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 تحليل الصوتي على تغيير الكلمات الدخلية من العربية إلى اإلندكنيسية
 

 رسالة علمية

 التعليمالتربية ك  ى الدرجة الجامعية األكلى في علمللحصوؿ علالالزمة مقدمة لتكملة الشركط 
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 ، الماجستيرذك الحناف الدكتور:   المشرؼ األكؿ
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 جامعة رادين إينتاف اإلسالمية الحكومية المبونجب كلية التربية كالتعليم
 ـ ٜٕٔٓق/ٓٗٗٔ

  



 

 

 ملخص
 

 من العربية إلى اإلندكنيسيةالدخلية الكلمات  تغيير على تحليل الصوتي
 أميليايوريس فيا 

يهدؼ ىذا البحث لوصف التغيَتات احلادثة على الكلمات الدخلية من العربية إىل 
لذلك جتد الباحثة  .ذه التغيَتات من عملية تغيَت الصويت كأشكالواإلندكنيسية. تتكوف ى

كفقا للقواعد ادلناسبة باألصوات يف التغيَتات كقعت فيها بأف الكلمات األجنبية  ،ادلشكالت
على الكلمات الدخلية من العربية  ن حتليل اتغيَت الصويتترغب الباحثة يف حبث عة حىت اإلندكنيسي

 .إىل اإلندكنيسية
مشكالت البحث يف ىذا البحث كىي كيف عملية التغيَت الصويت على الكلمات الدخلية 

إىل  من العربية إىل اإلندكنيسية؟ كما ىو شكل التغيَت الصويت على الكلمات الدخلية من العربية
على  ادلستخدمة تستخدـ الباحثة طريقة الوثائق أم ىي الطريقةكيف مجع البيانات، اإلندكنيسية؟. 
عن طريق  (content analysis) البيانات باستخداـ التحليل احملتول . كحتليلأساس البيانات
حبث مكتيب  ىذا البحثك  .لكلمات الدخلية من العربية إىل اإلندكنيسيةادلتعلقة با تصنيف البيانات

 عن البيانات ادلكتبية. البحثكىو  library reseachأك 
إىل  من العربية ال متتص مباشرة الكلمات الدخليةفنتيجة ىذا البحث تدؿ على أف 

عملية التغيَتات كاليت تتكوف من عملية التغيَتات الفونولوجية أك فيها كقعت  اإلندكنيسية، لكن
التعضيد الصويت، التوىُت الصويت،  الفونولوجية حتتوم على التغيَتات ىذهالصوتية كأشكاذلا. 

 كالصائتة ادلركبة، paragog ك، epentesi ، كزيادةالصوتاسًتخاء الصوت، زيادة 
monoftongisasi كالصامتة ادلزدكجة، كادلماثلة ، asimilasi  ،كادلخالفة disimilasi ،كاحلذؼ 

aferesis  ،ىي تعديل منط الكلمةالصوتية  التغيَتات ؿأشكا كمن .كمنط الدخلية الكاملة 
يَت صوت الصوائت الطويلة إىل الصوائت القصَتة، كتغيَت تغاطع، تغيَت صوت الصوائت، ك ادلق

 .monoftongإىل الصائت ادلركب  diftongالصائت ادلفرد 

 ، الكلمات الدخليةلتغيَت الصويتفاتي    االكمات ادل



 

 

  

 
 

 شعار
 

َذا يُْمِددُْكْم رَبُُّكْم  ۚ   ِإْف َتْصِبُركا َكتَػتػَُّقوا َكيَْأُتوُكْم ِمْن فَػْورِِىْم ىََٰ بَػَلىَٰ 

 ِبَخْمَسِة آاَلٍؼ ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمَسوِِّمينَ 
Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bersiap-siaga, dan mereka datang menyerang 

kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu 

Malaikat yang memakai tanda.(Q.S Ali Imran : 525) 

  



 

 

 إىداء

 
 ىذه الرسالة العلمية إىل  ت قٌدماحلمد هلل رٌب العادلُت، بالشكر إىل اهلل تعاىل، 

 اللذاين ربياين كيرحامٍترحيال احملبوبة كأمي  دم احملبوبمسأيب أ كالديٍت احملبوباف. ُ

 ةالباحث تحىت قدر  صلاحيباإلخالص كيدعواف دائما على  كيوجهاينبكل رمحة 

 للوصوؿ إىل ادليوؿ.

الذين اعطوين كلطفي العـز  ةر ىز أأتيكى ، رانا فطينا مجيع أخواتى احملبوبُتكايل . ِ

 .حىت تقدر الباحثة إلمتاـ ىذه الرسالة العلمية كالدعاء  دكافعال

 انفراج كىي اليت أعطتٌت الدعاء دائما من بعد ادلكاف. ء. صديقيت احملبوبة صفاّ

تيكى، سيت مس، نيلسيانا دىلينا كايت، ريٍت ،سرم رحايو . أصدقائي يف السالحْ

 ىن اللتُت يشعرف دائما بالفرح كاحلزف باجلماعة.  موليدا كديوم

 

  



 

 

 ةترجمة الباحث

 يوليو ُْ خيف التاري، مارتابورا سومطر اجلنوبية يف يوريس فيا أميليا تكلد

أمسيدم ك سيدة رحيال كالذم كاف عنوانو يف  ادلتزكج سيدمن  األكىلابنة  كىي ُٖٗٗ

  .مارتابورا ناحية أككو الشرقية سومطر اجلنوبية

. كيف ََِِيف سنة  ِمن ركضة األطفاؿ اإلسالمية الدراسة  ةالباحث تبدأ

. مث كاصلت ِ احلكومية درسة اإلبتدائيةاستمرت الباحثة دراستها يف ادل ََِْسنة 

. مث ََِٗأككو الشرقية يف سنة  ُيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  دراستها

 سنةابور كقد أمتتها مارت ّاحلكومية  الثانوية درسةادليف ا دراستهالتحقت الباحثة 

درست الباحثة جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية  َُِٓكيف السنة . َُِٓ

 المبونج يف كلية الًتبية كالتعليم بقسم تعليم اللغة العربية.

 

 

  



 

 

 تقديركلمة شكر ك 
 

حىت تقدر على كتابة ىذه  للباحثةمحدا هلل عز كجل على مجيع النعم الكثَتة اليت أعطاه 
تحليل الصوتي على تغيير الكلمات الدخلية من العربية " بادلوضوع  الرسالة العلمية 

الذم  كالصالة كالسالـ على النيب الكرًن زلمد صلى اهلل عليو كسلم. "إلى اإلندكنيسية
  .قد محل الناس من الظلمات إىل النور

كل  فبهذه ادلناسبة أف تقٌدـ الباحثة جزيل الشكر إىل مجيع األطراؼ على
 مشاركة كتشجيع. كباخلصوص إىل سادات األفاضيل  

، كعميد كلية الًتبية كالتعليم جبامعة ادلاجستَت نَتفا ديانيااحلاج  ةالدكتور  ةاألستاذ. ُ
 اإلسالمية احلكومية المبونج.رادين إينتاف 

كاألستاذ ربية اللغة العتعليم قسم  ةكرئيس ادلاجستَت اـ حجرية ةالدكتور  األستاذ. ِ
من كلية الًتبية كالتعليم  زلمد عفيف أمراهلل كسيكريًت قسم تعليم اللغة العربية 

 جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.
ف زلمد عفيكادلشرؼ األكؿ كاألستاذ  الدكتور ذز احلناف، ادلاجستَت األستاذ. ّ

كمجيع شكرا جزيال على تقدًن الوقت  لثاينكادلشرؼ ا، ادلاجستَت   ر اهللمأ
 ىذه الرسالة العلمية. االرشادات كالتوجهات إلمتاـ

جبامعة رادين  َُِٓزمالء احملبوبُت من طلبة قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة . ْ
 إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.



 

 

بشكل مباشر أك  مجيع األطراؼ اليت قد ساعدكا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية. ٓ
 .غَت مباشر

عسى اهلل أف يعطيهم الرمحة كاذلداية كاجلزاء على إعطاء ادلساعدة كاالرشادات 
كهبذا كعت الباحثة حبثها كثَت من النقصاف كاخلطاءات كبعيد إلمتاـ ىذه الرسالة العلمية. 

عن الكماؿ كالصواب، ألف زلدكدية ادلعرفة كاخلربة كالقدرة على إتقاف النظرية اليت 
ك نفس  حبثها لنفسهارجت الباحثة على أف ينفع كهبذه الرسالة العلمية متتلكها الباحثة. 

 القارئُت. 
 
 
 

 ـَُِٗيوليو  ُٖباندر المبونج 
 الباحثة

 
ي

 أميلياكريس فيا 
                                                           

ََُُُُِّْٓ                 

       

 
 



 

 

 محتويات البحث

  أ .............................................................. صفحة ادلوضوع 
 ب ............................................................. البحث خصمل

 ج ..........................................................................افقةمو 
 د ..........................................................ناقشةتصديق جلنة ادل

 ػىػ ........................................................................... شعار
 ك ....................................................................... إىداء

 ز ................................................................ ةترمجة الباحث
 ح .......................................................... تقديرشكر ك كلمة 

 م  ...........................................................  زلتويات البحث
 الباب األكؿ  : مقدمة

 ُ ....................................................... ادلوضوع تأكيد .أ 
 ِ ............................................... أسباب إختيار ادلوضوع .ب 
 ّ ..................................................... خلفيات البحث .ج 
 ٗ ......................................................... تركيز البحث .د 
 َُ................................................... البحث مشكالت .ق 
 َُ....................................................  أىداؼ البحث .ك 

 ُُ......................................................  البحث منافع .ز 
 ُُ........................................................... منهج البحث. ح



 

 

 ُِ...................................................... السابقةم. الدراسات 
 ُّس. نظاـ البحث

  النظرم الباب الثاني : اإلطار
 ٙٔ ....................................................... الفونولوجية .أ 
 ُٕ............................................................... الفونيتيك. ُ

 ُٖ..................................................... جهاز النطق .أ 
 َِ................................................ تصنيف األصوات .ب 
 ُِ............................................. عملية نطق األصوات .ج 
 ِْ.................................................... النطق مواضع .د 

 ِٕ.............................................................. الفونيميك .ِ
 ِٗ.................................................... العربية لفونيما .أ 
 ّٓ............................................... اإلندكنيسية الفونيم .ب 
 ّٕ...................  األصوات العربية كاألصوات اإلندكنيسيةالفرؽ بُت .ج 

 ٖٛ ................................................. التغييرات الفونولوجية ب.
 ّٗ................................................... تنوع األصوات .ُ
 ّٗ................................................ . التغيَتات الصوتيةِ

 ٕٗ ..................................................... الدخليةج. الكلمات 
 ّْ.......................................... . اللغة يف مصدر أخذ الكلمةُ
 ْْ......................................... . مصدر أخذ اللغة اإلندكنيسيةِ
 ْٓ............................................... الدخليةأنواع الكلمات  .ّ



 

 

 ْٔ..................... لعربية إىل اإلندكنيسيةمن ا الدخليةعملية الكلمات  .ْ
 منهج البحث الباب الثالث  :

 ِٓ......................................................... نوع البحث .أ 
 ّٓ................................................. طريقة مجع البيانات  .ب 
 ّٓ................................................ أساليب مجع البيانات .ج 
 ْٓ..................................................... مصادر البيانات .د 

 كبحثها نتيجة البحثلرابع  : ا الباب
 ٙ٘ ....................................... عملية التغييرات الفونولوجية  .أ 

 ٔٓ................................................. توىُت الصويتال.  ُ
 ُٔ................................................. تعضيد الصويتال. ِ
 ِٔ................................................ اسًتخاء الصوت  .ّ
 ٓٔ.................................................... الصوت زيادة. ْ
 ُٕ.................................................. . الصائت ادلركبٓ
 ّٕ................................................. . الصامتة ادلزدكجةٔ
 ّٕ......................................................... . ادلماثلةٕ
 ٕٓ...........................................................ادلخالفةٖ
 ٖٕ......................................................... . احلذؼٗ
 ٕٗ............................................ ة الكاملةيخلمنط الد .َُ

 ٓٓٔ ................................... أشكاؿ التغييرات الفونولوجية  .ب 



 

 

 ََُ .................................... . تغيَت منط الكلمات ادلقاطعةُ
 َُْ .............................................. . التغيَتات الصوتيةِ

  اختتاـالخامس  : الباب 
 ُُّ ..........................................................  خالصة .أ 
 ُُٓ .........................................................  قًتاحاتا .ب 
 كمصادره مراجع

 الملحقات
 

 

  



 

 

 الثاني بابال

 اإلطار النظرم

 الفونولوجية . أ

األصوات اللغوية يستند إىل  ولوجية )علم األصوات( ىي علم يدرس فيهاالفون

 اللغة العربية علم الصوت يسمى بفونولوجي كىو معٌرب من الكلمةكظائفها. كيف 

. كغالبا ما يسمى بعلم كظائف األصوات أك علم األصوات (phonologyاإلصلليزية )

 التنظيمي.  

 مً لٍ عً  نٍ مً  عي ٍر فى الٍ رأم بركغ كما نقل عنو عمر الذم يقوؿ بأف علم األصوات ىو 

أما عند فَتىار أف علم  .ةً ي  وً غى ا الل  هى تً فى يػٍ ظً كى  ةً يى احً نى  نٍ مً  ةً يى تً وٍ الص   رى اىً وى الظ   جي الً عى يػي  مٍ ذً ال   ةً غى الل  

األصوات ىو علم الذم يدرس األصوات من لغة معينة يعتمد على كظائفها لتمييز ادلعٌت 

ادلعجمي يف اللغة. التعريف الذم ال خيالف ذلك يقولو كريداالكسانا إف علم 

 5األصوات/الفونولوجية ىو علم يدرس عن األصوات اللغوية يستند إىل كظائفها.

السابقة، ديكن أف تستنتج الباحثة أف الفونولوجية ىي علم يبحث كمن التعريفات 

 عن األصوات اللغوية يستند إىل كظائفها كلتمييز معٌت الكلمة.
                                                             

5
 Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab,(Jawa Timur: CV. LISAN ARABI, 

2152), h. 22 



 

 

مستول من مستويات الدراسة يف مستول الفونولوجي ىو تصنيفها إىل قسمُت 

لغوية الفونيتيك ىو نظاـ اللغوم الذم يدرس األصوات ال 2كمها الفونيتيك كالفونيميك.

دكف النظر إىل متييز ادلعٌت أك ال. أما الفونيميك ضد الفونيتيك فهو علم يبحث عن نظاـ 

 اللغوم كالنظر إىل متييز ادلعٌت.

 الفونيتيك. ٔ

الفونيتيك ىو مستول اللغوم الذم يدرس األصوات اللغوية دكف النظر إىل ما 

لًتتيب عملية من حدكث كفقا  3ادلذكورة ذلا كظيفة كتمييز ادلعٌت أك ال.األصوات 

الصوت اللغوم، ينقسم الفونيتيك إىل ثالثة أقساـ ىي الفونيتيك  النطقي، الفونيتيك 

 الفيزياكم، كالفونيتيك السمعي. 

أف الفونيتيك  النطقي يسمى بالفونيتيك الفسيولوجي كىو يدرس األصوات من 

ياكم ىو يدرس جانبها النطقي يف عملية النطق عند ادلتحدث. كالفونيتيك الفيز 

األصوات من جانبها الفيزياء بطبيعة الصوت اإلنساين ككيفية انتقاذلا من مصدر 

                                                             
2
  Abdul Chaer, Linguistik Umum (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 5224), h. 512 
3
  Ibid. h. 513 



 

 

التصويت إىل أذف السامع. كأما الفونيتيك السمعي فهو يدرس ميكانيكية اجلهاز 

 4السمعي كتأثره باألصوات من حيث قبوذلا كحتويلها إىل أذف السامع.

 جهاز النطق . أ

اجلهاز ادلستخدـ إلنتاج الصوت اللغوم لديها كظيفية رئيسية، على سبيل 

 5للذكؽ. أما أجهزاهتا، فهي ادلثاؿ الريئة للتنفس كاللساف  

 (lung. الرئتاف )ُ

 (trachea. القصبة اذلوائية )ِ

 (larynx. احلنجرة )ّ

 (vocal cord. الوتراف الصوتياف )ْ

 (cricoid. احللق )ٓ

 (thyroid. الدرؽ )ٔ

ٕ .arythenoids 

ٖ .wall of pharynx   

 (epiglottis. لساف ادلزمر )ٗ
                                                             

4
  Ibid. 
5
  Op.Cit, h. 514 



 

 

 (root of the tongue. جدر اللساف )َُ

 (back of the tongue. أقصى اللساف )ُُ

 (middle of the tongue. كسط اللساف )ُِ

 ( blade of the tongue. طرؼ اللساف )ُّ

 (uvula. اللهاة )ُْ

 (soft palate. الطبقية )ُٓ

 (hard palate. احلنك الصلب )ُٔ

 (alveolum. لثوية )ُٕ

 (upper teeth. األسناف العليا )ُٗ

 (lower teeth. األسناف السفلى )َِ

 (upper lip. الشفتانية العليا )ُِ

 (lower lip. الشفاتنية السفلى )ِِ

 (mouth. الفم )ِّ

 (oral cavity. التجويف الفمي )ِْ



 

 

 6(.nasal cavityاألنفي ). التجويف ِْ

 تصنيف األصوات  . ب

 . احلركات/الصوائتُ

حتدد نوعية الصوت من خالؿ ثالثة عوامل، كىي موضع اللساف العايل 

فيما يلي ىو التمييز بُت  2كادلنخفض، كاللساف كشكل الشفاه يف تكوين الصوائت.

 الصوائت اإلندكنيسية كالصوائت العربية.

 ٔ.ٕجدكؿ 
 اإلندكنيسية كالعربيةالصوائت 

 الصوائت العربية الصوائت اإلندكنيسية

 الطويلة القصَتة

I --  ِ -- 
 ػػًػػػػػى

E - - 

Ǝ - - 

A --  ِ  ــ ا --

U --  ِ و --  ــ 

O - - 

                                                             
6
  Ibid. 
2
  Hasan Alwi, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Pusat Bahasa Dan 

Balai Pustaka, 2113), h. 42 



 

 

 . الصوامتِ

كما ذكره يف السابق أف الصوامت تشكلها من اذلواء يف موضع من مواضع 

 قصبة اذلوائية  يف جهاز النطق.

 نطق األصواتكيفية  . ج

كىي األصوات حتدث مع (، كما رأم مرسونو stopsاألصوات االنفجارية ). ُ

عقبات ملية التياريات اذلوائية مث يتم إخراجها فجأة. ىذه األصوات يف اللغة 

. كيف اللغة العربية /د/، /ض/، /k/ك  ,/b/, /d/, /g/, /p/, /t/اإلندكنيسية كىي 

 /ب/، /ت/، /ؽ/، /ط/، ك /ؾ/.

(، كىي األصوات اليت Konsonan geseran atau frikatifاألصوات االحتكاكية ). ِ

8حيتك معها اذلواء من الريئتُت يف ادلخرج فيمر يف نقطة ىذا التضييق باحتكاؾ.
  

(، ىي أصوات ينتج هبا اذلواء Konsonan paduan atau afrikatif. األصوات ادلركبة )ّ

اإلندكنيسية   /j/ك  /c/من ىذا األصوات من الريئتُت مث  إخراجها ببطيئة. ك 

 2كاجليم /ج/ يف اللغة العربية.

                                                             
8
  J.W.M Verhaar, pengantar linguistik (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 5222), h. 

52-58 
2
 Sakholid Nasution, Op.Cit, h. 84 



 

 

(، تتكوف األصوات األنفية بأف حيبس اذلواء Nasal atau sengau. األصوات األنفية )ْ

حبسا تاما يف موضع من الفم كلكنها خيفض احلنك اللُت اذلواء من النفاذ عن 

،كيف /n/ك  /m/كمن األصوات األنفية يف اللغة اإلندكنيسية ىي  51طريق األنف.

. ًه --/ /--ًو --/ ,/--ًن --/ اللغة العربية ىي ادليم كالنوف كبعض التنوين 
55

 

(، يتكوف ىذا الصوت بأف تتكرر ضربات Trill atau getaran. األصوات ادلكررة )ٓ

 /ر/.اللساف على اللثة تكرارا سريعا. يف اللغة العربية ىي صوت 

(، كىي األصوات تعتمد طرؼ Lateral atau sampingan. األصوات اجلانبية )ٔ

 اللساف على أصوؿ األسناف العليا مع اللثة. يف اللغة العربية ىي صوت /ؿ/.

 52(، يف اللغة العربية ىي صوت /م/.Semi vokal. أنصاؼ احلركة )ٕ

 تصنف الصامتة إىل قسمُت/ منها  

 . الصامتة ادلهجورةُ

يف إصطالح اللغة العربية تسمى الصامتة ادلهجورة كىي إذا اشًتكت أكتار 

 ,/b/الصوت يف االىتزاز عند النطق. كمن ىذه األصوات ادلهجورة يف اإلندكنيسية 
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  Abdul Chaer, Linguistik Umum (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 5224), h. 558 
55

  Sakholid Nasution Op.Cit, h. 84 
52

  Abdul Chaer Op.Cit, h.558 



 

 

/d/, /j/, /g/, /q/, /z/, /m/, /n/, /ny/, /r/, /l/, /w/,  ك/y/ كيف اللغة العربية تتكوف ىذه .

 ,/ذ/ ,/ر/ ,/ز/ ,/ض/ ,/ظ/ ,/ع/عشرة أحرؼ  األصوات ادلهجورة من مخسة

 ./م/ك   ,/غ/ ,/ؿ/ ,/ـ/ ,/ف/ ,/ك/ ,/ب/ ,/ج/ ,/د/

 . الصامتة ادلهموسةِ

عرفت يف اللغة العربية باسم "ادلهموسة" كىي أف يكوف أكتار الصوت غَت 

مهموس عندما ينطق بتلك األصوات. كيف اللغة اإلندكنيسية حركؼ الصوامت 

. بينما يف اللغة العربية /h/ ك  ,/p/, /t/, /c/, /k/, /f/, /s/, /s/, /y/, /x/ادلهموسة ىي 

 ,/ط/ ,/ؼ/ ,/ؽ/ ,/ؾ/ ,/ء/ ,/ت/ ,/ث/فتتكوف من ثالثة عشرة حرفا منها 

 53./ق/ك  ,/ح/ ,/خ/ ,/س/ ,/ش/ ,/ص/

 مواضع النطق  د.

 إىل األصوات الصامتة إألل رلموعة حبسب مواضع النطق أك سلارجو تصنفها 

(، ينتج ىذا الصوت باستخداـ الشفتُت العليا bilabialاألصوات الشفاتنية ) ( أ

 ك /ك/. /ب/ ,/ـ/. يف اللغة العربية ىي /w/ك /b/, /p/, /m/كالسفلى ىي صوت 
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  Sakholid Nasution, Op.cit, h. 81 



 

 

(، ينتج ىذا الصوت بُت labio dentalاألصوات األسنانية الشفهية )  ( ب

ن صوت كاحد فقط األسناف العليا كاألسناف السفلى كتتكوف ىذا الصوت م

 كىو /ؼ/ يف اللغة العربية. 

األسنانية، ينتج ىذا الصوت بوضع ذلق اللساف يف  -اللثوية-ج( األصوات الذلقية

التقاء بُت أصوؿ الثنايا العليا كمقدـ اللثوية. كمن ىذه األصوات يف اللغة 

 ,/ض/ ,/د/. يف اللغة العربية ستت أصوات /n/ك  /t/, /d/, /l/اإلندكنيسية ىي 

 ./ف/ك  /ت/ ,/ط/ ,/ؿ/

، اشتهرت يف اللغة العربية /z/ك  /s/, /r/(، ىي صوت alveolarد( األصوات اللثوية )

 ./ص/، ك ,/ر/ ,/ز/ ,/س/حبركؼ  

(، كينتج ىذا الصوت برفع أقصى اللساف darso-velarق( األصوات القصية احلنكية )

. كيف /kh/ك   /k/, /g/, /x/إىل الطبقية. ىذه األصوات يف اللغة اإلندكنيسية ىي 

 ./خ/ك  /ؾ/ ,/غ/اللغة العربية 

. ىذا الصوت ينتج هبا ذلق /ظ/ك  /ث/ ,/ذ/ك( األصوات بُت األسنانية، كىي 

 اللساف بُت األسناف العليا كاألسناف السفلى.

 (، يف اللغة العربية كىي القاؼ.dorso-uvularsز( األصوات اللهوية )



 

 

(، كتتكوف ىذه األصوات من root-pharyngealsقية )ح( األصوات اجلذرية احلل

. ينطق ىذا الصوت عن طريق تقريب جذر اللساف من /ع/ك  /ح/صوتُت مها 

 جدار احللق دكف مسالمة.

(،  تنتج اذلمزة باالنطباؽ الوترين golotals atau faringaealsم( األصوات احلنجرية )

، /h/عملية النطق يف اإلندكنيسية الصوتُت يف احلنجرة كتنطق اذلاء بانفراجهما. 

 ./ء/ك  /ق/كيف اللغة العربية مها 

س( األصوات كسط احلنك، كىي الصوت ينتج هبا عن طريق رفع  كسط اللساف إىل 

، أما يف اللغة العربية  /y/الطبق دكف دلسها. يف اللغة اإلندكنيسية ىي صوت 

 ُْ../م/فتتكوف من حرؼ 
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 ٕ.ٕجدكؿ 
 55 في اإلندكنيسية كالعربية جدكؿ األصوات الصامتة

 مواضع النطق

 عملية النطق

H
am

b
at

 

g
es

er
an

 

P
ad

u
an

 

S
an

g
au

an
 

G
et

ar
an

 

S
am

p
in

g
an

 

h
am

p
ir

an
 

 شفتانية
Bilabial 

p-b 

   ب
m-w 

ـ -ك     

 شفهي أسناين
Labio-dental 

 
f-v 

      ؼ

Inter dentals  
ث-ذ  

 ظ
     

 اللثوية
Apico-

alveorals 

 

s-z 

ز  –س 
 ص

  
r 

   ر

Apico-denal-

alveorals 

d-t 

 -د
 ض
 -ت
 ط

  

n 

 ف
 

 
l 

 ؿ
 

األصوات 
 الطرفية الغارية

 
sy 

 ش
c-j 

     ج
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   Ibid, h. 86 



 

 

Foronto 

palatals 

أصوات كسط 
 احلنك

Madio patatals 

      
y 

 م

 قصية حنكية
Dorso-velars 

k-g kh- x      

ألصوات ا
 اللهوية

Dorso-uvulars 

q 

       ؽ

 جذرية حلقية

Root 

pharyngeals 

ع -ح         

 حنجرية
Glottal 

 
H 

      ق

 

 . الفونيميكٕ

كيف بداية التطورات اللغوية، ىذا اصطالح الفونولوجية يسمى بفونيميك، كيف 

56ىذه األياـ ادلتأخرة غالبا ما تسمى بالفونولوجية.
ونيتيك ىو موضع البحث فونيم، ف 

كخيتلف يف    /a/كىو األصوات اللغوية لتمييز ادلعٌت، على سبيل ادلثاؿ يدرس فيو صوت 
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 Sakholid Nasution, Pengantar Linguistic Bahasa Arab,(Jawa Timur: CV. LISAN ARABI, 

2152), h. 25 



 

 

. كلكن يف فونيميك يهتم األصوات ادلوظفة كتمييز ادلعٌت أك lainك  lancar, labaكلمة 

 52ال.

كمن التعريفات السابقة، تلخص أف الغرض بالفونيم ىو أصغر كحدات 

وات يف نظاـ أصوات اللغوية الضي يفيد متييز ادلعٌت. كأما الصوت فهو أصوات األص

 اللغوية اليت ال يهتم بوظيفة التمييز بُت ادلعٌت.

. ىاتاف  lalangذلا متييز ب  larangعلى سبيل ادلثاؿ يف اللغة اإلندكنيسية كلمة 

  /r/كلمتاف لديها نفس الصوت كعددىا سواء يف ستة أصوات كاليت خيتلف بُت صوت 

يسمى   /l/ك    /r/يف الكلمة الثانية. لذلك أف صوت   /l/يف الكلمة األكىل كصوت 

 58بالفونيم ألف لو كظيفة يف متييز ادلعٌت.

القطعي كالفونيم يف دراسة الفونولوجية، يصٌنف الفونيم إىل قسمُت، مها الفونيم 

فوؽ القطعي. كما رأم كريداالكسانا أف الفونيم  القطعي ىو األصوات الصائتة 

كالصامتة يف الفونولوجية. كأما ادلراد بالفونيم فوؽ القطعي فهو األصوات ادلرتبة اليت متيز 

52بُت الكلمات بعضها على بعض.
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  Abdul Chaer, Linguistik Umum (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 5224), h. 525 
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  Ibid, h. 24 
52

  Ibid.  



 

 

 الفونيم العربية . أ

 . الفونيم الصامتةٔ

 فونيمات الصامتة العربية كرموز صوهتا  فيما يلي ىو بعض ال

 ٖ.ٕجدكؿ 
 الفونيمات الصامتة

Arab Nama Latin Bentuk transliterasi 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 sa S# es (titik diatas) ث

 jim J Je ج

 ha h{ ha (titik dibawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Z# zet (titik diatas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S{ Es (titik dibawah) س

 syin Sy es dan ye ش

 sad s} es (titik dibawah) ص



 

 

 dad d} de (garis dibawah) ض

 ta t} te (titik dibawah) ط

 za z} zet (titik dibawah) ظ

 ain „ Koma terbalik‘ ع

 gain Gh gha (garis dibawah) غ

 Fa F Ef ف

 qaf Q Ki ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 waw W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah „ Apostrof ء

 ya Y Ye ي

 

 

 

 

 



 

 

 من بعض الفونيمات الذم يكوف أنو متشابة يف اللغة العربية ىو كما يلي   

 /t/ك "ط"   /t/. الصامتة "ت" ُ

 tîn/  “buah tin/   تُت   يف البداية

 ”thin/  “tanah/  طُت    

 ”fâtir/  “yang hangat-hangat kuku/  فاتر   يف الوسط

 ”fâthir/  “yang menciptakan/  فاطر    

 ”sabtun/ bakul, keranjang  سبت   يف النهاية

 /d/ك "د"  /t/. الصامتة "ت" ِ

   ”tabba/ “celaka, binasa/  تىب    يف البداية 

 ”dabba/  “merangkak, merayap/ دىب       

 ”khatama/  “selesai, menurut/ خىتىمى     يف الوسط

ـى        ”khatama/ “selesai, menurut/ خىدى

 mawâdun/ “barang-barang/ مىوىاده     يف النهاية

 ”mawatun/ “yang tidak bernyawa/ مىوىاته      

 /q/ك "ؽ"  /k/. الصامتة "ؾ" ّ



 

 

 ”kalbun/    “anjing/   كىٍلبه   يف البداية

 ”qalbun/ “hati/  قػىٍلبي    

 ”bakaratun/  “katrol, kerek/ بىكىرىةه     يف الوسط 

 ”baqaratun/ sapi/ بػىقىرىةه       

 ”halaka/ “ yang hitam pekat/ حىلىكى     يف النهاية

 ”halaqa/  “ mencukur/ حىلىقى      

 /d/ك "ض"  /d/. الصامتة "د" ْ

 ”dalla/ “beraargumentasi/ دىؿ      يف البداية 

 ”dhalla/ “menyesatkan/ ضىل       

الىة    يف الوسط   ”adâlah/  “keadilan’/ عىدى

 ”adhâlah/ “urat yang keras’/ عىضىالىة     

 ”bâda/  “binasa/ بىادى     يف النهائية 

.”bâdha/  “bertelur/ بىاضى      
21
 

 . الفونيم الصائتةٕ

                                                             
21

 Ibid. 



 

 

كإلثبات على أف األصوات الصائتة يف اللغة العربية ىل ىي من الفونيم أـ 

 ال،  ديكن النظر إىل األمثلة التالية  

 /î/ك م  /i/ -ًً --. الصائتة ُ

 ”sînnun/ “umum, gigi/ سنه    يف البداية

 ”sîn/ “huruf s/ سُت    

 ”kasyifa/ “cerai berai/ كىًشفى    يف الوسط

 ”kasyîf/ “yang terbuka/ كىًشيف    

يف اللغة العربية مها الفونيماف ادلتساكياف   /î/ ػػًىك   /i/ -ًً --أف الصائتة 

 كلكنهما متميزاف يف ادلعٌت.

 /â/ ػػىاك   -ًى --. الصائتة ِ

 ”naşara/  “dia telah menolong/ نىصىرى    يف البداية

 ”nâşara/  “saling menolong/ نىاصىرى     

 ”safara/ “mengosongkan/ سفر   يف الوسط

 ”saffâra/ “tukang barang-barang kuningan/ سىف ارى     

 /û/ ػيػوك   /u/ -ًي --. الصائتة ّ



 

 

 ”nûşira/   “dia telah menolong/ نيًصرى    يف البداية 

 ”nūşira/ “saling menolong/ نيوًصر    

 ”nuôurun/ “peringatan/  نيذيره    يف الوسط

 ”nuôûrun/ “nazar/ نيذيكره     

 ”yaktubu/ “dia menulis (lk)/ يىكتيبي    يف النهاية

   ”yaktubûna/ “mereka menulis (lk)/ : يىكتيبيوفى     

 القطعي . الفونيمٖ 

كالصامتة، فإف الفونيم لديو التنوع يف باإلضافة إىل األصوات الصائتة 

25األصوات اللغوية على شكل الطوؿ كالنرب كالتنغيم.
الفونيم القطعي جزء من ك  

الفونيم العربية يف اللغة العربية بصوت أ، ك، م. ىذه األمثلة من الفونيم القطعي يف 

 اللغة العربية  
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  Samsuri, Analisis Bahasa, (Jakarta: Erlangga, 5281), h.522 



 

 

 ٗ.ٕجدكؿ 
 الفونيم القطعي

Suprasegmental Kata Transliterasi 

 Fa>tir فاطر ا

 Khusu>s خصوص ك

 Towi>l طويل م

 

 اإلندكنيسية األصوات . ب

 األصوات الصائتة. ُ

 كانت للغة العربية ستة أصوات كثالثة ديفتونج كالتايل  

ٕ.٘ 
 الصائتة اإلندكنيسية

Fonem 
Lambang 

bunyi 

Contoh pemakaian 

bunyi Tulisan 

/a/ A [apa] Apa 

/e/ E [bemo] Bemo 

  [ƐmbƐr] Ember 

/ə/ E [əmas] Emas 

/i/ I [lari] Lari 

/o/ O [pokok] Pokok 



 

 

/u/ U [buku] Buku 

/aw/ Au [pulaw] Pulau 

/oy/ Oi [amboy] Amboi 

/ay/ Ai [suɳay] Sungai 

 

 . األصوات الصامتةِ

 ٙ.ٕجدكؿ 
 الصامتة اإلندكنيسية

Fonem Lambang bunyi 

Contoh pemakaian 

Bunyi Tulisan 

/b/ B [buka] Buka 

/c/ C [cari] Cari 

/d/ D [badan] Badan 

/f/ 
f 

v 

[sifat] 

[varia] 

Sifat 

Varia 

/g/ 
g 

k 

[gagak] 

[gubug] 

gagaak 

gubung 

/h/ H [habis] Habis 

/j/ J [jalan] Jalan 

/k/ K [kuda] Kuda 

/l/ L [lambat] Lambat 

/m/ M [malam] Malam 

/n/ N [nilai] Nilai 

/p/ 
p 

b 

[paku] 

[sebap] 
paku 



 

 

sebab 

/r/ R [pasar] Pasar 

/s/ 
s 

z 

[iris] 

[azis] 

Iris 

Aziz 

/t/ 
t 

d 

[usut] 

[maksut] 

Usut 

Maksud 

/w/ W [awan] Awan 

/y/ Y [yakin] Yakin 

/x/ Kh [axir] Akhir 

/ʃ/ Sy [ʃarat] Syarat 

/ / Ny [ ata] Nyata 

/ŋ/ Ng [aŋin] Angin 

 
 العربية كاإلندكنيسية أك األصوات ج. الفرؽ بين الفونيم

 . األصوات العربية اليت ال توجد ذلا يف اللغة اإلندكنيسيةُ

 

 

 

 

 



 

 

 ٚ.ٕجدكؿ 
 األصوات العربية

 الفونيم الرموز الصوتية الفونيم الرموز الصوتية
 ث

 ح

 ذ

 ص

 ض

 ط

/š/ 

/h/ 

/ż/ 

/s/ 

/d/ 

/t/ 

 ظ

 ع

 ا

 و

 ي

/ẓ/ 

/‟/ 

/a/ 

/w/ 

/y/ 

 . األصوات اإلندكنيسية اليت ال توجد ذلا يف اللغة العربيةِ

 ٛ.ٕجدكؿ 
 األصوات اإلندكنيسية

 الفونيم الرموز الصوتية
c 

p 

ny 

ng 

e 

 

o 

/c/ 

/p/ 

/ / 

/ŋ/ 

/e/ 

/ə/ 

/o/ 

 

 . األصوات ادلزدكجة ادلشددة يف اللغة اإلندكنيسيةّ

 

 



 

 

ٕ.ٜ 
 األصوات المزدكجة

الصوتيةالرموز   الفونيم 
 ا م

 ا ن

 ج ن ه

 ث م

? umm 

?inna 

Jannah 

ṡumma 

 

 التغييرات الفونولوجية  . ب

التغيَتات الفونولوجية ىي التغيَتات الصوتية ادلنهجية كاليت تؤثر على أمناط 

على سبيل ادلثاؿ إشتهرت اللغة السوندانية بأف ذلا انتشار الصوت  الصوتية احملددة.

nasal spreading   كما حبث كثَتا من قبل اللغويُت. يفًتض علماء اللغة أف التغيَتات

  representasi fonologisالفونولوجية تصنفها إىل مستويُت، كمها  التمثيل الفونولوجي 

 representasi fonetis.22كالتمثيل الصويت 

 . التنوع الفونولوجي/الصوتئ

                                                             
22

  Suhendra Yusuf, Fonetik Dan Fonologi, (Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 5228), h. 

51 



 

 

اىتم علماء الفونولوجية بفهم التنوع الصويت كمثل عامل اللغة كيلياـ البوؼ أنو 

ادلرتبط  martha‟s vineyardينج  يف صياغة التمييز بُت نطق األصوات يف رلتمع 

 23بالوضع اإلجتماعي دلن يستخدمها.

ينقسم ىذا التنوع اللغوم إىل قسمُت، مها التنوع السنكركين كىو التغيَتات 

كىلم جرا. التنوع  dialek, sosiolek, idiolek ,ة احلادثة يف فًتة زمنية معينة، اللغوي

 الدياكركين كىو يتعلق بالتغيَتات اللغوية عرب العصور كاألزمنة.

 . التغييرات الصوتيةٕ

التغيَتات الصوتية ىي التنوع يف شكل ادلورفيم كالصوت من حدكث التغيَتات 

 ة الصوتية كما يف األمثلة التالي

 ٓٔ.ٕجدكؿ 
 /j/إلى  /g/كصوت  /s/إلى  /k/تغيير صوت 

 k s 
 g j 

Critic 

Cynic  

Criticism 

Cynicism 

Analogue 

Regiour  

Analogy 

Rigid  
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لديهما عملية التغيَتات تعٌرفها باسم تليُت احلنجرة من قبل  /g/ك  /k/صوت 

كمن  24أيضا على اللغات األخرل.. ىذه التغيَتات حتدث /i/الصوتية األمامية كاخللفية 

ذلك البياف يلخص أف البحث الصويت ىو صياغة النظرية الصوتية التمثيلية كديكن 

 التصور عن اللغة بدقة على حبث بعض اللغات. 

ىناؾ بعض األنواع من التغيَتات الصوتية، كىي أ( الًتخيص كالذم  Crowlyعند 

اإلغماء، ب( زيادة الصوت كاليت يتكوف من حذؼ األصوات الصامتة، كالًتخيم، ك 

، كسلالفة  asimilasi، شلاثلة  metatesis، قلب مكاين epentesisتتكوف من زيادة 

disimilasi.25 

كىي تتعلق بالكلمات،  crowlyأف نظرية التغيَتات الصوتية اليت قدمها 

26كالعبارات، كاجلمل احلادثة على عملية الكلمات الدخلية من العربية.
أنواع من ك  

 التغيَتات الصوتية ىي كمايلي 
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 التوىُت الصويت . أ

توىُت الصوت عند كريداالكسانا كىو التغيَتات الصوتية من صوت 

 عاؿ إىل صوت منخفض.

 التعضيد الصويت  . ب

، على سبيل ادلثاؿ يف كلمة توىُت الصويتالضد  تعضيد الصويتالأف 

fahm  بكونو معٌربpaham يتوقع التعضيد الصويت ./f/ ىل صوت إ/p/  ألف

 ليس ىو من صوت األصلي اإلندكنيسي لكنو صوت مستعرم. /f/صوت 

 ج. اسًتخاء الصوت

االسًتخاء ىو األصوات العربية اليت كانت يف األصل منفردة، مث تطورت 

اليت ذلا  /dz/كىي مدعومة بالفونيم  adzanإىل األصوات ادلتسلسلة، مثل كلمة 

 ./z/ك   /d/مث تغَتت  إىل صوت  /dz/اسًتخاء من األصوات العربية 

 د. زيادة الصوت 

كىو  apentisتتكوف زيادة الصوت من ثالثة أنواع، فاألكىل، اإلدخاؿ 

 fahmالتغيَتات النامجة عن زيادة  احلركؼ الصامتة بُت صامتُت، مثل كلمة 

 كىو زيادة الصوتية يف آخر الكلمة. paragog. الثانية، pahamمعرٌبة من 



 

 

 Monoftongisasiق. الصائت ادلركب 

كىي تغَت صويت الصائتُت أك الصائت  Monoftongisasiالصائت ادلركب 

ك  tobatأك  hebatتغَت إىل  haibahادلضاعف إىل كونو صائتا مفردا، مثل كلمة 

taubah. 

 ك. الصامتة ادلزدكجة 

 الصامتة ادلزدكجة ىي حذؼ الصامت يف الصامتة ادلزدكجة. كيف اللغة

العربية توجد الصامتاف ادلتشاهباف يف الكلمة، كبعد امتصاصها يف اإلندكنيسية 

 فهناؾ احلذؼ يف إحدل الصامتة ادلزدكجة. 

 الدخليةج. الكلمات 

. فإف الكلمة مبعٌت serapanك  kataالكلمات الدخلية يف اللغة ىي من كلمتُت 

22كحدة اللغات اليت ينطق هبا باحلرية. 
أما الكلمة يف القاموس اللغوم فهي كحدة  ك 

  28اللغات القائمة بنفسها.
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لذلك نعرؼ بأف الكلمة ىي أصغر اللغات يف الوحدة النحوية كاليت تتكوف من 

صائت مفرد. كفقا ؿ مشسورم أف االمتصاص أك الدخلية ىي "ضربية". كأما الكلمة 

 22أخرل.الدخلية عند كريداالكسانا ىي كلمة افًتضت من قبل لغة 

انطالقا من التعريفات السابقة، تستنتج أف الكلمة الدخلية ىي كلمة مأخوذة 

 من لغة كمن مث استخدامها من قبل لغات أخرل للتفاعل.

 .  اللغة في مصدر أخذ الكلمةٔ

أف الكلمات مأخوذة من قبل لغات أخرل تسمى باللغة ادلصدرية. كيف الزماف 

ادلاضي كاف ىناؾ مخس لغات يف العامل اليت ىي مشهورة مثل اللغة ادلصدرية. كمن 

مخس اللغات السابقة ىي اللغة اليونانية، كاللغة الالتينية، كاللغة الصينية، كاللغة العربية. 

الكلمات للغات األخرل.  أما بالنسبة للغة العربية، فقد  فإف مجيعها يقدـ العديد من

أصبحت مصدرا ألخذ اللغات كاليت تنتشر من جنوب أكركبا كالربتغالية، كاالسبانية 

 31كمن مث الشرؽ إىل اإلندكنيسية. 
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 . مصدر أخذ اللغة اإلندكنيسيةٕ

ت من كما نعرؼ يف اللغات األخرل، أف اللغة اإلندكنيسية تأخذ على الكلما

لغات أخرل. حدثت ىذه احلالة عندما كانت ىناؾ العالقة بُت متحدثي اللغة مع 

 متحدثى اإلندكنيسية. لذلك جيب على حبثها من خالؿ اللغة ادلكتوبة.

كيف ذلك الوقت، أصبحت اللغة العربية مصدرا للكلمات اإلندكنيسية. كيوض  

ذلا قواعد اجلملة باللغة  ىذا التعبَت بوجود الشعر يف شاىدة القرب كاليت كانت

 اإلندكنيسية، لكن فيها كلمات سلتلطة بُت اللغة العربية، كالسنسكريتية كاإلندكنيسية.  
 

 “hijrat nabi Mustapa yang parasida, 

Tujuh ratus asta puluh swarsa, 

Haji catur dan dasa wara sukra, 

Raja iman warda rahmat allah (h).” 

 

 ,Hijrahكمن النصوص ادلذكورة، ىناؾ الكلمات مأخوذة من اللغة العربية مثل 

Mustapa, Iman, Rahmat, Allah كيف كتابتها، تناسب اللغة اإلندكنيسية كالبعض اآلخر .

ال يزاؿ باستخداـ اللغة العربية. تستخدـ الكلمات العربية يف بعض اجملاالت ادلختلفة 



 

 

الشعر ادلذكور حيتوم على الكلمات العربية أك السنسكَتتية  منها اجملاالت الدينية. فمن

 35جبانب اللغة اإلندكنيسية.

 الدخليةأنواع الكلمات . ٖ

 ىناؾ ثالثة أنواع من منط الكلمات الدخلية من العربية إىل اإلندكنيسية، كىي 

 منط الدخلية الكاملة  . أ

منط الدخلية الكاملة كىو امتصاص الصوت من غَت التغيَت، ألف األصوات 

العربية بعد حريف ذلا التشابو مع  األصوات اإلندكنيسية. مثل  كلمة "مسجد" ك 

 muslim"مسلم"  بعد أف يتم إمتصاصها يف اإلندكنيسية، ال يوجد ذلا التغيَت فصار 

 . .”masjid(mesjid)“ك 

 منط الدخلية اجلزئية  . ب

الدخلية اجلزئية ىو بعض األصوات ادلوجودة يف الكلمات تناسب مع  منط

ة. ديكن ذلذا التناسب حذؼ أك استبداؿ الصوت، مثل كلمة اللغة اإلندكنيسيى

“mu‟tamar” بعد أف يتم إمتصاصها يف اإلندكنيسية فصار  ك“muktamar” صوت .

 ./k/استبداؿ بصوت    /‟/
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 طعيةج. منط التناسب يف الكلمة ادلق

كأما ادلراد بتناسب الكلمة ادلقطعية فهو الكلمات العربية اليت حتتوم على 

الصائت الطويل يف آخر الكلمة. كىذا التناسب بشكل الزيادة، كاحلذؼ ك 

 32االستبداؿ أك حذؼ الكلمة ادلقطعية. 

 من العربية إلى اإلندكنيسية الدخليةعملية الكلمات . ٗ

كاإلندكنيسية قواعد خاصة يف اجملاالت الصوتية، كالكلمة كانت للغة العربية 

ادلقطعية يف تكوين الكلمات. أف القواعد يف ىاتُت اللغتُت سلتلفة، كإدخاؿ الكلمات 

يسبب االتصاؿ بُت اللغتُت. كىذا ما يتعلق بالتغيَتات الصوتية، كالكلمة ادلقطعية. بعبارة 

يسبب لو تغيَتاف ، كمها تغيَت أشكاؿ أخرل، أف كجود الكلمات من اللغة األجنبية 

 33الكلمات كتغيَت قواعد اللغة.

إذا كاف ىناؾ لغة أجنبية أك إقليمية مستعرية يف اإلندكنيسية، فإف تلك اللغة أك 

34الكلمة تستخدـ قواعد اللغة اإلندكنيسية حىت يكوف ذلا التغيَت.
تنقسم األشكاؿ   

  35مها الدخلية يف اللغة اإلندكنيسية إىل قسمُت/ 
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 . الدخلية ادلعجميةُ

يف الدخلية ادلعجمية ديكن أف متيز هبا امتصاص اللهجة كالثقافية. كيف 

امتصاص اللهجات، أف اللغة أك الكلمة مأخوذة من اللغة األصلية كاليت ىي 

 ذلجة من لغة معينة كمثل ذلجة البيتاكم. 

 . الدخلية البنيويةِ

ادلورفيم كاجلملة، كيف عناصر ىذه الدخلية البنيوية من عناصر أصوات 

األصوات مأخوذة من الكلمات األجنبية كمن مث تعديلها على نظاـ الصوت. 

كقعت التعديالت يف عملية الكلمات الدخلية من العربية إىل اإلندكنيسية يف اجملاؿ 

الصويت للفونيم كادلقاطع. أف التعديالت يف األصوات العربية ديكن االستبداؿ، 

كفيما يلي أشكاؿ التغيَتات احلادثة  36يادة باألصوات اإلندكنيسية.كاحلذؼ، كالز 

 32يف الكلمات الدخلية من العربية إىل اإلندكنيسية.

 منط الكلمات ادلقطعية . أ
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كانت لإلندكنيسية كالعربية منط الكلمات ادلقطعية ادلختلفة. كيف اللغة 

. كأما منط KV, KVK, KVKKالعربية منط الكلمات ادلقطعية القياسية مثل 

 V, VK, KV, KVK.38الكلمات ادلقطعية يف اإلندكنيسية أهنا ىي 

 تغيَت الوائت  . ب

يدرس عن كىو فرع من علم اللغة  علم األصواتعند كريداالكسانا أف 

32األصوات اللغوية كفقا لوظائفها.
انت لإلندكنيسية كالعربية أصوات الصائت ك 

 كالصامت التشابو كالفرؽ من بينهما.

 لصوائت يف اإلندكنيسية . صوت اُ

  /a/أ( صوت 

ىو صائت أك حركة منخفضة أمامية تنطق برفع اللساف إىل   /a/صوت 

 كضع كسط يف منطقة الفم ادلركزية. 

 /i/صوت  ( ب
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ىو حركة مرتفعة أمامية، كأما من حيث موقع اللساف فواحد  /i/صوت 

 يف احلالتُت كىو رفع اللساف أماـ التجويف الفموم.

  /u/ج( صوت 

حركة مرتفعة كخلفية، كىي اليت ترتفع مؤخر اللساف عند  ىو /u/ صوت

 النطق هبا. كال فرؽ بينهما إال يف الطوؿ.

 /ǝ/د( صوت 

ىو حركة متوسطة كمستديرة، تنطق هبا برفع اللساف إىل كسط  /ǝ/صوت 

 جتويف الفم.

 /e/ق( صوت 

ىو حركة متوسطة كمستديرة، تنطق هبا بوضع اللساف األمامي  /e/صوت 

 إىل كسط جتويف الفم ك يتقرب اللساف باحلنك.

 /o/ك( صوت 

ىو حركة متوسطة، خلفية، كمستديرة تنطق هبا بوضع اللساف  /o/صوت 

 اخللفي إىل كسط جتويف الفم. 

 . صوت الصوائت يف العربيةِ



 

 

 41العربية فهي كالتايل كأما الصوائت ادلستخدمة يف اللغة 

 الصوائت القصَتة، حتتوم على  . أ

 a = ..ى..

...ً.  = i 

 

 u = ..ي..

 

كمن ثالث الصوائت السابقة، ديكن استخدامها يف الصوائت 

 اإلندكنيسية. إذا يتم امتصاصها إىل اإلندكنيسية فإهنا ال تسبب ادلشكلة.

 الصوائت الطويلة  . ب

 <a = ..َا..

 <i = ..ِم..

 <u = ..ُك..

كمن الصوائت ادلذكور أعاله، نعرؼ أهنا ال تستخدـ يف اللغة 

الطويلة من العربية إىل اإلندكنيسية، فإهنا اإلندكنيسية. إذا يتم امتصاص الصوائت 

 تتغَت إىل الصوائت القصَتة.
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أف عملية الكلمات الدخلية من اللغة األجنبية خاصة للغة العربية، 

 نيسية ديكن أف تتأثر ببعض األشياء التالية كاذلولندية كاإلصلليزية إىل اإلندك 

 ليس يف اإلندكنيسية مفاىيم كعالمة زلددة . أ

 ليس يف اإلندكنيسية ثقافة لغة أجنبية . ب

 ج. ال حتتاج اللغة اإلندكنيسية إىل ترمجة من اللغة األخرل
 

 

 
 

  



 

 

 الثالث الباب

 منهج البحث

 نوع البحث . أ

فإف الغرض من البحث  (،library researchكتيب )البحث ادلىو ىذا البحث 

الدراسة عن النظريات أك ادلراجع ادلًتابطة بالقيمة، كالثقافة، كالقواعد ادلطورة ادلكتيب ىو 

عن طريق عرض البحث النوعي  واعمن أنىذا البحث ادلكتيب  45يف الوضع اإلجتماعي.

مجع البيانات، كالدراسة عن الكتب، أك ادلراجع، أك ادلالحظات، أك التقارير ادلتعلقة  

  42مبشكلة البحث كما رأم نذير.

 فهي كالتايل  Zedاخلصائص الرئيسية للبحث ادلكتيب كفقا ؿ  أما

 يواجو الباحث مباشرة مع النصوص أك البيانات كليست مع ادلعرفة من ادليداف.. ُ

أم مكاف كلكن إىل بيانات ادلكتبية جاىزة لالستخداـ، حيث ال يذىب الباحث ال. ِ

 يف ادلكتبة.يواجو الباحث مع ادلراجع ادلتوفرة 
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كجو عاـ، أف البيانات ادلكتبية ىي البيانات اإلضافية حيث حيصل عليها . على ّ

 43الباحث من ميداف البحث.

 طريقة جمع البيانات  . ب

على أم ىي الطريقة أما الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث فهي طريقة الوثائق 

ه الطريقة للبحث عن لذلك تستخدـ الباحثة ىذ 44أساس البيانات أك األحداث ادلاضية.

البيانات ادلتعلقة بادلشكلة من الكتب أك اجملالت أك ادلالحظات. كيف ىذا البحث 

تغيَت الكلمات الدخلية من  علىالصويت تبحث الباحثة عن البيانات ادلتعلقة بتحليل 

 إىل اإلندكنيسية.  العربية 

 ج. أساليب تحليل البيانات

حثة بًتتيب البيانات ترتيبا منهجيا كاليت بعد عملية مجع البيانات، قامت البا

ديكن استخدامها لتحليل البيانات. بينما حتليل البيانات ىو اخلطوة البد استخدمت 

الباحثة لتحقيق البيانات الصحيحة. كيف ىذا البحث حللتها الباحثة البيانات باستخداـ 

 .(content analysis)التحليل احملتول 
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 . يبدأ الباحث خدـ كثَتا يف حتليل حتقيق البياناتىذا التحليل احملتول يست

ها كفقا دلعيار البحوث الرموز أك الكتب ادلعينة مث قامت بتصنيف بعض حتليلو باستخداـ

 45.احملددة

 د. مصادر البيانات

بيانات ادلطلوبة يف ىذا البحث مطابقة للمشاكل كاألىداؼ البحثية كتنقسم ال

إىل نوعُت من البيانات، مها البيانات األساسية كالبيانات اإلضافية. كأما الغرض من 

البيانات حصلت مباشرة من ادلخربين كفقا للمشكلة اليت حبثت البيانات األساسية فهو 

مجعت الباحثة البيانات احملتاجة هبذا البحث سواء من الكتب أك  46يف ىذا البحث.

الكتب ادلتعلقة  األساسية  يف ىذا البحث ىي مجيعمصادر البيانات  كانتغَتىا.  

لمات الداخلية من اللغة العربية ىي الكبالفونييت. كادلشكلة الرئيسية يف ىذا البحث 

  .(، كقاموس ادلنٌورKBBIالواردة يف قاموس اإلندكنيسي الكبَت )

البيانات احملصولة بشكل غَت مباشر من ادلخبَتين،  أما البيانات اإلضافية فهي

هبذا البحث، تبحث الباحثة  42على سبيل ادلثاؿ من خالؿ التوثيقة أك شخص آخر.
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كذلك من  ك ل تتعلق بالكلمات الداخلية من العربية اليت ألفها سودرنو البيانات األخر 

  .Sakholid Nasutionالذم ألفو  pengantar linguistic bahasa Arabكتاب 

  



 

 

 الباب الرابع

 تحليل البيانات

 عملية التغييرات الفونولوجية . أ

 التوىين الصوتي. ٔ

. كنتيجة حتليل التغيَتات الصوتية من صوت عاؿ إىل صوت منخفضىناؾ 

 البيانات كالتايل 

 ٔ.ٗجدكؿ 
 التوىين الصوتي

 الترجمة النمرة
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمة 
 الدخلية

ُ Nas}i>hat نصيحة Nasehat Nasehat 
Nasehat, 

Saran 

ِ Kafar كفر Kafir, ingkar Kafir 
Kafir, ingkar, 

tidak percaya 

ّ H}akam حكم Hakim Hakim 
Orang yang 

mengadili 

ْ Qurba>n قرباف Persembahan kurban persembahan 

ٓ S}abab سبب Sebab, alasan Sebab 
Sebab, 

lantaran 

ٔ Barkah بركة Berkah Berkah 
Berkah, 

kebaikan 



 

 

ٕ H{urmat حرمة Hormat Hormat Hormat  

ٖ Fa>idah فائدة Manfaat Faedah 
Guna, 

manfaat  

ٗ Ru>h ركح Roh, jiwa Roh Nyawa, jiwa 

َُ S}a>lih صالح Saleh  Saleh 
Taat, 

beriman 

ُُ S}ala>mah سالمة Keselamatan Selamat 

Terbebas 

dari bahaya, 

selamat 

 

 Nasi>hat – Nasehatنصيحة  ( ُ

فصار  /e/ صوت إىل /i/عندما تغَت صوت  nasi>hatيتوقع التوىُت يف كلمة 

nasehat  صوت الصائت ،/i/  من صوت الصائت  أدىنىو/e/   حىت يتوقع التوىُت

 .nasi>hatيف كلمة  lenisiأك 

 Kafar – kafirكفر  ( ِ

صار ف  /i/إىل صوت /a/عندما تغَت صوت  kafarيتوقع التوىُت يف كلمة 

kafir  صوت الصائت ،/a/  من صوت الصائت  أدىنىو/i/  حىت يتوقع التوىُت أك

lenisi يف كلمة kafar. 

   Hakam – Hakim( حكم ّ



 

 

فصار   /i/إىل صوت /a/عندما تغَت صوت  hakamيتوقع التوىُت يف كلمة 

hakim صوت الصائت ،/a/  من صوت الصائت  أدىنىو/i/  حىت يتوقع التوىُت أك

lenisi يف كلمة hakam. 

 Kurba>n – Korban( قرباف ْ

فصار   o/ إىل صوت /u/عندما تغَت صوت  Kurba>nيتوقع التوىُت يف كلمة 

korban  صوت الصائت ،/u/  من صوت الصائت  أدىنىو/o/  حىت يتوقع التوىُت

 .kurba>nيف كلمة  lenisiأك 

 Sabab – Sebab( سبب ٓ

فصار  /e/ إىل صوت /a/عندما تغَت صوت  sabab يتوقع التوىُت يف كلمة

sebab صوت الصائت ،/a/  الصائت أدىن الصوت من ىو/e/   حىت يتوقع التوىُت أك

lenisi يف كلمة sabab. 

 

 

 

 



 

 

 Barkah – Berkah( بركة ٔ

فصار  /e/ إىل صوت /a/عندما تغَت صوت  Barkahيتوقع التوىُت يف كلمة 

berkah  صوت الصائت ،/a/ دىن الصوت من الصائت ىو أ/e/   حىت يتوقع التوىُت

 .barkahيف كلمة  lenisiأك 

 ( حرمةٕ

  o/ إىل صوت /u/عندما تغَت صوت  Hurmatun يتوقع التوىُت يف كلمة

حىت يتوقع  /o/من الصائت  الصوت ىو أدىن /u/، صوت الصائت  hormatفصار 

 .hurmatun يف كلمة lenisiالتوىُت أك 

 Fa>idah – faedah( فائدة ٖ

فصار  /e/إىل صوت  /i/عندما تغَت صوت  fa>idah يتوقع التوىُت يف كلمة

faedah  صوت الصائت ،/i/ الصائت من  الصوت ىو أدىن/e/   حىت يتوقع التوىُت

 .Fa>idah يف كلمة lenisiأك 

 

 

 



 

 

 Ru>h – Rohركح   (ٗ

 rohفصار   o/ إىل صوت /u/عندما تغَت صوت  ru>hيتوقع التوىُت يف كلمة 

 lenisiحىت يتوقع التوىُت أك  /o/ىو أدىن الصوت من الصائت  /u/، صوت الصائت 

 .Ru>hيف كلمة 

 Sa>lih – Saleh( صاحل َُ

إىل   /<a/عندما تغَت صوت احلركة الطويلة   Sa>lihيتوقع التوىُت يف كلمة 

، صوت احلركة  solehفصار  /e/إىل الصائت   /i/، كصوت الصائت o/ صوت

فهو أعلى    /i/. كأما صوت الصائت  /o/ىو أدىن الصوت من الصائت   /<a/الطويلة

 ./e/الصوت من الصائت 

 Sala>mah – selamat( سالمة ُُ

 /e/ إىل صوت /a/عندما تغَت صوت  sala>mahيتوقع التوىُت يف كلمة 

حىت يتوقع   /e/ىو أدىن الصوت من الصائت  /a/، صوت الصائت  selamatفصار 

 . sala>mahيف كلمة  lenisiلتوىُت أك ا

 

 



 

 

 التعضيد الصوتي. ٕ

، كىو التغيَتات الفونولوجية من توىُت الصويتالضد  تعضيد الصويتالأف 

 صوت منخفض إىل صوت عاؿ كما يف ادلثاؿ التايل 

 ٕ.ٗجدكؿ 
 التعضيد الصوتي

 أصل الكلمة الترجمة النمرة
معنى أصل 

 الكلمة
 اتالكلم

 الدخلية

معنى 
لمات الك

 الدخلية

ُ Fahm فهم Mengerti Paham Mengerti  

ِ Fikr فكر Akal, ingatan Pikir Akal, Ingatan 

 

 Fahm – Paham( فهم ُ

يتم امتصاصها   fahm، مثل  /f/صوتا أقول من الصوت   /p/يبدك الصوت 

فهو الصوت  /p/. كأما الصوت صوت مقًتض ىو /f/صوت ال، ألف pahamبكلمة 

تتوقع ىذه الكلمة بزيادة الوحدة الصوتية كسط الكلمة يسمى  ألندكنيسية.األصلي ل

epentesis. 

 
 



 

 

 Fikr – Pikir( فكر ِ

يتم امتصاصها  Fikr ، مثل /f/صوتا أقول من الصوت   /p/يبدك الصوت 

فهو الصوت  /p/ىو صوت مقًتض. كأما الصوت  /f/، ألف الصوت  Pikir بكلمة

ىذه الكلمة بزيادة الوحدة الصوتية كسط الكلمة يسمى األصلي لألندكنيسية. تتوقع 

epentesis.  

 . استرخاء الصوتٖ

االسًتخاء ىو األصوات العربية اليت كانت يف األصل منفردة، مث تطورت إىل 

 األصوات ادلتسلسلة.

 ٖ.ٗجدكؿ 
 استرخاء الصوت

لنمرةا  
 الترجمة

أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

مات معنى الكل
 الدخلية

ُ Adz^a>n اذاف Seruan Azan Seruan  

ِ H}a>d}hir حاضر Ada, 

Datang 
Hadir Ada, Datang 

ّ Maghrib مغرب Magrib Magrib Magrib  

ْ Wud}hu>‟ كضوء Bersuci, 

Wudhu 
Wudu Bersuci  

ٓ Dz^ikir ذكر Mengingat Zikir Pujian, 



 

 

Mengingat 

ٔ S}alju ثلج Salju Salju Salju  

 

 Adza>n( أذاف ُ

الذم كاف  /dz/صامت العربية  .azanفصار   /z/إىل صوت  /dz/صوت تغَت 

مث تتغَت   /dz/بصوت  adzanتدعم كلمة طرؼ اللساف كيلصق باللثوية.  نطقو من 

خصائص ىي   /dz/. أف األصوات العربية /z/ك  /d/ إىل األصوات اإلندكنيسية

 كمها صوت رلهور.اللثوية -األصوات األسنانية

 Ha>dhir – Hadir( حاضر ِ

  /dh/ صامت العربيةينتج ىذا . hadir فصار  /d/إىل صوت  /dh/تغَت صوت 

مث تتغَت إىل   /dh/بصوت hadhir .  تدعم كلمةإىل مقدـ السنمن طرؼ اللساف 

خصائص األصوات ىي   /dh/. أف األصوات العربية /h/ك /d/األصوات اإلندكنيسية 

كىو من صوت  /h/، بينما صوت رلهورىو من صوت  /d/ صوت .يةاألسنان

 مهموس.

 

 Maghrib – Magrib( مغرب ّ



 

 

من   /gh/الصوت. ينتج ىذا magrib فصار  /g/إىل صوت /gh/تغَت صوت 

مث تتغَت إىل    /gh/بصوت maghrib تدعم كلمة برفع أقصى اللساف إىل الطبق.

صوات خصائص األىي    /gh/بيةصوات العر . أف األ/h/ك  /g/األصوات اإلندكنيسية 

كىو من صوت  /h/ىو من صوت رلهور، بينما صوت   /g/. صوت الطبقية-القصية

 مهموس.

 Wudhu>‟ – Wudu( كضوء ْ

من   /dh/. ينتج ىذا الصوت wudu فصار  /d/إىل صوت  /dh/تغَت صوت 

إىل األصوات مث تتغَت   /dh/بصوت wudhuتدعم كلمة  .طرؼ اللساف إىل مقدـ السن

ىي خصائص األصوات األسنانية.   /dh/. أف األصوات العربية /h/ك /d/اإلندكنيسية 

 كىو من صوت مهموس. /h/ىو من صوت رلهور، بينما صوت  /d/صوت 

 Dzikir – zikir( ذكر ٓ

الذم كاف  /dz/. صامت العربية Dzikir فصار  /z/إىل صوت  /dz/تغَت صوت 

مث تتغَت   /dz/بصوت  Dzikir ق باللثوية.  تدعم كلمةنطقو من طرؼ اللساف كيلص

خصائص من   /dz/. أف األصوات العربية/z/ك  /d/إىل األصوات اإلندكنيسية 

 .صوت رلهور صوتاف من اللثوية كمها-األسنانية -الذلقية األصوات



 

 

 S}alju – Salju( ثلج ٔ

بوضع ذلق  /ts/. ينتج ىذا الصوت salju فصار  /s/إىل صوت /ts/تغَت صوت 

مث تتغَت إىل   /ts/بصوت tsaljuاللساف بُت األسناف العليا كالسفلى.  تدعم كلمة 

بُت األسنانية األصوات  من  /ts/. أف األصوات العربية/s/ ك /t/األصوات اإلندكنيسية 

 .صوت مهموس كمها صوتاف من

 . زيادة الصوتٗ

ٔ .Epentesis 

Epentesis كسط الكلمة. ىو زيادة الوحدة الصوتية 

 ٗ.ٗجدكؿ 
Epentesis 

 أصل الكلمة الترجمة النمرة
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Fah}m مفه  Mengerti Paham Mengerti  

ِ Fiqh} وفق  Hukum islam Fikih 
Ilmu Hukum 

islam  

ّ Idz^n إذف Izin Izin Izin  

ْ Is}m اسم Nama Isim Nama  

ٓ Fikr فكر Pikiran  Pikir Ingatan  



 

 

ٔ Syirk شرؾ Menyekutukan  Syirik Menyekutukan  

ٕ Sih}r سحر Sihir  Sihir Sihir  

ٖ Wajh وكج  Wajah  Wajah Wajah  

ٗ Hurf حرؼ Huruf  Huruf Huruf  

َُ Qutb قطب Ujung poros, 

kutub   
Kutub Kutub  

ُُ Majlis} مجلس Kumpulan  Majelis Kumpulan  

ُِ Majmu>‟ مجموع Kesatuan, 

keseluruhan 
Majemuk Kesaatuan  

ُّ Majnu>n مجنوف Orang gila  Majenun Gila  

 

 Fahm – Paham( فهم ُ

، مث يتوقع التشابو بينهما /ؼ/ك  /hm/بُت صامتُت  /a/زيادة الصائت 

 يف /a/يادة الصائت . كىذا التغَت الصويت من نوع ز  pahamفصار  /p/بصوت 

 رلموعة األصوات الصامتة.

 Fiqh – Fikih( فقو ِ

، مث يتوقع التشابو بينهما بصوت /ؽ/ك  /kh/بُت صامتُت  /i/زيادة الصائت 

/k/  فصارfikih كىذا التغَت الصويت من نوع زيادة الصائت ./i   يف رلموعة األصوات

 الصامتة.



 

 

 Idzn – Izin( إذف ّ

، مث يتوقع التشابو بينهما بصوت  /ذ/ك  /zn/بُت صامتُت  /i/زيادة الصائت 

/z/ فصار izin كىذا التغَت الصويت من نوع زيادة الصائت ./i   يف رلموعة األصوات

 الصامتة.

 Ism – Isim( اسم ْ

. كىذا التغَت isimمث تغَت إىل الصوت  /sm/بُت الصامت  /i/زيادة الصائت 

 يف رلموعة األصوات الصامتة.  i/الصويت من نوع زيادة الصائت 

 Fikr – Pikir( فكر ٓ

، مث يتوقع التشابو بينهما بصوت /ؼ/ك  /kr/بُت صامتُت  /i/ زيادة الصائت 

/p/ فصار pikir كىذا التغَت الصويت من نوع زيادة الصائت ./i/   يف رلموعة األصوات

 الصامتة.

 Syirk – Sirik( شرؾ ٔ

، مث يتوقع التشابو بينهما بصوت /ش/ ك  /rk/بُت صامتُت  /i/ زيادة الصائت 

/s/ فصار sirik كىذا التغَت الصويت من نوع زيادة الصائت ./i/   يف رلموعة األصوات

 الصامتة.



 

 

 Sihr – Sihir( سحر ٕ

كىذا التغَت .shirفتغَت إىل الصوت    /hr/الصامتبُت  /i/ زيادة الصائت  

 وعة األصوات الصامتة.يف رلم  /i/الصويت من نوع زيادة الصائت 

 Wajh – Wajah( كجو ٗ

. كىذا التغَت wajah مث تغَت إىل الصوت   /jh/بُت الصامت /a/زيادة الصائت 

 يف رلموعة األصوات الصامتة.   /a/الصويت من نوع زيادة الصائت 

 Hurf – Huruf( حرؼ َُ

ىذا التغَت . ك ,huruf مث تغَت إىل الصوت    /rf/بُت الصامت  /u/زيادة الصائت 

 يف رلموعة األصوات الصامتة.   /u/الصويت من نوع زيادة الصائت

 Qutb – Kutub( قطب ُُ

. كىذا التغَت kutub مث تغَت إىل الصوت   /tb/ بُت الصامت  u/زيادة الصائت 

 يف رلموعة األصوات الصامتة.   /u/الصويت من نوع زيادة الصائت

 Majlis – Majelis( رللس ُِ

. كىذا majelis مث تغَت إىل الصوت   /jl/ بُت الصامت e/الصائت زيادة 

 يف رلموعة األصوات الصامتة.   /e/التغَت الصويت من نوع زيادة الصائت



 

 

ٕ .Paragog 

Paragog .ىو زيادة الوحدة الصوتية يف آخر الكلمة ، 

 ٘.ٗجدكؿ 
Paragog 

 

 أصل الكلمة الترجمة النمرة 
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 

لدخليةا  
معنى الكلمات 

 الدخلية
ُ Ahl أىل Ahli  Ahli Ahli, mahir  

ِ Waqt كقت Waktu  Waktu Waktu  

ّ Qalb قلب Hati  Kalbu Hati  

ْ S}abt سبت Sabtu  Sabtu Sabtu  

ٓ S#alj ثلج Salju  Salju Salju  

ٔ H}a>j حاج Haji  haji Haji 

ٕ „Ilm علم Ilmu  Ilmu Ilmu  

 

 Ahl – Ahliل ( أىُ

يسمى ىذا ك . ahli، مث تغَتت إىل ahlإذا توقعت زيادة الصوت يف كلمة 

 يف آخر الكلمة.  /i/أك زيادة الصائت  paragogالتغَت ب 

 Waqt – Waktu( كقت ِ



 

 

  /ؽ/. يشبو الصوت waktuفصار  waktإذا توقعت زيادة الصوت يف كلمة 

يف آخر الكلمة. ىناؾ   u/دة الصائت أك زيا paragog، كيسمى ىذا التغَت ب /k/بصوت 

 .Qalb،  Sabt  ،Saljالتغَت آخر يف كلمة 

 Ha>j – Haji( حاج ّ

. كيسمى ىذا التغَت ب hajiفصار  ha>jإذا توقعت زيادة الصوت يف كلمة 

paragog  أك زيادة الصائت/i/  .يف آخر الكلمة 

 Ilm – Ilmu„( علم ْ

 /ع/. يشبو الصوت ilmu فصار ilm‘إذا توقعت زيادة الصوت يف كلمة 

 يف آخر الكلمة.  /i/أك زيادة الصائت  paragog، كيسمى ىذا التغَت ب /i/بصوت 

 Monoftongisasi. الصائت المركب ٘

كىي تغَت صويت الصائتُت أك الصائت  Monoftongisasiالصائت ادلركب 

 ./au/ك  diftong /aiادلضاعف إىل كونو صائتا مفردا 

 

 



 

 

 ٙ.ٗجدكؿ 
  لصائت المركبا

 الترجمة النمرة
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Khaimah خيمة Kemah, 

tempat  
Kemah 

Tempat 

tinggal darurat 

ِ Maida>n ميداف Medan  Medan Medan 

ّ Syaikh شيخ Tuan, 

pemimpin  
Syekh 

Kata sapaan, 

tuan  

ْ Syaitha>n شيطاف Setan  Setan Setan  

ٓ Taubah توبة Taubat, 

penyesalan  
Tobat 

 Sadar, 

menyesal 

 

 Khaimah – Kemah( خيمة ُ

ىذاف الصائتاف إىل  ، كيتغَت/ai/من الصائت ادلفرد  khaimahتتكوف كلمة 

 . kemahفصار  /e/الصوت 

 Syaitha>n – Setan، كشيطاف  Syaikh – syekh، شيخ Maida>n – Medan( ميداف ِ

، /ai/من الصائت ادلفرد  Syaitha>n، ك khaimah ،Syaikhتتكوف كلمة  

 .setan ، ك medan  ،syekhفصار  /e/كيتغَت ىذاف الصائتاف إىل الصوت 

 Taubah – Tobat( توبة ّ



 

 

، كيتغَت ىذاف الصائتاف إىل /au/من الصائت ادلفرد  taubahتتكوف كلمة 

 . tobatفصار  /o/الصوت 

 الصامتة المزدكجة. ٙ

 ٚ.ٗجدكؿ 
 الصامتة المزدكجة

 ةمالترج النمرة
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 ةالكلم

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمة 
 الدخلية

5 Musalla مصّلى Tempat salat  Musala 
Tempat 

tinggal  

2 Ummi  ّـ   Umi, Ibu  Umi Ibu ا

3 Nabiyy  ّنبي Nabi  Nabi Nabi  

 

تة ادلزدكجة ىي حذؼ الصامت يف الصامتة ادلزدكجة. كيف اللغة العربية الصام

توجد الصامتاف ادلتشاهباف يف الكلمة، كبعد امتصاصها يف اإلندكنيسية فهناؾ احلذؼ يف 

 .إحدل الصامتة ادلزدكجة

 

 

 



 

 

 Asimilasiالمماثلة . ٚ

ادلماثلة ىي عملية أحٌل صوت زلل صوت آخر حتت تأثَت صوت ثالث قريب 

ال يوجد كثَتا من التغيَتات ادلماثلة يف الكلمات الدخلية يف الكلمة أك اجلملة.  منو

 العربية. 

 ٛ.ٗجدكؿ 
  المماثلة

 أصل الكلمة ةمالترج النمرة
معنى أصل 

 ةالكلم
الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمة 
 الدخلية

ُ Minbar منبر Mimbar, 

panggung 
Mimbar 

Tempat 

pidato/khutbah  

ِ Munkar منكر Mungkar  Mungkar Durhaka  

ّ Mumkin ممكن Mungkin   Mungkin Barangkali  

 

 Minbar – Mimbar( منرب ُ

كيتغَت فيما بعده من  minbarيف كلمة  /m/من صوت  /n/استبداؿ صوت 

من األصوات الشفاتنية يف التغيَتات  /b/. يتأثر الصوت mimbarاالمتصاص فصار 

 ./m/ إىل  /n/الصوتية 

 



 

 

 Munkar – Mungkar ( منكرِ

كيتغَت فيما بعده من munkar يف كلمة  /ɳ/ من صوت /n/استبداؿ صوت 

يسمى باألصوات   /ɳ/ إىل صوت /n/ أف التغَت الصوت. Mungkar االمتصاص فصار

 .الطبقية -القصية

 Mumkin – Mungkin( شلكن ّ

بعده من  كيتغَت فيما. mumkinيف كلمة  /ɳ/من صوت  /m/استبداؿ صوت 

يسمى باألصوات   /ɳ/ إىل صوت m/ أف التغَت الصوت. mungkin االمتصاص فصار

 .dorso-velar الطبقية-القصية

 Disimilasi المخالفة .ٛ

إذا تغَت صوتاف متساكياف صارت صوتا  كقعت التغيَتات الصوتية ادلخالفة ىي

وجد كثَتا يف الكلمات تال بينما ىذه التغيَتات . عملية تشكيل الكلمة يف غَت متساكيا

 الدخلية العربية.

 

 



 

 

 ٜ.ٗجدكؿ 
  Disimilasi المخالفة

 الترجمة النمرة
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Tsulasa> ثلثاء Selasa  Selasa Selasa  

ِ Rizqun رزؽ Rezeki  Rezeki  Rezeki  

ّ Sihhat صّحة Sehat  Sehat Sehat  

ْ Du‟a> دعاء Harapan  Doa Harapan  

 

 Afshah – Absah( أفص  ُ

كقعت  .absahفصار  afshahيف كلمة    /b/ الصوت إىل  /f/تغَت الصوت 

 . ادلخالفة ىذه التغيَتات بوجود

 Tsulasa – Selasa( ثالثاء ِ

 . كقعتselasa فصار <tsulasaيف كلمة   /ǝ/إىل الصوت    /u/تغَت الصائت

 بوجود ادلخالفة. /ǝ/إىل الصوت  /u/ىذه التغيَتات الصوتية 

 Rizqun – Rezeki( رزؽ ّ



 

 

سط ك  /ǝ/مث زيادة الصائت   rizqunيف كلمة   /ǝ/إىل الصوت  i/   تغَت الصائت

قعت ىذه التغيَتات بوجود . ك rezekiيف آخر الكلمة فصار  /i/الكلمة كالصائت 

 .ادلخالفة

 Sihhat – Sehat( صٌحة ْ

. كقعت ىذه sehatفصار   sihhatيف كلمة   /e/ إىل الصوت i/   تغَت الصائت

 التغيَتات بوجود ادلخالفة.

 Du‟a> - Doa( دعاء ٓ

. كقعت ىذه doa فصار  <du’aيف كلمة   /o/ إىل الصوت /u/ تغَت الصائت

 التغيَتات بوجود ادلخالفة.

 Hurmat – Hormat(  حرمة ٔ

. كقعت hormat فصار  hurmat يف كلمة  /o/ إىل الصوت /u/ تغَت الصائت

 ىذه التغيَتات بوجود ادلخالفة.

 Aferesisالحذؼ . ٜ

 . /ع/أك  /‟/احلذؼ ىو حذؼ الصامت العربية يف أكؿ الكلمة الدخلية بشكل 



 

 

 ٓٔ.ٗجدكؿ 
 الحذؼ

 أصل الكلمة الترجمة النمرة
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ „Iba>dah عبادة Ibadah  Ibadah Ibadah  

ِ „A>dil عادؿ Adil  Adil Sama rata  

ّ „A>lim عالم Mengetahui  Alim Berilmu 

ْ „A>mal عمل Perbuatan  Amal Perbuatan  

ٓ „Amaliyyah عملية Proses, 

aktifitas 
Amaliah Aktifiats  

ٔ „Umr عمر Usia  Umur Usia  

ٕ „Aib عيب Kesalahan  Aib 
Salah, noda, 

keliru 

ٖ „A>dah عادة Kebiasaan  Adat Kebiasaan  

ٗ „Ulama> علماء Orang yang 

berilmu  
Ulama 

Orang yang 

ahli 

َُ „Aura>t عورات Aurat  Aurat Aurat  

 

،  Iba>dah ،„A>dil،„A>lim‘يف كلمة   /ع/أك   /‟/حذؼ الصامت 

„A>mal لصائت ، مث استبداؿ با/i/  فصارibadah  ،adil  ،alim ،amal كأما .

،  Ina>yah  ،‘Umr  ،„Aib„ فهي  aferesisاألمثلة األخرل من ىذا احلذؼ أك 

„Ulama> ك ،‘Aura>t  . 



 

 

 . نمط الدخلية الكاملة ٓٔ

 َت، ألف األصوات العربية امتصاص الصوت من غَت التغي الكاملة ىو الدخلية منط

 يف ناحية ادلعٌت. صوات اإلندكنيسيةذلا التشابو مع  األ

 أك /ب/  /b/( صامت 

 ٔٔ.ٗجدكؿ 
 /b/الدخلية الكاملة صامت 

 أصل الكلمة الترجمة النمرة
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

معنى 
الكلمات 
 الدخلية

ُ Ba>b باب Topik  Bab 
Bagian isi, 

topik 

ِ Ba>ligh بالغ Dewasa, akil 

balig, pubertas  
Balig 

Cukup umur, 

akil balig 

ّ Barzakh برزخ Batas, alam 

kubur 
Barzakh Alam  

ْ Ba>tin باطن Batin, bagian 

dalam  
Batin Perasaan hati  

ٓ S}abtu سبت Sabtu Sabtu Sabtu  

ٔ Qiblat قبلة Arah  Kiblat Arah  

ٕ Abjad ابجد Abjad  Abjad Abjad  

ٖ Nabi> نبي Nabi  Nabi Nabi  

ٗ Mubadzir مبذر Boros  Mubazir Berlebihan  

َُ Adab أدب Budi pekerti, 

tata krama 
Adab Budi pekerti  



 

 

ُُ „adz^a>b عذاب Siksaan  Azab Siksa tuhan  

ُِ „aja>ib عجائب Ajaib  Ajaib Ajaib  

ُّ Jawa>b جواب Jawab  Jawab Jawab  

ُْ Gha>ib غائب Tidak ada  Gaib Tidak terlihat 

ُٓ Habi>b حبيب Kekasih  Habib Yang dicintai  

ُٔ Hisa>b حساب perhitungan  Hisab Hitungan  

ُٕ Nasi>b نصيب Bagian, Takdir  Nasib Takdir  

ُٖ Waji>b كاجب Harus 

dilakukan  
Wajib Harus  

ُٗ S}awab ثواب Pahala, 

imbalan 
Sawab  

Ganjaran, 

pahala 

 

فالصوت اجملهور إذا تتذبذب األكتار ىو من صوت رلهور،  /b/  كاف الصامت

نية كما تسمى باألصوات الشفاتنية،  الصوتية أثناء النطق. ينتج ىذا الصوت من شفات

أهنما ال يتوقعاف يف  baligك  babيف حاؿ نطق األكؿ مثل  /b/كما يبدك حرؼ 

 اليت تقع كسط أك آخر الكلمة. gaibك  wajibلتغيَتات. كذلك يف كلمة ا

 أك /ت/   /t/( الصامت ٕ

 

 

 



 

 

 ٕٔ.ٗجدكؿ 
 /t/الدخلية الكاملة صامت 

 أصل الكلمة ااترجمة النمرة
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Takbi>r تكبير Sebesar-

besarnya 
Takbir 

Seruan atau 

ucapan  

ِ Taqwa> تقول Takwa Takwa Takwa  

ْ Tarjamah ترجمة Terjemah  Terjemah Terjemah  

ٓ Taubah توبة Penyesalan  Tobat  
Sadar, 

menyesal  

ٔ Tas}bi>h} تسبيح Pujian  Tasbih Pujian, untaian 

ٕ Mu‟tamar مؤتمر Konferensi Muktamar Konferensi  

ٖ Fitnah فتنة Fitnah  Fitnah 
Perkataan 

bohong 

ٗ S}abt سبت Sabtu Sabtu Sabtu  

َُ Tas}li>m تسليم Penyerahan Taslim  
Peenyerahan 

diri 

 

طرؼ  ، ينتج ىذا الصوت منىو من صوت مهموس /t/  كاف الصامت

بُت  ىذه األصوات باألصواتتسمى  اللساف إىل األسناف العليا كاألسناف السفلى.

. takwaك  takbirيف حاؿ نطق األكؿ مثل كلمة  /t/أألسنانية. ال يتغَت الصامت 

 . اليت تقع كسط أك آخر الكلمة sabtu ك muktamarكذلك يف كلمة 

 



 

 

 أك /ج/ /j/ ( الصائت ٖ

 ٕٔ.ٗجدكؿ 
 /j/ الدخلية الكاملة صامت 

 أصل الكلمة الترجمة النمرة
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

ى معن
الكلمات 
 الدخلية

ُ Jas}ad جسد Tubuh  Jasad 
Tubuh, 

badan 

ِ Jazi>rah جزيرة Pulau  Jazirah 
Pulau, 

semenanjung  

ّ Dajja>l دٌجاؿ Dajal  Dajal Dajal  

ْ Maja>z رلاز Kiasan  Majas Kiasan  

ٓ H}a>jah حاجة Keperluan, 

hajat 
Hajat 

Keperluan, 

keinginan 

ٔ Jas}mani> جسماين Bersifat fisik  Jasmani 
Tubuh, 

badan  

ٕ Jawa>b جواب Jawab Jawab Jawab 

ٖ Jama>‟ah مجاعة Rombongan, 

kelompok  
Jemaah 

Rombongan, 

orang banyak 

ٗ Jana>zah جنازة Mayat, 

jenazah 
Jenazah Mayat  

َُ Ha>j حاج Haji  Haji Haji  

ُُ Hija>b حجاب Pembatas, 

tabir 
Hijab Pembatas  

ُِ Hijrah ىجرة Perubahan, 

berpindah 
Hijrah 

Perubahanan, 

berpindah  

ُّ Suju>d سجود Berujud Sujud 
Berlutut, 

sujud 

ُْ Wuju>d كجود Rupa, Ada Wujud Rupa  

 



 

 

ىو من صوت رلهور، فالصوت اجملهور إذا تتذبذب األكتار  /j/ كاف الصامت

)احلنك  عندما يتلقى طرؼ اللساف بالغارم ينتج ىذا الصوت تية عند النطق.الصو 

يف  /j/. ال يتغَت الصامت الغارية-الطرفية. تسمى ىذه األصوات باألصوات الصلب(

اليت تقع  sujudك  hijrah. كذلك يف كلمة jawab ك jasadحاؿ نطق األكؿ مثل كلمة 

 كسط أك آخر الكلمة.
 

 / أك /د /d/( الصامت ٗ

  



 

 

 

 ٖٔ.ٗجدكؿ 
 /d/الدخلية الكاملة للصامت 

 أصل الكلمة الترجمة النمرة
الكلمات 
 الدخلية

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Dunya> دنيا Bumi  Dunia Bumi  

ِ Da>irah دائرة Area, 

daerah  
Daerah 

Lingkungan, 

area 

ّ Du‟a> دعاء Harapan  Doa Harapan  

ْ Da‟wah  ةدعو  Seruan  Dakwah 
Penyiaran, 

seruan 

ٓ Dali>l دليل Bukti Dalil Bukti  

ٔ Fa>idah فائدة Manfaat Faedah 
Kegunaan, 

manfaat 

ٕ Maulid مولد Kelahiran  Maulid Hari lahir  

ٖ Wuju>d كجود Rupa, Ada Wujud Rupa  

ٗ Jasad جسد Badan  jasad Badan  

   

من طرؼ اللساف كاألسناف  ينطق هبامن صوت رلهور، ىو  /d/ كاف الصامت

 .daerah ك duniaيف حاؿ نطق األكؿ مثل كلمة  /d/. ال يتغَت الصامت العليا

 أك /د/  /kh/الصامت  ( ٘

  



 

 

 

 ٗٔ.ٗجدكؿ 
 /kh/الدخلية الكاملة للصامت 

 أصل الكلمة الترجمة النمرة
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Kha>s} خاص Spesial, khusus Khas khusus 

ِ Khutbah خطبة Ceramah, Pidato Khotbah Pidato  

ّ Akhla>q اخالؽ Etika  Akhlak Budi pekerti 

ْ Makhlu>q مخلوؽ Makhluk  Makhluk 

Sesuatu yang 

diciptakan 

Tuhan 

ٓ Khila>f خالؼ Khilaf Khilaf Keliru, salah 

ٔ Khitmah دمةخ  Khidmat  Khidmat Takzim 

ٕ Khiya>nah خيانة Tidak setia  Khianat Tidak setia 

ٖ Khita>n ختاف Khitan, Sunat Khitan Sunat  

ٗ Khus}u>s خصوص Khusus  Khusus Khusus  

َُ Khusyu>k خشوع Sungguh-

sungguh  
khusyuk 

Sungguh-

sungguh  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 /  رأك / /r/الصامت  ( ٙ

 ٘ٔ.ٗدكؿ ج
 /r/الدخلية الكاملة للصامت 

 الترجمة الرقم
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Rahi>m رحيم Yang maha 

penyayang 
Rahim 

Belas kasih, 

penyayang 

ِ Ramad}ha>n رمضاف Ramadhan  Ramadan Ramadan  

ّ Ras}u>l رسوؿ Rasul  Rasul Rasul  

ْ Rizqi رزؽ Rezeki  Rezeki Pendapatan  

ٓ Riba> ربا Riba  Riba Riba  

ٔ Ruju>‟ رجوع Kembali  Rujuk 
Kembali 

bersatu  

ٕ Ruku>‟ ركوع Rukuk Rukuk Rukuk  

ٖ Ruku>n ركن Tiang, Dasar  Rukun Asas, dasar 

ٗ Rumu>z^ رموز Rumus  Rumus Rumus  

َُ Wa>ris كارث Waris  Waris Harta waris  

ُُ Ris}a>lah رسالة Pesan Risalah Surat  

ُِ S}abr صبر Sabar  Sabar Sabar 

ُّ D}zikr ذكر Pujian  Zikir Pujian  

ُْ Ma‟mu>r معمور Makmur Makmur 
Tidak 

keurangan  

ُٓ Kurs}i> كرسى Kursi Kursi Kursi 

ُٔ Qurba>n قرباف Persembahan, Kurban Persembahan 



 

 

pendekatan 

ُٕ S}ura>h سورة Surat Surat Surat 

ُٖ Qari>b قريب Dekat Karib Dekat, rapat 

ُٗ Kafi>r كافر Kafir  Kafir 
Kafir, tidak 

percaya 

َِ Ikhtiya>r اختيار Pilihan  Ikhtiar 
Pertimbangan, 

pilihan 

ُِ Ikra>r اقرار Ikrar Ikrar Janji 

ِِ Fajr فجر Fajar Fajar Fajar 

ِّ Di>nar دينار Mata uang Dinar Mata uang 

ِْ Dirha>m درىاـ Mata uang Dirham Mata uang 

 

 / زأك / /z/الصامت  ( ٚ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٙٔ.ٗجدكؿ 
 /z/الدخلية الكاملة للصامت 

 أصل الكلمة الترجمة النمرة
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

الكلمات معنى 
 الدخلية

ُ Zabu>r زبور Kitab zabur Zabur Kitab zabur 

ِ Zaitu>n زيتوف Buah Zaitun Zaitun Buah zaitun 

ّ Zaka>h زكاة Zakat Zakat 

Jumlah harta 

yang wajib 

dikeluarkan 

ْ Zama>n زماف Masa, waktu Zaman 
Jangka waktu, 

kala 

ٓ Ziyara>h زيارة Berkunjung  Ziarah Kunjungan  

ٔ Mu‟jizah معجزة Mukjizat, 

keajaiban 
Mukjizat Kejadian, ajaib 

ٕ Markaz مركز Pos, lokasi, 

Tempat 
Markas Tempat  

ٖ Rumu>z رموز Rumus  Rumus Rumus  

 

ىو الصوت اجملهور، ينتج ىذا الصوت عندما يلمس ذلق اللساف  /z/ الصامت

تسمى  ، كخيرج اذلواء باحتكاؾ باجملرل الضيق.ضيقا للهواء اللثوية بشكل يًتؾ رلرل

، يف حاؿ نطق األكؿ  /z/ية. ال يتغَت الصامت اللثو -الذلقيةىذه األصوات باألصوات 

اليت  rumus ك، ziarah ،mukjizat. كذلك يف كلمة zaman ك،  zakat ،zaburبادلثاؿ 

 .تقع كسط أك آخر الكلمة



 

 

  /، /ص/، /ث/سأك / /s/الصامت  ( ٛ

 ٚٔ.ٗجدكؿ 
 /s/الدخلية الكاملة للصامت 

 الترجمة النمرة
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Suju>d سجد Bersujud  Sujud 
Bersujud ke 

lantai 

ِ Musa>fir مسافر Pelancong  Musafir Berpergian  

ّ Saki>nah سكينة Ketenangan  Sakinah 
Kedamaian, 

ketenangan 

ْ Sala>mah سالمة Selamat Selamat Selamat  

ٓ Isla>m إسالـ Islam  Islam Islam  

ٔ Sihr سحر Sihir Sihir 
Sihir, ilmu 

gaib 

ٕ Sua>l سؤاؿ Soal Soal Soal 

ٖ Suju>d سجود Sujud Sujud Sujud  

ٗ Sunnah سنة Sunnah, 

Ketetapan  
Sunah Kebiasaaan 

َُ Sult}an سلطاف Kekuasaan  Sultan Baginda  

ُُ Su>rah سورة Surat Surat Surat 

ُِ Masji>d مسجيد Masjid Masjid Masjid 

ُّ Jasd جسد Badan Jasad Tubuh 

ُْ Asa>s اساس Dasar, basis Asas Dasar 

ُٓ Majlis مجلي Kumpulan Majelis 
Kelompok, 

kumpulan 



 

 

ُٔ S}awab ثواب Pahala Sawab 
Ganjaran, 

pahala 

ُٕ S}abr صبر Sabar Sabar Sabar 

ُٖ S}abt سبت Sabtu Sabtu Sabtu 

ُٗ Sajja>dah سّجادة Sajadah Sajadah Sajadah 

َِ S}afih سفو Gila, Bodoh Safih Membodohi  

ُِ S}ahi>h صحيح Sah, Benar Sahih Benar 

ِِ Sahu>r سحور Sahur  Sahur  Sahur 

ِّ S}ala>t صالة Salat  Salat  Salat 

ِْ S}adaqah صدقة Sedekah  Sedekah  Pemberian 

ِٓ Sala>mat سالمة Selamat  Selamat Selamat 

ِٔ S}ula>sa‟ ثالثاء Selasa Selasa Selasa 

ِٕ S}ubh صبح Subuh Subuh Subuh 

 

 / شأك / /sy/الصامت  ( ٜ

 

 

 

 

 



 

 

 ٛٔ.ٗجدكؿ 
 /sy/ية الكاملة للصامت الدخل

 الترجمة النمرة
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
  الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Syari>‟ah شريعة Hukum  Syariat Hukum agama 

ِ Syaikh شيخ Tuan  Syekh Kata sapaan  

ّ Syirk شرؾ Menyekutukan  Syirik Penyekutuan  

ْ Sya‟ba>n شعباف Bulan syakban Syakban Bulan syakban 

ٓ Sya>‟ir شاعر Syair Syair Syair  

ٔ Syamsiyah شمسية Tahun Syamsiah 
Tahun 

syamsiah  

ٕ Syar‟ شرع Hukum Islam Syarak Hukum  

ٖ Syukr شكر Syukur Syukur Syukur  

 
 / غأك / /g/الصامت  ( ٓٔ

 

 

 

 



 

 

 ٜٔ.ٗجدكؿ 
 /g/ الدخلية الكاملة للصامت 

 أصل الكلمة الترجمة النمرة
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Ghari>zah غريزة Naluri, Insting  Garizah Naluri  

ِ Maghfirah مغفرة Ampunan, 

Maaf 
Magfirah Ampunan  

ّ Ba>ligh بالغ Sampai Balig 
Akil balig, 

sampai 

ْ Gha>lib غالب Jaya, 

pemenang 
Galib 

Menang, 

beruntung 

ٓ Ghari>b غريب Aneh  Garib Aneh, ganjil 

 

. تسمى هور، ينطق هبا برفع أقصى احلنك األعلىىو الصوت اجمل /g/ الصامت

يف حاؿ نطق األكؿ،  /g/وية. ال يتغَت الصامت لهال-ةقصيىذه األصوات باألصوات ال

 .galibك  garib بادلثاؿ

 

 

 

 



 

 

 /  ؼأك / /f/صامت ال ( ٔٔ 

 ٕٓ.ٗجدكؿ 
 /f/الدخلية الكاملة للصامت 

 أصل الكلمة الترجمة النمرة
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Fajr فجر Fajar  Fajar  Fajar  

ِ Fa>idah فائدة Manfaat  Faedah Manfaat  

ّ Fahm فهم Mengerti  Paham Mengerti  

ْ Faqi>h فقيو Ahli ilmu 

islam 
Fakih 

Ahli hukum 

islam 

ٓ Fardu فرض mewajibkan  Fardu Kewajiban  

ٔ Fa>riq فارؽ Berbeda  Farik Berbeda 

ٕ Fa>s}iq فاسق Orang yang 

fasik 
Fasik 

Berkelakuan 

buruk 

ٖ Fatwa> فتول Pendapat 
resmi   

Fatwa pendaapat 

ٗ Fils}afah فلسفة Ilmu filsafat Filsafat 
Ilmu logika, 

filsafat 

َُ Firdaus} فردكس Surga Firdaus Surga  

ُُ Fitnah فتنة Fitnah  Fitnah 
Perkataan 

bohong  

ُِ Ka>filah قافلة Kafilah, 

Kontingen  
Kafilah Rombongan  

ُّ Huru>f حركؼ Huruf  Huruf Huruf  

 

 

 



 

 

دلهموس، ينطق هبا الشفو السفلى مع األسناف ىو من الصوت ا /f/ الصامت

يف حاؿ  /f/األسنانية. ال يتغَت الصامت -العليا أهنا من األصوات باألصوات الشفهية

 . fanaك   fajaنطق األكؿ، بادلثاؿ كلمة 

 /  ؾأك / /k/الصامت  ( ٕٔ

 ٕٓ.ٗجدكؿ 
 /k/الدخلية الكاملة للصامت 

 الترجمة الرقم
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
كلمةال  

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Kalimah كلمة Kalimat  Kalimat Kalimat  

ِ Kita>b كتاب Kitab  Kitab Kitab  

ّ Ka>fir كافر Kafir  Kafir Kafir 

ْ Kursiyyu كرسي Kursi Kursi Kursi 

ٓ Kulliyah كّلية Kuliah  Kuliah Kuliah 

ٔ Makar مكر Tipu daya  Makar 
Akal busuk, 

muslihat 

ٕ Mala>ikah مالئكة Malaikat Malaikat Malaikat 

ٖ Syuku>r شكور Syukur Syukur Syukur 

ٗ Syak شك Ragu  Syak Tidak yakin  

َُ Falak فلك Orbit  Falak Peredaran  



 

 

ُُ Musyrik مشرؾ Menyekutukan  Musyrik Sekutu 

ُِ Nika>h} نكاح Ikatan  Nikah Ikatan 

 

برفع أقصى اللساف إىل الطبق )احلنك اللُت(. كىي   /k/  الصامتينتج ىذا 

يف حاؿ نطق األكؿ إما  يقع يف  القصية. ال تتوقع التغيَتات-من األصوات الطبقية

 كسط أك آخر الكلمة. 

 /  ؿأك / /l/الصامت  ( ٖٔ

 ٕٔ.ٗجدكؿ 
 /l/الدخلية الكاملة للصامت 

ل الكلمةأص الترجمة الرقم  
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

معنى أصل 
 الكلمة

ُ La‟nah لعنة Kutukan  Laknat Terkutuk 

ِ Lafaz لفظ Ucapan  Lafaz Ucapan  

ّ Lazzah لّذة Lezat  Lezat Lezat 

ْ Lati>f لطيف Halus, 

Lembut 
Latif Lembut  

ٓ Lisa>n لساف Lidah  Lisan Lidah  

ٔ Mala>ikah مالئكة Malaikat Malaikat Malaikat  

ٕ „amal عمل Amal Amal Amal  

ٖ „aqal عقل Akal Akal Akal  



 

 

ٗ Maqa>lah مقالة Makalah Makalah Makalah  

َُ Ma‟lu>mah معلومات Informasi   Maklumat pemberitahuan 

ُُ Muslim مسلم Muslim Muslim Muslim  

ُِ Tasli>m تسليم Penyerahan Taslim 
Penyerahan 

diri 

  

 /  ـأك / /m/الصامت  ( ٗٔ

 

 

 

 

 

  



 

 

[ 

 ٕٕ.ٗجدكؿ 
 /m/الدخلية الكاملة للصامت 

 الترجمة الرقم
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية 

ُ Mah}kamah محكمة Pengadilan  Mahkamah 
Mahkamah, 

pengadilan 

ِ Makhlu>q مخلوؽ Yang 

diciptakan 
Mahluk mah 

ّ Madras}ah مدرسة Sekolah  Madrasah Sekolah  

ْ Majallah مجّلة Majalah  Majalah Majalah  

ٓ Maja>z مجاز Kiasan  Majaz Kiasan  

ٔ Madz^hab مذىب kepercayaan Mazhab Aliran 

ٕ Majlis} مجلس Kumpulan  Majelis Kumpulan  

ٖ Majmu>‟ وعمجم Kesatuan  Majemuk Keseluruhan  

ٗ Mu‟jizah معجزة Keajaiban Mukjizat Ajaib  

َُ Maghrib مغرب Magrib Magrib Magrib 

ُُ Mahar مهر Maskawin Mahar Maskawin 

ُِ Ma>hir ماىر Terampil Mahir Terampil 

ُّ Maqa>lah مقالة Makalah Makalah Makalh 

ُْ Ma‟luma>t تمعلوما Pengumuman  Maklumat Informasi  

ُٓ Ma‟mu>r معمور Makmur Makmur Makmur 

ُٔ Ma‟na> معنى Makna Makna Makna 



 

 

ُٕ Mala>ikah مالئكة Malaikat Malaikat Malaikat 

ُٖ Ma‟rifah معرفة Pengetahuan Makrifat Pengetahuan 

ُٗ Mas}‟alah مسألة Masalah Masalah Masalah 

َِ Mas}jid مسجد Masjid Masjid Masjid 

ُِ Mus}halla مصّلى Musala  Musala Musala 

ِِ Maut موت Kematian Maut Kematian 

ِّ Mubadz^ir مبذر Pemborosan  Mubazir Berlebihan  

ِْ Mu‟min مؤمن Mukmin Mukmin Mukmin 

ِٓ Muna>fiq منافق Orang orang 

munafik 
Munafik Bermuka dua 

ِٔ Munkar منكر Mungkar  mungkar Melanggar 

ِٕ Musa>fir مسافر Berpergian Musafir Pelancong 

ِٖ „amal عمل Berbuat Amal Perbuatan  

ِٗ „a>lim عالم Alim Alim Alim 

َّ Isla>m اسالـ Islam Islam Islam 

ُّ Mitsa>l مثاؿ Misal  Misal Misal 

ِّ Qiya>mah قيامة Kiamat Kiamat Kiamat 

ّّ Yati>m يتيم Yatim Yatim Yatim 

ّْ Almarhum المرحـو Mendiang  Almarhum mendiang  

 

 /  فأك / /n/ الصامت  ( ٘ٔ

 



 

 

 ٖٕ.ٗجدكؿ 
 /n/ الدخلية الكاملة للصامت 

 أصل الكلمة الترجمة الرقم
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Nabi>y نبي Nabi  Nabi Nabi 

ِ Nadz^r نذر Sesuatu 

nadzar 
Nazar Jani  

ّ Najs} نجس Najis  Najis Najis  

ْ Nas}ra>nii نصراني Nasrani Nasrani Nasrani  

ٓ Nas}i>h}ah نصيحة Nasehat Nasehat Nasehat  

ٔ Niyah نية Niat  Niat Niat  

ٕ Nika>h} نكاح Ikatan Nikah Ikatan  

ٖ Ni‟mah نعمة Nikmat  Nikmat Lezat  

ٗ Ma‟na> معني 
Terkait, 

yang 

dimaksud 

Makna Arti, maksud 

َُ I‟la>n إعالف Iklan Iklan Iklan  

ُُ Muna>fiq منافق Orang orang 

munafik 
Munafik 

Berpura-pura, 

Muka dua 

ُِ Syait}ha>n شيطاف Setan Setan Setan  

 

 /  كأك /  /w/لصامت ا ( ٙٔ

 



 

 

 ٕٗ.ٗجدكؿ 
 /w/ الدخلية الكاملة للصامت 

 أصل الكامة الترجمة الرقم
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Wajh كجو Wajah  Wajah Wajah  

ِ Wa>jib كاجب Wajib Wajib Wajib  

ّ Waqt كقت Waktu Waktu Waktu  

ْ Wali>mah كليمة Perjamuan, 

pesta 
Walimah Perjamuan  

ٓ Wa>ris^ كارث Waris Waris Waris  

ٔ Was}iyyah كصّية Berwasiat   Wasiat Pesan terakhir 

ٕ Wuju>d كجود Rupa, Ada Wujud Ada  

ٖ Wuqu>f كقوؼ 
Keadaan 

berdiri, 

perhentian  

Wukuf 

Upacara 

menunaikan 

ibadah haji 

ٗ Wud}u>‟ كضوء Wudhu Wudu 
Menyucikan 

diri 

َُ Tawakkal توّكل bertawakal Tawakal Pasrah  

ُُ Ta‟wi>l تأكيل Ta‟wil Takwil Penjelasan  

ُِ Taqwi>m تقويم Kalender Takwim Penanggalan  

ُّ Tawakal توكل Bertawakal  Tawakal Pasrah  

 



 

 

لشفاتنية. تسمى ىذه كىو من الصوت اجملهور، ينطق هبا با /w/ الصامت

يف حاؿ نطق األكؿ، بادلثاؿ  /w/ األصوات باألصوات الشفاتنية. ال يتغَت الصامت

garib  كgalib 

  



 

 

 

  ، /ح// قأك /  /w/الصامت  ( ٚٔ

 ٕ٘.ٗجدكؿ 
 /h/ الدخلية الكاملة للصامت 

ةالترجم الرقم  أصل الكلمة 
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Hadiyyah ىديّة Hadiah  Hadiah Pemberian  

ِ Ha>d}ir حاضر Hadir Hadir Hadir  

ّ H}a>dis} حديث Berita, cerita  Hadis 
Yang 

diriwayatkan  

ْ H}ajj  ّحاج Haji Haji Haji  

ٓ H}a>jah حاجة Hajat, 

keperluan 
Hajat Keperluan  

ٔ H{aiwa>n حيواف Hewan Hewan Hewan  

ٕ H}aqi>qah حقيقة Kakikat, 

Sesungguhnya 
Hakikat Sebenarnya  

ٖ H}aqi>qi> حقيقى Sebenarnya Hakiki Benar 

ٗ H}akim حاكم Hakim Hakim Hakim 

ُُ H}ala>l حالؿ Halal Halal Halal 

ُِ H}a>mil حامل Hamil Hamil Hamil 

ُّ H}ikmah حركة Hikmah, 

Makna  
Hikmah Hikmah 

ُْ H}ara>m حراـ Haram Haram Haram 

ُٓ H}as}ad حسد Dengki Hasad kedengkian 



 

 

ُٔ H}as}u>d حسود Hasut Hasud Hasud 

ُٕ Haibah ىيبة Hebat Hebat Hebat  

ُٖ H}ija>b حجاب Pembatas Hijab Pembatas  

ُٗ Hijrah ىجرة Berpindah Hijrah Berpindah  

َِ H}ika>yah حكاية Cerita  Hikayat Cerita 

ُِ H}isa>b حساب Perhitungan  Hisab Hitungan 

ِِ H}urmat حرمة Hormat  Hormat Hormat 

ِّ Ahliy اىلى Ahli Ahli Ahli  

ِْ Allah اللة Tuhan  Allah Tuhan  

ِٓ Wajh كجو Wajah  Wajah Wajah 

ِٔ Fahm فهم Paham, 

Mengerti 
Paham Mengerti 

ِٕ Rahi>m رحيم Yang maha 

penyayang 
Rahim Penyayang  

ِٖ Rahmat رحمة Kasih sayang Rahmat Belas kasih  

ِٗ S}ih}h}ah صّحة Sehat Sehat Sehat  

َّ Ilha>m إلهاـ Ilham, 

inspirasi 
Ilham Petunjuk  

 

كىو من الصوت ادلهموس، يشًتؾ يف النطق هبا أعضاء يف  /h/ الصامت

تسمى ىذه األصوات باألصوات  باؽ الوترين الصوتيُت يف احلنجرةطاحلنجرة. كتنتج بان

 .hadiah ك hidayahيف حاؿ نطق األكؿ، بادلثاؿ  /h/ . ال يتغَت الصامتنجريةاحل

 أشكاؿ التغييرات الفونولوجية  . ب



 

 

 نمط الكلمات المقطعية تغيير.ٔ

 اللغة العربيةمنط الكلمات ادلقطعية ادلختلفة. كيف كانت لإلندكنيسية كالعربية 

. كأما منط الكلمات ادلقطعية KV, KVK, KVKKمنط الكلمات ادلقطعية القياسية مثل 

كجود ىذه ادلخالفة يسبب التناسب يف  .V, VK, KV, KVKيف اإلندكنيسية أهنا ىي 

الكلمات الدخلية من العربية إىل اإلندكنيسية. لوضوح ىذه التغيَتات فتقدـ الباحثة 

  شكل اجلدكؿ التايل

 ٕٙ.ٗجدكؿ 
 تغيير أشكاؿ الكلمة المقطعية

 البياف الكلمات الدخلية أصل الكلمة الترجمة الرقم
ُ S}abr صبر Sabar 

Suku kata KVKK 

menjadi KVKVK 

ِ Is}m اسم Isim 
Suku kata KVKK 

menjadi KVKVK 

ّ Qut}b قطب Kutub 
Suku kata KVKK 

menjadi KVKVK 

ْ Fikr فكر Pikir 
Suku kata KVKK 

menjadi KVKVK 

ٓ Syukr شكر Syukur 
Suku kata KVKK 

menjadi KVKVK 

ٔ „umr عمر Umur 
Suku kata KVKK 

menjadi KVKVK 

ٕ Fi‟l فعل Fiil 
Suku kata KVKK 

menjadi KVVK 

ٖ H}aqq  ّحق Hak 
Suku kata KVKK 

menjadi KVVK 

ٗ Jinn جن Jin 
Suku kata KVKK 

menjadi KVVK 



 

 

َُ Waqt كقت Waktu 
Suku kata KVKK 

menjadi KVKV 

ُُ „abd عبد Abdi 
Suku kata KVKK 

menjadi KVKV 

ُِ „ilm علم Ilmu 
Suku kata KVKK 

menjadi KVKV 

ُّ Ahl اىل Ahli 
Suku kata KVKK 

menjadi KVKV 

ُْ S}abt سبت Sabtu 
Suku kata KVKK 

menjadi KVKV 

ُٓ Maghrib مغرب Magrib 
Suku kata KVKK 

menjadi KVKV 

ُٔ Syaikh شيخ Syekh 
Suku kata KVVK 

menjadi KVKK 

ُٕ Has}u>d حسود Hasut 
Suku kata KVKV 

menjadi KVKVK 

ُٖ Baligh بالغ Balig 
Suku kata KVKV 

menjadi KVKVK 

ُٗ Nah}wu نحو Nahu 
Suku kata KVKKV 

menjadi KVKV 

َِ Mayyit مّيت Mayat 
Suku kata KVKKV 

menjadi KVKV 

ُِ Tartib ترتب Tertib 
Suku kata KVKKV 

menjadi KVKK 

ِِ Wujud كجود Wujud 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVKV 

ِّ Mas‟alah مسألة Masalah 

Suku kata 

KVKKVK menjadi 

KVKVK 

ِْ Jum‟ah جمعة Jumat 

Suku kata 

KVKKVK menjadi 

KVKVK 

ِٓ Qur‟an فقرا  Quran 

Suku kata 

KVKKVK menjadi 

KVKVK 

ِٔ Majmu‟ مجموع Majemuk 

Suku kata 

KVKKVK menjadi 

KVKVK 

ِٕ Majlis} مجلس Majelis 

Suku kata 

KVKKVK menjadi 

KVKVK 



 

 

ِٖ Dunya دنيا Dunia 
Suku kata KVKKV 

menjadi KVKVK 

ِٗ Qurba>n قرباف Kurban 

Suku kata 

KVKKVK menjadi 

KVKKV 

َّ Hurmat حرمة Hormat 

Suku kata 

KVKKVK menjadi 

KVKKV 

ُّ Martabat مرتبة Martabat 

Suku kata 

KVKKVK menjadi 

KVKKV 

ِّ Inka>r انكر Ingkar 
Suku kata VKKVK 

menjadi VKKV 

ّّ Minbar منبر Mimbar 
Suku kata KVKKV 

menjadi KVKKVK 

ّْ Mumkin ممكن Mungkin 
Suku kata KVKKV 

menjadi KVKK 

ّٓ Manfa‟at منفعة Manfaat 

Suku kata 

KVKKVK menjadi 

KVKKV 

ّٔ Jumlah جملة Jumlah 
Suku kata KVKKV 

menjadi KVKK 

ّٕ „unsu>r عنصور Unsur 
Suku kata KVKKV 

menjadi VKKVK 

ّٖ T{a>‟at طاغة Taat 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

ّٗ Manfa‟at منفعة Manfaat 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

َْ Fi‟il فعل Fiil 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

ُْ Syi‟r شعر Syair 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

ِْ Fa>‟idah فاعدة Faedah 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

ّْ Tabi‟at طبيعة Tabiat 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

ْْ Da>irah دائرة Daerah 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

ْٓ Su‟a>l سؤاؿ Soal 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

ْٔ Sya‟ir شاعر Syair 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 



 

 

ْٕ Dua>‟ دعاء Doa 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

ْٖ Syia>r شعار Syiar 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

ْٗ Mua‟adzin مؤذف Muadzin 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

َٓ M‟alim معلم Mualim 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

ُٓ Ziya>rah زيارة Ziarah 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVVK 

ِٓ „ilmiyyah علمية Ilmiah 

Suku kata 

KVKKVK menjadi 

VKKVK 

ّٓ Kuliyyah كلية Kuliah 
Suku kata KVKVK 

menjadi KVKV 

ْٓ Fidyah فدية Fidiah 

Suku kata 

KVKKVK menjadi 

KVKVK 

ٓٓ Taubah توبة Tobat 
Suku kata KVVK 

menjadi KVKVK 

ٓٔ Khaimah خيمة Kemah 
Suku kata KVVK 

menjadi KVKVK 

ٕٓ „aurat عورة Aurat 
Suku kata KVVK 

menjadi KVKVK 

 

 . التغييرات الصوتيةٕ

 ئتتغيير الصواأ. 

 /ǝ/ إلى  /a/ صوت ( تغيرٔ

  



 

 

 ٕٚ.ٗجدكؿ 
 /ǝ/إلى  /a/تغير صوت 

 أصل الكلمة الترجمة الرقم
معنى أصل 

 الكامة
الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Tarja>mah ترجمة Terjemahan Terjemah Terjemahan  

ِ S{adaqah صدقة Sedekah Sedekah Sedekah  

ّ Barkah بركة Berkah Berkah Berkah  

ْ S}abab سبب Sebab Sebab Sebab  

 

تغيَتات احلادثة إذا تغَت التقع ادلخالفة، كىي  األهن /ǝ/إىل  /a/تغيَت صوت 

 terjemahإىل   (Tarja>mah)صوتاف متساكياف صارت صوتا غَت متساكيا. تغَت كلمة 

 .berkahإىل   (barkah)، ك 

 /o/إلى   /u/( تغير صوت ٕ

  



 

 

 ٕٛ.ٗجدكؿ 
 /o/إلى صوت  /u/تغير صوت 

 الترجمة الرقم
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية 

الكلمات 
 الدخلية

ُ Sua>l سئاؿ Soal Soal Soal  

ِ Dua>‟ دعاء Doa, 

memohon  
Doa Permohonan  

ّ Hurmah رمةح  Hormat Hormat Hormat  

 

 /ǝ/إلى    /i/تغير صوت ( ٖ

 ٜٕ.ٗجدكؿ 
 /ǝ/إلى صوت  /i/تغير صوت 

 الترجمة الرقم
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Rizqi رزؽ Rezeki Rezeki Pendapatan  

ِ Jins}} جنس Jenis Jenis Jenis  

ّ Qirt}a>s قرطاس Kertas Kertas Kertas  

  

ألهنا تقع ادلخالفة، كىي التغيَتات احلادثة إذا تغَت صوتاف  /ǝ/إىل  /i/تغيَت صوت 

إىل   ({Jins)، ك rezekiإىل  (rizqi) متساكياف صارت صوتا غَت متساكيا. تغَت كلمة

jenis ك ،(Qirt}a>s)  إىلkertas. 



 

 

 /e/إلى    /i/تغير صوت ( ٗ

 ٖٓ.ٗجدكؿ 
 /e/إلى صوت  /i/وت تغير ص

 الترجمة الرقم
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Hija>‟ ىجاء Ejaan Eja Eja  

ِ S}ih}h}at صّحة Sehat Sehat Sehat  

ّ Nasi>hat نصيحة Nasehat Nasehat Nasehat  

 

لتغيَتات احلادثة إذا تغَت صوتاف ألهنا تقع ادلخالفة، كىي ا /e/إىل  /i/تغيَت صوت 

إىل   (S}ih}h}at)، ك ejaإىل  (’<Hija) متساكياف صارت صوتا غَت متساكيا. تغَت كلمة

sehat. 

 تغيير الصوائت الطويلة إلى الصوائت القصيرة  . ب

ائت الطويلة إىل الصوائت القصَتة، إذا يتم امتصاصها و صيف اللغة العربية تغيَت ال

كأما تغيَت الصوائت الطويلة  سية. ليس يف اللغة اإلندكنيسية صوائت طويلة.إىل اإلندكني

 إىل الصوائت القصَتة يف اللغة العربية كمايلي 

 



 

 

 /a/إلى  /<a/( تغير صوت ٔ

 ٖٔ.ٗجدكؿ 
 /a/إلى  /<a/تغير صوت 

 

 الترجمة الرقم
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Fa>idah فائدة Manfaat Faedah Manfaat  

ِ „a>lim عالم Mengetahui  Alim Berilmu  

ّ Jiha>d جهاد Jihad, 

perjuangan 
Jihad Usaha  

ْ Ziya>rah زيارة Kunjungan  Ziarah Berkunjung  

ٓ H}isa>b حساب Perhitungan Hisab Hitungan  

ٔ H}ija>b حجاب Pembatas Hijab Pembatas  

ٕ Istira>h}at استراحة Istirahat Istirahat Istirahat  

ٖ Ka>fir كافر Ingkar  Kafir Tidak percaya  

ٗ La>z^uardi الزكردم Biru langit Lazuardi 
Warna biru 

muda 

َُ S}aja>dah سّجادة Sejadah Sajadah Sajadah  

ُُ S}awa>b ثواب Pahala Sawab 
Pahala, 

ganjaran  

ُِ Tawa>d}u‟ تواضع Rendah hati tawaduk Rendah hati  

 



 

 

، ألنو ليس يف اللغة اإلندكنيسية صوائت  /a/إىل    /<a/كقع التغيَت الصويت 

الصوائت الطويلة للغة العربية إىل الصوائت القصَتة. ضلو   حبيث تتغَتطويلة 

(Tawa>du’)   فصارtawaduk  ،(S}awa>b) ار فصsawab. 

 /i/إلى   / <i /تغير صوت ( ٕ

 ٕٖ.ٗجدكؿ 
 /i/إلى   / <i /تغير صوت 

 أصل الكلمة الترجمة الرقم
معنى أصل 

 الكلمة
الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Yati>m يتيم Yatim Yatim Yatim  

ِ Jani>n جنين Janin Janin Janin  

ّ Ji>ra>n جيراف Tetangga Jiran Tetangga 

ْ Haqi>qah حقيقة Sebenarnya  Hakikat Sebenarnya 

ٓ Qari>b قريب Dekat Karib Dekat 

ٔ Kursi> كرسى Kursi Kursi Kursi 

ٕ Mustahi>l مستحيل Tidak 

mungkin 
Mustahil Tidak mungkin  

ٖ Mus}i>bah مصيبة Musibah Musibah Musibah  

ٗ Nafi>ri نفير Terompet  Nafiri 
Terompet 

panjang 

َُ Nura>ni> نوراني Nurani Nurani Nurani  



 

 

ُُ Rahi>m رحيم Maha 

penyayang  
Rahim Belas kasih 

ُِ S}ahi>h صحيح Benar Sahih Benar  

ُّ Tasli>m تسليم Penyerahan Taslim 
Penyerahan 

diri 

 

 /u/إلى   /<u/( تغير صوت ٖ

 ٖٖ.ٗجدكؿ 
 /u/إلى    /<u/تغير صوت 

 الترجمة الرقم
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

معنى الكلمات 
 الدخلية

ُ Al- 

marh}u>m 
 Yang telah المرحـو

meninggal 
Almarhum Mendiang  

ِ Khus}u>s} خصوص Khusus Khusus Khusus  

ّ Khusyu>‟ خشوع Tunduk Khusyuk 
Sungguh 

sungguh 

ْ Nu>r نور Cahaya Nur Cahaya  

ٓ Rasu>l رسوؿ Rasul Rasul Rasul  

ٔ „umu>m عمـو Umum Umum Umum  

 



 

 

، ألنو ليس يف اللغة اإلندكنيسية صوائت طويلة /u/إىل    /<u/كقع التغيَت الصويت 

فصار   (umu>m‘)حبيث تتغَت الصوائت الطويلة للغة العربية إىل الصوائت القصَتة. ضلو  

umum  ،(Rasu>l)  فصار rasul.  

 /o/إلى   /<u/( تغير صوت ٗ

 ٖٗ.ٗجدكؿ 
 /o/إلى    /<u/تغير صوت 

 الترجمة الرقم
أصل 
 الكلمة

معنى أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

الكلمات 
 الدخلية

ُ Ru>hani ركحني Rohani Rohani Rohani  

ِ Ru>h ركح Jiwa  Roh Nyawa  

 

ألف كقعت التغيَتات  Rohaniإىل  Ru>haniمن اجلدكؿ السابق، تغَت كلمة 

 فيما بعد االمتصاص يف اللغة اإلندكنيسية.  /o/إىل   /<u/يف الصوائت الطويلة 

 

 

 



 

 

 ج. تغيير الصائت المفرد إلى الصائت المركب

أما بالنسبة لتغيَت الكلمات الدخلية العربية من الصائت ادلفرد إىل الصائت 

  ادلركب  فهي على النحو التايل 

 /e/إلى  /ai/( تغير صوت ٔ

 ٖ٘.ٗجدكؿ 
 /e/إلى    /ai/تغير صوت 

أصل  الًتمجة الرقم
 الكلمة

معٌت أصل 
 الكلمة

الكلمات 
 الدخلية

معٌت الكلمات 
 الدخلية

ُ Khaimah خيمة Kemah Kemah Kemah  

ِ Syaikh شيخ Tuan, 

pemimpin 
Syekh Sapaan  

ّ Syaitha>n شيطاف Setan Setan Setan  

ْ Haira>n حيراف Heran Heran Heran  

 

أك شيطاف يف اللغة العربية. يقع  setanكما يف كلمة   /e/إىل   /ai/تغَت صوت 

 بعد امتصاصها يف اإلندكنيسية. /e/إىل   /ai/التغيَت الصويت 

 /o/لى إ /au/( تغير صوت ٕ



 

 

ية. يقع أك توبة يف اللغة العرب tobat كما يف كلمة   /o/إىل   /au/تغَت صوت 

 فيما بعد امتصاصها يف اإلندكنيسية.  /o/إىل    /au/التغيَت الصويت 

 
 

  
 

 

  



 

 

 الخامس الباب
 اختتاـ

 خالصة . أ

 ادلاضية، تلخص الباحثة بعض األشياء التالية  كمن البياف ادلذكور يف األبواب

تعادؿ هبا اليت  طريقة القراءةاألصوات اللغوية بعوامل  َتعملية تغي. ديكن أف تتأثر ُ

األصوات العربية اليت ال توجد يف تعضيد ، خاصة يف اجملتمع اإلندكنيسي

ملية كمن ع طريقة القراءة للمجتمع اإلندكنيسي.حيت يشبو ذلك باإلندكنيسية 

التغيَتات الصوتية احلادثة ىي التوىُت الصويت، التعضيد الصويت، اسًتخاء 

، كالصائتة  paragog، ك epentesiالصوت، كزيادة الصوت اليت تتكوف من زيادة 

، كادلخالفة  asimilasi، كالصامتة ادلزدكجة، كادلماثلة  monoftongisasiادلركبة 

disimilasi كاحلذؼ ،aferesis  الدخلية الكاملة.، كمنط 

التغيَتات يف الكلمات الدخلية العربية إىل اإلندكنيسية من خالؿ  كانت أشكاؿ  .ِ

تعديل منط الكلمة فتتكوف ىذه أشكاؿ التغيَتات من التعديالت الصوتية. 

التغيَتات الصوتية  أما من العربية إىل اإلندكنيسية كالتغيَتات الصوتية. ك ادلقاطع

 ما يلي فهي احلادثة 



 

 

( ِ،  tertibضلو  /ǝ/ إىل  /a/تغَت صوت (  ُ، حيتوم على  تغيَت الصوائت . أ

،  selasaضلو  /ǝ/إىل    /u/( تغَت صوتّ،  doaضلو  /o/إىل   /u/تغَت صوت 

ضلو   /e/إىل   /i/( تغَت صوت ٓ،  rezekiضلو   /ǝ/إىل   /i/( تغَت صوت ْ

sehat. 

تغَت ( ُ ت القصَتة كاليت تتكوف منتغيَت الصوائت الطويلة إىل الصوائ  . ب

،  yatimضلو  /i/إىل   / <i /تغَت صوت (  ِ،  amanضلو  /a/إىل  /<a/صوت 

إىل   /<i/تغَت صوت  ( ْ،  almarhumضلو  /u/إىل   /<u/تغَت صوت ( ّ

/e/   ضلوsehat  ،ٓ ) تغَت صوت/u>/   إىل/o/ ضلو roh. 

ضلو  /e/إىل  /ai/تغَت صوت ( ُ، كبتغيَت الصائت ادلفرد إىل الصائت ادلر ج. 

setan, ،ِ)  تغَت صوت/au/  إىل/o/  ضلوtobat. 

 اقتراحات . ب

فهناؾ احلاجة . فيما يتعلق بالعديد من ادلفردات الدخلية من العربية إىل اإلندكنيسية، ُ

 إىل تقدًن الًتمجة الشفوية ادلناسبة بأسلوب اللغة للمجتمع اإلندكنيسي.



 

 

ادلعلومات ادلتعلقة بادلصادر للكلمات الدخلية العربية، من األفضل أف  . كمن نقصافِ

يقـو مًتجم القاموس اإلندكنيسي الكبَت بتوفَت بعض ادلصادر سواء من ادلنطقة أك من 

 خارج إندكنيسيا.

حىت يسهل  . حباجة إىل صناعة القاموس للكلمات الدخلية من العربية إىل اإلندكنيسيةّ

 استخداـ ىذه الكلمات بالصحي .القارئ على فهم ك 
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