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 مساخلاالفصل 

 امتختاال

  البحث خالصة - أ
تغيريًا صوتًيا يف الكلمات العربية الداخلة  13والنتائج من هذا البحث هي أن هناك  -1

مفردات موجودة يف الكتاب  53على اللغة اإلندونيسية من اللغة العربية ادلكتسبة من 

ناك العديد من ويف قسم تغيري الصوتيات العربية إىل اللغة اإلندونيسية، ه العربية.

  17" دبفردات إمجالية مكونة من hالتغيريات يف صوت "التاء ادلربوطة" إىل صوت "ه/

. بينما مل يتم العثور يف هذا البحث على التغيري يف صوت "ظ" إىل الداخلةكلمة 

 ".k"، ومل يتم العثور على تغيري صوت "خ" إىل "ك/l"ل/

( ختفيض مزدوج 2كلمات )  11إىل ( لينيسي يصل 1توجد أشكال تغيري الصوت ) -2

( أبوكويب يصل إىل  4كلمات )  3( أابريسيس بقدر 3كلمات، )  8متناسق يصل إىل 

كلمات   6( تقوية الصوت على 6كلمة )  48( سينكويب كما ما يصل إىل 5كلمتني )

( 11كلمات براجوج )  3( 9كلمات إيبنتيسيس )  6( 8( كلمتان ارختاء صويت )7)

من نظرية  و . ( ميتاتيسيس على قدر كلمة واحدة11كلمتني   وديسيمالسي على قدر

كرويل اليت دتت طرحها يف هذا البحث، كانت التغيريات األكثر شيوًعا يف شكل 
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كلمة، ومل يتم العثور على الكلمات   48الصوت يف اإلغماء )سنكوف( دبا يصل إىل 

يف هذا  الداخلة أشكال تغري الصوت ابلتشبه ) أسيميالسي( ومونوبتنجيساسي

حدثت أشكال التغيريات الصوتية يف عدة كلمات كذالك ادلفردات، وبعضها  البحث.

حدثت تغريات صوتية أكثر من مرة، أي مرتني إىل ثالث مرات تغريات يف الصوت، 

كلمة واحدة حدثت لثالثة أشكال صوتيني و  كلمة حدثت تغيريين  16وكانت هناك 

 من التغريات الصوتية.

 ثتوصيات البح - ب

يرجى أن يكون هذا البحث مفيًدا للباحثة نفسها يف تعميق معرفتها عن التغريات  -1

اليت حتدث يف اللغة اإلندونيسية، حبيث ميكن الفهم أن  الداخلةالصوتية للكلمات 

 أتثري اللغة العربية يف ادلفردات اإلندونيسية كبري جًدا ومت استخدامها يف احلياة اليومية.

هذا البحث مفيًدا للمعلمني، أي يتم استخدام هذا البحث كمرجع يرجى أن يكون  -2

معريف يف مساعدة ادلعلمني على تدريس ادلفردات العربية، خاصة على مستوى ادلدرسة 

م ياالبتدائية، حىت يرجى أن يكون هذا البحث مفيًدا للطالب يشعروا ابخلوف عند تعل

 يسية تتأثر ابللغة العربية.اللغة العربية، ألن الكثري من ادلفردات اإلندون
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كما أتمل الباحثة يف احلصول على اقًتاحات من القراء خبصوص كتابة هذا البحث  -3

من حيث اللغة وحمتوى البحث وكذلك مراجع البحث حىت يصبح هذا البحث 

 أفضل.


