

lugah يف الكتابة الَلتينية، يف الكلمات الداخلة، تغَت ىذا الصوت إىل /o / ىو صوت اإلندكنيسية
ككذالك يف ، "logat"حبيث يصبح يف الكلمات الداخلة ىي ٕٓ،اليت ليس ذلا مقابل يف اللغة العربية

داخلة على اللغة بينما يف الكلمات العربية ال syajarah الكلمة " َشَجَرةه"  كتب يف الكتابة الَلتينية
 ىذا الصوت ال تشابة يف الكلمة/، e/ اىل الصوت/  a/ تغَت الصوت. Sejarah اإلندكنيسية  ىي

syajarah يف الكتابة الَلتينية، لكن يف الكلمات الداخلة، تغَت ىذا الصوت إىل  /e / حبيث يصبح يف
ابقنا، كلكن نظرنا ألف عملية كاف الصوَتف يف ىذا التشوه متماثلُت س .Sejarahالكلمات الداخلة ىي

 ٕٔ.تغيَت الصوتيات ادلوجودة ىي أصوات خمتلفة
 (Metathesis)  ميتاتيسس (11)

 ميتاتيسس :ٔٙاجلدكاؿ 
الكلمات  حتليل

 الداخلة
الكتابة يف 

 الالتينية
 رقم مفردات

يف البداية أصبحت ىذه الكلمة  Seluar  Sirwāl  ِسْرَكاؿه ٔ 

                                                             
20 . Nasaruddin  , علم األصوات لدارس اللغة العربية من اإلندكنيسيُت ,h. 195 
21 . Muhammad Afif Amrullah, " تغيَت فونيمات اللغة العربية ادلستعارة يف اللغة اجلاكية.", h. 75 
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 إىل الصوت/  i / ضعيفة من الصوت
 /e  ،/حبيث تشكل كلمة sirwal  ،

  seluar مث تغَتت إىل كلمة
 

 
ميتاتيسس ىو تغيَت يف موضع احلركؼ أك األصوات أك ادلقاطع يف الكلمات. كجدت الباحثة الكلمة 

" كتب يف الكتابة الَلتينية بينما يف الكلمات sirwāl العربية الداخلة كاحدة فقط، كىي كلمة " ِسْرَكاؿه
يف البداية أصبحت ىذه الكلمة ضعيفة من .Seluar خلة على اللغة اإلندكنيسية  ىيالعربية الدا

ككانت  seluar مث تغَتت إىل كلمة،  sirwal حبيث تشكل كلمة/،  e/  إىل الصوت/  i /الصوت 
ٕٕ.serawal ىناؾ أيضنا اختَلفات يف أشكاؿ أخرل، كىي

 

                                                             
22 . Syamsul Hadi, Kata-Kata Arab dalam bahasa Indonesia, h. 64 


