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 ملخص 

 نجاموسانج تباكيتا  بقريةالعربية  إلىاللغة السوندانية فى  الصوتي تدّخلال
 إعداد
 ليفيانا

أف  لػػػكال . كالق اعػػػد الصػػػ ي إضلػػػراؼ تثػػػر دانينينالسػػػ   بػػػادلم    العربيػػػة ةال  مػػػ الػػػم    إف
ال غػػػة  الصػػػ ي تػػػدٌ   يسػػػ   اإلضلػػػراؼ ىػػػكا. ل مػػػم    ال غػػػة كق اعػػػد األجبديػػػة تمػػػ  ر ال  مػػػةت ػػػ  

 منطقػة يف قػ تك  الم ػ نجك اجلػاكيني دانيني ك نالسػ  بػني  دليػ  ىػ نج با يماال قرية .العربية إذلالس ندانية 
  بقريػػػةالعربيػػػة  إذلال غػػة السػػػ ندانية  الصػػػ ي مػػدٌ  ( كيػػػك  ػػػ   الُشػػػ  ة ال وػػػ  ىػػ  كادلليمػػ . 
؟  نجبػاكيما  بقريػةالعربيػة  إذلال غػة السػ ندانية  الصػ ي تػدٌ  ( مػا الع امػ  الػس تسػ   ِ؟ نج بػاكيما

 .الص ي تدٌ  ك دلعرفة الع ام  الس تس    الص ي تدٌ  ىدؼ ىكا ال و  ى  دلعرفة أ  اؿ 
نج باكيما  بقرية كالـ  ى ال و  ىكا  ياناتكال. ن عيال  صفيال حب  ى  ال و  ىكا

 ادلقاب ة طريقةب ال يانات مج  طريقة تسمخدـنج. باكيما  بقرية ىي هبا اخلاصة ال يانات كمصادر
 .كرس  اإلسمنماج ال يانات بمخفيض ال يانات رب ي  تسمخدـ ك. ال  ائقك  كادلالحظة

مفردات السندانية اذل العربية كىي زبفيض الص ي مث   ادلفردات يف النمائج ال و  ىناؾ ا
 <–   ج  /s/ -> /ts/دًكر تق ي  األص ات< - ًذكر( ُ ادلفردات يف/dz/ -> /d/ تق ي  األص ات

( ْ) / د< /- /ذ/حرؼ ( ّ)/ س< /-/ ص/ حرؼ( ِ)/ ق< /- /ح/ حرؼ ,ت ادؿ احلركؼ .س ج
 (ٖ/)ت< /-/ د/حرؼ  (ٕ/ )س/ <- /ش/حرؼ  (ٔ/ )س/ <-/ ث/ حرؼ( ٓ/ )ؾ< /-/ ؽ/حرؼ 
 ،نجباكيما  قرية يف الص ي مدٌ  لا تس   الس الع ام أما  .pe <-/ ؼ/  (ٗ/ )ح< /-/  خ/  حرؼ
ي  ف  /ؼ/ األجبدية ا مالؼ( ِ /ت/ي  ف  /د/ادلثاؿ ى  ة اجملاكر  احلركؼادلخارج  م ق ( ُ: ىي
pe)) ّ )د/ي  ف  /ذ/ األـ ال غة أ ك يم ( ْ / س/ي  ف  /ش/ احلركؼ تشابو./ 

 .اللغة العربية, لغة السوندانيةالصوتي, ال تدّخلال :المفاتيح الكلمات
 

  



 

 

  



 

  



 

 شعار

 

ـى اأٍلىٍْسىاءى   ى ىٰ كىعى َّ ى ٰادى
ًء ًإف كيٍنميٍ  كي َّهىا ُثيَّ عىرىضىهيٍ  عى ىى ٱدل ًة فػىقىاؿى أىنًٍ ئي ين بً ىْسىاًء ىٰىؤيالى ًئ ى

صىاًدًقنيى 
  (ُّ)ال قرة:  .ُ

  

Artinya :Dan Dia ajarkan    kepada Adam nama-nama (benda) 

semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para 

malaikat seraya berfirman, “sebutkan kepada-Ku nama 

semua (benda) ini, jika kamu yang benar”. 

 

 

  

                                                             
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: CV 

Diponegoro, 2005), h. 326. 



 

 

 إهداء

  ىديت ىكه الرسالة الع مية إذل:هلل احلمد ك الش ر ي يق ع ى مجي  نعمو ف

أح هما ح ا مجا الكاف كالدم احمل  باف أيب احلاج إيفندم ك أمي احلاجة ىاياين  .ُ

يدع اف ك  جعاين لنجاحي حىت أسبمت ع ى كمابة ىكه الرسالة الع مية. ك لع  أف 

 يرضا خبط اي ع ى ىكا النجاح.

 لزكجي احمل  ب زلمد إحساف ىيدر ع ى أنو قد أعطاين احلماسة, كالدعاء, كاحمل ة.  .ِ

ى دكاف  ك  أ  اين, أ ي ك ر أريس ك أ ت صغرم رصلي ك ري ،   را ع    .ّ

 احلماسة ك الدعاء ألك ف شلمازة.

م ي لنا ن  ف زمالئي االعزاء أ  رى  ع ى السركر ك الفرح ك احلزف قمنا مجاعة أ  .ْ

 من الناجوني.

 جامعس احمل  بة رادين إينماف الم  نج اإلسالمية احل  مية. .ٓ

 
 

 

  



 

 

 ترجمة الباحثة

مػػػػن سػػػػ مم ر  ٓالمػػػػاري   يف صلػػػػام ساديريػػػػة تدبنج بػػػػاكيمايف قريػػػػة   تكلػػػػد، ليفيانػػػػا

 .، اإلبنة اآل رة من مخسة إ  ة ك اس  أيب إيفندم ك أمي ىاياينـ ُٔٗٗ

 ََِِسػػنة  نجبػػاكيما ُبػػدأت الدراسػػة ال احثػػة يف ادلدرسػػة االبمدائيػػة احل  ميػػة 

الم ػ نج  ُث اسػممرت ال احثػة اذل الدراسػة الدينيػة ل  نػات ادلم سػطة اإلسػالميةََِٖحػس 

 ىف اجلامعػة راديػن إنمػاف هادراسػم .. ك بعػد ذلػ  اسػممٌرت ال احثػةَُِْسن ات حىت  ٔ

ىف  كالمع ػػي  بيػػةك يػػة ال ٌ   د  ػػت اذلـ. ك  َُِْ بدايػػةن سػػنةى  ػػ ج مال اإلسػػالمية احل  ميػػة

 . ال غة العربية تع ي  قس 

 

  



 

 

 تقديركلمة الشكر و ال

تقػدر ع ػى   محدا هلل عز ك ج  ع ى مجي  النع  ال ثرة الس أعطاىا ل  اح  حػىت

كمابة ىكه الرسالة الع مية، ك اسمطاعت ع ى اإلسباـ كما يػراـ. ك الصػالة ك السػالـ ع ػى 

النيب الشريك زلمد ص ى اهلل ع يو ك س  ، ك أصوابو ك آلو ك من ت عو بإحسػاف إذل يػـ  

 الدين.

ىػػػػػكه الرسػػػػػالة الع ميػػػػػة إلسبػػػػػاـ الشػػػػػركط ل وصػػػػػ ؿ ع ػػػػػى الدرجػػػػػة اجلامعيػػػػػة األكذل ك ىػػػػػي 

  رية من ك ية ال بية ك المع ي  جامعة رادين إينماف الم  نج اإلسالمية احل  مية.ال  ال

 ف هكه ادلناس ة ت ٌد أف تقٌدـ ال اح  جزي  الش ر كالمقدمي إذل سادات األفاض : 

األسماذ الدكم ر احلاج  ر األن ار، ادلاجسمر كعميد ك ية ال بية ك المع ي  جبامعة  .ُ

 اإلسالمية احل  مية الم  نج.رادين إينماف 

الدكم رسػػػفرم ادلاجسػػػمر، كػػػرئيس قسػػػ  تع ػػػي  ال غػػػة العربيػػػة جبامعػػػة راديػػػن إينمػػػاف  .ِ

 اإلسالمية احل  مية الم  نج.



 

  ، ادلاجسػػمرزلمػػد عفيػػك أمػػراهللكادلشػػرؼ األكؿ ك   الػػدكم ر ذكاحلنػػاف، ادلاجسػػمر .ّ

ل مابػػة ىػػكه  الم جيهػػات ػػ را جػػزيال ع ػػى مجيػػ  اإلر ػػادات ك كادلشػػرؼ الثػػاين 

 .الرسالة الع مية

 ىيئة احملاضرين ك األساتكة جبامعة رادين إينماف اإلسالمية احل  مية الم  نج. .ْ

 مجي  الناس الكين ساعدكاين إلسباـ ىكه الرسالة الع مية أكدى    را جزيال. .ٓ

كع ال احػػػ  أٌف ىػػػكا ال وػػػ  ال يػػزاؿ بعيػػػد مػػػن ال مػػػاؿ ك الصػػػ اب. ك هبػػكا 

قػػد ك االق احػػات ل مشػػجي  ك اإلسبػػاـ دبجػػرد الرجػػاء أف ينمفػػ  ىػػكا ال وػػ  فرجػػى الن

 ل قارئني.

 ـ َُِٗيناير   ،الم  نجندار ب 

        ةال احث

 

 ليفيانا              
 ََُُُُُِْٔ         
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 أ .............................................................. صفحة الموضوع
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 ه ......................................................................... رشعا
 و ......................................................................... إهداء

 ز ................................................................. ترجمة الباحثة
 ح ........................................................ تقديرالشكر و كلمة ال
 ط ........................................................................ فهرس

 ل  ................................................................ قائمة الجداول
 ى .................................................................. قائمة الصور

 م .............................................................. قائمة الملحقات
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 29 ............................................... الفنولوجيا واألصوات .ب 
 29 ...................................... الفن ل جيا كاألص اتمفهـ   .أ 
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 48 ......................................................... ن ع ال و  .أ 
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 50 .................................................. طريقة مج  ال يانات .ج 
 54 ................................................. رب ي  ال ياناتطريقة  .د 
 56 ................................................ ا م ار صوة ال يانات .ق 

 تحليل و مناقشة البحث : رابعالباب ال
 58 ...................................................... الصوتي التدّخل .أ 
 59 ................................................... . تخفيض األصواتب  

 59 ............................................. (Dzikir – Dikirذكر ) .ُ
 59 ............................................ (  Adzan- Adan) أذاف .ِ
 59 ............................................. .(Tsalju- Salju  ج ) .ّ
 60 ......................................... (.kursiyy- Korsiكرسي ) .ْ

 01 ...................................................... . تبادل األصواتج
 60 ................................................. (h)  ي  نو / (ḥ)  ح/ .ُ
 60 ................................................ (s) س/ ي  ف/ (ṣ) ص/. ِ



 

 2ٔ .................................................. (d)  /د/ ي  ف/ (ż) ر/.ّ
 ِٔ ................................................ (k)  /ن /ي  ف (q)  /ق4. /

 ّٔ ................................................. (s)/ س/ ي  ف/ (ṡ) س/.5
 ْٔ ............................................... (s) /س/ ي  ف / (sy) ش6./
 ٓٔ .................................................. (t) د/ ي  ف/ (d) د/. ٕ

 ٓٔ ................................................ (ḥ)  /ح/ي  ف(hk) /ر/. ٖ

 ٔٔ ................................................. (P)  ي  ف / (f)  ف/. ٗ
 ّٖ ....................................................... لصوتيّخال لتداتسبب .د

 

 االختتام: الخامسالباب 
 ٖٓ ........................................................... االسمن اط . أ
 ٕٖ ......................................................... االق احات . ب

 مراجع البحث
 الملحقات

 

 

 

 

 

 

  



 

 قائمة الجداول

 

  ٖ ................................ : ترمجة ال غة االتنية إذل الس ندانية  ُ.ُاجلدكؿ 

  ٗ ...............................................  الص ي المدٌ   : ِ.ُاجلدكؿ 

  ْْ ............................................ : ع ةال غة الس ندانية  ُ.ِ اجلدكؿ

 ْٔ .....................................  الس ندانية حركؼ الس رم : ِ.ِاجلدكؿ

 ْٔ ...................... من الص ت الس ندانية  ngalagenaحركؼ  :  ّ.ِاجلدكؿ

 ْٕ ........................ من الص ت ادلصاصة  ngalagenaحركؼ  :  ْ.ِ اجلدكؿ

 ْٕ ................................................ : ىجائية االتينية  ٓ.ِاجلدكؿ 

 ٖٓ ............................................... الص ي  : المدٌ   ُ.ْاجلدكؿ 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 قائمة الملحقات
 

  و ال:  هادة ُادل وق 

 معريك قرية كيمابانجال م ض ع: ِادل وق 

  يانات ال ةبطاق: ّادل وق 

 جملمم  كيمابانج: إر ادات ادلقاب ة ْادل وق 

 : ت  يق أنشطة رلمم ٓادل وق 

 

  



 

 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

تعريفات ال غػة كفقنػا ال غ يػة ممن عػة ل غايػة، ل ػن تنػ ع ىػكه المعريفػات ال يعػ  أف 

ب  مفي ػد  ال غة ليست كاضوة. يف ال اق ، ىكا المن ع سي ضح ط يعة ال غة بسػ   المنػ ع.

Bloomfield ػػ   يف رمػػزم كنظػػاـ ال غػػة اذلي  ػػي ةال غ يػػ كاحػػدة مػػن الشخصػػيات ىػػي  

 .الػػ عض بعضػه  مػ  ل مفاعػػ  اجملممػ  يسػػمخدمها( arbiter) تعسػفية أصػ ات
2

كمػػا رأم  

ال غػػة ىػػي نظػػاـ تعسػػفي لرمػػ ز ال ػػالـ الػػس يسػػمخدمها  Ronald Wardaught رنالػػد كردكغ

 .ال شػر ل م اصػ 
3

االسػمنماج أف ط يعػة ال غػة منهجيػة كتعسػفية مػن ىػكه المعريفػات، ؽل ػن  

  يف      طاب كرم ز، ك داة ت اص  ل جمه ر ل مع ر عن ن اياى  كأف ارى .

. ال شػػػرية ال غػػػة مسػػػمخدمة كتطػػػ ر لنمػػػ  كفقنػػػا ةكالمطػػػ ر  ةالنمػػػ   حقيقػػػة ىػػػي ال غػػػة

 مػػػ  كديػػػ ،  قػػػايف كمخ ػػػ ؽ اإلنسػػػاين االممػػػداد قػػػ ة إذل احليػػػاة يف ال غػػػة حقيقػػػة تضػػػيك

 عػػن فصػػ ها ؽل ػػن ال كفػػ  كت ن ل جيػػا ع ػػـ   ػػ   يف عظيمػػة أعمػػاؿ إنمػػاج ع ػػى القػػدرة

                                                             
2
 Atin Nuryantini, Analisis Kontrastif  Fonem Bahasa Arab Dan Bahasa Sunda Serta 

Implikasinya Dalam Pengajaran Bahasa Arab‟‟. (Yogyakarta: UINSUKA, Skripsi, 2012), h. 1 
3
 Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran Bahasa  Arab, (Bandung:Remaja: 

Rosdakarya, 2014), h. 8 



 

 .ادلسػػػمخدمة ال غػػػة دكر
يف ال قػػػت احلاضػػػػر، تطػػػ ر ال غػػػة سػػػريعة جػػػدنا يف رلػػػاؿ الع ػػػػـ  4

كالم ن ل جيػا. ؽل ػػن أف تمسػػ   جهػػات االتصػػاؿ يف رلػػاالت السياسػػة كاالقمصػػاد كالع ػػـ  

كغرىا يف ت  ر لغة ما ب غات أ رل. ال ؽل ػن ذبنػ  عم يػة المفاعػ  بػني ال غػات مػن ق ػ  

كث تغيػػرات الصػػ ت يف م ػػ ات ، حبيػػ  ي ػػ ف ىنػػاؾ تػػ  ر حلػػدB1ني بال غػػات ادلم  مػػ

   .B2الص ت 

يف النظػػػرة ال غ يػػػة االجمماعيػػػة،  Mackey dan Fishmanرأم م ػػػي كفيشػػػمني 

المنػػػاكب مػػػ  ىف موػػػدث دبع ػػػى أاػػػا اسػػػمخداـ لغمػػػني   يػػػةال غبشػػػ   عػػػاـ، تعريػػػك  نائيػػػة 

أف يػمقن ال غمػني. أكالن، لغمػو اخلاصػة أك  الشػخ لغمني، غلػ  ع ػى  لالسمخداـ اآل رين.

 اسمخداـ ال غمني ؽل نالكين  الشخ (. B2( ، كالثانية ىي لغمو الثانية )B1لغمو األكذل )

 .dwibahasawan ىيبال غة اإلندكنيسية  bilingualىي 
5  

ا B1 الشػػخ  إتقػػاف ؽل ػػن بالم كيػػد  تسػػمى أف ؽل ػػن حبيػػ  األـ لغػػة ألاػػا جيػػدن

 ىػػػي ال غػػػة  نائيػػػة أف الشػػػهر، كمابػػػو يف Bloomfield ب  مفي ػػػد يقػػػ ؿ. bilingual  خصنػػػا

 ب  مفي ػػػػػػدإذا, كمػػػػػػا رأم  6."مو ممسػػػػػػاك  بشػػػػػػ   لغمػػػػػػني اسػػػػػػمخداـ ع ػػػػػػى ادلػػػػػػم    قػػػػػػدرة"

Bloomfield ال غػػة ة ػػخ  مػػا يسػػمى  نائيػػ (bilingual)  اسػػمخداـ لغمػػني  ؽل ػػنإذا كػػاف
                                                             

4
Ibid., h. 9 

5
 Abdul Chaer dan Leonie Agustina, sosiolinguistik  Suatu Pengantar,  (Jakarta: Rineka 

Cipta. 1995), h.112 
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 Ibid., h. 113 



 

B1  كB2  مػػػػػػ  درجػػػػػػات جيػػػػػػدة ع ػػػػػػى قػػػػػػدـ ادلسػػػػػػاكاة. لقػػػػػػد   طػػػػػػرح مفهػػػػػػـ  ب  مفي ػػػػػػد

Bloomfield مػػن األ ػػخاص، ألنػػو أكالن، كيػػك ؽل ػػن قيػػاس  كادلشػػ  ة شػػ  كثػػر مػػن ال

ال غمني الس تسمخدمها؛  انيان، من ادلم ن ىناؾ ممودث ع ى  من الشخ قدرة النفس 

  ػػافؽل. إذا كػػاف كجػػدت مػػا نػػادرا ىنػػاؾ كػػاف لػػ  حػػىت .B1ككػػكل   B2ؽل نػػو اسػػمخداـ 

 لػمع   الفرصة بنفس الشخ  ىكا يممم  فوينئكو  ،بش   جيد B2 ك B1 إتقاف شخ ال

  .هماكاسمخدام ال غمني

 أكثػر فػإف لػ بيس، سػينا ابػن نق هػا الػس  Harding dan Rileyكراي ػي ىػاردينج رأم

 األرض ىػكه ع ػى النػاس معظػ  أف يعػ  كىػكا ب غمػني، يموػد  ف العػادل س اف نصك من

 أكثػػػػر أك ال غػػػػة يسػػػػمخدم ف الػػػػكين األ ػػػػخاص. لالتصػػػػاؿ ك سػػػػي ة لغمػػػػني يسػػػػمخدم ف

 بػػني االتصػػاالت .ال غػػة  نائيػػة اتصػػاؿ جلهػػات ككػػالء احلقيقػػة يف سلم فػػة ألغػػراض بالم ػػادؿ

 ق اعػػد تط يػػق يف مظاىرىػػا تظهػػر كالػػس ادلم ػػادؿ، المػػ  ر تسػػ   تسػػمخدمهو الػػس ال غمػػني،

. ذلػػػػ   ػػػػالؼ ربػػػػدث أف ؽل ػػػػن أك ثانيػػػػةال لغػػػػة اسػػػػمخداـ يف( األـ ال غػػػػة) األكذل ال غػػػػة

بم ػػ   كيعػرؼ ال غػػة، اسػمخداـ يف المشػػ ي  إذل يػؤدم أف ؽل ػػن بالمنػاكب ال غػػة اسػمخداـ

 . بالمد ٌ احل  تسمي 
7

 

                                                             
7
 Muhammad Ibnu Sina Lubis, Interferensi Fonologi Bahasa Indonesia  ke Dalam  

Bahasa Arab‟‟ . (Skripsi program studi sastra arab USU, Medan,2014), h. 14 



 

أف نػككر تغيػرا يف نظػاـ ال غػة  Weinreichتسمخدـ اصمالح المػدٌ   أكال بػ ينريج 

  ف ب غمػػني.ادلم  مػػيف اتصػػاؿ مػػ  كجػػ د ال غػػة مػػػ  عناصػػر ال غػػة األ ػػرل الػػس يؤديهػػػا 
8

 

ىػ  االرت ػاؾ يف الموػدث ع ػى حػد سػ اء مثمػرة كقػادرة , Nababanالمػدٌ   كمػا رأم ن ابػا 

 ع ػى النػاس ادلمػدينني.
يشػر إذل رأم  Abdul Hayiك رأم أ ػرم عػن المػدٌ   ع ػد احلػي  9

ؽلثػػ  عق ػػة نميجػػة عػػادة اسػػمخداـ ال غػػة األـ )ال غػػة األكذل( يف  المػػد  فالػػداف كيصػػ غ أف 

 .إتقاف ال غة ادلسمفادة )ال غة الثانية(
10

 

 ال غػة يف تط ير ال غة. المدٌ   ى  أك  األعراض اإلضلراؼ, أى  ك د ادلهيمن ىف

 ،المػدٌ   مػن فصػ ال ؽل ػن الىف تط يرىػا  العربيػة، ال غػة مثػ  بادلفردات غنيةالس  ال  رة،

 المػدٌ   أعػراض ذبنػ  يصػع . ادلاضلػة ال غػة بيئػة كط يعػة بثقافة ادلمع قة ل مفردات  اصة

 ب غة   منيادلم س  ؾ عن ينفص  ال المدٌ   أعراض حدكث أف كما. أ رل إذل لغة من

 .ادلسم  
11

 يمػ  ر حػس معينػة ال غػة اسػمخداـ ع ػى   مػنيادلم قػدرة إذل  المػد ٌ  سػ   يع د 

 الػس كت ػ ( B2) ثانيػةال  غػةال اسػمخداـ يف  المػد ٌ  ىػكا ػلدث. أ رل ب غات   م فادلم

  .األـ ال غة أك األكذل ال غة ىي الثانية ال غة يف المدٌ  
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 : أن اع  ال ةالمدٌ   إذل  Abdul Chaer dan Agustinaحدد ع د اخلر كأغ سمنا 

 األص ات ع   رلاؿ يفالمدٌ    . أ

 صػ ت) ال ػالـ بػني الفػرؽ يػدرس كع ػ ىػي   األصػ ات ع ػ  رلػاؿ يفالمدٌ   

 .بادلم    ادلسمخدمة ال غة اسمخداـ يف( ال غة

 المش   رلاؿ يفالمدٌ     . ب

. ادل صػػقات مػػ  ال  مػػة تشػػ ي  كجػػ د تفسػػر الػػس المشػػ   رلػػاؿ يفالمػػدٌ   

 .أ رل ب غات ك مات لم  ين ال غ ية ادل صقات تيسمخدـ

 اجلم ة بناء رلاؿ يفج. المدٌ   

 بنيػػػػة ال غػػػػة يف ي ػػػػ ف عنػػػػدما ػلػػػػدث الػػػػكم اجلم ػػػػة بنػػػػاء رلػػػػاؿ يفالمػػػػدٌ   

12.اجلم ة
 

 تعػػ  fon ك مػػة مػػن ىػػي إنضػػماـ (fonologi) األصػػ ات ع ػػ  مػػن ال  مػػة أصػػ 

 اذلرمػػي المس سػػ  مػن أساسػػي جػػزءىػي  األصػػ ات ع ػػ  ،"الع ػ " تعػػ  logi ك" الصػ ت"

 األدكات تنمجهػا الػس ال غة أص ات كػل   كيمودث كيناق  يدرس الكم ال غ ية ل دراسة

 .ال شػرية ال ػالـ
 أفػراد بػني اتصػاؿ أداةال غػة ىػي  Gorys Keraf كمػا رأم غػري  كػرؼ13
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 Abdul Chaer, Fonologi Bahasa Indonesia, ( Jakarta: PT Rineka Cipta , 2009), h. 1 



 

 .ال شػػرية األلفػػاظ تنمجهػػا صػػ تية رمػػ ز  ػػ   يف اجملممػػ 
14

غلػػ  أف ت ػػ ف ال غػػة صػػ تنا  

 أك رمػػزنا نفسػو الصػ ت ي ػ ف أف كغلػ  صػػ ت، أم فقػ  لػيس .ال شػرية األلفػاظ اينمجهػ

 النطػػػق عػػػن الناذبػػػة الع ػػػة أحػػػرؼ( ُ: )علػػػا ، حق ػػػني تمضػػػمن ال غػػػة أف يعػػػ  كىػػػكا رمػػػزنا،

 األ ياء أك كالس   الع ة حرؼ ص ت دارة بني عالقة ت جد حي  ادلعىن( ِ) ك ال شرم؛

 ، اخلمػس احلػ اس سبمصو الكم ، السم  جهاز ػلفز اىمزاز أيضنا ىي الص ت. سبث ها الس

 اسػمجابات أك فعػ  ردكد تسػ   الػس الص تية الميارات يف ادل ج د احملم ل ى  ادلعىن بينما

 .آ رين أ خاص من

 مػػن عػػدد ىنػػاؾ كطنيػػة، لغػػة أك رْسيػػة ك غػػة اإلندكنيسػػيةال غػػة  باإلضػػافة كبالمػػارل،

 مػػن أكثػػر ىنػػاؾ أف Kridalaksana كريدل سػػنا  ذكػػرت احلالػػة، ىػػكه يف. اإلق يميػػة ال غػػات

 ةكالصػػػيغ اخلاصػػػة ذلجمهػػػا منهػػػا كل ػػػ  إندكنيسػػػيا، مجه ريػػػة أراضػػػي يف إق يميػػػة لغػػػة ََِ

 .ادلخم فة
15

 

 ِٕ ح ارل هبا تم   . الس ندانية ال غة ىي إندكنيسيا يف اإلق يمية ال غات إحدل

 ال غػػػػة بعػػػد إندكنيسػػػػيا يف  ػػػي عنا األكثػػػػر الثانيػػػة ال غػػػػة كىػػػي  ال غػػػػة ىػػػكه  ػػػػخ  م يػػػ ف

 كتسػمخدـ تعي  الغربية جاكة يف جغرافية منطقة ذلا عرقية رلم عة ىي الس نداين. اجلاكية
                                                             

14Keraf, Gorys, Linguistik Bandingan Historis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1997), h.1 
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 مػػن ليسػػ ا أسػػالفو أف مػػن الػػرغ  ع ػػى ، حياتػػو يف ك قافمػػو السػػ داين اجملممػػ  كقػػي  معػػاير

 ُٔ.الس دانيني

 معظػػ  كيسػػمخدمها   هػػامؽل الػػس األـ ال غػػة أك األكذل ال غػػة ىػػي السػػ ندانية ال غػػة

 مػػػن ادلموػػػد ني غال يػػػة حيػػػ  قريػػػة ىػػػي كيمابػػػانج قريػػػة رلممػػػ 17.الي ميػػػة حيػػػا   يف النػػػاس

 ال غػػػػة مػػػػن الألصػػػػ ات  تػػػػد ٌ  إذل أدل شلػػػػا ال غػػػػة،  نائيػػػػة أاػػػػا ع ػػػػى كتصػػػػنك السػػػػ ندانية

 .كيمابانج قرية يف العربية بال غة الس ندانية

. تاصلػام سىف مديريػة  Limauيف ادلنمقػة ليمػ    اس  القرية ىي Ketapang كيمابانج

 قريػػػة سػػػ اف عػػػ ذب مػػػ ىػػػكه الع ا. السػػػ دانيني مػػػن ادلم  مهػػػا أحػػػد مػػػن القريػػػة الػػػىت غال يػػػة

 مػػن ذلػػ  مالحظػػة ؽل ػػن. سلالفػػاتاضلرافػػات ك   ػػ   يف العربيػػة ال غػػة   مػػ فيم كيمابػػانج

 ظػاىرة ع ى العث ر ؽل ن. العربية ال  مة نطق يف كيمابانج رلمم  يف األص ات ع   حي 

 لغمػػو هبػػا يموػػدث كمػػا العربيػػة ال غػػة بصػػ ت تنطػػق كأحياننػػا ، كيمابػػانج رلممػػ  يف المػػد  

 ال غػة إذل العربيػة األجبديػة احلػركؼ كتغيػر ، الصويوة العربية ال غة نطق مث  كليس ، األـ

 كيمابػانج قريػة اجملممػ  ع ػى( األـ ال غػة) األكذل ال غػة كت  ر ال يئية ل ع ام  نميجة الس ندية

  :المارل النو  ع ى األجبدية ص ت يغر ُث
                                                             

16 Garna, Judistira K,  Budaya Sunda, (Bandung: Lembaga Penelitian UNPAD, 2008), h, 
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 Dadi Sumardi,rt.al, Tata Bahasa  Sunda, (Jakarta: Departemen  Pendidikan  dan  
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 0.0جدول 
 العربية-السوندانية-الترجمة الالتينية

 س ندنية التنية عربية الرقم س ندنية التنية عربية الرقم
اى ,اً ,اي  0  A-a/, I-i, 

U-u 

A-a/, I-i, 

U-u 
 Th-th T-t ط 16

 

 Zh-zh D-d ظ B-b B-b 07 ب 0

 -A-„a/‟I„/„ عي /عً /عى /“عٍ  T-t T-t 08 ت 4

„i/‟U-„u 
A-a, I-i, 

U-u 

 Gh-gh G-g غ Ts-ts S-s 09 ث 3

 F-f P-p ؼ J-j J-j 01 ج 1

 Q-q K-k ؽ H-h H-h 00 ح 0

 K-k K-k ؾ Kh-kh H-h  00 خ 7

 L-l L-l ؿ D-d D-d 04 د 8

 M-m M-m ـ Dz-dz D-d 03 ذ 9

 N-n N-n ف R-r R-r 01 ر 01

 W-w W-w ك   Z-z J-j 00 ز 00

 H-h H-h ق S-s S-s 07 س 00

 apostrof ` ء Sy-sy S-s 28 ش 04

 Y-y Ye م Sh-sh s 29 ص 03

 Dh-dh D-d ض 01
 

   

 

   ٌ تػػػد إذل تػػػؤدم السػػػ ندية األجبديػػػة يف العربيػػػة األجبديػػػةاألصػػػ ات  يف المغيػػػرات

 كيمابانج قرية رلمم  ق   من العربية ال غة ال فظ يف ص تيةال تغيرات حدكث أك األص ات

 إزالػػػػة صػػػػ ت،ال زيػػػػادة  ػػػػ   يف    مػػػػم ب اسػػػػطة األصػػػػ ات بعػػػػض نطػػػػقال اتالمغيػػػػر  يف

 األصػػػػ ات مػػػػن أقػػػػ ل أصػػػػ اتنا تعمػػػػ الصػػػػ تية  األصػػػػ اتاألصػػػػ ات.  اتكتغيػػػػر  األصػػػػ ات



 

 أقػػ ل السػاكنة كاحلػركؼ ادلسػػممرة، األصػ ات مػن أقػ ل ادلث طػػة األصػ ات ت ػ ف. الصػاممة

 كاحلػػػركؼ العادليػػػة، األصػػػ ات مػػػن أقػػػ ل الشػػػف ية كاألصػػػ ات ال ؤريػػػة،  ػػػ و األصػػػ ات مػػػن

 يفنظػرا  الصػ ي المػ ىنيمػن  مثػاؿ ؽل ػن .ادلركزيػة الع ػة حركؼ من أق ل كاخل فية األمامية

  :أدناه اجلدكؿ

 0.0جدول 
 تدّخل األصوات

 ال مجة األص   تد ٌ   الرقم
1 Dikir  ذًٍكر Dzikir  

0 Baleg بىً ٍيغ Baligh 

3 Afdhal  ٍ اىٍفضى Apdol  

3 Jaman  زماف  Zaman  

5 Paedah فائدة Faedah 

0 Doa   ديعىاءه Du’â` 

 ك مػة يف ي جػد كالػكم/  d/  ص ت بال ص تت  ف /  dz/  ص اتاأل إضعاؼ

 ع ػة رؼاحلػ مم سػ ت ػ ف /  i/  ةمرتفع ع ة رؼاحل إضعاؼ. dikir إذل الضعيفة "الككر"

 /e  /، ك مػػػة يف كػلػػػدث balligh إذل غػػػرت الػػػس baleg، ك مػػػة كتصػػػ ح  afdhal ت ػػػ ف 

apdol  ك مػػػة يف ربػػػدث الػػػس المغيػػػراتأمػػػا afdhal تصػػػ ح apdol دبعػػػ  ضػػػعيفة، دثربػػػ 



 

 يف ػلػدث/  z/  من تغير ى  ك/  j/  الص ت تغير/.  d/  ص ت ص حت/  dh/  ص ت

 .".jaman " ك مة إذل  تمو ؿ غال ا الس "zaman" ك مة

 z/  الصػػ ت مػن أقػ ل/  j/  الصػ ت ،/ f/  الصػػ ت مػن أقػ ل p //  الصػ ت 

/  f / صػػػ تال تعزيػػػز ربػػػدث ،paedah تصػػػ ح اممصاصػػػها يػػػم  الػػػس faedah ك مػػػة يف /.

/  f /صػ تال. أصػ ينا إندكنيسػينا صػ تنا لػيس/  f/  الص ت أف تس  /  p/  ص ت يص ح

 ال  مػة، ت ػ  يف. ص ياأل إندكنيسي ص تال ى /  p /ص تال بينما قرض،ص ت ال ى 

/  ادلرتفعػة الع ة حركؼ يف أيضنا المغيرات ربدث/.  p/  يص ح/  f / الص ت تعزيز ىناؾ

u  / ادلعمدلة الساكنة ؼيص ح احلر  /o /، ا ك مػة تصػ ح ادلثػاؿ، سػ ي  ع ى du‟â ي ػ ف 

doa، ا اطلػػكؿ كال يالحػػظ إذا  سػػيم ررسػػ ؼ  اخلطػػ ت ػػ   ،األصػػ ات   ٌ المػػد ىػػكه  أحػػدن

 . كمابانج  رلمم  هب  يم    الس ةالعربي النطق يف غال نا

  تػػػػد ٌ  كجػػػػ د ،السػػػػ دانيني مػػػػن غال يػػػػةالػػػػدائرة الػػػػىت  أحػػػػد ىػػػػي كيمابػػػػانج رلممػػػػ 

 أ طػػػػاء سػػػ  الػػػس ت العربيػػػة ال غػػػة صػػػ تال نطػػػق يف السػػػ نديةادلم  مػػػني  مػػػن األصػػػ ات

 .اإلضلراؼ أك  تد ٌ  مش  ة ح ؿ   و ال احثة ل اىممت لكل ،.  غ يةال



 

 األمػػػ ر ت ضػػػيح فػػػ رادت ال احثػػػة غال نػػػا، ػلػػػدث  مػػػد ٌ ال أف قيقػػػةاحل إذل اسػػػمنادنا

 العربيػة، ال غػة ع ػى السػ ندنية ال غػة  مػد ٌ ال حػدكثعػن األسػ اب  ىيك   مد ٌ لبا ادلمع قة

 .العربية ال غة األص ات  مد ٌ ال أ  اؿ كككل 

 ب.مشكلة البحث

 خب فية ال و  السابقة, أف ادلش  ة ىف ىكا ال و  ع ى النو  المارل:  اسمنادنا

 ؟نجبام  كيمامجملال غة الس ندانية ع ى ال غة العربية  الص ي المدٌ  كيك      .ُ

مػػػػ   مجملالسػػػ ندانية ع ػػػى ال غػػػة العربيػػػة  الصػػػ ي المػػػدٌ  مػػػا الع امػػػ  الػػػس تسػػػ    .ِ

 ؟نجباكيما

 البحثج. هدف 

 ُث  جػ دة،ادل كحقػائق كبدع   و ال يف ربقيقو الىت المشديد أك لغايةا ى  اذلدؼ

 :ي ي كما ىي  و ال ىكا من ربقيقها يمعني الس األىداؼ

مػػ   مجملالسػػ ندانية ع ػى ال غػػة العربيػػة  ال غػػة يف الصػ ي المػػدٌ    ػػ   صػكك  .ُ

 .نجباكيما

مػػ   مجملالسػ ندانية ع ػػى ال غػة العربيػػة  ال غػػة تػدٌ   تسػػ   الػس الع امػػ  صػكك  .ِ

 .نجباكيما



 

 البحث فوائد. د

 ف ائد. كالعم ية النظرية الناحية من ف ائد ىكا ال و  نمائج تقدـ أف ادلم ق  من

 :ىي ال و  ىكا

 النظرية .ُ

 العربية بال غة األص ات ع   يف  اق ة نظرة ال و  ىكا يضيك أف ادلم ق  من

 أيضنا ال و  ىكا اسمخداـ ؽل ن. ع   األص ات تسميمها ؽل ن كالس

 العربية ال غة تع   يف ينشط ف الكين أكلئ  ك اصة ل قراء ل قراءة كم اد

 .عاـ بش   كاجملمم 

 عم ية .ِ

ا ال و  ىكا ي  ف أف ادلم ق  من  ل قراء بالنس ة  اصةن  ل مجمم ، مفيدن

 .كيمابانج قرية كرلمم  العربية بال غة كادلمع مني كادلربني احملمم ني كادلع مني

  مراقبة الكتابه. 

مراق ة  أم ال و ، هبكا ادلراق ة ال ماب بال و  الىت تمع ق زبصي  ىكه  

السابقة  بعض ال و  .ال و  ذلكا تقري نا شلا  ة أك تشابو أكجو ذلا الس السابقة ال و 

 Martina من بو القياـ الىت ذلا العالقة هبكا ال و  ىي عن تدٌ   األص ات الىت س ق



 

Kihi-Kihi اجلامعة ساـ رت الصلي دب ض ع " تدٌ   األص ات  طال ةكيهي,  كيهي مارتينا

 فيها كصك تدٌ   األص ات كس  ها.ال غة غ يال إذل ال غة ت ب  " 
18

 

 STKIP PGRI طال ة Dita Haryati mahasiswiالرسالة الع مية بإعداد ديما حريس 

JOMBANG  مدٌ   األص ات أيضا دب ض ع " تدٌ   األص ات ك تدٌ   عن الحبثت

 Expressادلعجمي ال غة الس ندانية ع ى ال غة اإلندكنسيا ىف ركبرؾ الي مية س ميدنج 

Edisi Juli-September 2012 "تدٌ    ك      فيها ت ني عن الش   المدٌ   األص ات

 ادلعجمي.
19 

قسػ  ال غػة  لػ اط Nurtaqwa Aminالرسػالة الع ميػة بإعػداد نػ ر المقػ م أمػني 

-بػػػ غيس لغػػػة يف المدٌ الألصػػػ ات كاألدب العربيػػػة جبامعػػػة مسػػػ ي  اندكنسػػػيا, دب ضػػػ ع "

    المدٌ   نػ عني : تػدٌ   لدينية" فيها ا UMI ك ية لطالب القرآف تالكة يف ماكاسار

 جزئي ك تدٌ   اجملم ع.
20
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 Martina Kihi-kihi, Interferensi Fonologis Bahasa Galela Ke Dalam Bahasa Tobelo‟‟. 

(Skripsi, Jurusan Sastra Indonesia, UNSRAT, 2015) 
19

 Dita Haryati,”Interferensi Fonologis Dan Interfernsi Leksikal Bahasa Sunda Terhadap 

Bahasa Indonesia Pada Rubrik Aneka Harian Sumedang Express Edisi Juli-September 2012‟‟. 

(Jurnal STKIP,2012) 
20
Nurtaqwa Amin, Interferensi Fonologis Bahasa Bugis-Makassar Dalam Pelafalan Al-

Qur‟an Bagi Mahasiswa Fakultas Agama UMI”. (Skripsi, Jurusan Sastra Arab, UMI, 2010) 



 

 الكتابة و. منهجية

 :أساس ع ى ال و  ىكا ذبمي    ك ام  منهجي بش  

 اخل فيػػػة: األكؿ: كىػػػي فرعيػػػة أقسػػػاـ مخسػػػة مػػػن تم ػػػ ف: مقدمػػػة:  البـــاب األول

. امساخلػ. ال و  ف ائد. الراب . ال و  ؼىد ؛الثال . ال و  مش  ة الثاين؛. ال و 

 .ال مابة منهجية مراق ة ال ماب كالسادس؛

 كتنقسػ  اذل قسػمني األصػ ات   ٌ المػد النظرم ت و  عن  إطار:  الباب الثاني

 .الس ندانية األص ات ك العربية األص ات دلناقشة كعلا

 م قػػػػ  ؛الطريقػػػػة تعريػػػك:  كىػػػػي ال وػػػ ، بطريقػػػػة يمع ػػػػق فيمػػػا:  البـــاب الثالــــث

 صػػػوة ا م ػػػار, ال يانػػات رب يػػػ  , طريقػػةال يانػػػات مجػػ طريقػػػة  ال يانػػات؛ كمصػػػدر ال وػػ 

 .ال يانات

 كيمابػػػانج، قريػػػة كصػػػك: كىػػػي فرعيػػػة، أقسػػػاـ  ال ػػػة مػػػن تم ػػػ ف:  البـــاب الرابـــع

 .اكأس اهب األص ات  المد ٌ     

 .كاالق احات االسمنماجات: فرعيني من يم  ف. اإل مماـ:  الباب الخامس

  



 

 الباب الثّانى

 اإلاطار النظري

 التدّخلتحليل  . أ
 التدّخلمفهوم  .0

 نظػػاـ يف تغيػر إذل ككرلػ ،المػدٌ   بإصػطالح Weinreichكيرصلػو  اسػمخدـىف أكؿ 

 م  مػػػ فادلم هبػػػا يقػػػـ  الػػػس األ ػػػرل ال غ يػػػة العناصػػػر مػػػ  ال غػػػة، ت ػػػ   جػػػ دب تمع ػػػق ال غػػػة

 بينمػػاك  بالم ػػادؿ لغمػني سػػمخدـت     الػػىتمػم ىػػي "bilingual" ال غػػة  نػائي    ادلػػم. ب غمػني

 ال غػػػػات مػػػػن العديػػػػد سػػػػمخدـت الػػػػىت    مادلػػػػ ىػػػػي " multilingualة "ال غػػػػ ممعػػػػدد    مػػػػم

 .أ رل لغ ية كمهارات ال غة  نائي ال الـ يف المدٌ   أحداث ربدث. ابدكرى
21

 

 عن اضلرافات ال غة أ  اؿ تسمخدـى   المدٌ   أيضا أف Weinreichكقاؿ كيرصلو 

 يف المػػدٌ  .  غػػةال مػػن أكثػػر يعػػرؼ    مادلػػ ألف ال غػػة لالتصػػاؿ كنميجػػة ادل جػػ دة ادلعػػاير

 ق اعػد تنوػرؼ ،المػدٌ   عم يػة يف. ال مابػة أك    الػم عنػد أ ػرل لغػة اذل  غةال اسمخداـ

 ال غػػة إذل األكذل ال غػػة مػػن عنصػػر أصػػغر حػػىت. األ ػػرل ةال غػػ تػػ  ر بسػػ   ال غػػة اسػػمخداـ

 .ال غة المدٌ   يس   أف ؽل ن الثانية
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 Abdul Chaer dan Leonie Agustina, sosiolinguistik  Suatu Pengantar  (Jakarta: Rineka 

Cipta. 1995), h.159 



 

 ىػػػػػػكا ػلػػػػػدث أف ؽل ػػػػػن المػػػػػدٌ   أف Poedjosoedarmoكمػػػػػا رأم ف ج سػػػػػ درم  

 ككيفيػػػة كاجلمػػػ ، ال  مػػات عػػػن المع ػػر كيفيػػػةكمػػػا   ال غػػة سػػػم ياتادل مجيػػ  ع ػػػى المػػدٌ  

 ىػػ  المػدٌ   أ ػػرل كبع ػارة معينػػة،   مػاتال إعطػػاء ككيفيػة كالمع ػػرات، ال  مػات ت ػ ين

 يف احلػاؿ ىػ  كمػا ،اعاليػ تنظيمان  ة غال يف عناصر دراجبإ تس  ها الس لألظلاط ترتي  إعادة

 .(ادلعجمية) ادلفردات كبعض كالنو ية، ادل رف ل جية كما ك ر األص ات
22

 

 لغػػة أك ادلصػػدر لغػػة: كىػػي الػػدكر، تػػؤدم عناصػػر  ال ػػة ىنػػاؾ ،المػػدٌ   عم يػػة يف

 حالػػػػة يف. االسػػػػمراد أك االممصػػػػاص كعنصػػػػر ،ةادلسػػػػم م لغػػػػة أك ةاالممصاصػػػػ لغػػػػة ،ةادلاضلػػػػ

 يف ال غة تص ح حني يف ،ةادلاضل لغةت  ف   غة, الما حدث يف ادلم ن من ال غة، االتصاؿ

 .ال غة اتصاؿ يف  ائ  حدث االسميعاب. ةادلسم م لغة ت  ف أ رل حالة

 ب نػو المػدٌ   Alwasilah  سػ ة أل يف Hortman dan Strok كسػ كؾ ى رسباف عرؼ

. ثانيػػةال ذلجػػة أك  غػػةال إذلاألـ   غػػةال أك ذلجػػة ال غػػة ال ػػالـ عػػادات إد ػػاؿ بسػػ    طػػ 

 ل غػػة( النطػػق) ال ػػالـ ىف تعػػ د ادليػػ الػػىت تسػػ   إذل كجػػ د   طػػ  ىػػ  المػػدٌ   مػػن الغػػرض

 السػػػابقة اآلراء ع ػػػى إذا. كادلفػػػردات كالق اعػػػد الصػػػ ت ةكحػػػد نطػػػق فيهػػػا أ ػػػرل، ب غػػػات

  :االسمنماج ؽل ن أعاله،
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 Soepomo Poedjosoedarmo, “ Interferensi Gramatikal Bahasa Jawa dalam Pemakaian 

Bahasa Indonesia Murid SD” (Laporan Penelitian, Yogyakarta: Depdikbud. 1989), h.53  



 

 .أ رل لغة إذل ال غة النظاـ تس   ظاىرة ى  المدٌ  ( أ

 ال ػػػالـ ألعػػػراض كنميجػػػة دثربػػػ ىتالػػػ ةال غػػػ االضلػػػراؼ ظػػػاىرة ىػػػ  المػػػدٌ  ( ب

(speech parole.) 

 .ال غة لعنصر كاحد كقت يف كنظاماف تط يق ى  المدٌ  ( ج

 أك لفظيػػػػا سػػػػ اء أ ػػػػرل، لغػػػػة إذل  غػػػػةال مػػػػن عناصػػػػر اسػػػػمخداـ ىػػػػ  المػػػػدٌ  ( د

 .كمابيا
23

 

 التدّخل. أنواع ِ

 ال غػػة، اتصػػاؿمػػن  نميجػػة ربػػدث الػػس االجمماعيػػة ال غ يػػات يفالعامػػة  ظػػاىرة ىػػ  المػػدٌ  

 ذبكب مش  ة ىكه. ةال غ ممعددة الىت ال الـ رلممعات يف أكثر أك لغمني اسمخداـ كىي

 اخلػ اء ىػؤالء الحظػاتادل مػن. خم فػةادل جهػات مػن مالحظػات تػ فر أاػا. ال غػ يني انم اه

 .المدٌ   من سلم فة أن اع تنش 

 إذل مخسة األن اع :  المدٌ    Ardiana, تنقس  ارديانا عاـ بش  

 مػػػػػػػن ادلسػػػػػػػمخدمة ال غػػػػػػػة  ػػػػػػػالؿ مػػػػػػػن  الثقػػػػػػػايف تػػػػػػػدٌ   تػػػػػػػنع س أف ؽل ػػػػػػػن. أ

dwibahasawan . ىف ال ػػػػػػػػػالـdwibahasawan األجن يػػػػػػػػػة العناصػػػػػػػػػر تظهػػػػػػػػػر 

 .جديدة ذبارب أك ظ اىر عن ل مع ر    ادلم جله د كنميجة
                                                             

23 A. Chaedar Alwasilah, Beberapa Madhab dan Dikotomi Teori Linguistik, (Bandung: 

Aangkasa, 1985), h.131 



 

 ذلػػا الػػس ال  مػػات اسػػمخداـ يف ػلػػدث الػػكم المػػدٌ   ىػػ  الػػدالرل المػػدٌ  . ب

 .ال غة يف ممغرات

 أك قػػػرض ك مػػة دمػػج  . القػػرض ك مػػة عػػن سبييػػزه غلػػ  معجمػػي،  تػػد ٌ . ج

 ال غػػػة مػػػن كجػػػزء المػػػدٌ   ق ػػػ ؿ ؽل ػػػن ال بينمػػػا ، الثانيػػػة ال غػػػة مػػػ  ت امػػػ 

 ال غػػػة يف األجن يػػػة ال غػػػة أك األكذل ل غػػػة ادلعجميػػػة العناصػػػر إد ػػػاؿ. الثانيػػػة

 .ل ق ق مثر أمر الثانية

 .ادلفص ي كالمع ر اإليقاؼ كإيقاع المج يد األص ات المدٌ   يشم . د

 .كالنو م كالع م ادل رف ل جي المدٌ   النو م المدٌ   يشم . ق
24

 

اذل  ال ػػػة أقسػػػاـ,  المػػػدٌ   تنقسػػػ  Aslindaا أسػػػ ند ىف Weinrichأمػػػا رأم كينػػػرج 

 ىي: 

 األص ات ع   رلاؿ يف المدٌ  . ُ

 طريػق عػن ال غػة ك مػات عػن    ادلػم يعػ  عنػدما األص ات المدٌ   ػلدث

 .أ رل ةلغا من ةال غ أص ات إد اؿ

 ادلعجمي رلاؿ يف المدٌ  . ِ
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 Ngatipan, Interferensi  Dalam Kemahiran  Kalam Dan Qira‟ah Siswa  Mts Negeri  

Rongkop Gunung Kidul ‟‟. (Yogyakarta: UINSUKA, Skripsi, 2014), h. 17 
 



 

 dwibahasawan  ػخ  يمضػمن عنػدما يادلعجمػ رلػاؿ يف المػدٌ   ػلدث

 .الع س أك الثانية ال غة يف معجمية لغة أكؿيد    ال الـ حدث يف

 النو م اجملاؿ يف المدٌ  . ّ

 ال غػػػػػة dwibahasawan ػلػػػػػدد عنػػػػػدما النوػػػػػ م اجملػػػػػاؿ يف المػػػػػدٌ   ػلػػػػػدث

 كيسػػمخدمها األكؿ ال غػػة بنظػػاـ النو يػػة العالقػػة أك ادلػػ رفي  فئػػة أك ادل رفميػػة

 .كالع س ثانيةال لغة يف
25

 

سػػ   يف أنػػ اع يمػػن زكايػػا سلم فػػة حبيػػ   المػػدٌ  ؽل ػػن رؤيػػة  Jendra كرأم جينػػدرا

 دبا يف ذل : المدٌ  سلم فة من 

 االممصاص صرعنال أص  من المدٌ   ادلراق ة. أ

 ال غػة أك األقػارب أحد يف تزاؿ ال الس ةال غ بني ة غال اتصاؿ ػلدث أف ؽل ن

 كعائ ػة االقمواـ كاألسر ةال غ بني المدٌ   ع ى ييط ق. قري  من ليست الس

 مػػػػػ  اإلندكنيسػػػػػية بال غػػػػػة المػػػػػدٌ   ادلثػػػػػاؿ، سػػػػػ ي  ع ػػػػػى ،(دا  ػػػػػي  تػػػػػد ٌ )

 ع يػػػو ييط ػػػق ةالعائ يػػػ غػػػر األسػػػرة أفػػػراد بػػػني المػػػدٌ   أف حػػػني يف. يةانالسػػ ند

 ال غػػػة تػػػد   ادلثػػػاؿ سػػػ ي  ع ػػػى(  ػػػارجي تػػػدا  ) كعائ ػػػة كلػػػيس المػػػدٌ  

 .اإلندكنيسية م  اإلصل يزية
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 Aslinda, dkk, Pengantar Sosiolinguistik, (Bandung: PT Refika Cipta, 2007), h. 67 



 

 االممصاص عنصر اذباه من المدٌ   ادلراق ة. ب

 ادلاصػػة كال غػػة ادلصػػدر ال غػػة ىػػي عناصػػر،  ال ػػة مػػن المػػدٌ   م ػػ ف تم ػػ ف

 ادلم قػي، كلغػة ادلصػدر ال غػة ت ػ ف أف شل ننػا لغػة ك  سي  ف. ادلسم   كلغة

 ىنػاؾ ذلػ ، إذل باإلضػافة. اإلنماجي المدٌ   ادلم ادؿ المدٌ   ىكا كيسمى

. االنفػػرادم أك اآل ػػر ل مػػدا   مصػػدر ك غػػات فقػػ  م جػػ دة لغػػات أيضنػػا

 .االسمق ارل المدٌ  ب المدٌ   ىكا يسمى

 اجملاالت حي  من المدٌ   ادلراق ة. ج

 أف كؽل ػن م ثػك بشػ   ؼلػ ؽ أف ؽل ػن ادلسػم    غػةال ع ػى المدٌ   ت  ر

 إذا. ادلسػػم   لغػػة نظػػاـ تػػ  ر يف يمسػػ   ال الػػكم السػػطح ع ػػى فقػػ  ي ػػ ف

 المػػػدٌ   يسػػػمى ادلسػػػم   لغػػػة نظػػػاـ يف تغيػػػر إذل يػػػؤدم المػػػدٌ   ىػػػكا كػػػاف

 بػػني مػػن ، ال غػػة مػػن سلم فػػة ج انػػ  يف المػػدٌ   ػلػػدث أف ؽل ػػن. ادلنهجػػي

 ال  مػػػػات كت ػػػػ ين ،( األصػػػػ ات ع ػػػػ ) الصػػػػ ت نظػػػػاـ يف ، أ ػػػػرل أمػػػػ ر

 ،(ادلعجػػػػػ ) كادلفػػػػردات ،( النوػػػػػ م ع ػػػػ ) اجلم ػػػػػة كترتيػػػػ  ،(ادل رف ل جيػػػػة)

  .ادلعىن رلاؿ إذل المس   أيضنا كؽل ن

 الفاع ة جهات من المدٌ  ادلراق ة . د



 

 يف ادلخالفػػات ظػػاىرة كيعمػػ  بط يعمػػو فػػردم يىػػ هػػامفاع  حيػػ  مػػن المػػدٌ  

 يسػػمى. ادلسػم   لغػة يف بالفعػ  م جػ د االممصػاص عنصػر ألف ال غ يػة احليػاة

 دبعاجلػػػػػة الفػػػػػرديني ال غػػػػػ يني الفػػػػػاع ني مػػػػػ  االسػػػػػمق ارل أك اإلنمػػػػػاجي المػػػػدٌ  

 الػكم الشخ  بداية يف العالجي المدٌ   يسمى. األداء تدا   أك المدٌ  

 .المع   تد   أك المنم م المدٌ  ب أجن ية لغة يمع  
26

 

   ٌ المػد weinrich كينػري  رأم إذل يشركف الكين كآ ركف Dennes دينيس حدد

  :المارل النو  ع ى منها ك   رح كيم  أربعة، ع ى

 بعػض ىناؾ االق اضت    كيف أ رل ة غال كالـ إذل ال غة عناصرال ق اضإلا. أ

 عناصػرىا اسمعارة يم   الس ةال غ بني العالقة كتسمى. نق ها يم  الس اجل ان 

 .ادلق ض لغةى   ادلسم   لغة ماأ ،ادلصد ال غة

 ج انػػ  ىنػػاؾ  ،يت ػػد ذالػػ  يف. آ ػػر  غػػةال  طػػاب يف ال غػػة عناصػػر  يت ػػد. ب

 .االسم داؿ تسمى أ رل لغة إذل نسخها يم  ال غة من

 ،B ب غػة أيضنا B ال غة م رفي  إذل A ال غة من النو ية العالقات تط يق يرت  . ج

 .A يف ذلا ظل ذج ي جد ال الس B ال غة يف النو ية العالقات إن ار أك
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106-114 



 

  غػةال مػ رفي  مػ  معينػة B  غةال م رفي  بني اذل ية  الؿ من م رفي  كظيفة تغير. د

A، ال غػػة مػػ رفي  كظيفػة يف تغيػػرات إذل يػػؤدم شلػا B ضلػ م ظلػػ ذج أسػػاس ع ػى 

A.27 

 الػػكم االسػػمق ارل، المػػدٌ  . ُاذل قسػػمني, علػػا  المػػدٌ   تنقسػػ  Chaerرأم  ػػر 

  ػ   يف كىػ  ثمػر،ادل  تد ٌ . ِ, A ال غة العناصر م  B ال غة اسمخداـ     يف ي  ف

 .  B ال غة عناصر م  كل ن A ال غة اسمخداـ

 ع ى احل  المارل : ال غ ية اجل ان اذل مخسة  المدٌ   Jendara يفرؽ جيندرا
28

 

 (األص ات ع  ) الص تية األنظمة رلاؿ يف المدٌ  . أ

 (ع   الصرؼ) ال  مة ت  ين م  المدٌ  . ب

 (ع   النو ) اجلم ة ترتي  يف المدٌ  . ج

 (عج ادل ع  ) ادلفردات يف المدٌ  . د

 ةداللال ع  ) ادلعىن رلاؿ يف  المد ٌ . ق

 اذل أربعة أن اع, ى  : المدٌ  دذٚس  Suhendra Yusufينقس  س حندرا ي سك 

 phonic intereference)) األص ات المدٌ   . أ
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Massa (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dapartemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1994), h.17 
28
Made Iwan Indrawan Jendra, Op.Cit., h. 108 

 



 

 لغػػة أ ػػرل إذل لغػػة يف األصػػ ات اسػػمخداـ بسػػ   األصػػ ات   ٌ تػػد ػلػػدث

 .dwibahasawan نطق يف

 

 

 (grammatical interference)النو م  المدٌ   . ب

 ُث أكال ق اعػػػد أك رؼاحلػػػ dwibahasawan ربػػػدد عنػػدما المػػػدٌ   ىػػػكا ػلػػدث

 .الثانية ب غمها تسمخدمها

 (lexical interference)ي عجمادل المدٌ  ج. 

 األساسػػية ال  مػات يف ػلػدث ادلثػػاؿ سلم فػة، ب  ػ اؿ المػػدٌ   ىػكا ػلػدث

 .كالع ارات ال  مات كرلم عات

 (semantic interference)ة داللال المدٌ  د. 

( ب) ،المػدٌ   معػىن ت سػي ( أ: )ىػي أجػزاء،  ال ػة إذل ادلقاب ة ىكه تنقس 

 .ادلعاين تغير يف  المد ٌ ( ج) ك معىن، ذم تد   إضافة
29
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Sosiolinguistik, (Bandung: Mandar Maju, 1994). h. 71 



 

ىػػي أحػػد مػػن  األصػػ ات المػػدٌ  إسػػمنادا إذل األراء السػػابقة ن  ػػك اإلسػػمن اط أف 

مػن  األصػ ات أد  هػااإلضلراؼ الىت ربدث اذل ادلم    ىف المع ػر ال  مػات مػن ال غػة مػ  

 ال غة األ رل. 

 ك احلػػركؼ تق يػػ  يف األصػػ ات تػػدٌ  اذل قسػػمني, علػػا  األصػػ ات المػػدٌ  يفػػرؽ 

 عػػن    يػػم يةانالسػ ند ال غػػة    مػػم كػاف إذاىف ت ػادؿ احلػػركؼ. ادلثػػاؿ:  األصػػ ات تػدٌ  

 فػػإا  ،dzikir أك Faedah ك مػػة يف ادلثػػاؿ ،/f ، /dz / / بالصػػ ت ت ػػدأ الػػس ال  مػػات

 .paedah  ،/ dikir بػ يق ل اا ما غال ان 

 مثػ  سلم فػة، أ  اؿ يف ربدث األص ات ع   رلاؿ يف المد   من سلم فة   اؿ

 .الص ت كتغيرات الص ت إزالة حدكث

 احلركؼ تق ي  يف األص ات تدٌ  (. ُ 

 تشػػػ ي  يػػػم . خم فػػةادل تشػػػ ي  ىياكػػ  ذلػػػا العربيػػةىف  ادل جػػػ دة ادل رفيمػػات

 كأيضػا ادلعػىن يف كادلفاضػ  الصػ تيات م ػ ينال أسػاس ع ى ادل رفيمات ك 

 ي ػ ف ادلػ رفي ، ت ػ ين ج انػ  أحػد تق يػ  أك إزالػة سبػت إذا. الص ت سبييز

 إذل الحقنػػػا سػػمؤدم الػػػس ال غػػة أعػػػراض حلػػدكث م ػػػدئي ربديػػد ىػػػ  اإلجػػراء

 .تدا   حدكث

 ىف ت ادؿ احلركؼ األص ات تدٌ  (. ِ



 

 الرْسػػي الم اصػػ  كسػػ  يف الصػػ تية األصػػ ات مػػ  تػػدٌ   ػلػػدث الصػػ تيات

 يسػػػمخدـ الػػكم المػػدٌ   ىػػ  ىنػػا الصػػ ت صػػ ت يف المغػػر. الطػػالب بػػني

 الصػ ت تغير. ادلعىن تغير دكف B لغة إذل A ال غة نظاـ يف الص ت ص ت

 عم يػػػة يف الرْسيػػػة االتصػػػاؿ عم يػػػة يف ذبن هػػػا ؽل ػػػن ال ظػػػاىرة ىػػػ  الصػػػ ي

 .الدراسي الفص  يف المع  
30

 

 المغػرع   األص ات  رلاؿ يف المدٌ   Masnur Muclichكما رأم منص ر سل   

 أك صػػ تال إزالػػة أك صػػ تال إضػػافة  ػػ   يف    مػػم ق ػػ  مػػن األصػػ ات بعػػض نطػػق يف

 تػػدٌ  أْ  ت ػػني  Chaer Agustinaأمػػا رأم  ػػر أغ سػػمنا  ال يئيػػة، تػػ  ر يف صػػ تال تغيػػر

ة ال غػ أصػ ات إد ػاؿ ةطريقػ عػن ال غػة ك مػات عػن    ادلػم يعػ  عنػدما ػلػدثاألص ات 

 تق يػػ  يف األصػػ ات المػػدٌ  : علػػا نػػ عني إذل األصػػ ات المػػدٌ   ينقسػػ . أ ػػرل ةلغػػ مػػن

 .احلركؼ  ادؿت األص ات المدٌ   ك احلركؼ
31

 

 ل غػػة ادلعجمػػي المػػدٌ  ك  األصػػ ات المػػدٌ   " دب ضػػ ع Dita Haryati ال وػػ أمػػا 

 Sumedang ط عة من الي مية الط عة من ادلخم فة النسخة يف اإلندكنيسية ع ى يةانالس ند
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Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT Rineka  Cipta , 2010), h.66 



 

Express بسػػػػػ   الصػػػػػ ي المػػػػػدٌ   ػلػػػػػدث أف ؽل ػػػػػن ،"َُِِ سػػػػػ مم  إذل ي ليػػػػػ  مػػػػػن 

 .ادلموركة الص تيات يف كالمغيرات الساكنة، الص تيات من كاال مفاء المغيرات
32

 

 " دب ضػ ع حبثػو يف Muhammad Ibnu Sina Lubis لػ بيس سػينا بػن زلمػد يشػر

 المدٌ   ب ف weinreich كينري  رأم إذل" العربية إذل اإلندكنيسية بال غة األص ات المدٌ  

 .الصػػػ ت مسػػػم ل ع ػػػى ػلػػػدث الصػػػ ي
  نػػػائي يقػػػ ؿ عنػػػدما المػػػدٌ   ىػػػكا ػلػػػدث33

dwibahasawan صػػػ ت ق اعػػػد ع ػػػى بنػػػاءن  يسػػػمخدمو ُث أجن يػػػة لغػػػة نظػػػاـ يف صػػػ تنا ال غػػػة 

 .األـ

األصػػػ ات ألف  المػػػدٌ  إسػػػمنادا مػػػن األراء السػػػابقة ن  ػػػك اإلسػػػمن اط أف حػػػدث 

 ترتيػ  مػ ( الثانيػة ال غػة) ادل مس ة ال غة    يم  dwibahasawan ات األص اتتغير كج د 

 .األـال غة  ص تال نطقال

 الػس الع ام  من العديد بعض ىناؾ ،weinrichيق ؿ  ال غة االتصاؿ إذل باإلضافة

 :ذل  يف دبا  ، ٌ المد تس  

 ادلشارؾ ال الـ ال غة  نائية . أ
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 لغػة مػن األ ػرل ادلخم فة كالم  رات  المد ٌ  أساس ىي ل مشاركني ال غة  نائية

 اتصػػػاؿ حػػػدكث بسػػػ   ىػػػكا ػلػػػدث. كاألجن يػػػة احمل يػػػة ال غػػػات مػػػن ادلصػػػدر،

 .المش ي  يس   أف ؽل ن بدكره كالكم ب غمني، ادلمود ني يف لغ م

 ادلسم مني  غةال تمسمخدم  الءال ق ة. ب

ت   . إغلابية أق  م قك يف المس   إذل سبي  ادلم قي ل غة ال غة  نائية  الءال ق ة

 ال غػػػة عناصػػػر كاسػػػمخداـ ادلسػػػمخدمة ال غػػػة بق اعػػػد اجلهػػػ  يسػػػ   فإنػػػو ،اؿاذلػػػ

 نميجػػػػة. ل رقابػػػػة  اضػػػػعة غػػػػر بطريقػػػػة ادلموػػػػد  ف ع يهػػػػا يسػػػػيطر الػػػػس ادلصػػػػدر

 يػػم  الػػكم ادلسػػم   لغػػة يف المػػدٌ   أ ػػ اؿ مػػن  ػػ   ىنػػاؾ سػػي  ف لػػكل ،

 .ككمابينا لفظينا ادلمود ني، ق   من اسمخدامو

 ادلفردات سمق اؿإل كافية غر. ج

 ادلخم فػػة احليػػاة ج انػػ  عػػن ال شػػك ع ػػى فقػػ  عامػػة ك غػػة ادلفػػردات يقمصػػر

 لكل ،. يعرفها الس األ رل احلياة ج ان  كككل  ، ادلع  اجملمم  يف ادل ج دة

 غلممعػػ ف فسػػ ؼ ، اخلػػارج مػػن احلجريػػة احليػػاة جب انػػ  يػػرت   اجملممػػ  كػػاف إذا

 ل مع ػػر ادلصػػدر ال غػػة مفػػردات يسػػمخدم ف ُث ، اجلديػػد ادلفهػػـ  ع ػػى كيمعرفػػ ف

 ، عنهػػػا ل مع ػػػر ادلصػػػدر ال غػػػة مفػػػردات يسػػػمخدم ف ُث ، اجلديػػػد ادلفهػػػـ  عػػػن

 ادلصػػػػدر ال غػػػػة مفػػػػردات اسػػػػمعارة أك ال غػػػػة مسػػػػمخدـ يسػػػػم ع  سػػػػ ؼ عمػػػػدا



 

 لغػة مػن زلػدكدة أك كافيػة غػر ادلفردات يف الع ام . اجلديد ادلفهـ  عن ل مع ر

 .المدٌ   إذل سبي  ، ادلصدر ال غة يف جديد مفهـ  لفضح ادلسم  

 من قصد عن يم  أف إذل ؽلي  ، اجلديدة ادلفردات احمياجات عن النا ئ المدٌ  

 ىػػكا مػػن ع يهػػا احلصػػ ؿ   الػػس اجلديػػدة ادلفػػردات دمػػج كسػػيم  ، ال غػػة مسػػمخدمي ق ػػ 

 .ادلسم   لغة مفردات إل راء بالفع  ضركرم العنصر ألف أك  بسرعة المد  

 االسمخداـ النادرة ال  مات ا مفاء. د

 ، ىػػػػػػكا حػػػػػػدث إذا. اال مفػػػػػاء إذل تسػػػػػػمخدـ مػػػػػا نػػػػػػادران  ب غػػػػػة ادلفػػػػػػردات سبيػػػػػ 

 مفه منػػػػا ال غػػػة كاجهػػػت إذا. ممزايػػػد بشػػػ   ادلعنيػػػة ال غػػػة مفػػػردات فسمسػػػمنفد

ا  كمػن ا مفػت الػس ادلفػردات اسػمخداـ سمعيد ، ناحية فمن اخلارج، من جديدن

 مفػردات اسػمعارة أك اممصػاص أم تػدا  ، حػدكث يف سممس   أ رل ناحية

 مػػا نػػادران  الػس ادلفػػردات ا مفػػاء عػن النػػاج  المػػدٌ  . ادلصػدر ال غػػة مػػن جديػدة

 ، بادلسم   اخلاصة ال غة مفردات كفاية عن ناتج تدا   إذل سيؤدم تسمخدـ

 العنصػػػر ألف أسػػػرع بشػػػ   القػػػرض عنصػػػر أك السػػػرب عنصػػػر دمػػػج سػػػيم  أم

 .ادلسم   لغة يف مط  ب

 
 ادلرادؼ إذل احلاجة. ق



 

 يف اال مالفػات كىػي مػا، حػد إذل مهمػة كظيفػة ذلػا ال غػة اسمخداـ يف ادلرادؼ

 أف ؽل ػن كالػس مم رر بش   ال  مة نفس اسمخداـ لمجن  ال  مات ا ميار

 اسػمخداـ ال غػة دلسػمخدمي ؽل ػن مػرادؼ، ك مة باسمخداـ. المش   إذل تؤدم

 نظػرنا. مم ػرر بشػ   ال  مػات اسػمخداـ لمجنػ  ادلفػردات مػن سلم فػة أ  اؿ

ا، مهمػػة ادلرادفػػات ىػػكه ألف   ػػ   يف ال غػػة مسػػمخدم  يمػػد   مػػا غال نػػا جػػدن

 ل غػة مرادفػات لمػ فر ادلصػدر ال غػة مػن جديدة مفردات اسمعارة أك االسميعاب

 .المدٌ   تشج  أف ادل ادفة ادلفردات دلمط  ات ؽل ن كبالمارل،. ادلسم  
34

 

 األـ ال غة إحضار يم . ك

 الػمو   بسػ   ادلسػمخدمة، ادلم قية ال غة يف األـ ال غة عادات ربدث ما عادة

 الػمو   نقػ  بسػ   ىػكا ػلػدث أف ؽل ػن. ادلسػم   لغػة إتقػاف كعػدـ ال غ م

 .كاألجن ية ال طنية بال غمني ، الثانية ال غة إتقاف كعدـ ال غ م
35

 

 

 الفنولوجيا واألصوات  . ب

 الفنولوجيا واألصوات مفهوم  .0
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 Uriel Weinrich, Language in Contact; Finding and Problems, (Paris: The Hague, 

1970), h. 64-65 
35
Martina Kihi-kihi,Op.Cit,. h. 9 



 

 كافػػػق. صػػػع بة ادلخم فػػػة أيضػػػاك  ةسلم فػػػ كال  مػػػات صػػػ تال نظػػػاـ لػػػديها لغػػػة كػػػ 

ىػػي  ال غػػة، دراسػػة مػػن كاحػػد رلػػاؿ يف األصػػ ات مػػن ممن عػػة رلم عػػة ت ضػػيح ع ػػى اخلػػ اء

كمابػػػػو دب ضػػػػ ع    يف Abdul Chaerكمػػػػا رأم ع ػػػػد اخلػػػػر   .الفن ل جيػػػػا أك األصػػػػ ات ع ػػػػ 

 كػل ػػ  يػػدرس الػػكم ال غ يػػات رلػػاؿىػػي  الفن ل جيػػا أك األصػػ ات ع ػػ , العامػػة ال غ يػػات

 اإلصػػطالعية الناحيػػة مػنك . ال شػػرية األلفػػاظ تنمجهػا الػػس ال غػػة صػ اتاأل رتيػػ ت كينػاق 

 أك األصػػػ ات ع ػػػ  Kridalaksana رأم .ك36 الع ػػػ كىػػػ  ،logi ك الصػػػ ت كىػػػي ،fon فػػػ ف

 Soeparno غلػادؿ 37.ل ظائفهػا كفقػا ال غػة ص اتعن األ يدرس لغ م رلاؿ يى الفن ل جيا

 الػػػس ال غػػػة صػػػ ت يػػػدرس الػػػكم ال غ يػػػات ع ػػػ  مػػػن فرعينػػػا فرعنػػػا باعم ػػػاره األصػػػ ات ع ػػػ 

 .ال أك ادلعىن تمجاى 
38

 

 أك األصػػػػػػػ ات ع ػػػػػػػ  أف االسػػػػػػػمنماج ؽل ػػػػػػػن ،بعػػػػػػػض األراء السػػػػػػػالقة إذل اسػػػػػػػمنادنا 

 كػل ػػ  كيػػدرس ي وػػ  الػػكمع ػػ  ال غػػة  أك ال غ يػػاتنظػػاـ  مػػن كاحػػد فػػرع يىػػ الفن ل جيػػا

 قسػػػػػمني، إذل الصػػػػ تيات تقسػػػػي  يػػػػػم . رب ي هػػػػا ككيفيػػػػة ال غػػػػػة صػػػػ اتاأل عػػػػن كيموػػػػدث

 ع ػػ  مػػن فػػرع أاػػا ع ػػى تفسػػرىا ؽل ػػن العامػػة الصػػ تيات يف. صػػ تية صػػ ات كحػػركؼاأل

 أصػ ات كانػت سػ اء حالمهػا، اىممػاـ دكفبػ ال غػة صػ اتعن األ يفو  الكم األص ات
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 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.102 
37

 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h.57 
38

Soeparno, Dasar-dasar Linguistik Umum, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), h. 

79-80 



 

 صػ تيةال حػركؼ أك  phonemic أف حػني يف. ال أـ( ال  مػات) ادلعػىن سبيػز أف ؽل ػن ال غػة

 االىممػػػػاـ  ػػػػالؿ مػػػػن ال غ يػػػػة األصػػػػ ات تػػػػدرس الػػػػس الصػػػػ تية الدراسػػػػات مػػػػن فػػػػرع يىػػػػ

 الدراسػػػػة م ضػػػػ ع ىػػػػي صػػػػ تال أصػػػػغر 39(.ال  مػػػػات) ادلعػػػػاين بػػػػني كمفاضػػػػ ة ب ظيفمهػػػا

 الدراسػة كػائن ىػي صػ تال أصػغر أصػغر تسػمىأمػا  ،(ال غػة ص ت) fon تسمى الص تية

 .ص تيةال حركؼ أك phonemic  الص تية

 , كىي : ص اتكثر من األراء الس ي جه ف عن تعريك األ

 ص اتاأل Masnur Muclish عنو نق ت الكم Bertil Malmbergh كما رأم( ُ
 .زلم اه كليس ال غ م، المع ر ع ى أكثر تركز دراسة ىي

40 
 الػػس الع ػػـ  لدراسػػة رلػػاالن  باعم ػػاره صػػ اتاأل إذل  Masnur Muslich ينظػػر( ِ

 ادل جػات كيفوػ  ال ػالـ، يف ال غػة صػ اتاأل يةال شػر  نمجت يةكيف تفو 
 ال غ يػة األص ات ال شرم السم  أجهزة تق   ككيك الصادرة، ل غة الص تية

 .ال شرم العق  ب اسطة رب ي ها ليم 
41 

 الػػس الصػ تية الدراسػػات مػن فػرع يىػػصػ ات األ أف Abdul Chaer أمػا رأم( ّ
 كظيفػػػػة ذلػػػػا األصػػػػ ات كانػػػػت إذا عمػػػػا النظػػػػر بغػػػػض ال غػػػػة صػػػػ ت تػػػػدرس
 .ال أـ ل معىن كمفرؽ

42 
 ال غػة صػ تال درست سالي ىص ات األ أف اسمنادا من األراء السابقة, ىف احلقيقة

 .ال أـ ادلعىن سبييز كظيفة إذل النظر دكف
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 Achmad Hp dan Alek Abdullah, Op.Cit,. h. 26 
40

 Masnur Muslich, Fonologi Bahasa Indonesia  (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.17 
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 Abdul Chaer, Op.Cit,. h.102 



 

 اذل  ال ة األقساـ :  ص اتاأل عن اإلطالح Badriيكدر بدرم 

 ". يةالنطق األص ات/"  النطقي األص ات ع  . 0

 ة"األص ات األك سم ي"/  األك سم ي أك األك سس األص ات ع  . ِ

 43.السمعية" األص ات" / السمعي األص ات ع  . ّ

 مفصػػ ية، صػ تية العربيػػة بال غػة الدراسػػة مػادة ت ػػ ف ،السػابقة األصػػ ات  ال ػة مػن

 ادلالحظػػػة ت ػػػدك حػػػىت ،ةالصػػػ تي كالمجمػػػ  ال ػػػالـ كم ػػػاف كطريقػػػة يةككصػػػف دراسػػػة كىػػػي

 إذل أيضػػا ربمػػاج لػػكل ة لفهػػ  كػػ  صػػ ت ال فظيػػ Muskarكقػػاؿ مسػػ ار  .سػػ يمة ال صػػرية

 .الص ت إلنماج ادلكك رة األدكات مجي  تعاكف ككيك ال الـ ك  معرفة
44  

 ة العربيةأصوات اللغ .0

أدكات ، Ibnu Sina Lubisعػػػن ابػػػن سػػػينا لػػػ بيس  كنقػػػ  Badri كمػػػا رأم بػػػدرم

 ية ىي: يف ع   اص ات النطق ال فظية

  lung/  الرئمني( ُ
  trachea/  اذل ائية القص ة( ِ
 larynx/  احلنجرة( ّ
 vocal cord/  الص تياف ال تراف( ْ
  pharynx/  احلنجرة ذب يك( ٓ

                                                             
 

44
 Muhammad Ibnu Sina Lubis, Interferensi Fonologi Bahasa Indonesia  ke Dalam  

Bahasa Arab‟‟ . (Skripsi program studi sastra arab USU, Medan,2014), h. 14 



 

 root of tongue/   ال ساف ذلق( ٔ
 dorsum/  ال ساف مقدـ( ٕ
 middle of the tongue/  ال ساف كس ( ٖ
  blade of tongue/  ال ساف طرؼ( ٗ

 tip of tongue/  ال ساف ذلق( َُ
   uvular//  ادلزما لساف( ُُ
 soft palate/  ال ني احلن ( ُِ
  hard palate/ الص   الط ق( ُّ
 alveolae/  االسناف أص ؿ( ُْ
 lower teeth/  السف ية األسناف( ُٓ
 upper teeth/  الع  ية األسناف( ُٔ
 lower lip/  السف ى الشفة( ُٕ
 upper lip/  الع يا الشفة( ُٖ
 mouth/  ف ( ُٗ
 mouth cavity/ الفم ية المج يك( َِ
 nose/  األنك( ُِ
  nose cavity// األنك ذب يك( ِِ
 

 النطقيهػانقس  ص ت ال غػة العربيػة بنػاءن ع ػى م ػاف ت Nasutionأما رأم نس تي ف 

 : ، كما ي يم افإذل أحد عشر 
45 

ُ )Labial (ف ية  )ـ-ب-ك" حركؼ من تم  ف" 
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 Nasution, Ahmad Sayuti Anshori, Bunyi Suara (Jakarta: Amzah, 2009), h. 76. 



 

ِ )Labiodental (األسنانية )،ؼ" حركؼ من تم  ف  ف ية" 
ّ )Interdental (األسنانية بني)،  ث– ذ-ظ" احلركؼ من تم  فك" 
ْ )Alveodental (لث ية أسنانية)،  ف ,ؿ, ض, د, ط-ت" رسائ  من تم  فك" 
ٓ )Alveolar (لث ية)، ز– ر-س-ص" احلركؼ من تم  ف" 
ٔ )Alveopalatal (حن ية - لث ية) ج-ش حركؼ من" تم  ف" 
ٕ )Palatal (ط قية)، م" حركؼ من تم  ف" 
ٖ )Velar (حن ية)،  ؾ-غ-خ" احلركؼ من تم  فك" 
َُ )Phryngal (ح قية)،  ح-ع" حركؼ من تم  فك" 
ُُ )Glottal (حنجرية)، ء – ق" حركؼ من تم  ف" 
 
 ص ت.ال عم ية يف الص تية احل اؿ حالة أساس ع ى العربية ال غة ص ت أ.

 علػا قسػمني إذل النطػق عم ية يف الص تية األساس ع ى العربية ال غة ص ت نقس ت

 .ادلهم سػة األصػ اتك  اجملهػ رة األصػ ات
46

 دثربػػ ىتالػ الصػ تىػي  ادلهم سػػة األصػ ات 

 اهبػ ترحػ  الصػ تية احل ػاؿ مػن ا نػني ألف الػرئمني، مػن القػادـ  ه اءب ةعق ال كج د عدـ م 

 بػػػني احم ػػػاؾ أم يف المسػػػ   دكف حبريػػػة اذلػػػ اء كيػػػد   ؼلػػػرج حػػػىت مم اعػػػدة ظػػػركؼ مػػػ 

 - ت - ث - ؼ يىػػ العربيػة بال غػة ذلػا صػ ت ال الػػس احلػركؼ صػ ت. الصػ تية احل ػاؿ

  .ء - ق - ؽ - خ - ح - ؾ - ش - س - ص - ط
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 القػػادـ بػػاذل اء ال حيػػ  يػػم  عنػػدما دثربػػ ىتالػػ الصػػ تىػػي  اجملهػػ رة األصػػ اتأما

 اذلػ اء بإم ػاف يػزاؿ ال حبيػ ( مث مػة غػر) اتصاؿ ظركؼ ذلما  ريطني ق   من الرئمني من

 بػني منػمظ  احم ػاؾ يف المسػ   طريػق عػن كل ػن ، الصػ تية احل ػاؿ بني كاخلركج الد  ؿ

 ك - ـ - ب م - ج - ر - ز - ض -ىػي العربيػة بال غػة األصػ ات ، الصػ تية احل  ني

  .د -

 .اال م اء عم ية يف ةالعق  حالة ع ى أسس العربية ص تب.

 ؽل ػن ،صػ تال عم يػة يف( ال سػاف) النشػ  النطق العض  م قك ع ى. اسمنادا ُ

 الصػػػ ت(. االنفمػػػاح) ك( اإلط ػػػاؽ) تالصػػػ   علػػػا قسػػػمني إذل السػػػاكنة األصػػػ ات تقسػػػي 

 قاعػػدة مػػن بػػالقرب ايرتفػػ  ال سػػاف طػػرؼم قػػك   مػػ الػػىت تمشػػ   صػػ ت ىػػ ( اإلط ػػاؽ)

أمػا / ذ/ظ/ س/ د/ك/ط/ بني ىكه الص ت عم ية سبيز. ظ ، ص ، ط ، ش أم السقك،

 لنطػػػقا ضػػػغ  اذبػػػاه إذل اسػػػمنادنا (.اإلط ػػػاؽ) غػػػر آ ػػػر صػػػ ت ىػػػ ( االنفمػػػاح) الصػػػ ت

 ك( االسػػمعالء) تالصػػ   ت ػػ ف صػػ تال سبييػػز تفػػرؽ ،صػػ تال عم يػػة يف( ال سػػاف) النشػػ 

 إذل منػػو جػزء أك ال سػاف ت جيػو مػن يم ػػ ف صػ ت ىػ ( االسػمعالء) الصػ ت(. االسػمفاؿ)

 ىػ  الصػ ت. العربيػة المقاليػد يف ْسي نا أك( المفخي ) ي دك حبي ( احلن ) الص   احلن 

 صػػ ت فهػػ ( االسػػمففاؿ) الصػػ ت أمػػا/.  خ خ ،/ كاألصػػ ات( اإلط ػػاؽ) األصػػ ات كػػ 

  (.االسمعالء) غر



 

 ؽل ػن اال م ػاء، عم يػة عنػد س يبالنطق ال ىف العض  عق ةحالة ال ع ى. اسمنادا ِ

 ،(الشػػدة) تسػػمى الثال ػػة السػػماكية اجملم عػػات.  ال ػػة إذل العربيػػة احلػػركؼ صػػ ت تقسػػي 

حرفيػػة  يىػػ (الشػػديدةحرفيػػة ) .Ibn Jinny ق ػػ  مػػن( الر ػػاكة ك الشػػدة بػػني) ك ،(الز ػػاكة)

 .صػتال عم يػة أ نػاء ادلفصػ ي العضػ  أمػاـ ال ام ػة احلػ اجز  ػالؿ مػن يمشػ  
 حرفيػة 47

 أ نػػػاء ادلنظمػػػة أمػػاـ كام ػػػة حػػ اجز ع ػػػى احلصػػػ ؿ دكف مشػػ  ت ىتالػػػ حرفيػػة ىػػػ ( الر ػػ ة)

 صت.ال عم ية

 ،(plosives( )االنفجاريػػػة) ك( ادلغ قػػػة) تالصػػػ   يقػػػاؿ أيضنػػػا( الشػػػديدة) تالصػػػ  

(stopped consonant )( االنفجاريػػة) ك( مغ قػػة) الصػػ ت ال صػػك. ادلمقػػدمني الع مػػاء مػػن

 كام ػػػػة عق ػػػػةال احلرفيػػػػة صػػػػ ت أم ،IbnJinnyمػػػػن ( الشػػػػدة) الصػػػػ ت أكصػػػػاؼ يشػػػػ هاف

 جهػػاز ب اسػػطة الصػػ ت الميػػار إغػالؽ طريػػق عػػن الصػػ ت الميػار كقػػك  ػػالؿ مػػن تمشػ  

 تالصػػػ   Mukhtarكرأم سلػػػ   (.االنفجػػػار) الصػػػ ت ت قػػػك فػػػ ر الصػػػ تك  النشػػػ  النطػػػق

 ،(fricatives( )االسػػممرارية) ك( االحم اكيػػة) الصػػ ت ع مػػاء ب حػػدث أيضنػػا إليهػػا شػػارت

 تػدفق تضػييق  ػالؿ مػن تشػ  ت كام ػة ح اجز ليست الس الساكنة احلركؼ ص ت أم

. الصػػػػػػػ ت السػػػػػػػممرار السػػػػػػػماح كبالمػػػػػػػارل النشػػػػػػػطة، ادلفصػػػػػػػ  أجهػػػػػػػزة ب اسػػػػػػػطة الصػػػػػػػ ت

 غػػػػر احلػػػػ اجز مػػػػ  يمما ػػػػى صػػػػ ت كىػػػػ  ،(fricatives( )االسػػػػممرارية) ك( االحم اكيػػػػة)
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 Kuswardono, Singgih, op.cit. h. 11. 



 

 ادلفصػػ ي العضػػ  ق ػػ  مػػن الصػػ ت تػػدفق تضػػييق  ػػالؿ مػػن تشػػ ي ها يػػم  الػػس ادل مم ػػة

 .لالسممرار ل ص ت ل سماح كذل  ، النش 

 لصػػػػػ تا أمػػػػػا/  ب - ت - د - ط - ج - ؾ - ء/  ىػػػػػي( الشػػػػػدة) الصػػػػػ ت

 يف ق، - غ - ظ - ض - ص - ش - س - ذ - خ - ح - ث/  ىػػػػػػػػي( الز ػػػػػػػػاكة)

 عق ػػة مػػن شػػ  مت ىتالػػ الصػػ ت يىػػ( الز ػػاكة ك الشػػدة بػػني) السػػاكنة احلػػركؼ أف حػػني

 باسػػممرار سػػمحت ل ػػن النشػػ ، النطػػق العضػػ  ب اسػػطة الصػػ ت الميػػار إغػػالؽ مػػ  ةكام ػػ

 أيضنػػػػػا كتسػػػػػمى kuswardono نق مػػػػػو cliwكمػػػػػا رأم ك يػػػػػ  / ( ر ، ف ، ـ ، ؿ) الصػػػػػ ت

 الع مػػػػػاء مػػػػػن( sonorant( )احلركػػػػػات أ ػػػػػ اه) Basyar بشػػػػػار رأم أمػػػػػا( الرنانػػػػػة) الصػػػػػ ت

 ادلمقدـ.
48

 

 ؽل ػػن ،الصػػ ت عم يػػة يف السػػ يب نطػػقال ع ػػى احلػػارل الضػػغ  إذل اسػػمنادنا .ُ

( الق قػػة) الصػ ت(. ادلهم تػػة) ك( ادلشػربة) ك( الق قػػة) أصػ ات إذل السػػاكنة األصػ ات سبييػز

 احلػرؼ كػاف إذا  اصػةن  السػ يب، نطػقال يف قػ مال صػ تال ضػغ  مػن تمشػ   ص ت يى

ػا حرفنػا ليس الساكن  ج/  ىػي ت ػ  الصػ ت (.phonetically nothing) السػ ن أك مموركن

 أقػ ل صػ ت تيػار ضػغ  مػن يم ػ ف صػ ت ىػ ( ادلشػربة) صػ ت/.  د ، ؽ ، ط ، ب ،
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 الصػػػ ت مػػػن أقػػػ  الضػػػغ  قػػػ ة كل ػػػن السػػػ يب المع ػػػر يف األ ػػػرل السػػػاكنة احلػػػركؼ مػػػن

 /. ق/  ساكن أم ، النطق عم ية يف كاأل ك األضعك يى( ادلهم تة) ص ت ،(الق قة)

 احلػركؼ مػن العديػد ىنػاؾ السػاكنة، األصػ ات سبديػد إم اف اسمنادنا ع ى .ِ

 يسػػمح  ابػػت صػػ ت ىػػ ( الصػػفر) صػػ ت(. الصػػفر) السػػاكنة احلػػركؼ تسػػمى السػػاكنة

 اسػػمنادنا /. ص س، ز،/  االصػ  . الطيػ ر صػ ت يشػػ و حبيػ  األقصػى احلػد إذل بممديػده

 السػاكنة احلػركؼ تسػمى الع ػة حػركؼ عػدة ت جػد الصػ ت، فيػو يمدفق الكم ادل اف ع ى

 يف الصػ ت تيػار ؼلػرج صػ ت يىػ( الغنػة) الصػ ت(. االضلراؼ) الساكنة كاحلركؼ( نةغال)

. األنػك صػ ت باسػ  أيضنػا الصػ ت ىػكا عػرؼت/.  ـ ، ف/  اعلػ الصػ ت. األنك ذب يك

 مػػن كاأليسػػر األؽلػػن اجلانػػ   ػػالؿ مػػن الميػػار فيػػو يمػػدفق صػػ ت ىػػ ( االضلػػراؼ) الصػػ ت

 49.اجلانيب الص ت باس  أيضنا الص ت ىكا يعرؼ/  ؿ/  ساكن كى  ، ال ساف

 سػػػػػمىت ةسػػػػػاكن  جػػػػػدت النشػػػػػ ، النطػػػػػق العضػػػػػ  اىمػػػػػزازات ع ػػػػػى اسػػػػمنادنا .ّ

 اىمػػزازات بسػػ   دثربػػ ىتالػػ الصػػ ت يىػػ( ادل ػػرر الم ريػػر،) الصػػ ت(. ادل ػػرر الم ريػػر،)

 تشػػديد أك صػػ تينا  ػػيء ال ي ػػ ف عنػػدما أقػػ ل االىمػػزاز كي ػػ ف ،(ال سػػاف) النشػػ  النطػػق

 حػػركؼ ىنػػاؾ الصػػ تية، الميػػارات انمشػػار ع ػػى بنػػاءن /.  ر/   ىػػ  سػػاكن ىػػكا (.الصػػدل)
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 ينشػػػر سػػػاكن صػػػ ت ىػػػ ( المفشػػػي) الصػػػ ت(. المفشػػػي) السػػػاكنة احلػػػركؼ تسػػػمى الع ػػػة

 /. ض/  ك/  ش/  ساكن ص ت أم الف ، يف الص ت تدفق

 تعػرؼ ل نهػا ،(vocal)الع ػة حػركؼ ع ػى تمعػرؼ ال العربيػة ال غػة أساسي، بش  

 كىٍسرىة، فػىٍموىة،: كىي  يةترقيم عالمات أرب  ىناؾ. حىرىكىة أك  ىٍ   ىي يةال قيم عالمات

" نطػق" ك" حركػة" المشػ ي  عالمػات أك يػةال قيم عالمػات ىػي ةحركػ.  سي يٍ ف ك ضىمَّة،

 يفهمػ ف عػاـ بشػ   العػرب ألف ة،كاحلر  تسمخدـ ال الي مية ال مابة من ل  كاف احلركؼ،

" كالم كيػػػػد" أيضنػػػػا يسػػػػمخدم ف أحياننػػػػا ل ػػػػن يقرؤكاػػػػا، الػػػػس ةال مابػػػػ كيفهمػػػػ ف بالفعػػػػ 

 .القراءة يف األ طاء لمجن  اسمخدامنا أق  ال  مات يف  اصةن  ل   مة،

  ػػ   ػػ   ع ػػى ةكػػحر  ىػػي ،jabar بسػػ  ي فناالسػػند ع يهػػا يط ػػق الػػس ,الفموػػة

 نفسػػها الفموػػة تعػػ  حرفينػػا،/.  a/  الصػػ ت إذل يرمػز عػػريب حػػرؼ أع ػػى)‘(  صػػغر أفقػي

 عندئػػػكو  فماحػػػةن، ةكػػػحر  ييعطػػػى عنػػػدما/.  a/  الصػػػ ت قػػػ ؿ عنػػػد فمػػػ  فػػػمح مثػػػ  ،"فػػمح"

 (.ؿى . )(‘)/  la/  إذل فماحةن ( ؿ) احلرؼ ييعطى ادلثاؿ س ي  ع ى ،/ a/  بص ت سم دك

 ينيانالسػ ند كيقػاؿ ،)‘( الصػغر األلػك مثػ  عمػ دم كخػ  أيضنػا م م بػة وػةفم

jabar nangtung أليػػك أك وػػةمفال اجملػػاف ع يػػو يط ػػق العربيػػة بال غػػة أك الدائمػػة؛ وػػةفم أك 

حػػػرؼ  إف."اهلل" ك مػػػة يف كمػػػا طػػػ يالن  تيقػػػرأ الػػػس/  أ/  الصػػػ ت إذل ترمػػػز الػػػس  نجاريػػػة

 (.الى ) ال  مة ادلثاؿ، س ي  ع ى. ط الن  ييقرأ/  ص تنا أيضنا ؽلث ( ا) ت عو إذاالفموة 



 

 ngejah قػػراءة  ػػالؿ مػػن القػرآف قػػراءة يمع مػػ ف الػكين السػػ ندانينيرلممػػ   كسػرة،

 يضػػاع)‘(  الصػػغر األفقػػي اخلػػ  شػػ وت حركػػة ىػػ  ،jĕ-ĕr باصػػطالح ع يػػو ككريػػ( اذلجػػاء)

دبعػػػػ   "ةكسػػػػر " ك مػػػػة تعػػػ  حرفينػػػػا،/.  i/  الصػػػػ ت ؽلثػػػػ   سػػػرةال. عػػػػريبال حػػػػرؼ ربػػػت

 ادلثػػػاؿ، سػػ ي  ع ػػػى ،/ i/  الرسػػالة سػػػمقرأ  سػػرة،ال إعطػػػاء بعػػػض احلػػرؼ عنػػد. "انمهػػاؾ"

 اسػػػػم ىف إذا صػػػػدقة لديػػػػو الػػػػكم احلػػػػرؼ(. ؿً ) بإعطػػػػاء حركػػػػة ال سػػػػرة ت ػػػػ ف( ؿ) حػػػػرؼ

 سػػػ ي  ع ػػػى. ط ي ػػػة لفػػػ ة قراءتػػػو يػػػم  الػػػكم/  î/  الصػػػ ت إذل يرمػػػز سػػػ ؼ"م"  احلػػػرؼ

  (.ذًل ) ال  مة يف ادلثاؿ

)‘(.  العربيػػة حػرؼ ع ػػى كضػعت صػغر( ك) رؼاحلػػ  ػ   ع ػى ي حركػػةىػ ضػمة

/.  u/  صػ ت إذل رمػزت ضمةال فإف كبالمارل،. pĕ-ĕs ك مة نسميها أف الس ندانيني قاؿي

 يػم  ادلثػاؿ سػ ي  ع ػى ،/ u/   دكمسػ الص ت فإف ضمة،ال قيمة حرؼ إعطاء يم  عندما

 اسػػػم ىف إذا ضػػمةال معػػىن ػلمػػ  الػػكم احلػػػرؼ(. ؿي ) إذل ضػػمةال قيمػػة( ؿ) احلػػرؼ إعطػػاء

 سػػػ ي  ع ػػػى. ط ي ػػػة لفػػػ ة قراءتػػػو يػػم  الػػػكم/  û/  الصػػػ ت إذل يرمػػػز سػػػ ؼ( ك) احلػػرؼ

 .(لي ) ال  مة يف ادلثاؿ

. ةعربيػال  مابةع ى ةم م ب( ق)حرؼ  مث  ،ادلسمدير ش  حركة الىت ت ى  سک ف

 ال  مػة يف ادلثػاؿ س ي  ع ى ل ورؼ، ادليت احلرؼ أك الساكنة الص ت إذل سک فال يرمز

mad ( ٍد )صػػػػ ت تنػػػػمج حبيػػػػ ( ـى ) الفموػػػػة "ـ" حبركػػػػة احلػػػػركؼ مػػػػن تم ػػػػ ف الػػػػس /ma/، 



 

 ؽل ػػػػن/.  mad/  تصػػػػ ح حبيػػػػ /  د/  السػػػػاكنة احلػػػػركؼ تنػػػػمج الػػػػس( دٍ ) رؼحبػػػػ كيم عهػػػػا

( نػىػٍ ـي ) ال  مػة مثػ  سبامنػا ،/  ai/  ك/  au/  مثػ  ،diftong بص ت نماجي أيضنا سک فال

 كيع / لي  ف/  يقرأ الكم( لىٍي ه ) ك مة يف كأيضنا ،" النـ " دبع ( / ش) نعـ /  يقرأ الكم

 ".ال ي "

( س) sin احلػػرؼ رأس مثػػ  أك w حػػرؼ  ػػ   ع ػػى حركػػة يىػػ  ػػدة أك تشػػديد

 ةم م بػػ ةسػػاكنال حػػرؼ ع ػػى الم كيػػد إذل تشػػديد يرمػػز)‘(.  العػػريب احلػػرؼ فػػ ؽ كضػػعت

ػػد ة) ال  مػػة يف ادلثػػاؿ سػػ ي  ع ػػى ،ةمزدكجػػ ةسػػاكن برمػػز  كالػػس/  syaddah/  تقػػرأ الػػس(  ى

 حبركة تشديد الفموػة (دَّ ) ب حرؼ مم  عنا ،/ sya/  ص ت إلنماج( ش) احلرؼ من تم  ف

حػػػس  ،/h/  تنػػػمج الػػػس ال  مػػػة اايػػػة يف( ةه ) ب  مػػػة مم  عػػػة ،/ dda/  الصػػػ ت تنػػػمج الػػػس

 syaddah./50/    فت

 .أصوات اللغة السوندانيةّ

 اسػػػمخدامها ؽل ػػن الػػس الثقافػػة  ػػركات كأيضنػػػا الثقافػػة مػػن جػػزءنا اإلق يميػػة ال غػػات

 ادلػادة مػن ّٔ الفصػ  ، ُْٓٗ لدسم ر كفقنا ىكا. ال طنية الثقافة كاحلفاظ تط ير لصاحل

 ػلػػػافظ كالػػػس اخلاصػػػة، لغػػػمه  ذلػػػا الػػػس الػػػدائرة يف: ي ػػػي مػػػا ع ػػػى صػػػراحة تػػػن  الػػػس ّٔ
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 كاحلفػػػاظ ال غػػػات احػػػ اـ سػػػيم  ،(جػػػرا كى ػػػ  مػػػادكريس، السػػػ ندانية، اجلاكيػػػة،) ع يهامثػػػ 

 ل ثقافػػػػة احلػػػػي الثػػػػراء مػػػػن جػػػػزء أيضنػػػػا ىػػػػي ال غػػػػات ىػػػػكه الدكلػػػػة؛ ق ػػػػ  مػػػػن أيضػػػػا ع يهػػػػا

 .اإلندكنيسية

 مػػػن عػػػدد فيهػػػا ، كطنيػػػة لغػػػة أك رْسيػػػة ك غػػػة اإلندكنيسػػػية ال غػػػة انػػػ جب كبالمػػػارل،

 Hidayat سػػػ رياالجا ىدايػػػة كرأم السػػػ ندية ال غػػػة كىػػػي كاحػػػد منهػػػا اإلق يميػػػة ال غػػػات

Suryalaga ية،انالسػ ند ال غػة( ُ: )المػارل النوػ  ع ػى السنسػ ريمية ال غػة مػن نق ػت كالس 

 كيسػن  ال ػ رد أْسػاء من كاحدة ية،انالس ند( ِ) الض ء؛ ،الن ر ومعنى الس ند، sund جكر

 عمػػالؽ زلػارب كىػي ،daitnya أحػد مػن يةانالسػػ ند أسػ ( ّ) اسػ ؛ َََُ لديػو الػكم

( ْ) ؛epos mahabrata ع ػػػػػىAdiparwa األدب يف NiSunda ك upa Sunda قصػػػػػة يف

 ،cuddha ك مة من ية،انالس ند( ٓ) رامايانا؛ م ومة يف satria wanara اس  ية،انالس ند

 مدينػػػػة مشػػػػاؿ يف يقػػػػ  كالػػػػكم ادلاضػػػػي يف ج ػػػػ  اسػػػػ  ية،انالسػػػػ ند( ٔ) ك األبػػػػيض؛ يعػػػػ 

 األاػػ أبيضنػػا  ػػدكت الػػكم" "ج ػػ  السػػ نداين باسػػ  األ ػػر المعريػػك ىػػكا يعػػرؼ. بانػػدكنغ

 .ال كاين بالرماد مغطى
51

 

 أكثػػر  ػػاين كىػػي  ػػخ  م يػػ ف ِٕ حػػ ارل هبػػا يموػػدث لغػػة ىػػي السػػ ندية ال غػػة

 ك غػػػة رْسينػػػا هبػػػا معػػػ ؼ السػػػ ندية ال غػػػة اجلاكيػػػة، ال غػػػة بعػػػد إندكنيسػػػيا يف ربػػػد نا ال غػػػات

                                                             
 



 

 ال غػػة ىػػي السػػ ندية،. سػػ نداين قػػام س أكؿ بنشػػر كتمميػػز ،ُُْٖ عػػاـ يف ت ػػدأ مسػػمق ة

. حيػػا   الم اصػػ  مػػن سلم فػػة أغػػراض يف السػػ ندية ق ػػ  مػػن كاسػػمخدامها إنشػػاؤىا   الػػس

 عشػػر السػػادس القػػرف حػػىت ،انيةالسػػ ند أف ال غػػة ،األراء لػػ عض كفقنػػا ذلػػ ، إذل باإلضػػافة

 الق ائػػ  رجػػاؿ تع ئػػة مػػ  جنػػ  إذل جن ػػا. جػػاكا كسػػ  يف دييػػنج ىضػػ ة منطقػػة يف تقري نػػا،

 الم ػ نج، يف ادلثػاؿ، سػ ي  ع ػى ممزايػد، بشػ   السندية ال غة ممود   ينمشر الس ندانية،

 .بينه  الي مية تفاعال   يف الس ندية ال غة يسمخدم ف س مطرة، يف كرياك جاميب،
52

 

 كفػػػ ؽ( kauni) قطاعػػػات كىػػػي ،صػػػ ت ال غػػػة ذلػػػا صػػػفماين ية،انالسػػػ ند ال غػػػة يف

 حػركؼ شػم ت ىتكال ،افص ه ؽل ن ص ت يى القطاعية ةال غ ص ت ،(tanuni) قطاعيال

 يصػػػػع  ىػػػػي قطػػػػاعيال صػػػػ ت كفػػػػ ؽ(. wianjana) السػػػػاكنة كاحلػػػػركؼ( swara) الع ػػػػة

 الضغ  تضمني يم  القطاعية ص تال كيف .القطاعية األص ات م تنصهر  كعادةن  فص ها،

 ،(dangka) ادلصػػػػػط ح ،(wirahma) النػػػػػ ة أك اإليقػػػػػاع ،(الضػػػػػغ  ، األلػػػػػ اح) ال هجػػػػػة أك

 (.lentong) المج يد دعا(. randegan) الصمت أك ادلؤقت كاإليقاؼ
53

 

 ،األصػػػ ات مخسػػة ىنػػاؾ. الع ػػػة حػػركؼ ٕ ىنػػاؾ السػػػ ندانية الصػػ ت ع ػػ  يف

 كليس ،e (pepet) dan eu (ɤ)) زلايدة كحركفاف ،( a,é, i, o, u) الصافية الع ة حركؼ:كىي
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diftong. 
 ع ػػى: كىػػي أ ػػياء، بثال ػػة اربديػػدى ؽل ػػن ادلموركػػة احلػػركؼ أنػػ اع تصػػنيك 54

 تشػػم  كالػػس ،ادلسػػمديرة كغػػر ادلسػػمديرة الع ػػة حػػركؼ كعلػػا ا نػػاف، ادلنقسػػ  الشػػفاه أسػػاس

 ,a/ [a] ادلسػمديرة غػر السػاكنة احلػركؼ بينمػا ،o/ [o] dan /u/ [u]/ ادلسػمديرة الع ػة حػركؼ

/i/ [i], / é / [ ε], /eu/ [ö], dan /e/ [c]. 
 / bo bo ko يىػ ادلسػمديرة ع ػة حػرؼ ع ػى مثػاؿ55

boboko/ [boboko?] „bakul‟ يىػ ادلسػمديرة غر ع ة حرؼ مثاؿ بينما anjeu n /anjeun/ 

[anj ön] „kam. 

 الع ػة: كىػي  ال ػة، إذل هاتقسيم ؽل ن الع ة ال ساف من ةاخل في اجلزء ع ى اسمنادا

 حػركؼ يف تضػمينو   كالػكم(. Sudaryat2012:6) ك الع ػة اخل فيػة ادلركزيػة الع ة األمامية،

 /u/ الع ػة اخل فيػة a/ [a], /e/ [c], ٚ /eu/ [ö]/ ادلركزيػة الع ػة[. i/ [i] ٚ / é / [ε]/ األماميػة الع ػة

[u]  /o/ [o]. .ىػي األماميػة الع ػة حػرؼ ع ػى مثػاؿ i ndung /induη/ [induη] „ibu‟, ، 

 ع ػػى مثػػاؿ ، ,‟meu li /meuli/ [mεli] „membeli ىػػي ادلركزيػػة الع ػػة ؼحػػر  ع ػػى مثػػاؿ

 ..‟nyaho /nyaho/ [ñaho] „tahu يى ةاخل في  الع ة حرؼ

 أحػػػرؼ،  ال ػػػة إذل تقسػػػيمها يػػػم   الع ػػػة لسػػػاف كادلنخفضػػػة العاليػػػة ع ػػػى اسػػػمنادا

 كالػػػكم. ادلنخفضػػػة الع ػػػة حػػػرؼ ك ادلم سػػػطة الع ػػػة حػػػرؼ ك لعاليػػػةاال الع ػػػة حػػػرؼ: كىػػػي

 /é / [ε], /e/ [c], /o / ادلم سطة الع ة ..i/ [i],/eu/ [ö], ٚ /u/ [u]/ العالية الع ة حركؼ يمضمن
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[o] ةمنخفض ع ةال /a/[a] .يى الع ة حرؼ ع ى مثاؿ nyeri /nyeri/ [ñeri] „sakit‟,، مثػاؿ 

 الع ػػة حػػرؼ ع ػػى مثػػاؿ. ‟poé /poé/ [poé? ] „hari يىػػ ادلم سػػطة الع ػػة حػػرؼ ع ػػى

 . ‟na on /naon/ [naon] „apa يى ةادلنخفض

 0.0جدول 
 اللغة السوندانية علة

 

 ,p, b, t, d, k, g, c, j, h, ng, ny, m,n, s  احلػركؼ يف ةالسػاكن الصػ ت كمابػة تػم 

w, r, y. 
 إذل اإلندكنيسػية ال غػة مػن أصػالن  ظهػرت الس األ رل الساكنة احلركؼ تغير   56
 تصػنيك ربديػد ؽل ػن  .f -> p sh -> s v -> p  -> jsy ->s kh -> h :الرئيسػية الع ػة حػركؼ
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 أِبَ

 

 ٚسط

 

 ٚساء

 م قك ال ساف كالف 

  ِسزذيش غيش ِسزذيش غيش ِسزذيش  

 اغزطي I  U ِشرفع أعٍي

 رمشيجب        I ِٕخفض 

 اغزطي E        O ِشرفع 

 رمشيجب ِفزٛدخ  E  Ə ِٕخفض ٚسط

 ِفزٛح   A ِشرفع 

 ِفزٛح    ِٕخفض رذذ



 

 تقسػػػي  يػػػم  الصػػػ تية، احل ػػػاؿ حالػػػة إذل اسػػػمنادنا: كىػػػي أ ػػػياء، بثال ػػػة السػػػاكنة احلػػػركؼ
 كاحلػػػركؼ الصػػػ تية السػػػاكنة احلػػػركؼ: علػػػا قسػػػمني، إذل السػػػ ندية ل غػػػة السػػػاكنة احلػػػركؼ
 .اممةالصػ السػاكنة

 /b/ [b],/d/ [d], /j/ [j], /g/[g], /z/:: ىػي الصػ تية السػاكنة احلػركؼ 57

[z], /v/ [v],/l/ [l], /r/ [r], /m/ [m],/n/ [n], /ny/ [ ñ], /ng/ [ η],/w/ [w], dan /y/[y]. أمػا 
مػن  مثػاؿ  .p/ [p],/t/ [t], /c/[c],/k/ [k],/f/ [f], /s/ [s], dan /h/ [h]/ يىػ اممةالصػ السػاكنة
 مثػاؿ أف حػني يف ، ,‟ny arios/nyarios/ [ ñarios] „berkata يىػ ةصػ تيال ةسػاكناحلػك ال
 .‟enteu /henteu/ [hcntö] „tidak يى اممةالص الساكنة

 ال غػػػة يف السػػػاكنة احلػػػركؼ تقسػػػي  يػػػم  ، لسػػػ دريات كفقنػػػا ادلفصػػػ  ع ػػػى اسػػػمنادا
 :كىي ، أجزاء س عة إذل السندانية
 p/ [p], /b/ [b], dan /m/ [m]/ الثنائي احلرؼ. ُ
 f/ [f], dan /v/ [v]/: /الشف ية الع ة احلرؼ. ِ
 t/ [t], /d/ [d], /s/ [s],/l/ [l],/r/ [r],/z/ [z],dan /n/ [n]/: السنخية الع ة احلرؼ. ّ
 c/ [c], /j/ [j], /ny/ [ ñ], dan /y/ [y]/: احلركية الع ة احلرؼ. ْ
 k/ [k], /g/ [g], dan /ng/ [ η]/: الساكنة احلرؼ احل قية. ٓ

 [?] /glotal :/bunyi hamzah الساكنة احلرؼ. ٔ
 h/ [h]/: ةساكن احلرؼ احلنجرة. ٕ

 السوندنيعدد حروف .3

                                                             
57
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 a, é, i, o, u, e)أحراؼ س رم  ٕأحراؼ ربم م ع ي  ِّعدد حركؼ الس ندين 

dan eu   حركؼ ِّ ( ك   ( ka-ga-nga- ca-ja-nya, ta-da-na, pa-ba-ma, ya-ra-la, wasa- 

ha, fa-va-qa-xa-za) 

ngalagena.  حركؼ الس رم ى  ال مابة الس تط ر الص ي النفس ك يساى  ك  مة الس

ى  ال مابة الس  ngalagena تضاع يف م اف األكؿ، كس ، أكاأل ر ال  مة. أـ حركؼ

ط  ال  مة الس تمم ن يف األكؿ،  تط ر الص ت ادلنسج  ك يساى  بال  مة أك ادلق

 ٖٓكس ، أك األ ر ال  مة.

 كما جدكؿ المارل:
0.0جدول   

 حروف السوري السوندانية

a  = ᮃ     é = ᮃ     i  = ᮃ    o  =  ᮃ 

u  = ᮃ     e  = ᮃ    eu  = ᮃ 

 

0.4جدول   

 من الصوت السوندانية ngalagenaحروف  
1 

ka = ᮃ 7 
ga = ᮃ 13 

nga = ᮃ 

2 
ca = ᮃ 8 

ja = ᮃ 14 
nya = ᮃ 

3 
ta =  ᮃ 9 

da = ᮃ 15 
na = ᮃ 
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Jawa Barat,  2008), h. 65_67. 



 

4 
pa = ᮃ 10 

ba = ᮃ 16 
ma = ᮃ 

5 
ya = ᮃ 11 

ra = ᮃ 17 
la = ᮃ 

6 
wa = ᮃ 12 

sa = ᮃ 18 ha = ᮃ 

 

 

 

 من الصوت المصاصة ngalagenaحروف  

 Fa  =  ᮃ     qa  =  ᮃ        va  =  ᮃ 
    

 Xa  = ᮃ            za  =  ᮃ 

 

0.1جدول     

  هجائية االتينية 
A a       B b        C c        D d        E e        F f         G g        H h       I i 
  a             bé              cé              dé               é             éf               gé              ha             i 

 [ɑ]           [b]            [tʃ]            [d]              [ǝ]           [f/p]            [g]             [h]            [i] 

J j         K k        L l        M m       N n   O o        P p        Q q      R r 
 jé             ka               él             ém              én             o               pé              ki           ér 

[dʒ]          [k]              [l]             [m]            [n]            [ɔ]             [p]            [q/k]      [r~ɾ] 

S s       T t          U u        V v       W w      X x        Y y        Z z  

 és            té                 u               vé             wé           éks             yé             zét   
[s]            [t]               [Ʊ]           [v/p]          [w]           [ks]            [j]           [z/dʒ] 

 é         eu           ng           kh         ny         sy 

[ɛ]       [γ]           [ŋ]         [x/h]      [ɲ]        [ʃ/s] 

 



 

 الباب الثالث

 اطريقة البحث

 نوع البحث .أ 

طريقػػػة يػػػم  العثػػػ ر ع يهػػػا كاسم شػػػاؼ  ػػػيء م جػػػ د بالفعػػػ    ىػػػطريقػػػة ال وػػػ  

ال وػػ  النػػ عي، كىػػ    ىػػطريقػػة ال وػػ  ك 59ال م ػػار احلقيقػػة الػػس ال تػػزاؿ م ضػػ   ػػ .

)لػػيس  كال صػػر السػػردال وػػ  الػػكم يعممػػد ع ػػى مجػػ  كرب يػػ  كتفسػػر ال يانػػات يف  ػػ   

 أرقاـ( ل وص ؿ ع ى فه  ممعمق ل عض الظ اىر.
60

 

 الػكم( field research) ادليداين ال و  يى ال احثة اأجراى الكم ال و  ن ع أما

 هبػػػدؼ كالمفمػػي  ادلراق ػػة نشػػاط إلظهػػار يسػػمخدـ ك ،(survey) ادلسػػح باسػػ  غال نػػا ذكػػره

 .مػػادم  ػػيء كجػػ د حػػ ؿ ع  مػػاتادل مجػػ 
 أنشػػطة ال احثػػة تالحظػػ ال وػػ ، اىػػك يف61

 .كيمابانج قرية رلمم  يف األطفاؿ تالكة

 إذل دؼهبػ كصػفينا حبثنػا يمضػمن ال وػ  ىػكا فػإف ط يعمها، من إليها النظر   كإذا

 كمعرفػة ادلشػاركني آراء دلعرفػة ادلالحظػة ربػت ال يئة يف ػلدث ما معرفة ع ى القراء مساعدة
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2013), h. 100  
61
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 .ادليػػداف يف ربػػدث الػس األنشػػطة أك األحػداث
 ةال احثػػ تأراد ال وػػ ، ىػكا  ػػالؿ مػػن62

 قرية رلمم  ق   من الألص ات ال غة الس ندانية ع ى ال غة العربية مدٌ  ال     صكت أف

 .اجملاؿ ىكا يف كاف ما ح ؿ ب ض ح القارئ إذل مع  مات مقدميل هبدؼ كيمابانج

 البيانات درومص البحث قعمو ب. 
 البحث قعمو . 0

 دبديرية تاصلام س. كيمابانجأجرم ىكا ال و  ىف قرية  

 البيانات درومص. 0

 ؽل ػػػػن الػػػػس كاأل ػػػػ اؿ احلقػػػػائق مجيػػػػ ىػػػػي  ال يانػػػػات Arikantoكمػػػػا رأم أركنمػػػػ  

 قريػة رلممػ  نطػق  ى ىكا ال و  يف ال اردة ال يانات .ادلع  مات م جل كم اد اسمخدامها

 اإلصل يزيػػة ال غػػة حػػرؼ مػػن كىػػي مسػػم يات، ّ إذل ال يانػػات مصػػادر كتصػػنك كيمابػػانج،

place (ادل ػػاف )ادل ػػاف  ػػ  ىف  ال يانػػات مصػػادر ,person ) ال يانػػات مصػػادر ) ػػخ 

63.رمػػ ز  ػػ   يف( ةال مابػػ أك ةال رقػػ)paper  الشخصػػي,  ػػ  ىف 
 اىػػكتسػػمخدـ فقػػ   

قريػة كيمابػانج، منطقػة ليمػاك،  يىػ ال وػ  اىػكم ػاف . ف كاأل ػخاصا ػادلس ل  ال و 

القريػػة ىػػي احلػػدكد بػػني قريػػة بػػادانج راتػػ  كقريػػة سػػ كا باصلػػار،  ىػػكاتانغجػػام س رغلنسػػي. 
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 ُٖٓٗىػػ  سػ اف قريػػة كيمابػانج الػػس ي  ػغ عػػدد سػ ااا عػػاـ  ال وػ  ىػػكاكالشػخ  يف 

 ػخ . كفقنػا ل  يانػات  َٗٗمػن الرجػاؿ كالنسػاء مػن اجلنسػني مػن  َُٕٔم  تفاصي  

مزيج من السػ نديني كاجلػاكيني  ادل   ذة من قرية كيمابانج ، فإف رلمم  كيمابانج ع ارة عن

 ي  ػػػػػك. RW04 يف يقيمػػػػػ ف السػػػػػ نديني سػػػػػ اف مػػػػػن٘  َٔ مػػػػػن يقػػػػػرب مػػػػػا كالم ػػػػػ نج.

 ال وػ  أ نػاء ال يانػات أ ػك  ػالؿ مػن السػ نديني سبث  الس RW 04 من بيانات ال احث ف

 .العربية إذل ل س نديني الص ي بالمد   ادلمع قة الي مية األنشطة يف

 البياناتج. اطريقة جمع 
 ال يانػػات، مجػػ   ػػالؿ مػػن. ال وػػ ث إجػػراء يف مهمػػة س سػػ ة يىػػ ال يانػػات مجػػ 

 ؽل ػػػػن حبيػػػػ  كادل   قػػػػة كالصػػػػويوة ادلهمػػػػة الظػػػػ اىر أك ادلع  مػػػػات ع ػػػػى احلصػػػػ ؿ سػػػػيم 

 .ع ميػة دراسػة ب اسػطة إليهػا الم صػ    الػس النمائج حساب
 ال يانػات مجػ  تقنيػاتأمػا  64

 :ي ي كما ىي أسمخدمها الس

 (Interview) ادلقاب ة طريقة. ُ

  ػفهي اسػمج اب عم يػة كىػي معينة مش  ة ضل  م جهة زلاد ة عن ع ارة ادلقاب ة

 قػػدر أكػػ  ع ػػى ل وصػػ ؿ ادلقػػابالت أجريػػت. جسػػدينا ي اجهػػ ف أكثػػر أك  خصػػني بػػني
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 .ال وػػ  دل ضػػ ع اإلم ػػاف قػػدر كب ضػػ ح ادلع  مػػات أك ال يانػػات مػػن شل ػػن
 النظػػر عنػػد65

 :علا ن عني، إذل تقسيمها ؽل ن ادلقاب ة، ن ع من إليها

 ةنظمادل ب ةادلقا( أ

 يف مط  بػػة سػػم  ف الػػس ادلع  مػػات ألف نظػػرنا ادلنظمػػة ب ػػةادلقا تيسػػمخدـ

 ل مقاب ػػػة إر ػػػادية أداة باسػػمخداـ ادلنظمػػػة ادلقاب ػػػة عم يػػة تػػػم . مؤكػػػدة ال وػػ 

 يطرحهػا الػس األسػئ ة تػم . ادلخػ  إذل إرسػاذلا سػيم  أسػئ ة ع ى ربم م ادل م بة

 .إعدادىا   الس األسئ ة لقائمة كفقنا بدقة ادلقابالت بإجراء القائم ف

 ةنظمادل غر ةادلقاب ( ب

ػا مركنػة أكثػر ادلنظمػة غر ادلقاب ة ىكا تعم   تنفيػكىا يف كىػي ، كانفماحن

ػػػرل ادلقػػػابالت ألف نظػػػرنا ادلنظمػػػة ادلقػػػابالت مػػػن حريػػػة أكثػػػر  ط يعػػػي بشػػػ   ذبي

 األسػػئ ة. ادلقاب ػػة إر ػػادات اسػػمخداـ كعػػدـ ع ننػػا ادلخػػ ين كأف ػػار أف ػػار لفػػمح

 .ادلقص دة ادلقاب ة أىداؼ عن ربيد ال ل ن ، مرنة ادلطركحة
66

 

  . منظمػػػػة غػػػػر مقاب ػػػػةال احثػػػػة  اسػػػػمخدممها الػػػػس ادلقاب ػػػػة نػػػػ ع كػػػػاف ،ىػػػػكا ال وػػػػ  يف

 يف حػػػدث الػػػكم الصػػػ ي المػػػدا   حػػػ ؿ بيانػػػات ع ػػػى ل وصػػػ ؿ ادلقاب ػػػة ىػػػكا اسػػػمخداـ
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 احملاد ػػة بمػػدفق المن ػػؤ كؽل ػػن مفم حػػة ادلطركحػػة األسػػئ ة ألف كذلػػ . كيمابػػانج قريػػة رلممػػ 

 كمػػدربني الطػػالب مػػن مقػػاب مه  سبػػت الػػكين ادلؤلفػػ ف كػػاف. فيهػػا الػػمو   كل ػػن كمركنػػة

ػػا أكثػػر بشػػ   ادلشػػ الت غلػػد أف ل مؤلػػك ؽل ػػن ، ادلقاب ػػة ىػػكا باسػػمخداـ. ا نػػني  انفماحن

 كأف ػػارى  آرائهػػ  عػػن المع ػػر حريػػة أيضنػػا اجملي ػػ ف ميػػنح ، ذلػػ  إذل باإلضػػافة. اجملي ػػني مػػن

 .كيمابانج قرية رلمم  يف حد ت ل مد   ص تية أ  اؿ كج د ح ؿ

 ادلالحظة. ِ

 ككػػػكل  دقيػػق، حبػػ  إجػػراء  ػػالؿ مػػن تػػػم  ال يانػػات جلمػػ  تقنيػػة ىػػي ادلالحظػػة

 ىػي ادلالحظػة ىػكا فػإف Imam Gunawan ج نػاكاف لإلمػاـ كفقنػا بينمػا. ادلنهجػي المسجي 

 ادلالحظػػػة طريػػػق عػػػن النفسػػػية كاألعػػػراض االجمماعيػػػة ل ظػػػ اىر كمنهجيػػػة ممعمػػػدة دراسػػػة

 .كالمسجي 
  :علا    ني، إذل تنقس  ادلالحظات تنفيك حي  من 67

 المشاركية ادلالحظة( أ

 الي ميػػػػػة األنشػػػػػطة يف م ا ػػػػػرة تشػػػػػ ك ف ال احثػػػػػة أف ىػػػػػي المشػػػػػاركية ادلالحظػػػػػة

 .ال و  ل يانات كمصادر اسمخدامو أك دراسمو تم  الكم ل م ض ع
68
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 المشاركية غر ادلالحظة( ب

 كفقػػػ  م ا ػػػر بشػػػ   التشػػػ ؾ ال ال احثػػػة أف ىػػػي المشػػػاركية غػػػر ادلالحظػػػة

 .مسمق ني كمراق ني
69

 

 دل ال احثػػػة ألف ادلشػػػاركة، غػػػر ادلالحظػػػة مػػػن نػػػ ع اسػػػمخداـ   ،ىػػػكا ال وػػػ  يف

 قريػة رلممػ  أطفػاؿ لدراسػة ال يئة يف ال يانات مصادر دبراق ة فق  النشاط عم ية يف شارؾت

 .األص ات   ٌ تد حبدكث يمع ق فيما تانغجام س منطقة يف كيمابانج

 يقةال  . ّ

 Suharsimi Arikunto قػػاؿ كمػػا ادل م بػة ال يانػػات مػػن رلم عػة عػػن ع ػػارة ال  يقػة

 كاجملػػػػػالت ال مػػػػػ  مثػػػػػ  فيهػػػػػا ال وػػػػػ  أك ادل م بػػػػػة األ ػػػػػياء ع ػػػػػى العثػػػػػ ر ىػػػػػي ال  يقػػػػػة"

70".إخل ، كادلػػػػككرات االجمماعػػػػات كزلاضػػػػر كال ػػػػ ائح كادلسػػػػمندات
 طريقػػػػة اسػػػػمخداـ يػػػػم  

 ال وػػ ث إجػػراء عنػػد ادلط  بػة األجهػػزة كمالحظػػات ادلقاب ػػة عم يػة تػػم  عنػػدما ىػػكا الم  يػق

دبديريػػة  كيمابػػانج قريػػة جملممػػ  العربيػػة ال غػػة ع ػػى السػػ ندية ال غػػة يف الصػػ ي المػػدا   حػػ ؿ

 ل  وػػ ، كادلفيػػدة ادلهمػػة األ ػػياء بم  يػػق ال احثػػة تقامػػ ،ا ال وػػ ذلػػك بالنسػػ ة. تاصلػػام س

 كقائمػة اجلغػرايف، ادل قػ  تغطػي الس العامة كاألكصاؼ ادلقاب ة، نمائج ع ى ادلالحظات مث 

 .كغرىا الص ر، كحب ث ، ادلع مني ب ْساء
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 د. اطريقة تحليل البيانات

 كتصػنيفو كتصػنيفو لمنظيمػو نشػاطنا أف رب يػ  ال يانػات Imam Gunawanكما رأم 

 اإلجابة غل  الس ادلش  ة أك ال كيز إذل النميجة تسمند حبي  ، كتصنيفو ربديده أك كرمزه

 ت  ف ما عادة الس الن عية ال يانات ت سي  ؽل ن األنشطة، من س س ة  الؿ من. ع يها

 .بسػػه لة فهمهػػا ؽل ػػن حبيػػ  كم دسػػة م عثػػرة
 كىام مػػاف مػػاي ز طػػرح الصػػدد، ىػػكا يف71

 كعػرض ال يانػات، تق يػ : كىػي الن عيػة، ال يانات رب ي  يف هبا القياـ غل   ط ات  الث

 رب يػػػػػ  يف سػػػػػمخدمهات الػػػػس اخلطػػػػػ ات72.النمػػػػػائج مػػػػن الموقػػػػػق/  كاسػػػػػمخالص ال يانػػػػات،

 :ي ي كما ىي ال يانات

 (Data Reduction) ال يانات تق ي . ُ

 ُث ادلهػ ، الشػيء ع ػى ال كيػز مػ  الرئيسػي، الشػيء كا ميػار ت خػي  يعػ  المع ي 

 .ضركرم غر ى  ما كذباى  كالنم  السمة عن ال و 
 احلصػ ؿ   الس ال يانات كمية 73

ا، ك ػػرة احلقػػ  مػػن ع يهػػا  سػػابقنا، ذيكػػر كمػػا. كتفصػػي  بدقػػة تسػػجي ها غلػػ  لػػكل  جػػدن

ا أكثػػر ال يانػػات كانػػت ك مػػا احلقػػ ، إذل ال ػػاحث ف ذىػػ  ك مػػا ا تعقيػػدن ا كتعقيػػدن . كتعقيػػدن

 نمػائج مػن ادلسػمقاة ال يانات تشم . الف ر ع ى ال يانات رب ي  الضركرم من الس  ، ذلكا

 األنشػػطة حػػ ؿ ال ػػاحث ف أجراىػػا الػػس كادلالحظػػات كال  ػػائق ادلقاب ػػة بيانػػات ،ال وػػ  ىػػكا
                                                             

71
 Imam Gunawan, Op.Cit., h. 209 

72
 Imam Gunawan, Op. Cit., h. 210-211  

73
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.338 



 

 ، كيمابػػػانج قريػػػة رلممػػػ  يف العربيػػػة إذل السػػػانديني ل غػػػة الصػػػ ي بالمػػػد   ادلمع قػػػة الي ميػػػة

 .تانغجام س منطقة

 (Data Display) ال يانات عرض. ِ

 ىػ  ال يانات عرض. ال يانات عرض ىي المالية اخلط ة فإف ال يانات، زبفيض بعد

 ؽل ػػػن حبيػػػ  بػػػادلعىن الغنيػػػة أك ال ثيفػػػة ادلع  مػػػات كحػػػدات يف ال يانػػػات تنظػػػي  يف  طػػػ ة

 ال يانات ت  ين يف ال احثني لمسهي  العم ية ىكا تنفيك يم 74.بسه لة االسمنماجات إجراء

 ع ػى عػالكة. ادلماحػة ال يانات مدل من الموقق إذل باإلضافة ، كام ة اجمماعية ص رة يف

 بيانيػػػة رسػػػـ  أيضنػػػا ي ػػػ ف أف ؽل ػػػن السػػػردم، الػػػن  خبػػػالؼ ال يانػػػات عػػػرض يف ذلػػػ ،

 ادلقػابالت نمػائج فهػ  يسػه  سػ ؼ ال يانػات، عػرض  ػالؿ مػن. كسلططات كمصف فات

 ل غػػة الصػػ ي بالمػػد   ادلمع قػػة الي ميػػة األنشػػطة ع ػػى ال ػػاحث ف أجراىػػا الػػس كادلالحظػػات

 .العربية إذل الس ندانية

 (conclusion drawing/ verifying )رس  اإلسمنماج . ّ

 كعػرض ال يانػات مػن احلػد  طػ ات  ػالؿ مػن ال يانػات، رب يػ  نمائج إذل اسمنادنا

 .ادلقدمة االسمنماجات من كالموقق النمائج اسمخالص ىي األ رة اخلط ة فإف ال يانات،

 نمػائج إذل اسػمنادنا ال وػ  تركيػز ع ى غلي  الكم ال و  نميجة ى  االسمنماج اسمنماج 75
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 ع ػػػى بنػػػاءن  ال وثػػػي ل  ػػػائن كصػػػفي  ػػػ   يف االسػػػمنماجات تقػػػدمي يػػػم . ال يانػػػات رب يػػػ 

 .ال وثية الدراسات
76

 

 ت ػدأ الػس ال يانػات رب ي  تقنيات ال احثة اسمخدمت  ،السابقة ةالثال  ادلراح  من

 األ ػػػياء ع ػػػى كال كيػػػز الرئيسػػػية األ ػػػياء كا ميػػػار ت خػػػي  عم يػػػة كىػػػي ال يانػػػات، بمق يػػػ 

 ىػػػكا عػػػرض إجػػػراء ؽل ػػػن ، يانػػػاال  تسػػػمى العػػػرض الػػػس ال يانػػػات ىػػػكا تقػػػدمي بعػػػد. ادلهمػػػة

  ػػالؿ مػػن. كغرىػا الفئػػات بػػني كعالقػات كسلططػػات مػػ جزة أكصػاؼ  ػػ   يف ال يانػات

 مػن دلزيػد كالمخطػي  ػلػدث، مػا فهػ  ال ػاحثني ع ى األسه  من سي  ف ال يانات، عرض

 أك ال يانػػػػػات مػػػػػن الموقػػػػػق ىػػػػػي األ ػػػػػرة اخلطػػػػػ ة ُث. فهمػػػػػو   مػػػػػا أسػػػػػاس ع ػػػػػى العمػػػػػ 

الألصػ ات ال غػة السػ ندانية ع ػى ال غػة  تػدٌ    ػ   كجػ د ح ؿ اسمنماجات اسمخالص

 .صلام ساديرية تدبنج بام  كيمامجملالعربية 

 البيانات صحة اختبار .ه

 مػا مػ  يم افػق ةال احثػ تالحظػ مػا أف ع ػى دليػ  يى ال يانات صوة من الموقق

 م جػػ د ىػػ  مػػا مػػ  مم افقنػا ادلقػػدـ المفسػػر كػػاف إذا كمػػا اجملػاؿ ىػػكا يف بالفعػػ  م جػػ د ىػ 

 مػػن ال يانػػات صػػوة لموديػػد تقنيػػات ىػػكا ال وػػ  يف ةال احثػػ تاسػػمخدم لػػكل . بالفعػػ 

 : الؿ
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 المث ي . ُ
 طريقػػػة اػػػج باسػػػمخداـ حقنػػػا صػػػاحلة بيانػػػات ع ػػػى ل وصػػػ ؿ كسػػػي ة ىػػػ  المث يػػػ 

 أك كادلقػابالت ادلالحظػات مثػ  ادلمقاطعة، الطرؽ اتساؽ لمعزيز المث ي  يسمخدـ. ممعددة

 .سل ين عدة م  ادلقابالت مث  نفسها، الطريقة اسمخداـ
77

 

 :كعلا المث ي ، من ن عني واسمخدام   ،ال و  كاذل بالنس ة

 مػػن الموقػػق طريػػق عػػن تػػم  الػػس ال يانػػات مصػػداقية ال م ػػار المث يػػ ، مصػػدر . أ

 ،ال وػػػ  ىػػكا يف. مصػػػادر عػػدة  ػػػالؿ مػػن ع يهػػػا احلصػػ ؿ   الػػػس ال يانػػات

 .كيمابانج قركم من العديد م  ادلقابالت نمائج ال احث ف قارف

 جلمػػػ  كاحػػػدة تقنيػػػة مػػػن أكثػػػر باسػػػمخداـ هبػػػا القيػػػاـ ؽل ػػػن المث يػػػ ، طريقػػػة  . ب

 عػػػن أيضنػػػا المنفيػػك ي ػػػ ف أف ؽل ػػن. ال يانػػػات نفػػػس ع ػػى ل وصػػػ ؿ ال يانػػات

 دقيقػػػة، بيانػػػات ع ػػػى ل وصػػػ ؿ ،ال وػػػ  ىػػػكا يف. كالموقػػػق الفوػػػ  طريػػػق

 مػن احلقيقػة ا مػ كا ُث كيمابػانج، قريػة جملمم  ادلقاب ة طريقة ال احث ف اسمخدـ

 يف كجػػ دى  أ نػػاء ال ػػاحث ف مجعهػػا الػػس ال  ػػائق كأيضنػػا ادلالحظػػة طػػرؽ  ػػالؿ

 .اجملاؿ ىكا

. 
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 الباب الرابع  

 تحليل المشكلة و البحث

ألصػػػ ات ال غػػػة ا تػػػدٌ  ىف ىػػػكا ال ػػػاب يػػػم    فيهػػػا نمػػػائج ال وػػػ  كال وػػػ  عػػػن 

. لمسػػهي  ال وػػ , كانػػت صلػام ساديريػػة تدبنج بػػامػػ  كيمامجملالسػ ندانية ع ػػى ال غػػة العربيػة 

 ت اجػو الػس احلركؼ كتغير الص ت اطلفاض ت اجو السألص ات ا ت زيعاتال احثة  صنكت

   :المارل النو  ع ى B2 إذل BIألص ات ا تدٌ  

 الصوتي التدّخل . أ

ىػػػػػي أحػػػػػد مػػػػػن اإلضلػػػػػراؼ الػػػػػىت ربػػػػػدث اذل ادلػػػػػم    ىف المع ػػػػػر  المدٌ الألصػػػػػ ات

, ىنػػاؾ ت ػػادؿ احلػػركؼ جػػرم مػػن ال غػػة األ ػػرل أد  هااألصػػ اتال  مػػات مػػن ال غػػة مػػ  

 رلمم  ع ي النو م المارل:

   3.0جدول 
 التدخل الصوتي

مالرق مالرق سوندنية عربية   سوندنية عربية 
 [s] (sy)ش 6 [h] (ḥ)) ح 1

 [t] (da)د 7 [s] (sh)ص 2

خ(  8 [d] (dz)ذ 3 kh) [h] 

ؽ(  4 qa) [k] 9 ؼ [p] 

 [s] (tsa)ث 5



 

 األصواتتخفيض  . ب

 (Dzikir – Dikirذكر ) .0

 ،dikir ت ػػػ ف dzikir ذكػػر نطػػقت ىتالػػ Asih أـ هبػػا تػػم    الػػس ادلفػػردات ك مػػات

  /dz/ العربيػةاألصػ ات  ، /d/ إذل مغيػرت  /dz/ الصػ تية ادليػزات م األص ات زبفيض كىناؾ 

 بينمػػا. األسػػناف انػػزالؽ صػػ ت مػػن االقػػ اب أك األسػػناف كدلػػس ال سػػاف طػػرؼ مػػ  ادلنمجػػة

 .منمظمة االحم اؾ  صائ  يى /d/ األص ات

 ( Adzan- Adan) أذان .0

 تسػػػػ   حػػػىت ،adanإذل تغػػػػر adzan األذاف   مػػػةب كيمابػػػػانج قريػػػة رلممػػػػ  تقالػػػ

 /dz/ ك مػػة نطػػق يفاألصػػ ات زبفػػيض  ك ،ألصػػ اتا تػػدٌ   حػػدكث يف الصػػ ت  فػػض

 مػػن يقػػ ب أك ؽلػػس الػػكم ال سػػاف طػػرؼ مػػ  ادلنمجػػة /dz/ العربيػػة ألصػػ اتا. /d/ إذل تغيػػر

 يىػ /d/األصػ ات  بينما. األسناف انزالؽ ص ت لعم ية ؼلض  أك السن، من الع  م اجلزء

 .منمظمة االحم اؾ  صائ 

 (Tsalju- Saljuثلج ) .4

 ،/s/ إذل تمغػر صػ تال  صػائ  مػ  الصػ ت االس  اء من لعم ية /ts/ الص ت 

 سبػػر أك الع يػا، األسػناف مػػن تقػ ب الع ػ م ال سػػاف طػرؼ مػ  ادلنمجػػة /ts/ العربيػةاألصػ ات 



 

 لػػديه  الػػس القصػػية األصػػ ات  صػػائ  ىػػي /s/األصػػ ات  أمػػا. صػػ تية نػػزالؽإلا بعم يػػة

 س ندانيني

 .(kursiyy- Korsiكرسي ) .3

 الػػػس kursiyy "كرسػػػي" ال  مػػػة يف أكثػػػر أك كاحػػػد صػػػ ت ع ػػػى المعػػػٌرؼ أك إزالػػػة

 بع ػػارة أك /i/ إذل تمغػػر /y/ ال  مػػة اايػػة يف الصػػ ت اطلفػػاض ت اجػػو حبيػػ  korsi إذل غػػرتم

 [i] إذلت ػػػ ف اسػػػ  الػػػىت ق  هػػػا حبركػػػة تنػػػ ين تغػػػر النطػػػق  yâ` un-nisbahزيػػػادة  أ ػػػرل،

 ال غػػة إذل ال  مػات رب لػت أف بعػد العربيػة ال غػة نطػق اعمػادت.  ػدة أك yâ` dobelبػدكف

 . ندانيةالس

 الحروفتبادل . ج

مػػػ  ادلػػػم    السػػػ ندانيني,  احلػػػركؼكجػػدت ال احثػػػة بعػػػض ال  مػػػات فيهػػػا ت ػػػادؿ 

 :ىي

 (   Raḥiim -> rohiim) حيمر ال .0

 ك مػة يف ادلثػاؿ أم ،نجبػاكيما رلممػ  يف/ ق/ ت ػ ف / ح/ احلػرؼ احلػركؼ ت ادؿ

   ٌ المػػد بيانػػات بطاقػػة رقػػ / ق/ ت ػػ ف/ ح/ تغيػػر الصػػ ت مثػػاؿ ،(الػػرىي ) إذل( الػػرحي )

 لألمهػػػات الركتينيػػػة الػػػمالكة تقػػػ د عنػػػدما Rohani الصػػػ ت م ػػػ ات ربػػػدث ُ األصػػػ ات



 

 حػػىت/ ق/ ت ػػ ف / ح/ الرسػػالة Rohani قػػرأت(. الػػرحي  الػػرمحن اهلل بسػػ ) ئنيقػػر ت الػػالي

 (. الرىي ت  ف )( الرحي ) الرحي  ك مة تص ح

 نفػس ذلمػا احلػرفني(. احلنجػرة) ىػ / ق/ أمػا يف (ح قيػة) احلػرؼ ىػ /  ح/ احلرؼ

 ية،انالسػػ ند ال غػػة يف(. اإلنفطػػة) ك( ألسػػف ا) ،(ضػػعيك) ك ،(غػػامض) كعلػػا اخلصػػائ ،

 يف ل مشػػابو نظػػرنا/  ق/  إذل/  ح/ احلػػرؼ صػػ ت يغػػر حػػىت/  ح/ احلػػرؼ ع ػػى تمعػػرؼ ال

 .القري  الم ضيح كم اف كت  رىا األـ ال غة ط يعة

 (Shiroto  -> sirotoالصراط ) .0
 عػن ع ػارة كىػي ،/س/ إذل/  ص/ احلػرؼ يف تغيػرنا فيهػاالمي ك مػة ةال احث تكجد

 أ نػػاء ةاخلطابػ تحػد  كقػد ،Rukmini ةل ممود ػ ّ رقػ  تاصػ  األ   ٌ المػد بيانػات بطاقػة

 الصػػراط: ٔ اآليػة الفاربػة قػراءة عنػد. لألمهػات الركتينيػػة المواليػ  تػالكة بػدأ عنػدما النهػار

 تغػػػػرات أك تاصػػػػ  األ   ٌ المػػػػد تسػػػػ   الػػػػس سػػػػراط  ػػػػ فت صػػػػراط ك مػػػػة فػػػػإف ادلسػػػػمقي ،

 .تاص  األ

 كاحلػرفني ،(لث كة) حرؼ أيضنا ى / س/ بينما( مفخم ) حرؼ ى /  ص/ احلرؼ

 ك( ف مسػإل) لو/  س/ أما الفرؽ بني علا(. غامضة) ،(ضعيك) كعلا ،الصفات نفس ذلما

 تمعػرؼ ال يةانالسػ ند ال غػة يف(. اط ػق) ك( اسػمعال)   اصػية لديػو/ ص/ بينمػا( اإلنفمح)



 

 ط يعػػة يف المشػػابو بسػػ  / س/ إذل/  ص/ احلػػرؼ صػػ ت يغػػر حبيػػ / ص/ احلػػرؼ ع ػػى

 .األـ ل غة األجبدية احلركؼ كت  ر

 (  Mustaqiim -> mustaakiim) المستقيم .4

 رقػ  ع ػى/ ؾ/ إذل /ؽ/ ت ػادؿ احلػرؼ يف تاصػ  األ   ٌ المػد كمابػانج  اجملمم  فع  ا

 أ نػػػاء ةاخلطابػػ متحػػد  كقػػػد Rukmini ةادلمود ػػ مػػ  ّ تاصػػػ  األ   ٌ المػػد بيانػػات بطاقػػة

: ٔ اآليػػة الفاربػػة سػػ رة قػػراءة عنػػد. لألمهػػات الركتينيػػة المواليػػ  تػػالكة بػػدأ عنػػدما النهػػار

 تغيػػػر يف تسػػػ   حبيػػػ   "مسػػػم  " ي ػػػ ف "مسػػػمق ": ال  مػػػة حػػػىت ،ي  ادلسػػػم اًلصػػػراط

 .الص ت

, (ح قيػػػة)uvular حػػػرؼ ىػػػ / ؾ/ بينمػػػا( ط ػػػق)velar  حػػػرؼ ىػػػ / ؽ/ احلػػػرؼ

 ع ػى/ ؽ/ احلػرؼ بينمػا( غػامض) صػفة لػو( ؾ) احلػرؼ كعلػا ،الصػفماف نفس ذلما احلرفني

 احلػػػرؼكىػػػي  (الق ق ػػة) تمعػػػرؼ ال ية،انالسػػ ند ال غػػػة يف(. الق ق ػػة) ك( ؿااالسػػػمف) الصػػفة

 احلػػػػركؼ كتػػػػ  ر احلػػػػركؼ تشػػػػابو بسػػػػ   ؾ الصػػػػ ت يف تغيػػػػر ىنػػػػاؾ ي ػػػػ ف حبيػػػػ / ؽ/

 .األـ ل غة األجبدية

 (  Al ladzina -> al ladiina) الذين .3

 بطاقػة بػرق  Rukmini ادلمود ػة اأجر ػ تاصػ  األ   ٌ المػد كمابػانج  اجملممػ  تحد 

 سػػ رة قػػراءة عنػد مجعػػة، يػـ  كػػ  الركتينيػة الػػمالكة  ػالؿ مهاحػػد   ْ رقػ    ٌ المػػد بيانػات



 

 يغػػػر حػػػىت/ د/ ي ػػػ ف/  ذ/ قػػػراءةب Rukminiنطقػػػت أـ  ،"ينكالػػػ" صػػػراط: كىػػػي الفاربػػػة

 .تاص  األ   ٌ المد إذل ؤدمت شلا "الدين" صراط ت  ف "الكين" صراط ك مة

 حػػػػرؼ ىػػػػ / د/ احلػػػػرؼ مػػػػاأ (أسػػػػناين بػػػػني) interdental احلػػػػرؼ ىػػػػ / ذ/احلػػػػرؼ

alvodental (لث يػة نية أسنا .)(. انفػمح) ،(ف مسػإل/ )ذ/احلػرؼ صػفماف ذلمػا احلػرفني ك مػا

 يةانالسػػ ند يف(. ضػػعيفة) الر ػػ ة/ ذ/ بينمػػا( قػػ م)  ػػدة ط يعػػة ذلػػا/ د/ رؼاحلػػ يف ؼلم ػك

 حبيػػ /  ذ/ احلػػركؼ ذلػػ  يف دبػػا ت ػػ  كىػػي ،(االىمػػزازات) الع ػػة حػػركؼ ع ػػى تمعػػرؼ ال

 ةاألجبديػ كالمػ  ر احلػركؼ، تشػابو بسػ  /  د/  ي  ف/  ذ/ ل ورؼ اضلرافنا أك تغيرنا ت اجو

 .اجملاكرة المع ر كم اق  األـ، ل غة

 (Falaq-> falak) الفلق .1

 ك مػػػة أف أم ،/ؾ/ إذل/ ؽ/ احلػػػرؼ يف تغيػػػرنا فيهػػػا الػػػس ك مػػػة ةال احثػػػ تكجػػػد

 عنػػد. األمهػػات بػػمالكة الركتينيػػة الػػمالكة فيػػو ي ػػدأ الػػكم اليػػـ  يف (الف ػػ ) ي ػػ ف( الف ػػق)

 يؤدم شلا (الف  ) ي  ف (الف ق) ك مة فإف ،الف   برب ع ذأ ق : ُ الف ق كماب قراءة

 .تاص  األ  تد ٌ  إذل

 احلػػرفني( ح قيػػة) فػػ ؽ حػػرؼ ىػػ /  ؾ/  بينمػػا( ط ػػق) حػػرؼ ىػػ /  ؽ/  احلػػرؼ

  صػػائ  ع ػػى/  ؽ/  احلػػرؼ بينمػػا( غػػامض) محػػ  لػػو( ؾ) احلػػرؼ كعلػػا ،صػػفماف ذلمػػا

 الق ق ػػػػػة تمعػػػػػرؼ ال ية،انالسػػػػػ ند ال غػػػػػة يف(. االنع ػػػػػاس) الق ق ػػػػػة ك( ألسػػػػػف ) ؿااالسػػػػػمف



 

 تشػػػػابو بسػػػػ   ؾ الصػػػػ ت يف تغيػػػػر ىنػػػػاؾ ي ػػػػ ف حبيػػػػ /  ؽ/  احلرؼىػػػػ  ( االنع ػػػػاس)

 .كت  رىا األـ ل غة األجبدية احلركؼ  خصية

 (sarri ->  syarri) شر .0

   ٌ المػػػػد بطاقػػػػة رقػػػػ : مثػػػػاؿ/ س/ ي ػػػػ ف/ ش/احلػػػػركؼت ػػػػادؿ  ةال احثػػػػ تكجػػػػد

 الػػػمالكة ي ػػػدأ عنػػػدما النهػػػار أ نػػػاء ال ػػػالـ ك ،Junairah جبنيػػػارة ةادلمود ػػػ ٔ رقػػػ  تاصػػ  األ

 ك مػػة لػػكل  ،"  ػػق مػػا سػػر مػػن": ِ اآليػػة الف ػػق سػػ رة قػػراءة عنػػد. هػػاتلألم الركتينيػػة

 .تاص  األ   ٌ المد إذل يؤدم شلا "سر" ي  ف " ر"

 رؼىػػػػػػ  احلػػػػػػ/ س/ كأمػػػػػػا( عاريػػػػػػة لثػػػػػػة) alveopalatal احلػػػػػػرؼ ىػػػػػػ / ش/ احلػػػػػػرؼ

alveolar (لث ية)، اإلنفطػة  ،(غػامض) حلػ  ،(ضػعيك) الر ػ ة كعلا ،صفماف ذلما كاحلرفني

 الػػػػػمف  لػػػػػو صػػػػػفة/  ش/ احلػػػػػرؼهمػػػػػا ىػػػػػي بين الفػػػػػرؽ(. أسػػػػػف ) اإلسػػػػػمفاؿ ك ،(مفمػػػػػ ح)

 ع ػى تمعػرؼ ال السػ ندانية يف(. احليمػافصػفة الشػفر ) لديػو/ س/ احلرؼ بينما ،(انمشار)

 م قػ  بسػ   ،/س/ي ػ ف/ ش/ احلرؼ الص ت يف تغير ىناؾ ي  ف حىت/  ش/ احلركؼ

 ط يعػػػة يف المشػػػابو أكجػػػو مػػن كالعديػػػد األـ لغػػػة يف األجبديػػػة كتػػ  ر ،ادلقاربػػػة احلػػػرؼسلػػارج 

 .ك يهما

  



 

 (Naffaatsaati -> naffaasaati) نفثت .7

 ،/س/ ي ػػػ ف/  ث/ احلػػػرؼ صػػػ ت يف تغيػػػران  فيهػػػا الػػػس ال  مػػػة ةال احثػػػ تكجػػػد

 يف /س/ ي ػػ ف/  ث/ احلػػركؼ كمابػػة يف المغيػػر ع ػػى مثػػاؿ ي ػػي كفيمػػا ،"النفسػػت" كىػػي

 كربػػػػدث ،Junairah جبنيػػػػارة ةادلمود ػػػػ ٖ رقػػػػ  تاصػػػػ  األ   ٌ المػػػػد رقػػػػ  كيمابػػػػانج رلممػػػػ 

 سػػ رة قػػراءة عنػػد. لألمهػػات الركتينيػػة الم يػػ  قػػراءة فيػػو ت ػػدأ الػػكم اليػػـ   ػػالؿ ال  مػػات

ػػتً  كىًمػػنٍ ": ْ اآليػػة الف ػػق  "النفسػػت" ت ػػ ف "النفثػػت" ك مػػة فمصػػ ح" العيقىػػدى  يفى  سىرِّالَّنفسى

 .تاص  األ   ٌ المد إذل ؤدمت الس

 (  Hasad -> hasat) حسد .8

 األـ عنهػػػػػا حػػػػػد ت الػػػػػس/ ت/ ي ػػػػػ ف/ د/ احلػػػػػركؼ اسػػػػػم داؿ ةال احثػػػػػ تكجػػػػػد

Junairah .لألمهػات الركتينيػة الم يػ  قػراءة فيػو ت ػدأ الػكم اليػـ   الؿ ال  مات كربدث .

 "حسىػد" ك مػة تصػ ح حػىت"حسػت اًذا حاسػد  ػر كمػن": ْ اآلية الف ق س رة قراءة عند

 .تاص  األ   ٌ المد إذل ؤدمت الس  "حسىتي  ف "

 أيضػػا ىػػ / ت/ احلػػرؼ أمػػا( لث يػػة أسػػنانية) alvoedental حػػرؼ ىػػ / د/ احلػػرؼ

  ػدة ،(مفم ح)اإلنفطة : كعلا ،ذلما صفماف ل ورفني(. لث ية أسنانية) alvoedental حرؼ

 كاحلػرؼ( غامضة) صفة لديو/ ت/  بيمهما اال مالؼ كأما(. ألسف ) اسمفاؿ ك ،(ق م)

 ع ػى تمعػرؼ ال يةانالسػ ند ال غػة يف(. انع ػاس) الق ق ة ك( كاضح) اجلهار صفة لديو/ د/



 

/ د/احلػػرؼ تغيػػر يصػػ ح حبيػػ ( د) احلػػركؼ مضػػمنت ىتالػػ( االنع اسػػات) الثابػػت الق ق ػػة

 األجبديػػة كضػػ   المع ػػر نفػػس م قػػ  يف المشػػابو أكجػػو مػػن العديػػد ىنػػاؾ ألف/ ت/ ي ػػ ف

 .األـ ل غة

 (Sarri ->  syarri) شر .9

 ع ػػػى/ س/ ي ػػػ ف/  ش/ع ػػػى حػػػرؼ تاصػػػ  األ   ٌ مػػػدب ال مابػػػانج ممػػػ رل تمػػػاق

 عنػػد ال  مػػات كربػػدث Rukmini ةادلمود ػػ مػػ  ٗ رقػػ  تاصػػ  األ   ٌ مػػدال بيانػػات بطاقػػة

 سػر مػن": ٓ اآليػة الف ػق سػ رة قػراءة عنػد. لألمهػات ةالركتينيػ المالىي  ي دأ عندما الظهر

   ٌ مػػػػدال إذل يػػػػؤدم شلػػػػا  "سػػػػري ػػػػ ف "  " ػػػػر" ك مػػػػة فػػػػإف كبالمػػػػارل ،"حسػػػػد إذا حاسػػػػد

 .تاص  األ

 رؼىػػػػػػ  احلػػػػػػ/ س/ كأمػػػػػػا( عاريػػػػػػة لثػػػػػػة) alveopalatal احلػػػػػػرؼ ىػػػػػػ / ش/ احلػػػػػػرؼ

alveolar (لث يػػػة)، اإلنفطػػػة  ،(غػػػامض) ،(ضػػػعيك) الر ػػػ ة كعلػػػا ،صػػػفماف ذلمػػػا كاحلػػػرفني

 الػػػػػمف  لػػػػػو صػػػػػفة/  ش/ احلػػػػػرؼهمػػػػػا ىػػػػػي بين الفػػػػػرؽ(. أسػػػػػف ) اإلسػػػػػمفاؿ ك ،(مفمػػػػػ ح)

 ع ػى تمعػرؼ ال السػ ندانية يف(. احليمػافصػفة الشػفر ) لديػو/ س/ احلرؼ بينما ،(انمشار)

 م قػ  بسػ   ،/س/ي ػ ف/ ش/ احلرؼ الص ت يف تغير ىناؾ ي  ف حىت/  ش/ احلركؼ

 ط يعػػػة يف المشػػػابو أكجػػػو مػػن كالعديػػػد األـ لغػػػة يف األجبديػػػة كتػػ  ر ،ادلقاربػػػة احلػػػرؼسلػػارج 

 .ك يهما



 

 (Yalid -> yalit) يلد .01

   ٌ المػػد بيانػػات بطاقػػة: مثػػاؿ/ ت/ ي ػ ف/ د/ احلػػركؼ اسػػم داؿ ةال احثػػ تكجػد

 المالىي  ي دأ عندما النهار أ ناء ال  مات كربدث ،Arni ةادلمود  من َُ رق  األص ات

 فػػإف لػكا ،"ي ػػت دل ك ي ػت ـ"ى ؿ: ّ اآليػة اإل ػػالص سػ رة قػراءة عنػػد. لألمهػات ةالركتينيػ

 األص ات.   ٌ المد إذل يؤدم شلا  "ت ت ـ"ؿي  ف  "ي د ـ"ؿ ك مة

 أيضػػا ىػػ / ت/ احلػػرؼ أمػػا( لث يػػة أسػػنانية) alvoedental حػػرؼ ىػػ / د/ احلػػرؼ

  ػدة ،(مفم ح)اإلنفطة : كعلا ،ذلما صفماف ل ورفني(. لث ية أسنانية) alvoedental حرؼ

 كاحلػرؼ( غامضة) صفة لديو/ ت/  بيمهما اال مالؼ كأما(. ألسف ) اسمفاؿ ك ،(ق م)

 ع ػى تمعػرؼ ال يةانالسػ ند ال غػة يف(. انع ػاس) الق ق ة ك( كاضح) اجلهار صفة لديو/ د/

/ د/احلػػرؼ تغيػػر يصػػ ح حبيػػ ( د) احلػػركؼ مضػػمنت ىتالػػ( االنع اسػػات) الثابػػت الق ق ػػة

 األجبديػػة كضػػ   المع ػػر نفػػس م قػػ  يف المشػػابو أكجػػو مػػن العديػػد ىنػػاؾ ألف/ ت/ ي ػػ ف

 .األـ ل غة

 (Kufuwan -> kupuwan) كفوا .00

 ةادلمود ػػ (p) ي ػػ ف "ؼ" ع ػػى حػػرؼ تاصػػ  األ   ٌ مػػدب ال مابػػانج ممػػ رل تمػػاق

: كىػي اإل ػالص سػ رة تػالكة عنػد لي يػة، قػراءة أنشػطة يف ال  مػات كربػدث ،Arni باس 



 

   ٌ تػػػػد تسػػػػ   wanpuku" ي ػػػػ ف كفػػػػ ا" ك مػػػػة تصػػػػ ح حػػػػىت"احػػػػده  كفػػػػ ا لػػػػو ي ػػػػن دلىٍ "ى ك

 .تاص  األ

 رؼاحلىػػ   (p) احلػػرؼ أمػػا(  ػف م أسػػناين) labio-dental حػػرؼ ىػػ  "ؼ" احلػرؼ

 ك ،(غامضػػػة)  اصػػػية ع ػػػى  "ؼ" احلػػػرؼ(.  ػػػفماين) bilabial حػػػرؼ كىػػػ  السػػػ ندانية

 ال غػة يف(. الن ر) عدالؽ ك( مفم حة) اإلنفطة ك ،(ضعيفة) الر  ة ك ،( ألسف ) اسمفاؿ

 (p) إذل  "ؼ" احلػػػػرؼ صػػػػ ت يغػػػػر حبيػػػػ   "ؼ" احلػػػػرؼ ع ػػػػى تمعػػػػرؼ ال ية،انالسػػػػ ند

 .األـ ل غة األجبدية احلركؼ حس  تعدي و أك األـ ال غة ت  ر بس  

 ( himpiīlā >-īlāfihim) االفيهم .00

 ةادلمود ػػ (p) ي ػػ ف "ؼ" ع ػػى حػػرؼت اصػػ  األ  مػػد ٌ ب ال مابػػانج ممػػ رل تمػػاق

: كىػػػي القػػري  سػػ رة تػػػالكة عنػػد لي يػػة، قػػراءة أنشػػػطة يف ال  مػػات كربػػدث ،Rika باسػػ 

 تسػػػ   himpiīlā" ي ػػػ ف  إلفػػػيه  " ك مػػػة تصػػػ ح حىتلصػػػيك"رح ػػػة السػػػماء كا إلفػػػيه "ك

 .تاص  األ  تد ٌ 

 رؼاحلىػػ   (p) احلػػرؼ أمػػا(  ػف م أسػػناين) labio-dental حػػرؼ ىػػ  "ؼ" احلػرؼ

 ك ،(غامضػػػة)  اصػػػية ع ػػػى  "ؼ" احلػػػرؼ(.  ػػػفماين) bilabial حػػػرؼ كىػػػ  السػػػ ندانية

 ال غػة يف(. الن ر) عدالؽ ك( مفم حة) اإلنفطة ك ،(ضعيفة) الر  ة ك ،( ألسف ) اسمفاؿ



 

 (p) ي ػػػ ف  "ؼ" احلػػرؼ صػػػ ت يغػػر حبيػػػ   "ؼ" احلػػرؼ ع ػػػى تمعػػرؼ ال ية،انالسػػ ند

 .األـ ل غة األجبدية احلركؼ حس  تعدي و أك األـ ال غة ت  ر بس  

 (  syitaa’i ->  Sitaa’i ) الشتاء .04

 رقػػ  مػػ  Rika السػػيدة ادلمود ػػة اأجر ػػ تاصػػ  األ   ٌ المػػد كمابػػانج  اجملممػػ  حػػدث

 ربػدث الػس قػري  سػ رة قػراءة عند الراكم منزؿ حدثك  ُُ رق  تاص  األ   ٌ المد بطاقة

/  ش/حػػػرؼ Rikaنطقػػػت اـ  لصػػيك"رح ػػػة السػػػماء كا إلفػػيه ":: كىػػػي الصػػػ ت يف اضلرافنػػا

   ٌ المػػػد إذل يػػػؤدم شلػػػا "السػػػماء" ي ػػػ ف  "الشػػػماء" ك مػػػة تغيػػػر فػػػإف لػػػكل / س/ ي ػػػ ف

 .تاص  األ

 رؼىػػػػػػ  احلػػػػػػ/ س/ كأمػػػػػػا( عاريػػػػػػة لثػػػػػػة) alveopalatal احلػػػػػػرؼ ىػػػػػػ / ش/ احلػػػػػػرؼ

alveolar (لث ية)، اإلنفطػة  ،(غػامض) حلػ  ،(ضػعيك) الر ػ ة كعلا ،صفماف ذلما كاحلرفني

 الػػػػػمف  لػػػػػو صػػػػػفة/  ش/ احلػػػػػرؼهمػػػػػا ىػػػػػي بين الفػػػػػرؽ(. أسػػػػػف ) اإلسػػػػػمفاؿ ك ،(مفمػػػػػ ح)

 ع ػى تمعػرؼ ال السػ ندانية يف(. احليمػافصػفة الشػفر ) لديػو/ س/ احلرؼ بينما ،(انمشار)

 م قػ  بسػ   ،/س/ي ػ ف/ ش/ احلرؼ الص ت يف تغير ىناؾ ي  ف حىت/  ش/ احلركؼ

 ط يعػػػة يف المشػػػابو أكجػػػو مػػن كالعديػػػد األـ لغػػػة يف األجبديػػػة كتػػ  ر ،ادلقاربػػػة احلػػػرؼسلػػارج 

 .ك يهما

 



 

 (  Hadzaa -> hadaa) هذا .03

 بػػػرق  Rika السػػػيدة ادلمود ػػػة اأجر ػػػ تاصػػػ  األ   ٌ المػػػد كمابػػػانج  اجملممػػػ  حػػػدث

 عنػد مجعػة، يػـ  كػ  الركتينية المالكة  الؿ حدث كالسرد ُِ رق    ٌ المد بيانات بطاقة

 إذل/  ذ/ قػػراءةب Rikaنطقػػت أـ  ،ال يػػت" ىػػدا"ف يع ػػدكا رب : كىػػي القػػري  سػػ رة قػػراءة

 .تاص  األ   ٌ المد إذل ؤدمت شلا ال يت" ىدا" ي  ف "ىكا ال يت" ك مة يغر حىت/ د/

 حػػػػرؼ ىػػػػ / د/ احلػػػػرؼ مػػػػاأ (أسػػػػناين بػػػػني) interdental احلػػػػرؼ ىػػػػ / ذ/احلػػػػرؼ

alvodental (لث ية نية أسنا .)اال مالفات(. انفمح) ،(ف مسإل) صفماف ذلما احلرفني ك ما 

 تمعػرؼ ال يةانالس ند يف(. ضعيفة) الر  ة/ ذ/ بينما( ق م)  دة ط يعة ذلا/ د/ حرؼ يف

 تغيػرنا ت اجػو حبيػ /  ذ/ احلػركؼ ذلػ  يف دبػا ت   كىي ،(االىمزازات) الع ة حركؼ ع ى

 األـ، ل غػػػػػة األجبػػػػدم كالمػػػػػ  ر احلػػػػركؼ، تشػػػػابو بسػػػػػ  / د/ إذل/  ذ/ ل وػػػػرؼ اضلرافنػػػػا أك

 .اجملاكرة المع ر كم اق 

 ( Khouf -> hauf) حوف .01

 بػػػرق  Rika السػػػيدة ادلمود ػػػة اأجر ػػػ تاصػػػ  األ   ٌ المػػػد كمابػػػانج  اجملممػػػ  حػػػدث

 عنػد مجعػة، يػـ  كػ  الركتينية المالكة  الؿ حدث كالسرد ُِ رق    ٌ المد بيانات بطاقة

 Rikaنطقت أـ  "ح ؼ من أمنه  ك ج ع من أطعمه  الكم ":كىي القري  س رة قراءة



 

   ٌ المػد إذل ؤدمتػ شلػا "حػ ؼ" ي ػ ف " ػ ؼ" ك مة يغر حىت/ ح/ ي  ف/  خ/ قراءةب

 .تاص  األ

 ،(ح قيػػػػػػػة)faringal/ ح/ أف حػػػػػػػني يف( ط ػػػػػػق) velar حػػػػػػػرؼ ىػػػػػػػ / خ/ احلػػػػػػرؼ

(. ضػػػعيك) كر ػػػاكة ،( مفمػػػ ح) إنفيمػػػاه ،( غػػػامض) ىػػػامس كعلػػػا ،صػػػفماف ذلمػػػا كاحلػػػرفني

 اسػػػػػمعالء صػػػػفة ع ػػػػى/  خ/ كأمػػػػا( ألسػػػػف ) اسػػػػمفاؿ صػػػػفة لػػػػو/  ح/ كالفػػػػرؽ بػػػػني علػػػػا:

 اخلصػػائ ، تشػػابو بسػػ  / ح/ إذل/  خ/ احلػػرؼ صػػ ت كمابػػانج  اجملممػػ  يغػػر(. مرتفعػػة)

 .األـ ل غة األجبدية احلركؼ كض   اجملاكر ادلفص ي كادل ق 

 (syaani’aka -> saaani’aka) شانئك .00

 رقػػ  مػػ  Rika السػػيدة ادلمود ػػة اأجر ػػ تاصػػ  األ   ٌ المػػد كمابػػانج  اجملممػػ  حػػدث

 ربػدث الس ال   ر س رة قراءة عند الراكم منزؿ حدثك  ُْ رق  تاص  األ   ٌ المد بطاقة

/ س/ ي ػ ف/  ش/حرؼ Rikaنطقت اـ  "ى  األب  سانئ  إف" :كىي الص ت يف اضلرافنا

 .تاص  األ   ٌ المد إذل يؤدم شلا "سانئ " ي  ف  " انئ " ك مة غيري فإف لكل 

 رؼىػػػػػػ  احلػػػػػػ/ س/ كأمػػػػػػا( عاريػػػػػػة لثػػػػػػة) alveopalatal احلػػػػػػرؼ ىػػػػػػ / ش/ احلػػػػػػرؼ

alveolar (لث ية)، اإلنفطػة  ،(غػامض) حلػ  ،(ضػعيك) الر ػ ة كعلا ،صفماف ذلما كاحلرفني

 الػػػػػمف  لػػػػػو صػػػػػفة/  ش/ احلػػػػػرؼهمػػػػػا ىػػػػػي بين الفػػػػػرؽ(. أسػػػػػف ) اإلسػػػػػمفاؿ ك ،(مفمػػػػػ ح)

 ع ػى تمعػرؼ ال السػ ندانية يف(. احليمػافصػفة الشػفر ) لديػو/ س/ احلرؼ بينما ،(انمشار)



 

 م قػ  بسػ   ،/س/ي ػ ف/ ش/ احلرؼ الص ت يف تغير ىناؾ ي  ف حىت/  ش/ احلركؼ

 ط يعػػػة يف المشػػػابو أكجػػػو مػػن كالعديػػػد األـ لغػػػة يف األجبديػػػة كتػػ  ر ،ادلقاربػػػة احلػػػرؼسلػػارج 

 .ك يهما

 (Dzaalika -> daalika) ذلك .07

  اجملممػػ  كىػػ  ،/د/ ي ػػ ف/ ذ/ احلػػرؼ يف تغيػػرنا فيهػػا الػػس ك مػػة ةال احثػػ تكجػػد 

 الركتينيػة الػمالكة فيػو ي ػدأ Ginaدبمود ػة  ُٓرقػ   تاص  األ   ٌ المدكمابانج دبثاؿ ال طاقة 

 ،"ال مػػاب ال ريػػ  فيػػو ىػػدا ل مم ػػني دلػػ ": ُ صػػ رة ال قػػرة عنػػد. األمهػػات بػػمالكةلػػيال 

 .تاص  األ  تد ٌ  إذل يؤدم شلا )دل ( ي  ف )ذل ( ك مة فإف

 حػػػػرؼ ىػػػػ / د/ احلػػػػرؼ مػػػػاأ (أسػػػػناين بػػػػني) interdental احلػػػػرؼ ىػػػػ / ذ/احلػػػػرؼ

alvodental (لث ية نية أسنا .)اال مالفات(. انفمح) ،(ف مسإل) صفماف ذلما احلرفني ك ما 

 تمعػرؼ ال يةانالس ند يف(. ضعيفة) الر  ة/ ذ/ بينما( ق م)  دة ط يعة ذلا/ د/ حرؼ يف

 تغيػرنا ت اجػو حبيػ /  ذ/ احلػركؼ ذلػ  يف دبػا ت   كىي ،(االىمزازات) الع ة حركؼ ع ى

 األـ، ل غػػػة األجبػػػدم كالمػػػ  ر احلػػػركؼ، تشػػػابو بسػػػ  /  د/  إذل/  ذ/ ل وػػػرؼ اضلرافنػػػا أك

 .اجملاكرة المع ر كم اق 

 

 



 

 (Muttaqin -> muttakin)متقين   .08

 بػػػرق  Gina السػػػيدة ادلمود ػػػة اأجر ػػػ تاصػػػ  األ   ٌ المػػػد كمابػػػانج  اجملممػػػ  حػػػدث

 قػػراءة عنػػد ،لػػيال الركتينيػػة الػػمالكة  ػػالؿ حػػدث كالسػػرد ُٔ رقػػ    ٌ المػػد بيانػػات بطاقػػة

/  ؽ/ قػراءةب Ginaنطقػت أـ   " مم نيال ماب ال ري  فيو ىدا لدل  ": كىي ال قرة س رة

   ٌ المػػػػد إذل ؤدمتػػػػ شلػػػػا "مم ػػػػني" ت ػػػػ ف "ممقػػػػني" صػػػػراط ك مػػػػة يغػػػػر حػػػػىت/ ؾ/ ي ػػػػ ف

 .تاص  األ

 احلػػرفني( ح قيػػة) فػػ ؽ حػػرؼ ىػػ /  ؾ/  بينمػػا( ط ػػق) حػػرؼ ىػػ /  ؽ/  احلػػرؼ

  صػػائ  ع ػػى/  ؽ/  احلػػرؼ بينمػػا( غػػامض) محػػ  لػػو( ؾ) احلػػرؼ كعلػػا ،صػػفماف ذلمػػا

 الق ق ػػػػػة تمعػػػػػرؼ ال ية،انالسػػػػػ ند ال غػػػػػة يف(. االنع ػػػػػاس) الق ق ػػػػػة ك( ألسػػػػػف ) ؿااالسػػػػػمف

 تشػػػػابو بسػػػػ   ؾ الصػػػػ ت يف تغيػػػػر ىنػػػػاؾ ي ػػػػ ف حبيػػػػ /  ؽ/  احلرؼىػػػػ  ( االنع ػػػػاس)

 .كت  رىا األـ ل غة األجبدية احلركؼ  خصية

 (Idzajaa-> idajaa) إذاجاء .09

  اجملممػػػ  كىػػػ  ،/د/ ي ػػػ ف/ ذ/ احلػػػرؼ يف تغيػػػرنا فيهػػػا الػػػس ك مػػػة ةال احثػػػ تكجػػػد

 الػػػػمالكة فيػػػو  ػػػدأت Sarinahدبمود ػػػة  ُٕرقػػػ   تاصػػػػ  األ   ٌ المػػػدكمابػػػانج دبثػػػاؿ ال طاقػػػة 

 فػػإف ،" نصػراهلل  كالفػمح جػاءاإد ":  صػ رة النصػر قػػرأة عنػد. األمهػات بػمالكةلػيال  الركتينيػة

 .تاص  األ  تد ٌ  إذل يؤدم شلا ",اجاء"إد ي  ف "إذاجاء" ك مة



 

 حػػػػرؼ ىػػػػ / د/ احلػػػػرؼ مػػػػاأ (أسػػػػناين بػػػػني) interdental احلػػػػرؼ ىػػػػ / ذ/احلػػػػرؼ

alvodental (لث ية نية أسنا .)اال مالفات(. انفمح) ،(ف مسإل) صفماف ذلما احلرفني ك ما 

 تمعػرؼ ال يةانالس ند يف(. ضعيفة) الر  ة/ ذ/ بينما( ق م)  دة ط يعة ذلا/ د/ حرؼ يف

 تغيػرنا ت اجػو حبيػ /  ذ/ احلػركؼ ذلػ  يف دبػا ت   كىي ،(االىمزازات) الع ة حركؼ ع ى

 األـ، ل غػػػة األجبػػػدم كالمػػػ  ر احلػػػركؼ، تشػػػابو بسػػػ  /  د/  إذل/  ذ/ ل وػػػرؼ اضلرافنػػػا أك

 .اجملاكرة المع ر كم اق 

 (Yadkhuluuna-> yadhuluuna) يدخلون .01

 /ح/ ي ػػ ف  /خ/ احلػػركؼ ت ػػادؿ أم ،تاصػػ  األ   ٌ المػػد كمابػػانج رلممػػ  أجػػرل

 كحػػد ت ،Sarinah ةادلمود ػػ مػػن ُٖ رقػػ  تاصػػ  األ   ٌ المػػد بيانػػات بطاقػػات ع ػػى أمث ػػة

 ديػن يف يػدح  ف النػاس كرايػت": كىػي النصر قراءة عند ،ليال المالكة أنشطة أ ناء ركايا  

   ٌ المػػػػد تسػػػػ   الػػػػس  "يػػػدح  ف" ي ػػػػ ف "يػػػػد   ف" ك مػػػػة تصػػػ ح حبيػػػػ  "اف اجػػػػا ال ػػػة

 .تاص  األ

 ،(ح قيػػػػػػػة)faringal/ ح/ أف حػػػػػػػني يف( ط ػػػػػػق) velar حػػػػػػػرؼ ىػػػػػػػ / خ/ احلػػػػػػرؼ

(. ضػػػعيك) كر ػػػاكة ،( مفمػػػ ح) إنفيمػػػاه ،( غػػػامض) ىػػػامس كعلػػػا ،صػػػفماف ذلمػػػا كاحلػػػرفني

 اسػػػػػمعالء صػػػػفة ع ػػػػى/  خ/ كأمػػػػا( ألسػػػػف ) اسػػػػمفاؿ صػػػػفة لػػػػو/  ح/ كالفػػػػرؽ بػػػػني علػػػػا:



 

 اخلصػػائ ، تشػػابو بسػػ  / ح/ إذل/  خ/ احلػػرؼ صػػ ت كمابػػانج  اجملممػػ  يغػػر(. مرتفعػػة)

 .األـ ل غة األجبدية احلركؼ كض   اجملاكر ادلفص ي كادل ق 

 (fasabbih-> pasabbih) فسبح .00

 بػرق  Sarinah السػيدة ادلمود ػة اأجر ػ تاصػ  األ   ٌ المػد كمابػانج  اجملممػ  تحد 

 قػػراءة عنػػد ،لػػيال الركتينيػػة الػػمالكة  ػػالؿ حػػدث كالسػػرد ُٗ رقػػ    ٌ المػػد بيانػػات بطاقػػة

/  ؼ/ قػػػراءةب Sarinahنطقػػت أـ   " حبمػػػد ربػػ  كاسػػمغفرة فسػػ ح ": كىػػػي النصػػر سػػ رة

 إذل ؤدمتػػ شلػا "(pasabbih) فسػػ ح " ت ػ ف " فسػػ ح " صػراط ك مػػة يغػر حػػىت (p) ي ػ ف

 .تاص  األ   ٌ المد

 رؼاحلىػػ   (p) احلػػرؼ أمػػا(  ػف م أسػػناين) labio-dental حػػرؼ ىػػ  "ؼ" احلػرؼ

 ك ،(غامضػػػة)  اصػػػية ع ػػػى  "ؼ" احلػػػرؼ(.  ػػػفماين) bilabial حػػػرؼ كىػػػ  السػػػ ندانية

 ال غػة يف(. الن ر) عدالؽ ك( مفم حة) اإلنفطة ك ،(ضعيفة) الر  ة ك ،( ألسف ) اسمفاؿ

 (p) إذل  "ؼ" احلػػػػرؼ صػػػػ ت يغػػػػر حبيػػػػ   "ؼ" احلػػػػرؼ ع ػػػػى تمعػػػػرؼ ال ية،انالسػػػػ ند

 .األـ ل غة األجبدية احلركؼ حس  تعدي و أك األـ ال غة ت  ر بس  

 (Nasyhroh-> nasroh) حنشر  .00

  اجملممػػ  كىػ  ،/س/ ي ػػ ف/ ش/ احلػرؼ يف تغيػرنا فيهػػا الػس ك مػػة ةال احثػ تكجػد 

 الػػػمالكة فيػػػو  ػػػدأت Rosianaدبمود ػػػة  َِرقػػػ   تاصػػػ  األ   ٌ المػػػدكمابػػػانج دبثػػػاؿ ال طاقػػػة 



 

 فػإف ،" لػ  صػدرؾ نسػرحادل  ":  صػ رة اإلنشػرة قػرأة عنػد. األمهػات بػمالكةلػيال  الركتينيػة

 .تاص  األ  تد ٌ  إذل يؤدم شلا "نسرح", ي  ف "نشرح" ك مة

 رؼىػػػػػػ  احلػػػػػػ/ س/ كأمػػػػػػا( عاريػػػػػػة لثػػػػػػة) alveopalatal احلػػػػػػرؼ ىػػػػػػ / ش/ احلػػػػػػرؼ

alveolar (لث ية)، اإلنفطػة  ،(غػامض) حلػ  ،(ضػعيك) الر ػ ة كعلا ،صفماف ذلما كاحلرفني

 الػػػػػمف  لػػػػػو صػػػػػفة/  ش/ احلػػػػػرؼهمػػػػػا ىػػػػػي بين الفػػػػػرؽ(. أسػػػػػف ) اإلسػػػػػمفاؿ ك ،(مفمػػػػػ ح)

 ع ػى تمعػرؼ ال السػ ندانية يف(. احليمػافصػفة الشػفر ) لديػو/ س/ احلرؼ بينما ،(انمشار)

 م قػ  بسػ   ،/س/ي ػ ف/ ش/ احلرؼ الص ت يف تغير ىناؾ ي  ف حىت/  ش/ احلركؼ

 ط يعػػػة يف المشػػػابو أكجػػػو مػػن كالعديػػػد األـ لغػػػة يف األجبديػػػة كتػػ  ر ،ادلقاربػػػة احلػػػرؼسلػػارج 

 .ك يهما

 (Rofa’na-> waropa’na) ورفعنا .04

 (p) ي ػػ ف  /ؼ/ احلػػركؼ ت ػػادؿ أم ،تاصػػ  األ   ٌ المػػد كمابػػانج رلممػػ  أجػػرل

 كحػػد ت ،Rosiana ةادلمود ػ مػن ُِ رقػ  تاصػ  األ   ٌ المػػد بيانػات بطاقػات ع ػى أمث ػة

 حبيػػ  "لػػ  ذكػػرؾ كرفعنػػا ": كىػػي اإلنشػػرة قػػراءة عنػػد ،لػػيال الػػمالكة أنشػػطة أ نػػاء ركايػػا  

 .تاص  األ   ٌ المد تس   الس  " waropa‟naكرفعنا  " ي  ف "كرفعنا" ك مة تص ح

 رؼاحلىػػ   (p) احلػػرؼ أمػػا(  ػف م أسػػناين) labio-dental حػػرؼ ىػػ  "ؼ" احلػرؼ

 ك ،(غامضػػػة)  اصػػػية ع ػػػى  "ؼ" احلػػػرؼ(.  ػػػفماين) bilabial حػػػرؼ كىػػػ  السػػػ ندانية



 

 ال غػة يف(. الن ر) عدالؽ ك( مفم حة) اإلنفطة ك ،(ضعيفة) الر  ة ك ،( ألسف ) اسمفاؿ

 (p) إذل  "ؼ" احلػػػػرؼ صػػػػ ت يغػػػػر حبيػػػػ   "ؼ" احلػػػػرؼ ع ػػػػى تمعػػػػرؼ ال ية،انالسػػػػ ند

 .األـ ل غة األجبدية احلركؼ حس  تعدي و أك األـ ال غة ت  ر بس  

 (Dzikrok -> dikrok) ذكرك .03

  اجملممػػػ  كىػػػ  ،/د/ ي ػػػ ف/ ذ/ احلػػػرؼ يف تغيػػػرنا فيهػػػا الػػػس ك مػػػة ةال احثػػػ تكجػػػد

 الػػػمالكة فيػػػو  ػػػدأت Rosianaدبمود ػػػة  ِِرقػػػ   تاصػػػ  األ   ٌ المػػػدكمابػػػانج دبثػػػاؿ ال طاقػػػة 

 ك مػة فػإف ،" دكػرؾكرفعنا لػ   ":  ص رة اإلنشرة قرأة عند. األمهات بمالكةليال  الركتينية

 .تاص  األ  تد ٌ  إذل يؤدم شلا "دكرؾ", ي  ف "ذكرؾ"

 حػػػػرؼ ىػػػػ / د/ احلػػػػرؼ مػػػػاأ (أسػػػػناين بػػػػني) interdental احلػػػػرؼ ىػػػػ / ذ/احلػػػػرؼ

alvodental (لث ية نية أسنا .)اال مالفات(. انفمح) ،(ف مسإل) صفماف ذلما احلرفني ك ما 

 تمعػرؼ ال يةانالس ند يف(. ضعيفة) الر  ة/ ذ/ بينما( ق م)  دة ط يعة ذلا/ د/ حرؼ يف

 تغيػرنا ت اجػو حبيػ /  ذ/ احلػركؼ ذلػ  يف دبػا ت   كىي ،(االىمزازات) الع ة حركؼ ع ى

 األـ، ل غػػػة األجبػػػدم كالمػػػ  ر احلػػػركؼ، تشػػػابو بسػػػ  /  د/  إذل/  ذ/ ل وػػػرؼ اضلرافنػػػا أك

 .اجملاكرة المع ر كم اق 

  



 

 (Faiżā -> paiżā) فإذا .01

 Rosiana السػػػػيدة ادلمود ػػػػة اأجر ػػػػ تاصػػػػ  األ   ٌ المػػػػد كمابػػػػانج  اجملممػػػػ  تحػػػػد 

 " فرغت فانص  فاذا ": كىي اإلنشرة س رة قراءة عند ،ليال الركتينية المالكة  الؿ حدث

فػإذا  " ي ػ ف " فإذا" صراط ك مة يغر حىت (p) ي  ف/  ؼ/ قراءةب Rosianaنطقت أـ  

)żāpai(" تاص  األ   ٌ المد إذل ؤدمت شلا. 

 رؼاحلىػػ   (p) احلػػرؼ أمػػا(  ػف م أسػػناين) labio-dental حػػرؼ ىػػ  "ؼ" احلػرؼ

 ك ،(غامضػػػة)  اصػػػية ع ػػػى  "ؼ" احلػػػرؼ(.  ػػػفماين) bilabial حػػػرؼ كىػػػ  السػػػ ندانية

 ال غػة يف(. الن ر) عدالؽ ك( مفم حة) اإلنفطة ك ،(ضعيفة) الر  ة ك ،( ألسف ) اسمفاؿ

 (p) إذل  "ؼ" احلػػػػرؼ صػػػػ ت يغػػػػر حبيػػػػ   "ؼ" احلػػػػرؼ ع ػػػػى تمعػػػػرؼ ال ية،انالسػػػػ ند

 .األـ ل غة األجبدية احلركؼ حس  تعدي و أك األـ ال غة ت  ر بس  

 (Bi idzni -> bi idni) بإذن .00

  اجملممػػػ  كىػػػ  ،/د/ ي ػػػ ف/ ذ/ احلػػػرؼ يف تغيػػػرنا فيهػػػا الػػػس ك مػػػة ةال احثػػػ تكجػػػد

: صػ رة القػدر قػرأة عنػد. مسػاءا ىف بيمػو الركتينية المالكة فيو  دأت Ihsanكمابانج  دبمودث 

 ", فبػإد " ي ػ ف " بػإذف " ك مػة فإف ،"تنزؿ ادل ى ة كالركح فيها باذف رهبٍ  من ك  امر "

 .تاص  األ  تد ٌ  إذل يؤدم شلا



 

 حػػػػرؼ ىػػػػ / د/ احلػػػػرؼ مػػػػاأ (أسػػػػناين بػػػػني) interdental احلػػػػرؼ ىػػػػ / ذ/احلػػػػرؼ

alvodental (لث ية نية أسنا .)اال مالفات(. انفمح) ،(ف مسإل) صفماف ذلما احلرفني ك ما 

 تمعػرؼ ال يةانالس ند يف(. ضعيفة) الر  ة/ ذ/ بينما( ق م)  دة ط يعة ذلا/ د/ حرؼ يف

 تغيػرنا ت اجػو حبيػ /  ذ/ احلػركؼ ذلػ  يف دبػا ت   كىي ،(االىمزازات) الع ة حركؼ ع ى

 األـ، ل غػػػة األجبػػػدم كالمػػػ  ر احلػػػركؼ، تشػػػابو بسػػػ  /  د/  إذل/  ذ/ ل وػػػرؼ اضلرافنػػػا أك

 .اجملاكرة المع ر كم اق 

 (Qul -> kul) قل .07

 رقػ  ع ػى/ ؾ/ إذل /ؽ/ ت ػادؿ احلػرؼ يف تاصػ  األ   ٌ المػد كمابػانج  اجملمم  فع  ا

 أ نػػػاء اخلطػػػاب حػػػدث كقػػػد Pudin ادلموػػػدث مػػػ  ِّ تاصػػػ  األ   ٌ المػػػد بيانػػػات بطاقػػػة

 كػػػ  أعػػػ ذ": ُ اآليػػػة النػػػاس سػػػ رة قػػػراءة عنػػػد. القػػػرأف ىف بيمػػػو تػػػالكة بػػػدأ عنػػػدما ادلسػػػاء

 .الص ت تغير يف تس   حبي   "ك " ي  ف "ق ": ال  مة حىت ،"برالناس

, (ح قيػػػة)uvular حػػػرؼ ىػػػ / ؾ/ بينمػػػا( ط ػػػق)velar  حػػػرؼ ىػػػ / ؽ/ احلػػػرؼ

 ع ػى/ ؽ/ احلػرؼ بينمػا( غػامض) صػفة لػو( ؾ) احلػرؼ كعلػا ،الصػفماف نفس ذلما احلرفني

 احلػػػرؼكىػػػي  (الق ق ػػة) تمعػػػرؼ ال ية،انالسػػ ند ال غػػػة يف(. الق ق ػػة) ك( ؿااالسػػػمف) الصػػفة

 احلػػػػركؼ كتػػػػ  ر احلػػػػركؼ تشػػػػابو بسػػػػ   ؾ الصػػػػ ت يف تغيػػػػر ىنػػػػاؾ ي ػػػػ ف حبيػػػػ / ؽ/

 .األـ ل غة األجبدية



 

 (A’uudzu -> a’uudu) أعوذ .08

  اجملممػػػ  كىػػػ  ،/د/ ي ػػػ ف/ ذ/ احلػػػرؼ يف تغيػػػرنا فيهػػػا الػػػس ك مػػػة ةال احثػػػ تكجػػػد

 اخلطػاب حػدث كقػد Pudin ادلموػدث مػ  ِْ تاص  األ   ٌ المد بيانات بطاقةكمابانج  

 ،"برالنػاس أعػ دقػ   ": النػاس سػ رة قراءة عند. القرأف ىف بيمو تالكة بدأ عندما ادلساء أ ناء

 .تاص  األ  تد ٌ  إذل يؤدم شلا أع د ", " ي  ف أع ذ " " ك مة فإف

 حػػػػرؼ ىػػػػ / د/ احلػػػػرؼ مػػػػاأ (أسػػػػناين بػػػػني) interdental احلػػػػرؼ ىػػػػ / ذ/احلػػػػرؼ

alvodental (لث ية نية أسنا .)اال مالفات(. انفمح) ،(ف مسإل) صفماف ذلما احلرفني ك ما 

 تمعػرؼ ال يةانالس ند يف(. ضعيفة) الر  ة/ ذ/ بينما( ق م)  دة ط يعة ذلا/ د/ حرؼ يف

 تغيػرنا ت اجػو حبيػ /  ذ/ احلػركؼ ذلػ  يف دبػا ت   كىي ،(االىمزازات) الع ة حركؼ ع ى

 األـ، ل غػػػة األجبػػػدم كالمػػػ  ر احلػػػركؼ، تشػػػابو بسػػػ  /  د/  إذل/  ذ/ ل وػػػرؼ اضلرافنػػػا أك

 .اجملاكرة المع ر كم اق 

 (Al ladzii -> al ladii) الذي .09

  اجملممػػػ  كىػػػ  ،/د/ ي ػػػ ف/ ذ/ احلػػػرؼ يف تغيػػػرنا فيهػػػا الػػػس ك مػػػة ةال احثػػػ تكجػػػد

 اخلطػاب حػدث كقػد Pudin ادلموػدث مػ  ِٓ تاص  األ   ٌ المد بيانات بطاقةكمابانج  

ي سػ س يف  الػدم ": النػاس سػ رة قػراءة عنػد. القػرأف ىف بيمػو تػالكة بػدأ عنػدما ادلسػاء أ ناء

 .تاص  األ  تد ٌ  إذل يؤدم شلا الدل", " ي  ف الكل " " ك مة فإف ،"صدكر الناس 



 

 حػػػػرؼ ىػػػػ / د/ احلػػػػرؼ مػػػػاأ (أسػػػػناين بػػػػني) interdental احلػػػػرؼ ىػػػػ / ذ/احلػػػػرؼ

alvodental (لث ية نية أسنا .)اال مالفات(. انفمح) ،(ف مسإل) صفماف ذلما احلرفني ك ما 

 تمعػرؼ ال يةانالس ند يف(. ضعيفة) الر  ة/ ذ/ بينما( ق م)  دة ط يعة ذلا/ د/ حرؼ يف

 تغيػرنا ت اجػو حبيػ /  ذ/ احلػركؼ ذلػ  يف دبػا ت   كىي ،(االىمزازات) الع ة حركؼ ع ى

 األـ، ل غػػػة األجبػػػدم كالمػػػ  ر احلػػػركؼ، تشػػػابو بسػػػ  /  د/  إذل/  ذ/ ل وػػػرؼ اضلرافنػػػا أك

 .اجملاكرة المع ر كم اق 

 (Kaiifa -> kaiipa) كيف .41

 بيانػػات بطاقػػة Iwan ادلموػػدث اأجر ػػ تاصػػ  األ   ٌ المػػد كمابػػانج  اجملممػػ  تحػػد 

 سػ رة قراءة عند. القرأف ىف بيمو تالكة بدأ عندما ادلساء أ ناء وحد  َّ تاص  األ   ٌ المد

/  ؼ/ قػػراءةب Rosianaنطقػػت أـ   " فعػػ   ربػػ   باصػػو  الًفيػػ  كيػػكادل  تىػػر   ": الفيػػ 

   ٌ المػد إذل ؤدمتػ شلػا " kaipa كيػك  " ي ػ ف " كيك" صراط ك مة يغر حىت (p) ي  ف

 .تاص  األ

 رؼاحلىػػ   (p) احلػػرؼ أمػػا(  ػف م أسػػناين) labio-dental حػػرؼ ىػػ  "ؼ" احلػرؼ

 ك ،(غامضػػػة)  اصػػػية ع ػػػى  "ؼ" احلػػػرؼ(.  ػػػفماين) bilabial حػػػرؼ كىػػػ  السػػػ ندانية

 ال غػة يف(. الن ر) عدالؽ ك( مفم حة) اإلنفطة ك ،(ضعيفة) الر  ة ك ،( ألسف ) اسمفاؿ



 

 (p) إذل  "ؼ" احلػػػػرؼ صػػػػ ت يغػػػػر حبيػػػػ   "ؼ" احلػػػػرؼ ع ػػػػى تمعػػػػرؼ ال ية،انالسػػػػ ند

 .األـ ل غة األجبدية احلركؼ حس  تعدي و أك األـ ال غة ت  ر بس  

 (Faja’aluhum -> pa ja'alahum) فجعلهم .40

 بيانػػات بطاقػػة Iwan ادلموػػدث اأجر ػػ تاصػػ  األ   ٌ المػػد كمابػػانج  اجملممػػ  تحػػد 

 سػ رة قراءة عند. القرأف ىف بيمو تالكة بدأ عندما ادلساء أ ناء وحد  ُّ تاص  األ   ٌ المد

 ك مػة يغػر حػىت (p) ي ػ ف/  ؼ/ قػراءةب Iwanنطػق " كىعىصك مػ ك ؿ  فجع ه  ": الفي 

 .تاص  األ   ٌ المد إذل ؤدمت شلا "pa ja'alahum فجع ه  " ي  ف "فجع ه  " صراط

 رؼاحلىػػ   (p) احلػػرؼ أمػػا(  ػف م أسػػناين) labio-dental حػػرؼ ىػػ  "ؼ" احلػرؼ

 ك ،(غامضػػػة)  اصػػػية ع ػػػى  "ؼ" احلػػػرؼ(.  ػػػفماين) bilabial حػػػرؼ كىػػػ  السػػػ ندانية

 ال غػة يف(. الن ر) عدالؽ ك( مفم حة) اإلنفطة ك ،(ضعيفة) الر  ة ك ،( ألسف ) اسمفاؿ

 (p) إذل  "ؼ" احلػػػػرؼ صػػػػ ت يغػػػػر حبيػػػػ   "ؼ" احلػػػػرؼ ع ػػػػى تمعػػػػرؼ ال ية،انالسػػػػ ند

 .األـ ل غة األجبدية احلركؼ حس  تعدي و أك األـ ال غة ت  ر بس  

 (Ka’asfi -> ka’aspi) كعصف .40

 بيانػػات بطاقػػة Iwan ادلموػػدث اأجر ػػ تاصػػ  األ   ٌ المػػد كمابػػانج  اجملممػػ  تحػػد 

 سػ رة قراءة عند. القرأف ىف بيمو تالكة بدأ عندما ادلساء أ ناء وحد  ِّ تاص  األ   ٌ المد



 

 يغػػر حػػىت (p) ي ػػ ف/  ؼ/ قػػراءةب Iwanنطػػق   " مػػ ك ؿ كىعىصػػك فجع هػػ  ": الفيػػ 

 .تاص  األ   ٌ المد إذل ؤدمت شلا "ka‟aspi  كىعىصك " ي  ف " كىعىصك  " صراط ك مة

  ػػػػادؿكت الصػػػػ ت تق يػػػػ  أسػػػػ اب ال احثػػػػة تحػػػػدد ،السػػػػابقة ال وػػػػ  نمػػػػائج مػػػػن

: كىػي كيمابػانج، قريػة رلممػ  يف تاصػ  ألا   ٌ المػد تسػ   الس الع ام  الص تية، احلركؼ

 تػػ  ر( ْ احلػػركؼ تشػابو( ّ األجبديػػة اال مالفػات( ِ ةاجملػػاكر  ادلخػػارج احلػركؼ م قػ ( ُ

 .األـ ال غة

 لصوتيلتدّخالاتسببد.

 ةالمجاور المخارج الحروفموقع. أ

سلارج احلركؼ ى  االماكاف اخلركج احلركؼ يف كقت احلوركؼ ت  ف ال اضوة 

صادؼ طرؼ ال ساف بألسناف الع  ية كه تس   ت ادؿ الص ي /د/ ي  ف /ت/ ادلثاؿ 

 ألف م اف ادلخرج احلركؼ ادلقاربة.

 االختالفاتاألبجدية ب.

ئسة ىي مج  احلركؼ ع ي أساس سياؽ ابعاـ أك ال م .ىجائية الس ندانية اىج

 .(pe)كورؼ /ؼ/  يف الس ندانية ي  ف  افكالعربية ذلما ا مالف

 

 



 

 تشابهالحروف. ج

ادلقصد من صفة احلركؼ ى  احلاؿ يف بعض احلركؼ عند ادلالئ  يف لفظ ادلخارج 

ذلما   و الصفة ىي صفة الر  ة. حس تس   ن ادؿ /  س/ك/ ش/ركؼ ادلثاحل احلركفها. 

 احلركؼ ش ي  ف س.

 .يتمأخذاللغةاألم. د
ادلعن من الموم  لغة األـ ىي ربم  ال وجة الس ندانية الس ع مت رلمم   

 , حي  ي  ف تد   الص ي./د/ ي  ف /ذ/  تس   ت ادؿ احلركؼكيماباصل

 

 

 

  



 

 الخامسالباب  
 واإلقتراحات   االستنباط

 
 االستنباط .أ 

 السػابقةال وػ  من ا ةال احث اسمن طت، الرسالة الع ميةاأل ر من ىكه  ال ابيف 

ىػي كمػا  ةال احثػالنمػائج الػس ت صػ  إليهػا أما . ةال احث اهب تقام ىتالكفقنا لنمائج المو ي  

 ي ي:

 الصوتي التدّخل.0

ىػػػػػي أحػػػػػد مػػػػػن اإلضلػػػػػراؼ الػػػػػىت ربػػػػػدث اذل ادلػػػػػم    ىف المع ػػػػػر  المدٌ الألصػػػػػ ات

 , ىنػػاؾ ت ػػادؿ احلػػركؼ جػػرممػػن ال غػػة األ ػػرل أد  هااألصػػ اتال  مػػات مػػن ال غػػة مػػ  

 رلمم  ع ي النو م المارل:

   1.0جدول 
 التدخل الصوتي

مالرق مالرق سوندنية عربية   سوندنية عربية 
ش  6 [h] (ḥ)) ح 1 (sy) [s] 

ص  2 (sh) [s] 7 د (da) [t] 

ذ  3 (dz) [d] 8  )خ kh) [h] 

ؽ(  4 qa) [k] 9 ؼ [p] 

 [s] (tsa)ث 5



 

 تقليل األصوات.4

 تسػ   شلػا تق يػ  األصػ ات إذل العربيػة ال غػة نطػق يف كيمابانج قرية اجملمم     

 الصػػػ ت مػػػن احلػػػد أف إذل ةال احثػػػ اسػػػمن طتك  ادلعػػػىن، تغيػػػر دكف األصػػػ ات   ٌ المػػػد يف

 :المارل النو  ع ى كاف

< - اىذىفٍ ( ِ دًكػػر< - ذًكػػر( ُ ادلفػػردات يف  /dz/ -> /d/ تق يػػ  األصػػ ات. ُ

 مؤدف< - مؤذف اىدىف

 س ج–   ج   /ts/ -> /s/ تق ي  األص ات. ِ

 ذبعػ   yâ` un-nisbah زيػادة  "korsi" كرسػيٌ  /i/ غريصػ /y/ تق يػ  األصػ ات. ّ

 .الشدة أك yâ` dobel دكف [i] إذل نطقو يغر سابق حركة المن ين لو الكماإلس  

 . تبادل الحروف0

 إلحػداث دثربػ الػىت األصػ ات   ٌ المػد مػن ن عنا ىناؾ أف إذل ةال احث اسمن طت

 ُث. العربيػػة ال غػػة نطػػق يف السػػ نديني   مػػنيت ػػادؿ احلػػركؼ ادلم بسػػ   الصػػ ت، يف تغيػػر

 :المارل النو  ع ى احلركؼ ربدث

  / د</-/  ذ/حػػػػرؼ ( ّ)/ س< /-/  ص/ حػػػػرؼ( ِ)/ ق< /-/ ح/ حػػػػرؼ

< - /ش/حػػػرؼ  (ٔ/ )س< /- /ث/ حػػػرؼ( ٓ/ )ؾ< /-/ ؽ/حػػػرؼ  (ْ)



 

 <-/ ؼ/ (ٗ/ )ح< /-/   خ/ حػرؼ (ٖ) /ت< /-/ د/حػرؼ  (ٕ/ )س/
(p). 

  تاصو ألا لالتدخّ  تسبب. 4

ادلخػارج  م قػ ( ُ: ىي كيمابانج، رلمم  يف يص  ألا   ٌ المد تس   الس الع ام 

( ّ ي ػػ ف   /ؼ/ األجبديػػة اال مالفػػات( ِ /ت/ي ػػ ف  /د/ادلثػػاؿ ىػػ   اجملػػاكر احلػػركؼ

 ./د/ي  ف  /ذ/ األـ ال غة ت  ر( ْ /س/ي  ف  /ش/ احلركؼ تشابو

 ب. اإلقتراحات

 مػػػػن بالعديػػػػد ةال احثػػػػ تزلامػػػػ ،ا ال احثػػػػةإجراؤىػػػػ   الػػػػكم ال وػػػػ  ع ػػػػى اسػػػػمنادا

 :المارل النو  ع ى كيمابانج قرية كأى  العربية بال غة كادلمع مني ل قراء االق احات

 العربيػػة كال غػػة األصػػ ات بع ػػ  تمع ػػق أ ػػرل دراسػػات ظهػػ ر يف ال احثػػة تأم ػػ. ُ

 ال و  من مزيد إذل حباجة تزاؿ ال ألاا األ رل، ال الـ رلممعات يف

 اتصػ  األ   ٌ المد لفه  مرجعنا األ رل الدراسات نمائج ت  ف أف ادلم ق  من. ِ

 .العربية ال غة يف

 ىػكا ي ػ ف أف ادلم قػ  مػن كيمابػانج، قريػة جملممػ  ك اصػة الناس لعامة بالنس ة. ّ

 .ي فانالس ند  يمود ه الكم العربية بال غة اتص  األ   ٌ المد معرفة ال و 
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Lampiran 2 

 

PROFIL DESA KETAPANG 

A. DEKSRIPSI DESA KETAPANG KABUPATEN TANGGAMUS 

1.     Sejarah Singkat Pekon Ketapang 

Desa Ketapang merupakan Pekon berada di Kecamatan Limau Kabupaten 

Tanggamus yang terbentuk berdasarkan hasil pemekaran Pekon Padang Ratu 

berdasarkan peraturan daerah Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 1987. Tentang 

pemekaran wilayah Pekon Ketapang diresmikan oleh Bupati Lampung Selatan 

pada tahun 1987 yang di tanda tangani Prasasti dan pelantikan pejabat Kepala 

Pekon. Pejabat Kepala Pekon diangkat dan dilantik dalam rangka melaksanakan 

pemerintah sementara sampai adanya Kepala Pekon Devinitif berdasarkan 

pemilihan secara demokratis oleh masyarakat Pekon Ketapang memiliki Kepala 

Pekon divinitif berdasarkan pemilihan sejak terbitnya surat.
78

 

Tabel 3.1 

Data Sejarah Kepala Pekon Ketapang 

No Nama Jabatan Masa Bakti Ket 

1 Ahmad Sumaidi Kepala Pekon 1987 (6 Bln) Pejabat 

Sementara 

2 Mukayat Kepala Pekon 1987 s/d 2003 Pejabat 

Devinitif 

                                                             
78

Data dari Profill Desa Ketapang Kecamatan Limau  



 

3 Alfiansyah Kepala Pekon 2003 s/d 2013 Pejabat 

Devinitif 

4 Yusma Yuliana Kepala Pekon 2013 s/d 2014 Pejabat 

Sementara 

5 Supodo, SE Kepala Pekon 2014 Pejabat 

Sementara 

6 Sirli Kepala Pekon 2014 s/d sekarang Pejabat 

Devinitif 

 

1. Batas Wilayah Pekon Ketapang 

Tabel 3.2 

Batas Wilayah Pekon Ketapang 

Batas  Pekon  Kecamatan 

Sebelah Utara Antar Berak Limau 

Sebelah Selatan Pantai Teluk Semaka Limau 

Sebelah Timur Padang Ratu Limau 

Sebelah Barat Suka Banjar Kota Agung Timur 

 

 

2. Gambaran Umum Kondisi Pekon Ketapang 

1. Geografis 

a. Letak dan Luas Wilayah 



 

Pekon  Ketapang saat ini terdiri 6 Dusun dan merupakan salah 

satu dari 11 Pekon yang ada di Kecamatan Limau, Pekon 

Ketapang merupakan salah satu Pekon yang jarak + 11 Km dari 

Ibukota Kecamatan. Luas wilayah Pekon Ketapang + 1.127.25 

Ha. 

b. Iklim 

Iklim Pekon Ketapang secara umum sebagaimana wilayah 

Lampung pada umumnya, yaitu kemarau dan penghujan. Namun, 

untuk Pekon Ketapang rata-rata musim kemarau lebih lama 

daripada musim penghujan untuk tanaman kopi, lada, dan kakau 

serta tanam tumbuh yang lain akan gagal panen. Sehingga iklim 

yang tak menentu berpengaruh dengan keberhasilan masyarakat 

petani kakau pada umumnya, 

 

2. Potensi Sumber Daya Manusia 

a. Jumlah Penduduk 

 

Tabel 3.3 

Jumlah Penduduk Pekon Ketapang 

Jumlah Laki-laki 1 016  Orang 

Jumlah Perempuan 1 135  Orang 

Jumlah Total 2 151   Orang 

Jumlah Kepala Keluarga     512  KK 



 

 

 

b. Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan masayarakat Pekon Ketapang adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.4 

Tingkat Pendidikan 

Pra Sekolah TK SD SMP SLTA D3 S-1 

 

- 

Jiwa 

 

179 

Jiwa 

 

389 

Jiwa 

 

94 

Jiwa 

 

54 

Jiwa 

 

3 

Jiwa 

 

5 

Jiwa 

 

 

c. Mata Pencaharian 

Karena Pekon Ketapang merupakan Pekon Pertanian dan Nelayan, 

maka sebagian besar  penduduknya bermata pencaharian sebagai 

petani dan Pekebun selengkapnya sebagai berikut : 

 

Tabel  3.5 

Mata Pencaharian 

Petani Pedagang PNS Buruh Nelayan Lainnya 

613 

Jiwa 

- 

Jiwa 

4 

 Jiwa 

17 

 Jiwa 

58 

 Jiwa 

- 

 Jiwa 



 

 

 

4. Visi dan Misi Pekon Ketapang 

1. Visi 

 “Kebersamaan dalam membangun demi Pekon Ketapang yang lebih 

maju” 

 

2. Misi 

Misi Pekon Ketapang adalah : 

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Pekon yang yang ada 

untuk melayani masyarakat secara optimal 

2. Bersama masyarakat dan kelembagaan Pekon menyelenggarakan 

pemerintahan pekon dan melaksanakan pembangunan pekon yang 

partisipatif 

3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan 

Pekon Ketapang yang aman tentram dan damai. 

4. Struktur Organisasi 

   Gambar 3.6 

Struktur Organisasi Pekon Ketapang 

 

    

 

 

BHP  KAKON 
 

SIRLI 

SEKRETARIS 

PEKON 

LESKI SAPUTRA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Tugasan Fungsi Aparat Pekon 

1.  Kepala Pekon 

 Di bawah ini di jelakan tugas dan fungsi Kepala Pekon : 

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BHP (badan himpunan pemekonan) 

2. Mengajukan rancangan peraturan Pekon 

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan 

persetujuan bersama BHP (badan himpunan pemekonan) 

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan pekon 

KAUR 
UMUM DAN TU 

 

KAUR 

KEUANGAN 

 

KAUR 
PEMBANGUNAN 
 

 

KASI 
KESRA 

 

 

KASI PEMERINTAHAN 
 

 

KASI PELAYANAN 
 DEA 

KHAIRUNISA 

 

ARISMA .D ELYANA 

DAVID HADI FIKRI SITI KHODIJAH 

RT/ 01 
KRG. PENAGA 

RT / 05 
SINAR JAYA 

RT/04 
MUARA DUA 

RT / 03 
KETAPANG B 

RT / 02 
SUKAJADI 

 

FIRDAWAN SYAH 

 

 

MARHADI 
 

SAHIDI 
 

NAJAMUDIN 
 

RIDWAN 

M  A  S  Y  A  R  A  K  A  T 



 

mengnenai BHP (badan himpunan pemekonan) Pekon untuk 

dibahas dan ditetapkan bersama BPD (badan permusyawaratan 

pekon) 

4. Membina kehidupan masyarakat Pekon 

5. Membina ekonomi Pekon 

6. Mengordinasikan pembangunan pekon secara partisipatif 

7. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

paeraturan perundang-undangan; dan 

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

2. BHP (Badan Himpun Pemekonan) 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 

2013 Tentang Badan Hippun Pemekonan Pasal 5dijelaskanbahwa fungsi BHP 

adalah menetapkan peraturan pekon bersama kepala pekon,menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Pasal 6 peraturan yang sama menjelaskan tugas 

dan wewenang BHP sebagai berikut: 

a.  Membahas rancangan peraturan pekon bersama kepala pekon 

b.  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pekon 

dan peraturan kepala pekon 

c.  Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala pekon 

d.  Membentuk panitia pemilihan kepala pekon 



 

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat 

f.  Menyusun tata tertib BHP 

 

3. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) 

Dibawah Ini menjelaskan tugas dan fungsi LPM (Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat) : 

Tugas LPM 

a. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan 

pemerintah; 

b. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya 

gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; 

c.  Memantau pelaksanaan pembangunan; 

d.  Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat. 

 

Fungsi LPM 

a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan 

pelaksanaan pembangunan; 

b. Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah 

Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat. 

4. Sekertaris Pekon 

Memiliki peran adalah sebagai berikut : 



 

1) Berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Pekon dan  

memimpin sekertariat pekon. 

2) Sekertariat pekon dipimpin oleh sekertaris pekondan dibantu oleh 

Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan 

Kesejahteraan Sosial, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala 

Urusan Umum. 

3) Memiliki tugas menjalankan administrasi pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan 

administratif kepada kepala pekon. 

4) Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekertaris pekon memiliki 

fungsi: 

a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

pelaporan. 

b) Melaksanakan urusan keuangan. 

c) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

d) Menggantikan tugas dan fungsi Kepala Pekon jika sedang 

berhalangan. 

5. Kepala Dusun 

Tugas Dan Fungsi Dusun adalah sebagai berikut : 

1) Berkedudu kan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan pekon di 

Wilayah Dusun; 

2) Melaksanakan tugas-tugas Kepala Pekon di wilayah Dusun; 



 

3) Memiliki fungsi sebagai berikut: 

a)  Melaksanakan pembinaan masyarakat di wilayah dusun; 

b)  Melaksanakan pencatatan mutasi penduduk yang meliputi 

datang, pindah, lahir, dan mati; 

c)  Menggerakkan gotong oyong masyarakat dusun. 

 

 

 

 6.Sistem Yang Berjalan 

   Sistem yang saat ini sedang berjalan pada Pekon Ketapangadalah sistem 

pengolahan data dan penyampaian informasi masih dilakukan secara manual, 

belum ada sistem yang berhubungan aplikasi E-goverment. langkah-langkah 

apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi dan data tentang Pekon 

Ketapang adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi pekon dan surat 

persyaratan lainnya, masyarakat harus datang langsung ke Balai 

Pekon Ketapang. 

2. Masyarakat menanyakan informasi secara langsung kepada Aparat 

Pekon. 

3. Daftar pertanyaan diterima oleh informasiPekon. 

4. Pihak Pekon mencari data berdasarkan pertanyaan yang diterima 

dari masyarakat. 



 

5. Informasi yang telah didapat kemudian disampaikan kepada 

masyarakat yang membutuhkan informasi. 

 

  



 

Lampiran 3 

 Kartu Data Interferensi Fonogis 

P1 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :01 

Penutur  :Rohani  

Situasi  :Siang hari, pengajian rutin ibu-ibu 

Topik pembicaraan  

 (bismillahir rohmanir rohiim) ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌش٘يُ

Data interferensi tuturan  :ُاٌش٘ي(rohiim) 

Tuturan sebenarnya  :ُاٌشدي(roḥiim) 

Penyimpangan fonologis  :ح (h) menjadi ٖ(h) 

 

Analisis  Huruf /ح/(ḥ) merupakan huruf 

pharynk  sedangkan /ٖ/ (h) ( دٍميخ(

merupakan huruf larynk/glottal )دٕجشح). 

Kedua huruf tersebut mempunyai sifat 

yang sama yaitu hams (samar), 

rokhawah (lemah), istifal(turun) 

daninfitah(terbuka). Dalam bahasa  

Sunda tidak mengenalhuruf  /ح/(ḥ) 

sehingga mengubah bunyi huruf /ح/ (ḥ) 

menjadi   /ٖ/ (h)dikarenakan kesamaan 

sifat,pengaruh bahasa ibu dan tempat 

artikulasi yang sangat berdekatan.  

 

P2 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :02 

Penutur  :Rumini 

Situasi  :Siang hari, pengajian rutin ibu-ibu 

Topik pembicaraan :Melafalkan Al-fatihah 

 Ihdinas sirotol mustaqiim ا٘ذٔباٌسشاط اٌّسزميُ

Data interferensi tuturan  :سشاط(sirotol) 

Tuturan sebenarnya   :صشاط (ṣirotol( 

Penyimpangan fonologis  : ص   (ṣ) menjadi س(s) 

 Huruf /ص/(ṣ) merupakan huruf 

velarized (ُِّفخ) sedangkan/س/(s) juga 

merupakan  huruf  alveolar ( ثٛٚحٌ ) kedua 

huruf tersebut mempunyai sifat yang 

sama yaitu rokhowah(lemah), hams 

(samar). sedangkan perbedaan sifatnya 

adalah /س/ (s) mempunyai sifatIstifal 



 

(turun) daninfitah (terbuka) sedangkan  

 mempunyai sifat Isti‟la (ṣ) /ص/

(terangkat) danithbaq(tertutup). Dalam 

bahasa Sunda tidak mengenal huruf 

 sehingga mengubah bunyi (ṣ)/ص/

huruf/ص/(ṣ) menjadi /س/(s) dikarenakan 

adanya kesamaan sifat dan pengaruh 

abjad bahasa Ibu. 

 

P2 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :03 

Penutur  :Rumini 

Situasi  :Siang hari, pengajian rutin ibu-ibu 

Topik pembicaraan :Melafalkan Al-fatihah 

 (shirotol Mustakiim) ا٘ذٔباٌصشاط اٌّسزميُ

Data interferensi tuturan  : ُِسزى(Mustakiim) 

Tuturan sebenarnya  :ُِسزم(Mustaqiim ) 

Penyimpangan fonologis  : ق   (q) menjadi   ن (k) 

 Huruf /ق/ (q) merupakan huruf velar 

 (k) /ن/ tabaq/ sedangkan/ (طجك)

merupakan huruf uvular (دٍميخ) 

/halqiyah/ kedua huruf tersebut 

mempunyai sifat yang sama yaitu huruf 

 mempunyai sifat hams(samar) (k) ن 

sedangkan huruf /ق/ (q) mempunyai 

sifat istifal (turun)dan qolqolah 

(pantulan). Dalam bahasa Sunda tidak 

mengenal huruf konsonan qolqolah 

(pantulan) yaitu huruf /ق/ (q) sehingga 

terjadi perubahan menjadi bunyi  ن (k) 

dikarenakan adanya kesamaan sifat dan 

pengaruh abjad bahasa Ibu.  

 

P2 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data : 04 

Penutur  :Rumini 

Situasi  :Siang hari, pengajian rutin ibu-ibu 

Topik pembicaraan :Melafalkan Al-fatihah 

 )sirotol ladina( صشاط اٌذيٓ
Data interferensi tuturan  :ٓاٌذي(ladina) 

Tuturan sebenarnya  :ٓاٌزي(lażina) 

Penyimpangan fonologis  :ر (ż) menjadi د(d) 



 

Analisis Huruf /ر/ (ż) merupakan huruf 

interdental (ثيٓ  

أسٕبٔي  ) sedangkan huruf /د/ (d) 

merupakan huruf alvodental ( أسٕب ٔيخ

 Kedua huruf tersebut mempunyai .(ٌثٛيخ

sifat yang sama istifal (turun), infitah 

(terbuka). Adapun perbedaan sifatnya 

huruf /د/ (d) mempunyai sifat syiddah 

(kuat) sedangkan / ر/  (ż) rokhawah 

(lemah). Dalam bahasa Sunda tidak 

mengenal huruf konsonan interdental 

(getar) yaitu yang termasuk huruf / ر/  (ż) 

sehingga mengalami perubahan atau 

penyimpangan bunyi huruf ر (ż) 

menjadi /د/ (d) dikarenakan adanya 

kesamaan sifat, pengaruh abjad bahasa 

Ibu, dan tempat artikulasi yang 

berdekatan. 

 

P3 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data : 05 

Penutur  :Junairah 

Situasi  :Siang hari, pengajian rutin ibu-ibu 

Topik pembicaraan :membaca Al-falaq 

 (qul „a‟uużubirobbil falak) لً أعٛر ثشة اٌفٍه

Data interferensi tuturan  :اٌفٍه (alfalak) 

Tuturan sebenarnya  :اٌفٍك (alfalaq) 

Penyimpangan fonologis  : ق   (q) menjadi  ن (k) 

Analisis  Huruf / ق/  (q) merupakan huruf velar (طجك) 

/tabaq/ sedangkan /ن/ (k) merupakan huruf 

uvular (دٍميخ) /halqiyah/ kedua huruf tersebut 

mempunyai sifat yang sama yaitu huruf/ن/ (k) 

mempunyai sifat hams(samar) sedangkan 

huruf /ق/(q) mempunyai sifat istifal (turun)dan 

qolqolah (pantulan). Dalam bahasa Sunda 

tidak mengenal huruf konsonan qolqolah 

(pantulan) yaitu huruf /ق/ (q) sehingga terjadi 

perubahan menjadi bunyi /ن/ (k) dikarenakan 

adanya kesamaan sifat dan pengaruh abjad 

bahasa Ibu.  

 

P3 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :06 



 

Penutur  :Junairah 

Situasi  :Siang hari, pengajian rutin ibu-ibu  

Topik pembicaraan :membaca Al-falaq 

 (minsarri maa kholaq) ِٓ سش ِب خٍك

Data interferensi tuturan  :سش(sarri) 

Tuturan sebenarnya  :شش(syarri) 

Penyimpangan fonologis  : ش   (sy)menjadi س(s) 

Analisis Huruf /ش/ (sy) merupakan huruf 

alveopalatal (ٌثخ عبسيخ) sedangakan /س/ 

(s) alveolar (ٌثٛيخ), kedua huruf tesebut 

mempunyai sifat yang sama yaitu 

rokhawah (lemah), hams (samar), ifitah 

(terbuka), dan istifal (turun). Adapun 

perbedaan diantara keduanya adalah 

huruf /ش/ (sy) mempunyai sifat tafasyi 

(menyebar(, sedangkan huruf /س/ (s) 

mempunyai sifat shafir (seruit). Dalam 

bahasa Sunda tidak mengenal huruf /ش/ 

(sy) sehingga terjadi perubahan bunyi 

huruf /ش/ (sy) menjadi /س/(s), 

dikarenakan letak makhrijul huruf yang 

berdekatan, pengaruh abjad bahasa Ibu 

dan banyak kesamaan sifat keduanya. 

 

 

P3 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data : 07 

Penutur  :Junairah 

Situasi  :Siang hari, pengajian rutin ibu-ibu 

Topik pembicaraan :Membaca Al-falaq 

 (wa min sarrin naffasati fil „uqod) ِٕٚٓ سش إٌفثذ في اٌعمذ

Data interferensi tuturan  :سش (sarri) 

Tuturan sebenarnya  :شش (syarri) 

Penyimpangan fonologis  : ش   (sy)menjadi س(s) 

Analisis Huruf /ش/ (sy) merupakan huruf 

alveopalatal (ٌثخ عبسيخ) sedangakan /س/ 

(s) alveolar (ٌثٛيخ), kedua huruf tesebut 

mempunyai sifat yang sama yaitu 

rokhawah (lemah), hams (samar), ifitah 

(terbuka), dan istifal (turun). Adapun 

perbedaan diantara keduanya adalah 

huruf /ش/ (sy) mempunyai sifat tafasyi 



 

(menyebar(, sedangkan huruf /س/ (s) 

mempunyai sifat shafir (seruit). Dalam 

bahasa Sunda tidak mengenal huruf /ش/ 

(sy) sehingga terjadi perubahan bunyi 

huruf /ش/ (sy) menjadi /س/ (s), 

dikarenakan letak makhrijul huruf yang 

berdekatan, pengaruh abjad bahasa Ibu 

dan banyak kesamaan sifat keduanya. 

 

P3 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data : 08 

Penutur  :Junairah 

Situasi  :Siang hari, pengajian rutin ibu-ibu 

Topik pembicaraan :Membaca Al-falaq 

 (wa min sarrin naffaasaati fil u‟qod) ِٚٓ ٔشش إٌفسذ في اٌعمذ

Data interferensi tuturan  : إٌفسذ  (naffaasaati) 

Tuturan sebenarnya  :إٌفثذ(naffaaṡaati) 

Penyimpangan fonologis  س: (ṡ) menjadi س(s) 

Analisis Huruf / س  /(ṡ)merupakan huruf 

interdental (ثيٓ األسٕبٔيخ)sedangkan huruf 

alveolar (ٌثٛيخ) kedua huruf tersebut 

mempunyai sifat yang sama yaitu: 

rokhawah (lemah),  istifal (turun), 

infitah (terbuka) dan hams (samar). 

Sedangkan perbedaan keduanya adalah 

huruf /س/ (s) mempunyai sifat shafir 

(seruit) sedangkan huruf /س / (ṡ) dalam 

bahasa Sunda tidak mengenal huruf  

konsonan interdental termasuk huruf 

/س / (ṡ) sehingga mengubah buny /س / (ṡ) 

menjadi /س/ (s), dikarenakan adanya 

kesamaan sifat, letak artikulasi yang  

berdekatan dan pengaruh abjad bahasa 

Ibu.  

 

P3 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :09 

Penutur  :Junairah 

Situasi  :Siang hari, pengajian rutin ibu-ibu 

Topik pembicaraan :Membaca Al-falaq 

 (wa min sarri hasidin izaa hasad( ؤِٓ سش دبسذ إرا دسذ

Data interferensi tuturan  :سش(sarri) 



 

Tuturan sebenarnya  :شش(syarri)   

Penyimpangan fonologis  : ش   (sy)menjadi س(s) 

Analisis Huruf /ش/ (sy) merupakan huruf 

alveopalatal (ٌثخ عبسيخ) sedangakan /س/ 

(s) alveolar (ٌثٛيخ), kedua huruf tesebut 

mempunyai sifat yang sama yaitu 

rokhawah (lemah), hams (samar), ifitah 

(terbuka), dan istifal (turun). Adapun 

perbedaan diantara keduanya adalah 

huruf /ش/ (sy) mempunyai sifat tafasyi 

(menyebar(, sedangkan huruf /س/ (s) 

mempunyai sifat shafir (seruit). Dalam 

bahasa Sunda tidak mengenal huruf /ش/ 

(sy) sehingga terjadi perubahan bunyi 

huruf /ش/ (sy) menjadi /س/ (s), 

dikarenakan letak makhrijul huruf yang 

berdekatan, pengaruh abjad bahasa Ibu 

dan banyak kesamaan sifat keduanya. 

 

 

P4 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :10 

 :Junairah 

Situasi  :Siang hari, pengajian rutin ibu-ibu 

Topik pembicaraan :Melafalkan Al-falaq 

ٌ ذْ ٌ   ْٛ ُْ يُ ٌِ  ٚ ِْذ  ُْ يٍ   (lam yalit wa lam yulad) 

Data interferensi tuturan  :يٍذ ٌُ (lam yalit) 

Tuturan sebenarnya  : ذٌٍُ ي  (lam yalid) 

Penyimpangan fonologis  : د  (d) menjadiد(t) 

Analisis  Huruf /د/ (d) merupakan huruf 

alvoedental)أسٕبٔيخ ٌثٛيخ(sedangkan huruf 

/ د/ (t) juga merupakan huruf alvoedental 

 Kedua huruf terssebut .(أسٕبٔيخ ٌثٛيخ)

mempunyai sifat yang sama, yaitu: 

infitah (terbuka), syiddah (kuat), dan  

istifal (turun). Sedangkan perbedaan 

sifatnya adalah huruf /د/ (t) mempunyai 

sifat hams (samar) dan huruf /د/(d) 

mempunyai sifat jahar (jelas) dan 

qolqolah (pantulan). Dalam bahasa 

Sunda tidak mengenal huruf konsonan 

qolqolah (pantulan) yaitu termasuk 



 

huruf  (d) sehingga mengubah huruf 

/د/ menjadi (d)/د/ (t) dikarenakan 

banyak kesamaan sifat letak tempat 

artikulasi yang sama dan menyesuaikan 

dengan abjad bahasa ibu.   

 

P5 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :11 

Penutur  Rika 

Situasi  :Sore hari di dalam  rumah penutur 

Topik pembicaraan Membaca Al-Quraisy  

 (iilaafiihim riḥlatasy sitaa‟i waṣṣoif( إٌفيُٙ سدٍخ اٌسزبء ٚ اٌصيف

Data interferensi tuturan  :اٌسزبء (sitaa‟i) 

Tuturan sebenarnya  :اٌشزبء (syitaa‟i) 

Penyimpangan fonologis  : ش   (sy)menjadi س(s) 

Analisis Huruf /ش/ (sy) merupakan huruf 

alveopalatal (ٌثخ عبسيخ) sedangakan /س/ (s) 

alveolar (ٌثٛيخ), kedua huruf tesebut 

mempunyai sifat yang sama yaitu 

rokhawah (lemah), hams (samar), ifitah 

(terbuka), dan istifal (turun). Adapun 

perbedaan diantara keduanya adalah huruf 

 mempunyai sifat tafasyi (sy) /ش/

(menyebar(, sedangkan huruf /س/ (s) 

mempunyai sifat shafir (seruit). Dalam 

bahasa Sunda tidak mengenal huruf /ش/ 

(sy) sehingga terjadi perubahan bunyi 

huruf /ش/ (sy) menjadi /س/ (s), dikarenakan 

letak makhrijul huruf yang berdekatan, 

pengaruh abjad bahasa Ibu dan banyak 

kesamaan sifat keduanya. 

 

 

P5 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :12 

Penutur  Rika 

Situasi  :Sore hari di dalam rumah penutur 

Topik pembicaraan :Membaca Al-Quraisy 

 (falya‟buduu robba haazal baiit( فٍيعجذٚا سة ٘ذا اٌجيذ

Data interferensi tuturan  :٘ذا اٌجيذ(hadal bait) 

Tuturan sebenarnya  : ذ٘زا اٌجي (hażal bait) 



 

Penyimpangan fonologis  :ر (ż) menjadi د(d) 

Analisis Huruf /ر/ (ż) merupakan huruf 

interdentalثيٓ أسٕبٔي 

sedangkan huruf /د/(d) merupakan huruf 

alvodental (أسٕب ٔيخ ٌثٛيخ). Kedua huruf 

tersebut mempunyai sifat yang sama istifal 

(turun), infitah (terbuka). Adapun 

perbedaan sifatnya huruf /د/ (d) 

mempunyai sifat syiddah (kuat) sedangkan 

/ ر/  (ż) rokhawah (lemah). Dalam bahasa 

Sunda tidak mengenal huruf konsonan 

interdental (getar) yaitu yang termasuk 

huruf / ر/  (ż) sehingga mengalami 

perubahan atau penyimpangan bunyi huruf 

ر//  (ż) menjadi /د/ (d) dikarenakan adanya 

kesamaan sifat, pengaruh abjad bahasa Ibu, 

dan tempat artikulasi yang berdekatan. 

 

P5 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :13 

Penutur  :Rika 

Situasi  Sore hari di dalam rumah penutur 

Topik pembicaraan :Membaca Al-Quraisy 

 allazii at‟amahum min ju‟iww wa) اٌزي  أطعُّٙ ِٓ جٛع  ٚ إُِٔٙ ِٓ دٛف

aamanahum min hauf) 

Data interferensi tuturan  :اٌذٛف(hauf) 

Tuturan sebenarnya  :اٌخٛف(khouf) 

Penyimpangan fonologis  :ر(kh)menjadi(  ح)ḥ( 

Analisis Huruf / ر/  (kh) merupakan huruf velar 

/sedangkan (طجك) ح/ (ḥ) merupakan 

huruffaringal (دٍميخ) kedua huruf 

tersebut mempunyai sifat yang sama 

yaitu hams (samar), infitah (terbuka), 

dan rokhawah (lemah). Sedangkan 

perbedaan diantara keduanya adalah 

/ ح/ (ḥ) mempunyai sifat istifal (turun) 

sedangkan / ر/ (kh)  mempunyai sifat 

istila (terangkat). Masyarakat ketapang 

mengubah bunyi huruf / ح/ (ḥ) menjadi 

/ ر/ (kh) dikarenakan kesamaan sifat, 

letak artikulasi yang berdekatan dan 

menyesuaikan abjad bahasa Ibu.  

 

 



 

P6 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :14 

Penutur  :Suhenah  

Situasi  :pengajian  rutin ibu-ibu  

Topik pembicaraan :melafalkan  surat Al-Kautsar 

 (inna saaani‟aka huwal btar( اْ سبٔئه ٘ٛ األثزش 

Data interferensi tuturan  :سبٔئه(saaani‟aka) 

Tuturan sebenarnya  : شبٔئه  (syaani‟aka) 

Penyimpangan fonologis  : ش (sy)menjadi س(s) 

 Huruf /ش/ (sy) merupakan huruf 

alveopalatal (ٌثخ عبسيخ) sedangakan /س/ 

(s) alveolar (ٌثٛيخ), kedua huruf tesebut 

mempunyai sifat yang sama yaitu 

rokhawah (lemah), hams (samar), ifitah 

(terbuka), dan istifal (turun). Adapun 

perbedaan diantara keduanya adalah 

huruf /ش/ (sy) mempunyai sifat tafasyi 

(menyebar(, sedangkan huruf /س/ (s) 

mempunyai sifat shafir (seruit). Dalam 

bahasa Sunda tidak mengenal huruf /ش/ 

(sy) sehingga terjadi perubahan bunyi 

huruf /ش/ (sy) menjadi /س/ (s), 

dikarenakan letak makhrijul huruf yang 

berdekatan, pengaruh abjad bahasa Ibu 

dan banyak kesamaan sifat keduanya. 

 

P6 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :15 

Penutur  :Gina 

Situasi  :malam  hari, kegiatan mengaji  

Topik pembicaraan :melafalkan  Al-baqarah  ayat 1  

 daalikal kitaabu la roiba fiihhudal lil) دٌه اٌىزبة ال سيت فيٗ ٘ذا ٌٍّزىيٓ

muttakiin) 

Data interferensi tuturan  :دٌه(daalikal) 
Tuturan sebenarnya  : رٌه(żaalikal) 

Penyimpangan fonologis  :ر(ż) menjadi د(d) 

 Huruf /ر/ (ż) merupakan huruf 

interdentalثيٓ أسٕبٔيsedangkan huruf 

أسٕب ) merupakan huruf alvodental (d)/د/

 Kedua huruf tersebut .(ٔيخ ٌثٛيخ

mempunyai sifat yang sama istifal 

(turun), infitah (terbuka). Adapun 

perbedaan sifatnya huruf /د/ (d) 



 

mempunyai sifat syiddah (kuat) 

sedangkan / ر/  (ż) rokhawah (lemah). 

Dalam bahasa Sunda tidak mengenal 

huruf konsonan interdental (getar) yaitu 

yang termasuk huruf / ر/  (ż) sehingga 

mengalami perubahan atau 

penyimpangan bunyi huruf //ر  (ż) 

menjadi /د/ (d) dikarenakan adanya 

kesamaan sifat, pengaruh abjad bahasa 

Ibu, dan tempat artikulasi yang 

berdekatan. 

 

P5 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :16 

Penutur : Gina  

Situasi :malam  hari  kegiatan mengaji  

Topik pembicaraan :melafalkan  Al-baqarah  ayat 2 

 daalikal kitaabu la roiba fiih hudal lil) دٌه اٌىزبة ال سيت فيٗ ٘ذا ٌٍّزىيٓ

muttakiin) 

Data interferensi tuturan  : ِٓزىي(muttakin) 

Tuturan sebenarnya  : ِٓزمي(muttaqin) 

Penyimpangan fonologis  :ق(q) menjadi ن   (k) 

 Huruf / ق/  (q) merupakan huruf velar 

 (k) /ن/ tabaq/ sedangkan/ (طجك)

merupakan huruf uvular (دٍميخ) 

/halqiyah/ kedua huruf tersebut 

mempunyai sifat yang sama yaitu 

huruf/ن/ (k) mempunyai sifat 

hams(samar) sedangkan huruf /ق/ (q) 

mempunyai sifat istifal (turun)dan 

qolqolah (pantulan). Dalam bahasa 

Sunda tidak mengenal huruf konsonan 

qolqolah (pantulan) yaitu huruf /ق/ (q) 

sehingga terjadi perubahan menjadi 

bunyi /ن/(k) dikarenakan adanya 

kesamaan sifat dan pengaruh abjad 

bahasa Ibu. 

 

 

  P Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :17 

Penutur  :Sarinah 



 

Situasi  :malam  hari  kegiatan mengaji 

Topik pembicaraan :melafalkan surah An-nasr 

ٔصشهللا ٚاٌفزخ إدجبء  (Idajaa a nasruallahi walfath) 

Data interferensi tuturan  :إداجبء (idajaa) 

Tuturan sebenarnya  :إراجبء(idzajaa) 

Penyimpangan fonologis  :ر(ż) menjadi د(d) 

 Huruf /ر/ (ż) merupakan huruf 

interdentalثيٓ أسٕبٔيsedangkan huruf 

أسٕب ) merupakan huruf alvodental (d)/د/

 Kedua huruf tersebut .(ٔيخ ٌثٛيخ

mempunyai sifat yang sama istifal 

(turun), infitah (terbuka). Adapun 

perbedaan sifatnya huruf /د/ (d) 

mempunyai sifat syiddah (kuat) 

sedangkan / ر/  (ż) rokhawah (lemah). 

Dalam bahasa Sunda tidak mengenal 

huruf konsonan interdental (getar) yaitu 

yang termasuk huruf / ر/  (ż) sehingga 

mengalami perubahan atau 

penyimpangan bunyi huruf //ر  (ż) 

menjadi /د/ (d) dikarenakan adanya 

kesamaan sifat, pengaruh abjad bahasa 

Ibu, dan tempat artikulasi yang 

berdekatan. 

 

P6 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :18 

Penutur  :Sarinah 

Situasi  :malam  hari  kegiatan mengaji 

Topik pembicaraan :melafalkan surah An-nasr 

 wa ro‟aitan naasa yadhuluuna fii( ٚسايذ إٌبس يذدٍْٛ في ديٓ اٌٍخ افٛاجب

diinillaahi afwaajaa) 

Data interferensi tuturan  :ٍْٛيذد(yadhuluuna) 

Tuturan sebenarnya  : ٍْٛخيذ (yadkhuluuna) 

Penyimpangan fonologis  : ر  (kh)menjadi(  ح )ḥ) 

 Huruf /ر/ (kh) merupakan huruf velar 

 merupakan (ḥ) /ح/ sedangkan (طجك)

huruffaringal (دٍميخ) kedua huruf 

tersebut mempunyai sifat yang sama 

yaitu hams (samar), infitah (terbuka), 

dan rokhawah (lemah). Sedangkan 

perbedaan diantara keduanya adalah /ح/ 



 

(ḥ) mempunyai sifat istifal (turun) 

sedangkan ر (kh)  mempunyai sifat 

istila (terangkat). masyarakat Ketapang 

mengubah bunyi huruf /ح/(ḥ) menjadi 

 ,dikarenakan kesamaan sifat (kh) /ر/

letak artikulasi yang berdekatan dan 

menyesuaikan abjad bahasa Ibu.  

 

 

P6 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :19 

Penutur  :Sarinah 

Situasi  :malam  hari, kegiatan mengaji 

Topik pembicaraan :melafalkan surah An-nasr 

  فسجخ ثذّذ سثه ٚاسزغفشح

Data interferensi tuturan  :فسجخ(pa sabbih) 

Tuturan sebenarnya  :فسجخ(fa sabbih) 

Penyimpangan fonologis  :ف (fa) menjadi (p) 

 Huruf /ف/ (fa) merupakan huruf labio-

dental (أسٕبٔي شفٛي) sedangkan huruf pa 

(p) merupakan huruf Sunda yang 

merupakan huruf bilabial (شفزبٔي). 

Huruf /ف/ (fa) mempunyai sifat hams 

(samar), istifal (turun), rokhawah 

(lemah), infitah (terbuka) dan idhlaq 

(ringan). Dalam bahasa Sunda tidak 

mengenal huruf /ف/ (fa) sehingga 

mengubah bunyi huruf  /ف/ (fa) 

menjadi (p) dikarenakan pengaruh 

bahasa Ibu atau menyesuaikan dengan 

abjad bahasa Ibu. 

 

P7 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :20 

Penutur  :Rosiana 

Situasi  :malam  hari  kegiatan mengaji 

Topik pembicaraan melafalkan surah Al-insyiroh 

 (alam nasroh laka sodrok) اٌُ ٔسشح ٌه صذسن

Data interferensi tuturan  :ٔسشح(nasroh)  

Tuturan sebenarnya  : ٔششح   (nasyhroh) 

Penyimpangan fonologis  : ش (sy)menjadi س(s) 



 

 Huruf /ش/ (sy) merupakan huruf 

alveopalatal (ٌثخ عبسيخ) sedangakan /س/ 

(s) alveolar (ٌثٛيخ), kedua huruf tesebut 

mempunyai sifat yang sama yaitu 

rokhawah (lemah), hams (samar), ifitah 

(terbuka), dan istifal (turun). Adapun 

perbedaan diantara keduanya adalah 

huruf /ش/ (sy) mempunyai sifat tafasyi 

(menyebar(, sedangkan huruf /س/ (s) 

mempunyai sifat shafir (seruit). Dalam 

bahasa Sunda tidak mengenal huruf /ش/ 

(sy) sehingga terjadi perubahan bunyi 

huruf /ش/ (sy) menjadi /س/ (s), 

dikarenakan letak makhrijul huruf yang 

berdekatan, pengaruh abjad bahasa Ibu 

dan banyak kesamaan sifat keduanya. 

 

P7 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :21 

Penutur  :Rosiana 

Situasi  :malam  hari  kegiatan mengaji 

Topik pembicaraan melafalkan surah Al-insyiroh 

  waropa‟na laka dikrok( ٚسفعٕب ٌه روشن

Data interferensi tuturan  :waropa‟na  

Tuturan sebenarnya  :ٚسفعٕب(wa rofa‟na) 

Penyimpangan fonologis   ف  (fa) menjadi (p) 

 Huruf /ف/ (fa) merupakan huruf labio-

dental (أسٕبٔي شفٛي) sedangkan huruf pa 

(p) merupakan huruf Sunda yang 

merupakan huruf bilabial (شفزبٔي). 

Huruf /ف/ (fa) mempunyai sifat hams 

(samar), istifal (turun), rokhawah 

(lemah), infitah (terbuka) dan idhlaq 

(ringan). Dalam bahasa Sunda tidak 

mengenal huruf /ف/ (fa) sehingga 

mengubah bunyi huruf  /ف/ (fa) 

menjadi (p) dikarenakan pengaruh 

bahasa Ibu atau menyesuaikan dengan 

abjad bahasa Ibu. 

 

P7 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :22 

Penutur  :Rosiana 



 

Situasi  :malam  hari  kegiatan mengaji 

Topik pembicaraan :melafalkan surah Al-insyiroh 

 (waropa‟na laka dikrok) ٚسفعٕب ٌه دوشن

Data interferensi tuturan  :دوشن (dikrok) 

Tuturan sebenarnya  :روشن (dzikrok) 

Penyimpangan fonologis  :ر(ż) menjadi د(d) 

 Huruf /ر/ (ż) merupakan huruf 

interdentalثيٓ أسٕبٔيsedangkan huruf 

أسٕب ) merupakan huruf alvodental (d)/د/

 Kedua huruf tersebut .(ٔيخ ٌثٛيخ

mempunyai sifat yang sama istifal 

(turun), infitah (terbuka). Adapun 

perbedaan sifatnya huruf /د/ (d) 

mempunyai sifat syiddah (kuat) 

sedangkan / ر/  (ż) rokhawah (lemah). 

Dalam bahasa Sunda tidak mengenal 

huruf konsonan interdental (getar) yaitu 

yang termasuk huruf / ر/  (ż) sehingga 

mengalami perubahan atau 

penyimpangan bunyi huruf //ر  (ż) 

menjadi /د/ (d) dikarenakan adanya 

kesamaan sifat, pengaruh abjad bahasa 

Ibu, dan tempat artikulasi yang 

berdekatan. 

 

P8 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :23 

Penutur  :Pudin  

Situasi  :sore hari dirumah penutur  

Topik pembicaraan :melafalkan surah An-nas 

 (qul a‟uuzu birobbin-nass( لً أعٛرثشإٌبس

Data interferensi tuturan  :ًو(kul) 

Tuturan sebenarnya  : لً   (qul) 

Penyimpangan fonologis  : ق (q) menjadi  ن(k) 

 Huruf /ق/ (q) merupakan huruf velar 

 (k) /ن/ tabaq/ sedangkan/ (طجك)

merupakan huruf uvular (دٍميخ) 

/halqiyah/ kedua huruf tersebut 

mempunyai sifat yang sama yaitu huruf 

 mempunyai sifat hams(samar) (k) ن 

sedangkan huruf /ق/ (q) mempunyai 

sifat istifal (turun)dan qolqolah 

(pantulan). Dalam bahasa Sunda tidak 



 

mengenal huruf konsonan qolqolah 

(pantulan) yaitu huruf /ق/ (q) sehingga 

terjadi perubahan menjadi bunyi  ن (k) 

dikarenakan adanya kesamaan sifat dan 

pengaruh abjad bahasa Ibu.  

 

P8 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :24 

Penutur  :Pudin  

Situasi  :sore hari dirumah penutur  

Topik pembicaraan :melafalkan surah An-nas 

 (qul a‟uudu birobbin-nass( لً أعٛد ثشإٌبس

Data interferensi tuturan  : أعٛد    (a‟uudu) 

Tuturan sebenarnya  : أعٛر (a‟uudzu) 

Penyimpangan fonologis  : ر   (ż) menjadi د(d) 

 Huruf /ر/ (ż) merupakan huruf 

interdentalثيٓ أسٕبٔيsedangkan huruf 

أسٕب ) merupakan huruf alvodental (d)/د/

 Kedua huruf tersebut .(ٔيخ ٌثٛيخ

mempunyai sifat yang sama istifal 

(turun), infitah (terbuka). Adapun 

perbedaan sifatnya huruf /د/ (d) 

mempunyai sifat syiddah (kuat) 

sedangkan / ر/  (ż) rokhawah (lemah). 

Dalam bahasa Sunda tidak mengenal 

huruf konsonan interdental (getar) yaitu 

yang termasuk huruf / ر/  (ż) sehingga 

mengalami perubahan atau 

penyimpangan bunyi huruf //ر  (ż) 

menjadi /د/ (d) dikarenakan adanya 

kesamaan sifat, pengaruh abjad bahasa 

Ibu, dan tempat artikulasi yang 

berdekatan. 

 

P8 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :25 

Penutur  :Pudin  

Situasi  :sore hari, dirumah penutur  

Topik pembicaraan :melafalkan surah An-nas 

 (min sarril waswaasii khonnaas) ِٓ سشاٌٛسٛاس اٌخٕبس

Data interferensi tuturan  : سش   (sarri) 

Tuturan sebenarnya  : شش(syarri) 



 

Penyimpangan fonologis  :ش (sy)menjadi س(s) 

Analisis Huruf /ش/ (sy) merupakan huruf 

alveopalatal (ٌثخ عبسيخ) sedangakan /س/ 

(s) alveolar (ٌثٛيخ), kedua huruf tesebut 

mempunyai sifat yang sama yaitu 

rokhawah (lemah), hams (samar), ifitah 

(terbuka), dan istifal (turun). Adapun 

perbedaan diantara keduanya adalah 

huruf /ش/ (sy) mempunyai sifat tafasyi 

(menyebar(, sedangkan huruf /س/ (s) 

mempunyai sifat shafir (seruit). Dalam 

bahasa Sunda tidak mengenal huruf /ش/ 

(sy) sehingga terjadi perubahan bunyi 

huruf /ش/ (sy) menjadi /س/ (s), 

dikarenakan letak makhrijul huruf yang 

berdekatan, pengaruh abjad bahasa Ibu 

dan banyak kesamaan sifat keduanya 

 

P8 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :26 

Penutur  :Pudin  

Situasi  :sore hari, dirumah penutur  

Topik pembicaraan :melafalkan surah An-nas 

 (alladii yuwaswisu fii shudurinnas( اٌذي يٛسٛس في صذٚس إٌبس

Data interferensi tuturan  : اٌذي   (al ladii) 

Tuturan sebenarnya  : اٌزي(al ladzii) 

 

Penyimpangan fonologis  : ر   (ż) menjadi د(d) 

 Huruf /ر/ (ż) merupakan huruf 

interdentalثيٓ أسٕبٔيsedangkan huruf 

أسٕب ) merupakan huruf alvodental (d)/د/

 Kedua huruf tersebut .(ٔيخ ٌثٛيخ

mempunyai sifat yang sama istifal 

(turun), infitah (terbuka). Adapun 

perbedaan sifatnya huruf /د/ (d) 

mempunyai sifat syiddah (kuat) 

sedangkan / ر/  (ż) rokhawah (lemah). 

Dalam bahasa Sunda tidak mengenal 

huruf konsonan interdental (getar) yaitu 

yang termasuk huruf / ر/  (ż) sehingga 

mengalami perubahan atau 

penyimpangan bunyi huruf //ر  (ż) 

menjadi /د/ (d) dikarenakan adanya 



 

kesamaan sifat, pengaruh abjad bahasa 

Ibu, dan tempat artikulasi yang 

berdekatan. 

 

P8 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :27 

Penutur  :Pudin 

Situasi  :sore hari di dalam rumah penutur 

Topik pembicaraan :melafalkan surah Al-fatihah 

 (sirotol Mustakiim) ا٘ذٔباٌسشاط اٌّسزميُ

Data interferensi tuturan  :سشاط(sirotol) 

Tuturan sebenarnya  : صشاط(shirotol) 

Penyimpangan fonologis  : ص (ṣ) menjadi س(s) 

 Huruf /ص/ (ṣ) merupakan huruf 

velarized (ُِّفخ) sedangkan  /س/ (s) juga 

merupakan  huruf  alveolar ( ثٛٚحٌ ) kedua 

huruftersebut mempunyai sifat yang 

sama yaiturokhowah (lemah), hams 

(samar). sedangkan perbedaan sifatnya 

adalah /س/(s)mempunyai sifatIstifal 

(turun) daninfitah (terbuka) sedangkan  

 mempunyai sifat Isti‟la (ṣ)/ص/

(terangkat) danithbaq(tertutup). Dalam 

bahasa Sunda tidak mengenal huruf 

 sehinggamengubah bunyi (ṣ)/ص/

huruf/ص/ (ṣ) menjadi /س/ (s) 

dikarenakanadanya kesamaan sifat dan 

pengaruh abjad bahasa Ibu. 

 

P8 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :28 

Penutur  :Pudin 

Situasi  :sore hari di dalam rumah penutur 

Topik pembicaraan :melafalkan surah Al-fatihah 

 (shirotol Mustakiim) ا٘ذٔباصشاطبٌّسزميُ

Data interferensi tuturan  : ُِسزى(Mustakiim) 

Tuturan sebenarnya  :ُِسزم (Mustaqiim ) 

Penyimpangan fonologis  : ق (q) menjadi  ن(k) 

 Huruf /ق/ (q) merupakan huruf velar 

 (k) /ن/ tabaq/ sedangkan/ (طجقققك)

merupakan huruf uvular (دٍميقققققخ) 

/halqiyah/ kedua huruf tersebut 



 

mempunyai sifat yang sama yaitu huruf 

 mempunyai sifat hams(samar) (k) ن 

sedangkan huruf /ق/ (q) mempunyai 

sifat istifal (turun)dan qolqolah 

(pantulan). Dalam bahasa Sunda tidak 

mengenal huruf konsonan qolqolah 

(pantulan) yaitu huruf /ق/ (q) sehingga 

terjadi perubahan menjadi bunyi  ن (k) 

dikarenakan adanya kesamaan sifat dan 

pengaruh abjad bahasa Ibu. 

 

P8 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :29 

Penutur  :Pudin 

Situasi  : sore hari, di dalamrumah penutur 

Topik pembicaraan : melafalkan surah Al-fatihah 

  صشاط اٌذيٓ

Data interferensi tuturan  : اٌذيٓ   (al ladina) 

Tuturan sebenarnya  :ٓاٌزي(al lażina) 

Penyimpangan fonologis  :ر (ż) menjadi  د(d) 

 Huruf /د/ (d) merupakan huruf 

alvoedental)أسٕبٔيخ ٌثٛيخ( sedangkan huruf 

/ د/ (t) juga merupakan huruf  

alvoedental (أسٕبٔيخ ٌثٛيخ). Kedua huruf 

terssebut mempunyai sifat yang sama, 

yaitu: infitah (terbuka), syiddah (kuat), 

dan  istifal (turun). Sedangkan 

perbedaan sifatnya adalah huruf /د/ (t) 

mempunyai sifat hams (samar) dan 

huruf /د/(d) mempunyai sifat jahar 

(jelas) dan qolqolah (pantulan). Dalam 

bahasa Sunda tidak mengenal huruf 

konsonan qolqolah (pantulan) yaitu 

termasuk huruf  (d) sehingga mengubah 

huruf /د/(d) menjadi /د/ (t) dikarenakan 

banyak kesamaan sifat letak tempat 

artikulasi yang sama dan menyesuaikan 

dengan abjad bahasa ibu.   

 

P9 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data : 30 

Penutur  : Iwan 

Situasi  : sore hari di dalam rumah penutur 



 

Topik pembicaraan : melafalkan surah Al-fiil 

 Alam taro kaiipa pa‟ala robbuka اٌُ رش  ويف فعً سثه ثأصذت اٌفيً 

biashabilpiil 

Data interferensi tuturan  :ويف(kaiipa) 

Tuturan sebenarnya  : ويف   (kaiifa) 

Penyimpangan fonologis  :ف (fa) menjadi (p) 

Analisis  Huruf /ف/ (fa) merupakan huruf labio-

dental (أسٕبٔي شفٛي) sedangkan huruf pa 

(p) merupakan huruf Sunda yang 

merupakan huruf bilabial (شفزبٔي). 

Huruf /ف/ (fa) mempunyai sifat hams 

(samar), istifal (turun), rokhawah 

(lemah), infitah (terbuka) dan idhlaq 

(ringan). Dalam bahasa Sunda tidak 

mengenal huruf /ف/ (fa) sehingga 

mengubah bunyi huruf  /ف/ (fa) 

menjadi (p) dikarenakan pengaruh 

bahasa Ibu atau menyesuaikan dengan 

abjad bahasa Ibu. 

  

P9 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :31 

Penutur  :Iwan 

Situasi  :sore hari dirumah penutur 

Topik pembicaraan :melafalkan surah Al-fiil 

 alam taro kaiipa pa‟ala robbuka) اٌُ رش  ويف فعً سثه ثأصذت اٌفيً

biashabilpiil 

Data interferensi tuturan  :ًفع(pa‟ala) 

Tuturan sebenarnya  :ًفع(fa‟ala) 

Penyimpangan fonologis  :ف (fa) menjadi (p) 

Analisis  Huruf /ف/ (fa) merupakan huruf labio-

dental (أسٕبٔي شفٛي) sedangkan huruf pa 

(p) merupakan huruf Sunda yang 

merupakan huruf bilabial (شفزبٔي). 

Huruf /ف/ (fa) mempunyai sifat hams 

(samar), istifal (turun), rokhawah 

(lemah), infitah (terbuka) dan idhlaq 

(ringan). Dalam bahasa Sunda tidak 

mengenal huruf /ف/ (fa) sehingga 

mengubah bunyi huruf  /ف/ (fa) 

menjadi (p) dikarenakan pengaruh 

bahasa Ibu atau menyesuaikan dengan 

abjad bahasa Ibu. 

 



 

P9 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :32 

Penutur  :Iwan 

Situasi  :sore hari dirumah penutur 

Topik pembicaraan :melafalkan surah Al-fiil 

 paja‟alahum ka‟aspil makkul) فجعٍُٙ وعصف ِأوٛي

Data interferensi tuturan  :ٍُٙفجع(paja‟alahum ) 

Tuturan sebenarnya  :ٍُٙفجع(faja‟alahum ) 

Penyimpangan fonologis  : ف (fa) menjadi (p) 

Analisis  Huruf /ف/ (fa) merupakan huruf labio-

dental (أسٕبٔي شفٛي) sedangkan huruf pa 

(p) merupakan huruf Sunda yang 

merupakan huruf bilabial (شفزبٔي). Huruf 

 ,mempunyai sifat hams (samar) (fa) /ف/

istifal (turun), rokhawah (lemah), 

infitah (terbuka) dan idhlaq (ringan). 

Dalam bahasa Sunda tidak mengenal 

huruf /ف/ (fa) sehingga mengubah bunyi 

huruf  /ف/ (fa) menjadi (p) dikarenakan 

pengaruh bahasa Ibu atau menyesuaikan 

dengan abjad bahasa Ibu. 

 

P9 Kartu data interferensi fonologis 

Nomor kartu data :33 

Penutur  :Iwan 

Situasi  :sore hari dirumah penutur 

Topik pembicaraan :melafalkan surah Al-fiil 

 (paja‟alahum ka‟aspil makkul) فجعٍُٙ وعصف ِأوٛي

Data interferensi tuturan  :ka‟aspil 

Tuturan sebenarnya  :وعصف(ka‟asfil) 

Penyimpangan fonologis  : ف (fa) menjadi (p) 

Analisis  Huruf /ف/ (fa) merupakan huruf labio-

dental (أسٕبٔي شفٛي) sedangkan huruf pa 

(p) merupakan huruf Sunda yang 

merupakan huruf bilabial (شفزبٔي). 

Huruf /ف/ (fa) mempunyai sifat hams 

(samar), istifal (turun), rokhawah 

(lemah), infitah (terbuka) dan idhlaq 

(ringan). Dalam bahasa Sunda tidak 

mengenal huruf /ف/ (fa) sehingga 

mengubah bunyi huruf  /ف/ (fa) 

menjadi (p) dikarenakan pengaruh 

bahasa Ibu atau menyesuaikan dengan 

abjad bahasa Ibu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Penutur 

No  Penutur Nomor Kartu Data Kode Penutur 



 

1. Rohani F1 P-1 

2. Rukmini F2-4 P-2 

3. Junairah F5-10 P-3 

4. Rika F11-13 P-4 

5. Suhenah F14 P-5 

6. Gina F15-16 P-6 

7. Sarinah F17-18 P-7 

8. Rosiana F20-22 P-8 

9. Pudin F13-29 P-9 

10. Iwan F30-34 P-10 

Keterangan: F=Interferensi Fonologis      

 P=Penutur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Rekapitulasi  Kartu Data Interferensi Fonologis  

1) Penyimpangan Huruf  / ذ / (ż) Menjadi  /د/ (d) 

No.  No. Kartu 

Data 

Penutur Data Kesalahan 

Tuturan 

Tuturan 

Sebenarnya 

1 4, 29 P-2, P-9  ٓاٌذي(al ladina) 

 

 (al lażina)اٌزيٓ

2 12 P-5 ٘ذا اٌجيذ(hadal bait) 

 

ذ٘زا اٌجي (hażal bait) 

3 15 P-6 دٌه(daalikal) 

 

 (żaalikal)رٌه

4 17 P-7 إداجبء (idajaa) 

 

 (idajaa) إداجبء

5 22 P-7 دوشن (dikrok) 

 

روشن    (dzikrok) 

6 24 P-8  أعٛد(a‟uudu) 

 

 (a‟uudzu) أعٛر 

7 26 P-8  اٌذي(al ladii)  اٌزي(al ladzii) 

2) Penyimpangan Huruf  ح (h) menjadi ه(ḥ) 

No. No. Kartu 

Data 

Penutur Data Kesalahan 

Tuturan  

Tuturan 

Sebenarnya 

1 1 P-1 ُاٌش٘ي(rohiim)  ُاٌشدي(roḥiim) 

3) Penyimpangan Huruf /ص/ (ṣ) Menjadi /س/ (s) 

No. No. Kartu 

Data 

Penutur Data Kesalahan 

Tuturan  

Tuturan 

Sebenarnya 

1 2,27 P-2, P-8 سشاط (sirotol) صشاط (ṣirotol( 

4) Penyimpangan Huruf /ق/ (q) menjadi /ك / (k) 

No. No. Kartu 

Data 

Penutur Data Kesalahan Tuturan  Tuturan 

Sebenarnya 



 

1 3,28 P-2, P-8  ُِسزى(Mustakiim) ُِسزم (Mustaqiim ) 

2 5 P-5 اٌفٍه(alfalak) اٌفٍك (alfalaq) 

3 16 P-5 ِٓزىي(muttakin)  ِٓزمي(muttaqin) 

4 28 P-8 ًو(kul) ًل(qul) 

5) Penyimpangan Huruf /ش / (sy) Menjadi /س/ (s) 

No. No. Kartu 

Data 

Penutur Data Kesalahan 

Tuturan  

Tuturan 

Sebenarnya 

1 6,7,9,25 P-3,P-8 سش(sarri) شش(syarri) 

2 11 P-5 اٌسزبء (sitaa‟i) اٌشزبء (syitaa‟i) 

3 14 P-6 سبٔئه(saaani‟aka) شبٔئه(syaani‟aka) 

6) Penyimpangan Huruf / ث/ (ṡ) menjadi /س/ (s) 

No. No. Kartu 

Data 

Penutur Data Kesalahan 

Tuturan  

Tuturan 

Sebenarnya 

1 8 P-3 إٌفسذ(naffaasaati) إٌفثذ(naffaaṡaati) 

7) Penyimpangan Huruf / د / (d) Menjadi /ت/ (t) 

No. No. Kartu 

Data 

Penutur Data Kesalahan 

Tuturan  

Tuturan 

Sebenarnya 

1 10 P-4 يٍذ ٌُ (lam yalit) ذٌٍُ ي  (lam yalid) 

8)Penyimpangan Huruf (/خ/hk  Menjadi / ح/ (ḥ)  

No. No. Kartu 

Data 

Penutur Data Kesalahan 

Tuturan  

Tuturan 

Sebenarnya 



 

1 13 P-5 اٌذٛف(hauf)  اٌخٛف(khouf) 

2 18 P-6 ٍْٛيذد(yadhuluuna) ٍْٛخيذ (yadkhuluuna) 

9) Penyimpangan Huruf / ف / (f) Menjadi /pa/ (p) 

No. No. Kartu 

Data 

Penutur Data Kesalahan 

Tuturan  

Tuturan 

Sebenarnya 

1 19 P-6 (pa sabbih) فسجخ(fa sabbih) 

2 21 P-6 (waropa‟na)   )ٚسفعٕب wa rofa‟na) 

3 30 P-9 (kaiipa) ويف(kaiifa) 

4 31 P-9 (pa‟ala) ًفع(fa‟ala) 

5 32 P-9 (paja‟alahum ) ٍُٙفجع(faja‟alahum ) 

6 33 P-9 (ka‟aspil) وعصف(ka‟asfil) 

 

  



 

Lampiran 4 

 

Wawancara Dengan Guru Ngaji Dan Masyarakat Desa Ketapang 

 

Narasumber : Awaludin 

Waktu          : 09:00 

Tempat         : Pondok Darul Ulum 

 

1.  Pertanyaan : Apakah ada perbedaan pengucapan penutur Sunda dalam   

 mengucapkan bahasa Arab ? 

Jawaban      : Ada, dikarenakan disini mayoritas orang Sunda maka 

berpengaruh ketika penutur melafalkan bahasa Arab 

. 

2.  Pertanyaan : Bagaimana orang Sunda dalam mengucapkan huruf hijaiyah dan   

     apakah ada perbedaan dalam pengucapan ? 

Jawaban      : Ada, contoh dalam pengucapan huruf hijaiyah (ا)  alip, (ة)  

be,(د) te, (س) se, (ج)  ,je. 

 

 

Narasumber : Asih 

Waktu          : 10:30 

Tempat        : Kediaman Narasumber 

1. Pertanyaan : Apa saja kosa kata yang sering dipakai oleh penutur Sunda yang   

    mengalami perubahan bunyi ? 

    Jawaban     : Adzan => Adan, Faedah => Paedah, Baligh => Baleg 

 
Narasumber : Mulyani 

Waktu         : 08:30 

Tempat        : kediaman Narasumber 

1.  Pertanyaan : Apa penyebab terjadinya perubahan bunyi bahasa Sunda 

terhadap   

     bahasa Arab ? 

     Jawaban     : Pengaruh bahasa Ibu, artikulasi yang berdekatan, kurang 

memaham  

     tajwid 

  



 

5. Dokumentasi  Kegiatan Mayarakat Ketapang  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


