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 استهالل

ًة ِمْن  ﴾26﴿ ىْ أ ْمرِ  و ي سِّْر ىِل  ﴾25﴿ ىص ْدرِ  ال  ر بِّ اْشر ْح ىِل ق   " و اْحُلْل ُعْقد 
 ظيمصدق اهلل الع 1 " ﴾28﴿ ي  ْفق ُهواْ ق  ْوىِل  ﴾27﴿ِلس اِن 

 

 ا وْ مُ ل  عْ ي    نْ  أ  اًل و  أ   عِ وْ رُ الش   ل  بْ ق        مُ ت  ُم   مُ هِ يْ ل  ع   ب  اجِ و   ذْ إِ "

 2 "اتِ غ  الل   حِ ص  فْ أ  بِ  او ظُ فِ لْ ي   لِ      اتِ ف  الصِّ و   وفِ رُ احلُ  ج  اِر م   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .28، 27، 26، 25سورة طه آيات  1
فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام احلفاظ وحجة القراء ممد بن ممد بن ممد علي بن يوسف  قدمةمنظومة امل  2
 ه(.833-157رمحه اهلل تعاىل ) بن اجلزريا
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 مستخلص البحث
يف تعليم مهارة وعالجها . مشكالت التدخل الصويت من اللغة املادورية إىل اللغة العربية 2020، لطفي عزيز

. ن مادورااباميكاس يوأنيار لعلوم اللغة العربيةنبكلية دار العلوم بالدى الطالب اجلامعة الكالم 
، كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم املاجستري، قسم تعليم اللغة العربيةرسالة 

 الدكتورة، واملشرفة الثانية: املاجستري شهداء الدكتوراالسالمية احلكومية ماالنج. املشرف األول: 
 . املاجستري ةرفازكية ع

 تعليم مهارة الكالم.التدخل الصويت، عالج التدخل، اللغة العربية، : اللغة املادورية، الكلمات المفتاحية
يف كلية دار العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة العربية، حيث  يةشكلة التعليممتنطلق هذه الرسالة من  

التدخل الصويت من مشكلة يف عملية التعبري عن مهارة الكالم باللغة العربية  أومكاملة الطالب يف وجد ت
ومل العربية ادورية أثناء الكالم باللغة اللغة املادورية إىل اللغة العربية. فيستعمل الطالب بعض األصوات امل

   .صوت يف اللغة العربيةاألتلك وجد ت
التدخل الصويت لدى طالب اجلامعة أشكال  وابراز دراسة ظواهر (1: )فتهدف هذه الدراسة إىل

 دار العلوم بانيوأنيار ليستطيع طالب الكلية أن ينبه التدخل ويهتم أيضا مدرس اللغة العربية فيها يف كلية
حياوهلا  يتالتدخل ال مشكلة كيفية عالجبراز  إ (2؛ )الفصيحة سالمة من التدخل بصوت لغة العربية سويدر 

 .الكلية هذهاملدرس يف 
على منهج دراسة  يمن حبث وصفي حتليلاملدخل املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيفي 

 65عدده الطالب املستوى األول  كالمعملية   سلوب مجع البيانات وهي باستعمال املالحظةأمث . احلالة
اجرى الباحث  مث ،مث يستعمل الباحث مسجل الصوت لتسجيل كالمهم مث كتابة الظواهر التدخلنفرا، 
ة من يالتعليم الوثائقمث آداة  مع رئيس الكلية ورئيس اجلامعة واملدرس مهارة الكالم وعلم األصوات، املقابلة
 يف هذا البحث وهي التحليل من مليس و هوبرمان. ه الباحثيستخدم ذي. أما حتليل البيانات الاملكتبة

الب اجلامعة ن أشكال التدخل الصويت اليت وقعت لدى الطع (1تتكون من: ) نتائج هذا البحث
 /ə/صوت ب لعربيةا /a/استعمال حركة الفتحة ك  من استعمال احلركات العربية باحلركات املادوريةتتكون 

مث  ./Є/صوت  ائتة امللدورية وهيصتتغري إىل استعمال  العربية /i/املادورية مث من استعمال احلركة الكسرة 
تتكون من  . مث التدخل من استعمال الصوامتالصوامت املادوية لتعماسمن استعمال الصوامت العربية با

مث نطق الصوت  ،يعين بصوت اللغة املادورية /p/صوت الباء بصوت ثالثة عشر تدخال وهي من استعمال 
بصوت  الدال العربية مث نطق صوتصفة  بدون /d/ مث نطق صوت الدال /د/ بصوت، /s/الثاء /ث/ بصوت 

/t/ مث عادة التعبري الصحيح من املدرس إفيها هي من استعمال طريقة   أما عالج التدخل( 2) ؛املادورية
      وسائل الفيديوا مث الربامج داعية الناطق األصلي.استعمال يكرر الطالب. مث 
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ABSTRAK 

Lutfi Aziz, 2020, Masalah Interferensi Fonologi Bahasa Madura ke dalam Bahasa Arab 

Mahasiswa dan Solusinya dalam pembelajaran maharah kalam Di Sekolah 

Tinggi Ilmu Bahasa Arab STIBA Banyuanyar Pamekasan Madura. Tesis, 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pasca sarjana Universitas Islam Negeri 

Malang, Pembimbing : (1) Dr. H. Syuhadak, M.A. (2) Dr. Zakiyah Arifa, M.Pd. 

Kata Kunci: Bahasa Arab, Bahasa Madura, Interferesi Fonologi, Solusi Interferensi.    

Dalam pembelajaran bahasa kedua banyak terjadi permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi oleh para siswa ataupun para pengajar bahasa tersebut, salah satu masalah 

yang terjadi pada sekolah tinggi ilmu Bahasa Arab Banyuanyar berupa interferensi 

fonologi, interferensi tersebut terjadi ketika mahasiswa melakukan praktek atau 

berkomunikasi dengan Bahasa Arab. Misalnya dalam penggunaan fonem-fonem bahasa 

madura dalam melafalkan fonem-fonem Bahasa Arab, fenomina tersebut termasuk pada 

kesalahan berbahasa. Berangkat dari permasalahan yang sudah diurai di atas, maka menjadi 

penting untuk dianalisis dan dikaji tentang bentuk-bentuk interferensi fonologi pada 

mahasiswa STIBA, serta bagaimana solusi dan upaya yang dilakukan oleh guru dan 

kampus untuk mengatasi masalah interferensi fonologi tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengungkap bentuk-bentuk interferesni 

fonologi yang yang terjadi pada mahasiswa STIBA Banyuanyar sehingga menjadi 

perhatian dalam belajar dan mempraktekkan keteramplan berbicara dengan menggunakan 

Bahasa Arab serta menjadi perhatian juga bagi para guru dalam mengajarkan keterampilan 

bahasa arab pada mahasiswanya; (2) yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh para guru 

ataupun kampus dalam mengatasi permasalahan interferensi fonologi yang terjadi pada 

mahasisawa STIBA Banyuanyar. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif serta 

jenis penelitian studi kasus tentang masalah interferesni fonologi bahasa madura dan 

bagaimana solusinya dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Pengumpulan data 

melalui obeservasi serta wawancara dan dokumentasi dengan teknik menyimak berulang 

ulang serta mencatat interferensi fonologi pada mahasiswa sebanyak 65 mahasiswa dari 

tiga kelas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman. 

Adapun temuan dalam penelitian ini yaitu: (1) tentang bentuk bentuk interferesi 

fonologi yang terjadi pada mahasiswa STIBA yang pertama dalam penggunan vokal 

Bahasa Arab /a/ menjadi vokal /ə/ dan vokal /a/ panjang menjadi vokal pendek, serta 

penggunaan vokal /i/ mejadi vokal madura /Є/. yang kedua dalam penggunaan konsonan 

yaitu konsonan Bahasa Arab /b/ menjadi konsonan /p/, konsonan /ts/ menjadi /s/ dan 

konsonan /q/ menjadi konsonan /k/ dan lainnya, bentuk interferensi fonem konsonan 

terdapat tiga belas penggunaan konsonan bahasa Madura dalam berbicara menggunakan 

Bahasa Arab; (2) upaya-upaya yang dilakukan oeh duru dan kampus atau solusinya yaitu 

pertama dalam penggunaan metode pembelajaran dengan memperdengarkan dan 

membiasakan mahasiswa mendegarkan dan menirukan bagaimana cara pelafalan dan 

penggunaan bunyi bahasa arab secara benar sesui dengan kaidah ilmu ashwat, serta 

meminta siswa mengulanginya. Yang kedua pemanfaatan video-video percakapan orang 

arab asli, yang ketiga adanya pembelajaran khusus tentang Ashwat Bahasa Arab dan kuliah 

tamu dengan pemateri orang Arab Asli.   
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ABSTRACT 

Lutfi Aziz, 2020, The Problem of Madura Language Phonology Interference into Arabic 

Language Students and the Solution in learning speaking skills at  Arabic 

Language School STIBA Banyuanyar Pamekasan Madura. Thesis, 

Postgraduate Arabic Language Education Study Program, Malang State Islamic 

University, Advisor: (1) Dr. H. Syuhadak, M.A. (2) Dr. Zakiyah Arifa, M.Pd. 

Keywords: Arabic language, Madura Language,  Phonological Interference, It Solutions. 

In the second language learning problems occur many of the problems faced by 

students or language instructors, one of the problems that occur in Banyuanyar Arabic 

Language High School is phonological interference, the interference occurs when students 

practice or communicate with Arabic. For example in the use of Madurese phonemes in 

reciting Arabic phonemes, the phenomina is included in language errors. Departing from 

the problems outlined above, it becomes important to analyze and study the forms of 

phonological interference in STIBA students, as well as the solutions and efforts made by 

teachers and campuses to overcome these phonological interference problems. 

The purpose of this study is : (1) to uncover the phonological interfering forms that 

occur in students of STIBA Banyuanyar so that they become a concern in learning and 

practicing speaking skills using Arabic and also become a concern for teachers in teaching 

Arabic language skills to their students; (2) namely how the efforts made by the teachers 

and the campus in overcoming phonological interference problems that occur in students 

STIBA Banyuanyar. 

This study uses a qualitative approach with descriptive methods as well as the type 

of case study research on the problem of Madura language phonological interfering and 

how the solution is in learning speaking skills. Collecting data through observation as well 

as interviews and documentation with repeated listening techniques and recording 

phonological interference in 65 students from three classes. Analysis of the data in this 

study used the Miles and Huberman method. 

The findings in this study are : (1) about the forms of phonological interference 

that occur in the first STIBA students in the use of Arabic vowels /a/ become vowels /ə/ 

and vowels /a/ long become short vowels, and the use of vowels /i/ to be Madura vowel 

/Є/. the second in the use of consonants namely Arabic consonants /b/ become consonants 

/p/, consonants /ts/ become /s/ and consonants /q/ become consonants /k/ and others, forms 

of consonant phoneme interference there are thirteen uses of Madurese consonants in 

speaking in Arabic; (2) the efforts made by teachers and schools or the solution, namely 

first in the use of learning methods by listening to and accustoming students to listening 

and imitating how to pronounce and use Arabic sound correctly according to the rules of 

ashwat science, and asking students to repeat it. The second is the utilization of native Arab 

conversation videos. the third is a special study of Ashwat Arabic and a guest lecture with 

native Arabic speakers. 
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 الشكر والتقدير
واملرسلني ني يبسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت النب

 لقيامة وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد.صاحب الشفاعة يف يوم ا
هنا يريد الباحث أن  يسر الباحث انتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري،

يقدم من صميم قلبه العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعد على كتابة 
 هذه الرسالة، وهم :

، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج أ. د. عبد احلارس .1
 على إتاحيت الفرصة لطلبب العلم يف هذه اجلامعة املباركة.

اديناتا، رئيس قسم غكلية الدرسات العليا ود. ولدانا ور   ةأ. د. أمي سنبلة، عميد .2
االنج، ملا قاما تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مب

 به من إدارة الكلية والقسم.
، املشرف األول والثاين على هذا البحث ةزاكية عارف الدكتورةشهداء و  الدكتور .3

 تهالذين وجها الباحث وأرشده وأشرفا عليه بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتاب
املعلومات كرئيسة املناقشة اليت ترشدين يف إعطاء أمي ممودة املاجستري   الدكتورة .4

 واملداخالت اجليدة يف كتابة هذا البحث
كمناقش األول الذي يرشدين يف إعطاء املعلومات املاجستري   طاسعبد الب الدكتور .5

 واملداخالت اجليدة يف كتابة هذا البحث
 كياهي مشس العارفني مدير معهد دار العلوم بانيوأنيار الذي أرشدين   .6
 رئيس كلية دار العلوم بانيو أنيار لعلوم اللغة اللغة العربية.كد. عبد املكيت،   .7
مجيع األساتذة واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا  .8

 حث ذكره.اومن اليستطيع الب احملبني ني واألصدقاءماحملت 
هذا، وأسأل اهلل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، ويكون هذا البحث نافعا ومفيدا 

  للجميع، آمني.
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 األول فصلال

 والدراسات السابقة اإلطار العام
 مقدمةأ. 

قد يرتكب  يف حال التعلم أو غريه عندما يتكلم الفرد اللغة الثانية أو اللغة األجنبية
األخطأ اليت ال تقعها املتكلم األصلي أو الناطقني هبا. فبعض من اخلرباء يرون أن سبب 

 قال هذه الظاهرة بالتدخل.من األخطاء يعود إىل تأثري اللغة األوىل. في

التدخل  هإحدى املباحث فيفمباحث كثرية يتكون من جتماعية علم اللغة اإل
 ،تكلم باللغتنيي الذين فرادهو األ ثنائية اللغة قصود منفامل. الذي يقع يف ثنائية اللغة اللغوية
 (اللغة األوىل) مة األاللغ يعين جنبية مسي بثنائية اللغة ألنه يتكلم باللغتنيتعلم اللغة األفمن ي

بالقول السابق سة بمنا 3.اللغة ها املتعلمدرسياللغة الثانية اليت ي مبعىن أ ةهدفستواللغة امل
إىل  األملغة األوىل أو تتأثر اللغة  أحيانا يف متكلم واحد تقابل اللغتنيتإذا  وأقوال اللغويني

غة لال يف عناصرلابعض و تتغري أ حىت تقتصر اللغة اهلدفللغة الثانية اأي  ةهدفستلغة امللا
و أواألصوات واملعاجم  أو النحوي من ناحية القواعدالتدخل  ذلكع قو اهلدف رغم أن 

ة ويتدخل اللغالأن الذي نقله طيب وحسنة احلميدة "  "Weinreich"فانريخ  كماالصريف.
 غوستنيأ و أما خري ."وقعت يف استعمال اللغتني متبادلني من أفراد واحد يف حياة اجملتمع

   4أن استعمال اللغتني يتأثر التدخل يف استعمال تلك اللغة.أكد بقوهلما 

يف تعلم اللغة الثانية واكتساهبا قال أيضا د. هداية إن لغة األم تؤثر تأثريا بارزا 
 بصفة عامة، فالعادات اللغوية املوجودة بلغة األم واليت تتشابه مع عادات اللغة اهلدف

لمها واكتساهبا، أما العادات اللغوية اليت ختتلف يف لغة األم يتوقع سهولة تع "اللغة العربية"
                                                           

. ) األكادميية للدراسات اإلجتماعية و االنسانية بقسم اللغوي بني العامية و الفصحى يف املدرسة اجلزائرية أزمة التداخلأمحد برماد.   3
 (.2018، جانفي 19داب و اللغات. العدداأل

4 Toyyib, Hasanatul Hamidah. Interferensi Fonologis Bahasa Arab Analisis Kontrastif Fonem 

Bahasa Arab Terhadap Fonem Bahasa Indonesia pada Mahasiswa Universitas al-Azhar bukan 

Jurusan Bahasa Arab. Jurnal Al-azhar Indonesia seri Humaniora, Vol. 4 No. 2. 2017. 
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فاللغة األم تأثريان: أحدمها إجيايب ويتمثل يف  5غة اهلدف يتوقع صعوبة يف تعلمها.عن الل
تيسري تعلم اللغة اهلدف، واآلخر سليب ويتمثل يف النقل والتشويش من اللغة األم إىل اللغة 

 اهلدف.

هو أن التدخل اللغوي  الذي نقله عفيف الدين دميايت د العزيز العصليعب يرى مث
و أ وقواعدها إىل اللغة الثانية يف الكالم أو الكتابة (األماألوىل )لغة نظمة لغته نقل املتعلم أ

يعيق عملية تعلم اللغة الثانية. كأن يقدم متعلم العربية الذي ، نقال سلبيا يف مهارة أخرى
 6.متأثرا بلغة األم "املضاف إليه على املضاف"أو  "الصفة واملوصوف"ونيسية دنالناطق باإل

كون تاهر و عن هذه الظ الدراساتف .يف نطق احلروف العربية ملتعلم اللغة العربيةلك ذك
حث ا. مناسبة مبا ذكر الباالحنراف فيها لكي يتجنب املتعلم اللغة العربيةجدا جدا،  امهم

ة يرتكب األخطاء من ناحية الصوتية املادوريبية يف والية اللغة العر ن املتعلم أيف السابق ب
  .عربيةيف تعليم اللغة ال الصعوبات األخطاءسبب تة األم، هذه كلها املؤثرة باللغ

ة من أكثر اللغات انتشارا يف العامل، يقد أشارت "الويكيبديا" إىل أن اللغة العرب
ألرضية فقد بلغ املتحدثني هبا ما يقارب فهي يتحدث هبا على نطاق واسع من الكرة ا

اللغة العربية إحدى أيضا  7،األوىل أو اللغة الثانية( مليون فضال املتكلم هي لغة 480)
 املعاهد، أيضا يف اجلامعات سائر البلدان يف العامل ويف كثري منباللغات اليت تدرس 

مدينة وخاصة يف  رامادو منطقة يف بالد اإلندونيسي السيما يف  ة املدارسسالمياإل
للغة العربية ألن فيها تعليم ا وندرسي الطالبأو املدارس امعة اجل في تلكباميكاسن، ف

ألن  يسالمدين اإلالخاص بالقرآن الكرمي واألحاديث النبوية وما يتعلق بعلوم وتدريس 
 هو س اللغة العربيةيتدر  اهلدف من ، لذلكالعربية هلا ارتباطا قويا بعلوم الدين اإلسالم

  .لقرآن واحلديث وما يتعلق هبمالفهم ا
                                                           

املؤمتر . صور مقتح قائم على أشكال التداخل اللغوي لبناء برامج تعليم اللغة العربية للطالب االروبينيتد. هداية هداية ابراهيم، 5
  الدويل الرابع للغة العربية.

 .101(، 2010ممد عفيف الدين دميايت، علم اللغة االجتماعية، )سورابايا: حقوق الطبعة الكحفوظة،  6

7 http://ar.wikipedia.org/wiki. 
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 كليةفمن إحدى املعاهد يف والية باميكاسن هو معهد دار العلوم بانيوأنيار، فيها  
يف والية باميكاسن سوى  امعاتإحدى اجل يهو علوم بانيوانيار لعلوم اللغة العربية دار ال

 ةكلية خاص  وهي، غري ذلكو  جامعة اإلسالمية مادوراسالمية احلكومية مادورا و جامعة اإل
التعليمية أو يف اتصال يف عملية  فيه اللغة العربية طالباليستعمل ف 8.ةاللغة العربي لعلوم

باألخر، إال يف بيتهم ويف عملية التعليم الكتاب التاث ملن يسكن يف املعهد، ألهنم 
. ا من األستاذيستعملون اللغة املادورية يف اعطاء املعاين الكتب ويف استماع بيان شرحه

م اللغة العربية وآداهبا بكلية دار العلوم لعلوم اللغة العربية مناسبة مبا ذكر أن الطالب قس
أن  "Wenrichفانريخ " قول" من اانطالق، اللغتني وابثنائية اللغة ألهنم يستعملمسي أيضا 

 9،"جملتمعالتدخل اللغوية وقعت يف استعمال اللغتني متبادلني من أفراد واحد يف حياة ا
أو اللغة األوىل لدى الطالب قسم  ةاملادوري وية الصوتية من اللغةالتدخل اللغ أيضا ظهرف

 .لعلوم اللغة العربية نيارأبانيو دار العلوم  كليةباللغة العربية وآداهبا 

من  وجماالهتا إما أي جوانبها التدخل اللغوية م إىل اللغة اهلدف أوتأثري اللغة األف
على األكثر التدخل اليت ذكرت يف السابق،  وية أو املعجميةة، الصرفية، النحناحية الصوتي

طالب قسم اللغة العربية . فلدى غتني يف متكلم واحدلحني تتقابل الاللغوية قد وقعت 
 التدخل من ناحية السابقة ألهنم كلية دار العلوم بانيوانيار لعلوم اللغة العربيةب آداهباو 

 .يف الفصل أو خارجه يف عملية التعليمية ةالعربي غةالل ونيستعمل

 على الذي وقعة إىل اللغة العربية املادوريمن اللغة اللغوية التدخل  نوع بعض منف
 التدخل وه لعلوم اللغة العربيةبكلية دار العلوم بانيوانيار  آداهباطالب قسم اللغة العربية و ال

هاا كم  وهي ،النحوية . "أنا نعس جدا""أنا تعب" أو ارة بعب الطالب يف اجلمل اليت عربر
فمقصود الطالب ة إىل اللغة العربية. املادوريتمجة مباشرة من اللغة عبارة م هي عبارةال هذهف

الضمري اسم  تكيببأي يف تعبري عن مشاعرهم مسية إ مجلة استعماليف تلك العبارة هو 
                                                           
8 Pedoman Akademik Mahasiswa STIBA Banyuanyar.  
9 Akhmad Sofyan, Beberapa Keunikan Linguistik Bahasa Madura. Humaniora,Vol 19, No, 3. 

2007. 
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 ,engkok lessoh/ 10وريةاللغة املادباستعمال التكيب يف  تلك اجلملالفاعل ولكن اسم و 

engkok ngantok/ تصال اليوميةاال عملية ن يفو املادوريعبارة اليت يعربوهنا  هي العبارة هذهف 
 إىل اللغة العربية ةاملادورياللغة مباشرة من  امعةويتمجون الطالب اجلفيعربون  .آخرمع فرد 

مع أن يف اللغة ، دفةة املستهأو اللغ اللغة العربيةالنحوية يف تركيب  بدون اهتمام القواعد
ناسبة بالقواعد املالصحيحة العبارة ف. لكلمةتركيب اكيفية ب ةمتعلق ةمصوص قواعد العربية

إىل اسم الفاعل حىت  " تعب ونعس"الفعل  صريفبت تاعب وأنا ناعس"" أنا  هي النحوية
  .املبتدألتناسب مع موقعها يف اجلملة وهي اخلرب من  ا فاعالتكون كلمة الفعل امس

طالب قسم اللغة  نطقيف ،الصويت التدخلأخر هو  وعن من اللغويالتدخل  مث
" مثل يف تعبري كلمة "جاءك  ةاملادورياللغة  أصواتتة باستعمال ئاحلروف الصا آداهباالعربية و 

م سوف جند بأهن اليت يعربوهنا الطالب  أصوات تلك الكلمة للإذا حنن حن هذا أو هذه""و
أصوات تلك الكلمة هي أصوات  صنيففت 12 [eل ]بالكتابة مث أو ə/11/ بصوت نطقوني

 تاصو أهذا التعبري باستعمال  ،(ةمدور  غريمتوسط، و مركزية و )قع اللسان و صائتة حسب م
اللغة تعبري تلك الكلمة يف الصحيح  نطقال أما، ليس بأصوات اللغة العربية ةاملادورياللغة 

مركزية، منحفظة، وغري اليت صفاهتا هي  /ə/ب س لي /a/حرف صائة باستعمال العربية 
 فهذه العبارة عن الواقعية يف كالم الطالب. 13.مدورة

أن الصوتيات هي القاعدة الضرورية يف التعليم اللغة فعلى برتيل ماملربج قال  أيضا
آليه التنفس وعمل املزمار حىت نعلرم التالميذ التصويت الصحيح، فالتنفس املدرس أن نفهم 

عيف والصوت األجش يزعجان املستمع ويرهقان املتكلم. وقد اكتشف كثري من الض
رسني الناشئني بشيئ من الدهشة عجزهم عن التدريس بكفاءة لعدم مقدرهم على املد

                                                           
10 Akhmad Sofyan, Beberapa Keunikan Linguistik Bahasa Madura. Jurnal Humaniora.  
11 Balai Bahasa Surabaya, Tata Bahasa Bahasa Madura. Departemen Pendidikan Pusat Bahasa, 

2008. 29-32 
12 Akhmad Sofyan, Fonologi Bahasa Madura. Jurnal Humaniora. Vol 22, No. 02 Juni 2010. 
13 Iswah Adriana, Ilmu Ashwat, surabaya: pena salsabila. 2013. 58. 
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حدى الصعوبات يف تعليم اللغة العربية العلمية بأن إ دراساتذكر يف ال 14.التكلم بكفاءة
واملدرس طالب لدى هي عدم الكفاءة  خاصة اونيسييف بالد إندلغري الناطقني هبا عامة و 

اللغتني املدروسني تتأثر اللغة بني ، فالفروق يف عناصر اعن عناصر اللغة العربية ومهاراهت
اللغة العربية. لذلك أمر يف تعليم الصوت الصعوبات يف تعليم اللغة األجنبية أيضا السيما 
اهلدف ألهنا  لغةم و ة املختلفة بني لغة األمهم للمدرس اللغة العربية أن يعرف عناصر اللغ

  تتأثر يف التدخل والصعوبات يف استعمال اللغة.قد 

إن تعود اللسان على النطق الصحيح يف اللغة العربية يدفع املؤدي أو املتحدث 
أيضا كما قال برتيل ماملربج  بأن الصوتيات هلا دورا هاما يف تعليم ق السليم. أيضا إىل النط

س اللغة ألجنبية، فبدون املعرفة التامة للنظام الصويت للغتني املعنيتني لن ينجح مدر اللغات ا
انطالقا مما سبق فإنه يتضح وجود  15اللغة يف تعليم تالميذه النطق السليم للغة اجلديدة.

 للغة األم يف أثناء تعلم اللغة اهلدف " اللغة العربية " وهذا ماهتتم بالدراسة احلاليةآثار بارزة ا
شكال التدخل اللغوي الناتج عن آثار اللغة األم يف اللغة اهلدف بالنسبة أحيث حتدد 

 رييدف .لعلوم اللغة العربيةبكلية دار العلوم بانيوانيار  دهباآطالب قسم اللغة العربية و لل
 هاعالجو  إىل اللغة العربية ةاملادورياللغة  صويت منالالتدخل مشكلة أن يبحث عن  الباحث
بكلية دار العلوم بانيوانيار  آداهباطالب قسم اللغة العربية و  لدى مهارة الكالمم يف تعلي

 .باميكاسن العربية اللغة لعلوم

 أسئلة البحث ب. 

اللغة  قسم بطال العربية لدى صوتنطق يف  املادوري الصويت أشكال التدخل ما .1
 ؟ ةالعربياللغة بكلية دار العلوم بانيوانيار لعلوم وآداهبا العربية 

                                                           
 .138اخلرطوم : مطبعة التمدن احملدودة. الصوتيات، برتيل ماملربج ترمجة د. ممد حلمي هليل،   14

 139-138الصوتيات. برتيل ماملربج ترمجة د. ممد حلمي هليل،   15
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تعليم مهارة الكالم لدى يف للغة العربية اإىل  املادوريالتدخل الصويت  عالجكيف  .2
 ؟ العربيةاللغة بكلية دار العلوم بانيوانيار لعلوم  وآداهبا اللغة العربية قسمب طال

 أهداف البحث ج. 

 يهدف هذا البحث إىل وصف وحتليل األمور التالية : 

 بطال العربية لدى صوتوقعت يف نطق ال يتال املادوري التدخل الصويتأشكال  .1
 .العربيةاللغة بكلية دار العلوم بانيوانيار لعلوم وآدهبا اللغة العربية  قسم

 بتعليم مهارة الكالم لدى طاليف للغة العربية املادوري التدخل الصويت  عالج .2
 .ةالعربياللغة بكلية دار العلوم بانيوانيار لعلوم  وآداهبا اللغة العربية قسم

 أهمية البحث د. 

 :نظرية وأمهية تطبيقية، ومها كما يليتتضح يف هذا البحث أمهيتان مها أمهية  

 مهية النظرية :األ .1
املعارف و  راز املعلوماتبيتوقع أن يفيد هذا البحث أمهية نظرية حيث يسهم يف إ

يف اصة خو تقابلية بينهما ة والعربية املادوريصوات اللغة أوالنظريات اجلديدة عن 
 وذلك عن طريق: عملية التعليم والتعلم اللغة العربية

نطق ة إىل اللغة العربية يف املادوريالتدخل الصويت من اللغة  أشكالإبراز  (أ
بكلية  وآداهبا اللغة العربية قسممهارة الكالم طالب العربية ويف  صوتال

 .العربيةاللغة دار العلوم بانيوانيار لعلوم 
إىل اللغة العربية يف تعليم مهارة  املادوريويت التدخل الص عالجإبراز   (ب

بكلية دار العلوم بانيوانيار  وآداهبا اللغة العربية قسمالكالم لدى طالب 
وبرناجما من مؤسسة كلية دار العلوم  طريقة و وسائال لعلوم اللغة العربية

 .بانيوأنيار
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 مهية التطبيقيةاأل .2
 ملتعلم اللغة العربية مفيداهذا البحث كون نتائج تأما األمهية التطبيقية هي لكي 

 وث العلمية األخرىو منطلقا يف حتديد مشاكل البح مرشدا ملدرس اللغة العربيةو 
ة علم األصوات يف اللغة العربية خاصعالقة بالتدخل اللغوية و  يذلعلوم  اوتطوير 

 .لغري الناطقني هبا العربيةتدريس اللغة يف  اجتديدو 

 حدود البحثه. 

احلدود املوضوعية، وهي  تحديد ثالثة جوانب فيما يتعلق بالبحثبالباحث لقد قام 
 كما يايل:واحلدود املكانية، واحلدود الزمانية. فتفصيلها  

 احلد املوضوعي  .1
 ةاملادوريمن اللغة الصويت  حدد الباحث موضوع هذا البحث من ناحية التدخل

لدى الطالب  ارة الكالمهمتعليم  طريقة و وسائيل يف هاعالجو اللغة العربية  إىل
مبعىن نطق صحيح عن  يالصوت بالسالمة أ ق، ألن النطقسم اللغة العربية وآداهبا

 أو كما قاله برتيل أصوات اللغة العربية هو بعض من أهداف تعليم مهارة الكالم
ماملربج يف كتابه بأن العامل الصويت يعمل بغية أن يصل إىل فهم أفضل للغة 

 16.الكالم
 كاين احلد امل .2

 نيارأدار العلوم بانو  كليةبوآداهبا اللغة العربية  قسمحدد الباحث فالبحث أما مكان 
، وآداهبا تعليم اللغة العربيةجامعة مصوصة يف تعميق و ألهنا  لعلوم اللغة العربية

طالب معهد دار لأيضا تعلم اللغة العربية و يف  له رغبة قويةن مل مصوصةفهذا 
 .مادورا باميكاسن سالميالعلوم بانيوانيار اإل

 

                                                           
 . 137اخلرطوم : مطبعة التمدن احملدودة. الصوتيات، برتيل ماملربج ترمجة د. ممد حلمي هليل،   16
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 احلد الزماين .3
ملدة ثالثة أشهر وهي من يف مجع البيانات وحتليلها  زمان البحث حدد الباحث

  .م2019 ديسيمبري آخرإىل  أكتوبري أول شهر

 و. تحديد المصطلحات

لواردة يف البحث واليت ينبغي حتديد املصطلحات ا جمموعة من حدد الباحثلقد 
 :ما يأيتومن أمهها  ،معناها

هي عبارة عن الصعوبات واألشكاليات اليت تتعلق بعملية تعليم اللغة :  املشكلة .1
العربية. كما قال عبد السالم على أهنا موقف جديد ومميز يواجه الفرد، أي معناه 

 17.صعوبات تعتض االنسان عند قيامه بعمل ما يطلب حوال للوصول إىل اهلدف
، والدخول بعضها يف بعض. التشبهر معناه : أن التدخل األمو  تدخل اللغويال .2

من التدخل يتهم بانزالق الكالم ومل تكون هذه القضية متاجا بالنسبة  مو فهفم
إىل أن اللغة واحدة الدخيل وقد تكلم كثري األجداد عن هذا حىت كانت قضية 

خل وهي كون التد 18التدخل اللغوي سيدخل يف قضية الدخيل بسري التطور اللغة.
إىل لغة أخرى دون عكسها إذن إذا حنن نقول بأن القوانني من اللغة القصور 

ة املادورية إىل اللغة العربية فيفهم بأن دخول النظام اللغة املادوريالتدخل من اللغة 
   19.ةاملادوريإىل اللغة العربية دون من اللغة العربية إىل اللغة 

متعلم اللغة الثانية ونتيجتها األخطاء يف النطق اليت وقعت يف هي :  تدخل الصويتال .3
لسليب للنظام الصوت اللغة الثانية. وينتج عن هذا النوع من التدخل نطق اللفظ ا

 .غري مألوف لدى ناطق اللغة الثانية األصليني

                                                           
 .49جامعة امللك سعود. مشكالت التداخل اللغوي يف تعليم العربية لغري الناطقني هبا، اسحاق ممد أمني.  17

18 Suwito. Pengantar Awal Sosiolinguistik: Teori Dan Problema, Surakarta: Henary cipta. Hlm: 54 
األكادميية للدراسات اإلجتماعية و االنسانية بقسم  أزمة التداخل اللغوي بني العامية و الفصحى يف املدرسة اجلزائرية.أمحد برماد.  19
 .داب و اللغاتاأل



9 

 

 
 

جمموعة من العمليات اليت يقوم هبا الفرد مستخدما املعلومات  : عالج املشكلة .4
 ل إىل حل املشكلة.واملعارف اليت سبق تعلما بشكل جيد للوصو 

املهارة األساسية بعد مهارة اإلستماع، وتشتمل مهارة الكالم هي  : مهارة الكالم .5
ة تتطلب مهارة الكالم على احملادثة والتعبري الشفهي، ويعد الكالم مهارة إنتاجي

من املعلم القدرة على استخدام األصوات الصحيحة بدقة والتمكن من الصيغة 
 .عما يريده املتكلم عبارة ستطيعياجلمل حىت النحوية ونظام ترتيب 

تعليم اللغة العربية ل ةخاصجامعة ي : ه كلية دار العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة العربية .6
املهارات األربعة لدى طالب املعهد دار العربية و اللغة الكفاءة وتعميق ولتطوير 

فكلية دار  لغة العربية.اهلمة يف تعليم الالذي لديهم  و خارجهأ بانيوانيارالعلوم 
العلوم بانوأنيار لعلوم اللغة العربية هي إحدى اجلامعات اليت تكون يف منطقة 

اللغة تعليم إىل تركز  قد ألهنا لكنها جامعة متميزة باجلامعات األخرى ،مادورية
 .فحسب ، إذا فيها قسم اللغة العربيةدون آخر فحسب وآداهبا العربية

 السابقة اتالدراسز. 

 كالتايل:  اسات السابقة املتعلقة هبذا البحثدر ال

. التدخل اللغوي الصويت من اللغة اجلاوية (2015) ،محيدي مهزة وحسن بصري .1
. حبث الباحث يف جتمع كادوجنرجيا جيالجبمب نطق اللغة العربية والسونداوية يف

ية هذا البحث عن التداخل اللغوية من ناحية الصوتية من اللغة اجلاوية والسنداو 
فوجد الباحث يف حبثه بأن التداخل وقعت يف جمتمع  يف نطق اللغة العربية،
بية. فالفرق بني هذا ثين عشر التداخل يف نطق اللغة العر إكادوجنرجيا على األقل 

البحث هو جهة اللغة اليت تتداخل إىل اللغة الثانية، فيها التداخل من اللغة اجلاوية 
ة من ناحية الصوتية املادوريالبحث من اللغة والسنداوية أما التداخل يف هذا 

 والنحوية اىل اللغة العربية من مهارة الكالم أعضاء املركز اللغة العربية.



10 

 

 
 

ندونيسية إىل . التداخل اللغوي النحوي من اللغة اإل(2017) ،ليزارفريوز أفري يس .2
العصري كنتور  اللغة العربية يف احلوار باللغة العربية لدى الطالبات مبعهد دار السالم

ل الذي الثاين للبنات، جناوي جاوى الشرقية. ذكرت الباحثة يف حبثها بأن التداخ
اللغة العربية. حصلت  ندونيسية إىلاللغة اإلوقع من ناحية النحوي أي النظام من 

الباحثة يف حبثها بأن الطالبات يف ذلك املعهد يستخدم التمجة من اللغة اإلندونيسية 
ربية مباشرة، أو باتباع القواعد اللغة االندونيسية، مث استخدام منهج إىل اللغة الع

دام اسم ضمري. و العوامل خيتلف بنظام يف اللغة العربية مث استخترمجة احلرفية الذي 
املتأثرة للتداخل للطالبات عدم استيعاب املفردات العربية، مث نقصان كفاءهتن يف 

املعلم اللغة العربية. و وجه االختالف بني  هذا تكلم اللغة العربية وعدم التنبية من 
ندونسية إىل اللغة البحث وحبثها هي من ناحية اللغة بأن التداخل من اللغة اإل

اللغة العربية يف مهارة  ة إىلاملادوريعربية أما يف هذا البحث التداخل من اللغة ال
ونيسية لذلك تتفرق دنة مع اللغة اإلاملادوريالكالم. فقد يفرق القواعد يف الللغة 

 أيضا مضمون هذا البحث.
ندونيسية يف مهارت اللغوية التدخل النحوي من اللغة اإل .(2016)رمحة الفائزة،  .3

نشاء مبعهد اجلامعة واليسوغوا للبنات سنة )دراسة حالة يف مادة اإل
فيها يبحث عن املظاهر املتعلقة بالتدخل اللغوي النحوي يف (. 2015/2016

غو. ذكرت الباحثة يف هذا البحث على أن الطالب على االحسن معهد واليسو 
نشاء يف مادة اإلهارة الكتابة باجليد، لكن وجدت الباحثة بأن الطالب أن ميلك امل

وىل. كمثل يف استعمال م أو لغة األيستعملون القواعد النحوية املوجودة يف لغة األ
ي مشكلة التدخل النحوي من مسية والفعلية. أما لعالج تلك املشكلة أاجلملة اإل

يسي إىل اللغة العربية يف مادة انشاء وهي جتديد و االهتمام يف صناعة اللغة االندون
نشاء. مثل يف ترتيب املادة إو اعداد التدرس مهارة الكتابة أة مادة حطة الدرس أ

الف بني حبثه وهذا تنشاء من املادة السهولة إىل املادة السهلة. و وجه االخاإل
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 حبث يف وجه التداخل بأن هذا البحث من ناحية الصوتية أما من حث هيالب
أو من الناحية القواعد  ويةمن ناحية النح هي تركز التدخل رمحة الفائزةالذي كتبته 

 .النحوية اليت يستعمل يف مادة إنشاء. يعين يف مهارة الكتابة
غة موضوع حبثه هي التدخل اللغوي من الل .(2017) ،سلطان اجلاموس .4

احملادثة اليومية لدى طالب املعهد دار التوحيد  اإلندونيسية إىل اللغة العربية يف
فقد حصل احبث يف هذا البحث بأن النوع التدخل على اطالب املعهد ماالنج. 

املؤثرة  دار التوحيد من نوع التدخل الثقايف واملفردايت واألسلويب والصريف. فالعوامل
يف الغة العربية  ة هي عدم الكفاءة لدى الطالب اجلامعةيف يف مادثة الطالب اليومي

أي يف احملادثة باللغة العربية. فوجه الشباه مع هذا البحث هي تبحث عن التدخل 
اليت وقعت يف متعلم اللغة العربية. أما وجه اإلختالف هو من الناهية اللغة األوىل 

  يف هذا البحث من اللغة املادورية.ة يف حبثه هي اللغة اإلندونيسية أما بأن اللغة املتأثر 
  (1/1) :جدوال

 بني البحوث السابقة هبذا البحثاالختالف أوجه التشابه و 

 وجه االختالفأ ابهشتوجه الأ حبثه اسم الباحث وموضوع
محيدي مهزة وحسن بصري 

 موضوع حبثه هي .2015
التداخل اللغوية الصوتية من اللغة 

لغة اجلاوية و السونداوية يف نطق ال
العربية مبجتمع كادوجنرجيا 

 جيالجب

اه يف هذا البحث هو بوجه الش
البحث عن التدخل  جمالمن 

ناحية التدخل من اللغوية مث 
ناحية الصوتية مث  وهي

البيانات من ناحية نطق 
اليت غة العربية لاحلروف ال

 جمتمع كادوجنرجياصدرت من 
جيالجب ليس من املتعلم 

 اللغة العريب

ة ف هو من ناحيفوجه االختال
أما اللغة اليت سيبحث الباحث. 

يف حبثه وهي من اللغة 
السونداوية واجلاوية، أو اللغة 

يف هذا البحث األم لديهم. أما 
عن التدخل الباحث يبحث 

من اللغة املدوية إىل اليت وقع 
الطالب كلية  لدى اللغة العربية

دار العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة 
  العربية



12 

 

 
 

 أوجه االختالف أوجه التشابه ضوع حبثهاحث ومو اسم الب
. 2017فريوز أفري يسليزار  

التداخل اللغوي النحوي من اللغة 
االندونيسية إىل اللغة العربية يف 
احلوار باللغة العربية لدى 
الطالبات مبعهد دار السالم 
العصري كنتور الثاين للبنات، 

 جناوي جاوى الشرقية.

حث فوجه الشباه يف هذا الب
و يف هي تبحث عن التدخل أ

جمال علم اللغة االجتماعي 
اليت وقعت يف تعليم اللغة 

 العربية 

أما وجه اإلختالف يف هذا 
البحث هي ناحية التدخل ففي 
هذا البحث يبحث عن التدخل 
من ناحية الصوتية. أما يف 

فريوز أفري البحث الذي كتبه 
هو التدخل من ناحية   يسليزار
 النحوية

. التداخل 2016، لفائزةرمحة ا
النحوي من اللغة االندونيسية يف 
مهارت اللغوية )دراسة حالة يف 
مادة االنشاء مبعهد اجلامعة 
واليسوغوا للبنات سنة 

2015/2016.) 

هي هذان يبحثان  الشباهوجه 
و املظاهرة أعن التدخل 

تعلم م الذي وقع لدىالتدخل 
 .جنبيةاللغة األ

ة تدرس هي اللغفاللغة اليت 
وهي ايضا كللغة  العربية

املستهدف أو اللغة الثانية 
 لديهم

 وعأما وجه االختالف من ن
التدخل بأن يف هذا البحث يف 

من  . أما يف حبثنطق احلروف
الكتابة. كذلك ناهية مهارة 

لغة لاللغة اليت تتدخل وهي من ا
ندونيسية إىل اللغة العربية. اإل

ففي هذا البحث من اللغة 
 ة املادوري

. 2017سلطان اجلاموس 
موضوع حبثه هي التدخل اللغوي 
من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة 
العربية يف احملادثة اليومية لدى 
 طالب املعهد دار التوحيد ماالنج

الشباه مع هذا البحث  فوجه
هي تبحث عن التدخل اليت 

 وقعت يف متعلم اللغة العربية

أما وجه اإلختالف هو من 
ألوىل بأن اللغة الناهية اللغة ا

لغة املتأثرة يف حبثه هي ال
اإلندونيسية أما يف هذا البحث 

 من اللغة املادورية. 
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 الثاني فصلال

 اإلطار النظري

 المبحث األول

عالقة اللغة واجملتمع.  فيه تبحثجتماعي هو فرع من علم اللغة، علم اللغة اال
جتماعية. اإلكلمة كلمة اللغة و   يعىنجتماعية يتكون من كلمتني املتفرقتني فعلم اللغة اإل

اللغة تبحث  ، أمااألفراد يف اجملتمعجتماعية يبحث عن األفراد يف اجملتمع أو حياة اإلعلم ف
 ذكره عبد اخلري يف أحد كتابه املشهور بعلم اللغة اإلجتماعية أن 20.ما يتعلق باللغة نفسها
عوامل الاألفراد يف اجملتمع و بغة ة اللعالق فيهيبحث  ،فرع من علم اللغة علم اللغة االجتماعي

 22وحدسون يعرب بأنه دراسة اللغة يف عالقتها باجملتمع. 21نفسها. تعلقة مبتكلم اللغةامل

 تعريف التدخل اللغوي  .أ

التدخل اللغوي هو مشكالت اللغوية اليت سيواجها دارس اللغة الثانية، فاملقصود  
لى تغري النظام فيها. قد عرف تلثانية بسبب نقل عناصر اللغة األوىل إىل اللغة ا التدخلب

ر صثنائي اللغة بلغتني فيستخدمون عنا مصطلح التدخل اليت وقع يف(  1953) 23يخنر فا
 اللغة األم يف اللغة اهلدف يف بعض األحيان. 

ميول الناطق باللغتني إىل اخلطأ يف استعمال لغة  ين التدخل هأيقول الوسيلة  
قع هذا التدخل من اللغة األم أو اللغة األوىل للغتان. وقد و واحد الذي يسبب بتوعاب ا

أيضا عبد العزيز "التدخل هو نقل املتعلم أنظمة لغته األم  كما قال  إىل اللغة الثانية.
وقواعدها إىل اللغة الثانية يف الكالم أو الكتابة، نقال سلبيا يعيق عملية التعليم اللغة 

                                                           
20 Muhammad Nurkholis. proses Alih kode. campur kode dan interferensi dalam percakapan bahasa 

Arab ( studi Kasus di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam). Tesis UIN Sunan kalijaga. 
21 Abdul Chaer, Sosiolinguistik, ( Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2010). Hlm. 4. 

 .12(. 9901)قاهرة: عامل الكتب. علم اللغة اإلجتماعي. د هدسون ترمجة د. ممد عياد،  22
 أول من يعرب مصطلح التدخل يف وقوع أثر اللغة األىل لدى ثنائي اللغة.  23
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 باستعمالتكلم متعلم اللغة الثانية للغوي هو أن يلذا نلخص بأن التدخل ا 24الثانية".
نني اللغة اإلندونيسية يف اجودة يف اللغة األم. مثل استعمال القو و القوانني أو النظام امل

 استعمال اللغة العربية كما ذكر أيضا يف خلفية هذا البحث.

 تعيين التدخل اللغوي .ب

فإنه يعني بأربع  ة الثانيةتعلم اللغمإىل التدخل اللغوي الذي وقع لدى  اعتمادا
 وهي كما يلي:  خنريفاطرائق كما قاله 

نقل عنصر من عناصر لغة ما إىل اللغة األخرى، فمثاله إذا كان ترمجة الطالب  .1
 مباشرة من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية.

عن تسمية يون ندونيسمثاله ما قاله اإل تغيري املعىن أو الوظيفة بسبب كون النقل. .2
 انوية مبدرسة عالية.ثال مدرسة

استخدام عناصر اللغة الثانية املختلفة عن اللغة األوىل، مثاله متعلم يف اإلندونيسي  .3
 اليفرق بني املذكر واملؤنث.   ذيال

إمهال تركيب اللغة الثانية ألن المقابل يف اللغة األوىل، مثال يستعملون الطالب  .4
  ا بأن مصدرية.مندونيسي فعلني بدون تفصيلهاإل

 أنواع التدخل اللغوي .ج

 دالليا. مفرداتيا، حنويا، : صوتيا، صرفياوهي يتم التدخل يف مجيع املستويات اللغوية 

 التدخل الصويت .1

، قد حتدثت إحدى الظواهر اآلتية وهي 2 يف ل 1يف حالة التدخل الصويت من ل 
ندونيسية اإل /dندونيسي إىل نطق /ل اإلثمي د//متثل أخطاء نطقية. فمثال يف نطق صوت 

-شديد-مع أن بينهما خالفا جوهريا. فالعلماء العرب يصنفون صوت /د/ بأصول الثنايا
-حنكي-لثوي /dندونيسيون بصوت /مرقق. بينما يصف العلماء اإل-قلقلة-جمهور

                                                           
 .جامعة االمام ممد بن سعود السالميةطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. عبد العزيز بن إبراهيم العصلي،  24

248. 
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التدخل الصويت هو استعمال املتعلم اللغة الثانية نظام الصويت لذا كان  جمهور.-إنفجاري
 ي:األوىل، فمثال الواقعية عن التدخل الصويت وهي كما يل تهاليت تكون يف نظام لغ

ونطقهما دون متييز.  األوىلاعتبار فومنني يف لغة الثانية فونيما واحدا قياسا على لغة  (أ
" فمن هذه zينطق "ذ" و"ز" على فونيم واحد كأهنما "يون ندونيسناإل فمثاله

 اللثوية.-الذلقية /z/األمثلة نفصل بأن صوت الذال /ذ/ بني األسنانية أما 
مريكي الذي . مثال ذلك األ1فونيمني قياسا على ل 2اعتبار فونيم واحد يف ل (ب

 .1قياسا على وضعهما يف لغة /vو/ /fالعربية أحيانا / ف// يتعلم العربية ويظن
. مثاله يستبدل 1إىل فونيم املوجودة يف لغة  2وجود استبدال فونيم الصعبة يف لغة  (ج

أي /ه/ ألن لغتهم تستطيع أن تزوده  /hت /العربية بصو  /جنليزي حرف /حاإل
 ب /ه/ والتستطيع تزويده ب/ح/.

ضع النرب على كلمات . وهذا يؤدي إىل نقل موا2غة إىل ل 1ة نقل نظام النرب من لغ (د
من مقاطعها الصحيحة إىل مقاطع خاطئة. وهذا جيعل النطق غريبا أو غري  2اللغة 

 مفهوم.
. وهذا النقل يؤدي إىل نطق اجلمل يف اللغة 2إىل لغة  1لغة نقل نظام التنغيم من  (ه

 الثانية بطريقة تنغيم نظام اللغة األوىل، فهذا األمر يصبح غريبا أو غري مفهوم.
 التدخل الصريف .2

. مثال ذلك يف مجع 2يف ل 1هذا النوع من التدخل يعين أن يتدخل صرف ل 
الفعل من ماض إىل مضارع إىل أمر ونظام االسم وتثنيته وتأنيثه وتعريفه وتصغريه وحتويل 

ثال ذلك كلها من ماالشتقاق ونظام السوابق واللواحق ونظام الدواخل ونظام الزوائد. و 
اثنني "ن اللغة العربية و ندونيسي الذين يتعلمقول بعض الطالب اإل ناحية الصرفية هو

نظام هتتم ب م اليت ال. بدال من كتابان وكرستان تأثريا بلغتهم األ"اثنتني كراسة"و "كتاب
 خاص للتثنية.

 التدخل املفرديت .3
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. وأكثر أنواع الكلمات تدخال 2أثناء التحدث باللغة  1هنا التدخل كلمة من ل 
حوال، مث حروف اجلر وحروف التعجب مث الضمائر فعال مث الصفات مث األمساء، مث األاأل

 يف نطق السيارة. "يلموب ركبتكما يف عبارة اإلندونيسي "والتنكري.   وأدوات التعريف

 التدخل النحوي  .4

يف نظام ترتيب  1النحوي يتدخل نظام ترتيب الكلمات اخلاص باللغة  ليف التدخ
الطالبات "و "املدرستان بعيدة"ندونيسيني مثل قول بعض الطالب اإل .2 الكلمات يف اللغة

ين ثال متأثر . هذا امل"هذا الكتاب جديد"بدال من قول  "الكتاب هذا جديد". أو "جمد
 ندونيسية.بنظام ترتيب الكلمات يف اللغة اإل

 التدخل الداليل .5

بإلباسها معىن نظريها يف  2عن طريق تغيري الكلمة يف ل  2يف ل  1هنا تتدخل ل
" يف اللغة MTsندونيسيني مبعىن ". مثل املدرسة الثانوية العربية اليت قد يعطيها اإل1ل 
  25ربية.درسة االعدادية" يف اللغة العندونيسيني اليت تقابل معىن "املاإل

 عوامل التدخل اللغوي .د

اللغة األوىل إىل هناك سيبحث عوامل التدخل اللغوي الذي تتحكم يف كمية من 
 ما يلي : وهي ،اللغة الثانية

طبيعة املهمة اللغوية : إذا يطلب أن يتجم نصا من اللغة األوىل إىل الثانية ، هذا  .1
للغة اهلدف. يعىن أن بعض املهمة الى عم ل من اللغة األاملوقف يفرض عليه التدخ

 اللغوية تؤدي إىل طبيعتها إىل زيادة التدخل.
االستعمال املبكر : إذا اضطر الفرد إىل تكلم اللغة اهلدف قبل أن يتكمل ضغط  .2

 تعلمها هلا، فإن هذا املوقف جيربه الشعوريا على االستعانة باللغة األوىل.

                                                           
 .108-105(، 2010)سورابايا حقوق الطبعة احملفوظة.  ماضرة يف علم اللغة االجتماعية.ممد عفيف الدين دميايت،  25
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ميلك بعد رصيدا كافيا من القوانني اللغوية اليت ان الفرد الضعف الرقيب : إذا ك .3
فإن إنتاجه للغة الثانية  ،انيةتقوم بدور الرقيب على صحة استخدام اللغة الث

 سيتعرض للتدخل.
: ذكرنا سابقا أنه كلما اتسع الفرق بني درجة اتقان اللغة  2واللغة  1إتقان اللغة  .4

 زاد التدخل من اللغة األقوى إىل اللغة األضعف.األوىل ودرجة إتقان اللغة الثانية، 
الثانية يف درجة االتقان، فإن االحتمال مكانة اللغة : إذا تقاربت اللغة األوىل واللغة   .5

يبقى أن التدخل يسري من اللغة ذات املكانة املرموقة إىل اللغة ذات املكانة األدن 
 ألسباب نفسية واجتماعية.

لرغبة يف تعليم اللغة الثانية لكن : إذا كان الفرد الميلك ااملوقف من اللغة الثانية  .6
ته يف تعليمها مثال ألجل ظروف معينة يتعلمها بسباب من األسباب اليت أوجب

وكان يف الوقت ذاته متمسكا باللغة األوىل وخيشى التخلي عنها ألنه يعتربها رمزا 
تعلم اللغة الثانية وتراه يبالغ  لكرامته وثقافته وأصله وتراثه، يف هذه احلالة تراه يقاوم

 26.يف ابراز تأثري األوىل الشعوريا

 بية والمادوريةالمبحث الثاني األصوات العر 

 منطقة مادورية   .أ

املنطقة املادورية هي إحدى املنطقيات املوجودة يف بالد اإلندونيسي فاجملتمع يف 
نطقية األخرى اللغة املادورية اللغة املادورية استعمل بعض من السكان امليتصل بتلك املنطقة 
جاوى الشرقية ومسافته ذكر ويكيبيديا بأن موقع املادورية يف جانب الشرق من عموما. كما 

2km 5.168كثر من على األ
   27أربع مليون. حوايل السكان يف مدورى ةومجل  

 7.179.356كما ذكر يف السابق بأن عدد اجملتمع يف منطقة مدورا تقريبا 
. أما القبيلة (juta jiwa (sensus 2010) 2010.7.179.356ب التعداد سنة شخصا على حس

                                                           
 .110-109ماضرة يف علم اللغة االجتماعية، ممد عفيف الدين دميايت،   26

27 https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura#Kondisi_Sosial_Masyarakat 
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سلوب تكلمهم املباشرة عن شعورهم ومشهور جبهودهم يف العمل ويف أاملادورية مشهور ب
 28.انقاذ ماهلم

يضا بإختام الذات العظيم حيت وجد أشحصية اجملتمع يف والية مدورى مشهور 
يها "ليبر باكوس فويت طالغ ئي تيمباغ فويت ماته" هذه هي الكلمة املشهورة لدى اجملتمع ف

السكان مدورة يعىن إحتام الذات لسكان املادورية أكرب  و التعبرية املشهورة لدىالكلمة أ
من غريها. فلذلك شخصية اجملتمع املادورية مشهورة أيضا بشخصية شاقية. فهذه كلها 

ولكن إذا  رض فيه من حجر وحصى.مناسبة بان إقليم يف مدورى حارا جدا وحال األ
أن على األكثر السكان دورى باخالق فطبعا قد ذكر الناس الذي يزورن منتكلم عن األ

 املادورية ميلك حسن اخللق خاصة متعلقة باحتام الضيوف.

 جهاز النطق .ب

أصوات اللغة فالزم هبا م بكثري عن ما يتعلق جبهاز النطق اليت صدرت لقبل ما نتك
 ما يلي:يف ا متفصيلهاليت عن نقطتني مهمتني  امجيع ميكأن نعررف لد

تحرك وقليل منها قابل تال  ةمجيعها متحركة، فمعظمها ثابت يةليست أعضاء النطق .1
 للسان والشفتني.اللحركة ك

" تسمية جمازية: فالواقع أن أعضاء النطق أهم من ذلك يةالتسمية ب"أعضاء النطق .2
لطعام. واألسنان من وظائفها قضم الطعام بكثري، فاللسان مثال وظيفتها ذوق ا

صوات الكالمية إال ما هو وظيفة صدار األنف للشم والتنفس. فإوطحنه. مث األ
 عضاء، فتسميتها بأعضاء النطقواحدة من الوظائف الكثرية اليت تقوم هبا تلك األ

 هي تسمية من باب التوسع واجملاز.

 : تقسيمها كما يلي ىلمث خنطو إ

 الرئتني  .1
 بة اهلوائية قصال .2

                                                           
28 https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura#Bahasa 

 (Larynxاحلنجرة ) .3
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الوتران الصوتيان أو احلبال الصوتية  .4
(Vocal Chord.) 

 (Krikoidالغضروف احللقي ) .5
 (Lekum / Tiroidالغضروف الدركي ) .6
 (Aritenoidالغضروفان اهلرميان ) .7
 (Pharynxاحللق ) .8
 (Epiglotisلسان املسمار ) .9

 (Root of the Tongue)صل اللسان أ .10
 Back of)و مؤخره أقصى اللسان أ .11

the Tongue) 
 Front of the)وسط أو مقدمه  .12

Tongue) 

 اللسان  .13
 Top (point) of theهنايته أو ذاقه ) .14

Tongue) 
 ( Uvula اللهة ) .15
 (Soft Palateاحلنك اللني ) .16
 (Hard Palate الصلب )احلنك  .17
 (Teeth Ridge of Alveolaاللثة ) .18
 أسنان عليا .19
 أسنان السفلى .20
 (Lipsالشفتان ) .21
 ويف الفميتجال .22
 نفي.التجويف األ .23

 اللغة العربية والمادورية صواتتصنيف األ .ج

إىل قسمني العربية واملادورية  على تقسيم أصوات اللغة نيقد اتفق علماء اللغوي
 : يف ما يايل رئيسني مها

 Consonantمنها ما مسي بأصوات الصامتة  .1
  Vowels ما مسي باحلركات أو الصائتةو  .2

دورية فضال السكان الذي يسكن يف استعملة يف منطقة ملغة مة هي يدور الغة امل
ة هي إحدى اللغات الكبرية ىف استعماهلا املوجودة املادورية أو يف مكان آخر. فاللغة املادوري

 رابعقف الو متكون يف ة املادوريأن اللغة  تاسندونيسي. كما ذكر يف بعض اليف بالد اإل
 مليون.   13،7ندونيسي بعدد املستعمل تقريبا كبرية يف بالد اإلات  من ثالث عشر لغ

ة تنقسم إىل أربع هلجات يعين هلجة سومنب، املادوريبأن اللغة مناسبة بوجه اللغة 
جتماعي مث هلجة باميكاسن، مث هلجة بنجكاالن مث هلجة كاغينان. أما بالنسبة علم اللغة اإل
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( هلجة 2و بارء ( ا)باحسا مادور  ( هلجة الغربية1ة إىل هلجتني يعىن املادوريتنقسم هلجة 
ق. ألهنما و ندونيسة هلما العادلة والفر ة واللغة اإلاملادوريلغة تيمور(. ال ادور اشرقية )باحاسا م

. (Melayu dan Austronesia Barat)من أمجة لغة واحدة هي مااليو وأوستونيسيا الغربية 
وتية والفروق الصرفية والنحوية فروق الصة هلا الاملادوريمناسبة باللغتني املتفرقني بأن اللغة 

  29.ندونيسية مع أن أن هناك من أمجة واحدة. ألهنما غري متساوىمن اللغة اإل

 الحركات األصوات الصائتة أو .1

هي قسم رئيسي من األصوات اللغوية، وجيدر بنا قبل الدخول ”Vowels“ احلركات 
كبريا. وتستطيع إىل لغة أخرى اختالفا  ختتلف احلركات من لغة بأن : يف أية تفصيلة أن ننبه 

اللغة  ذلك حني حتاول املقارنة بني حركات اللغة العربية مثال وحركاتأن تتأكد من 
 اإلجنليزية. سوف يتبني أن احلركات يف اللغة العربية ثالثة فقط. 

 العربية حركات  (أ

ا املتخصصون حني نتكلم حركات اللغة العربية إمنا نعين هبا تلك احلركات اليت ينطقه
أما التعريف عن احلركات  .فقط هورية مصر العربيةيف هذه اللغة اليت ينطقها القراء يف مج

 30.أو الصوائت كما قال الدكتور كمال بشر يف كتابه بأنه حرية مرور اهلواء عند أدائها نطقا

لعربية ثالث حركات: الفتحة، والكسرة والضمة امصطلح احلركة مبعىن الصائت. ف
الفتحة:  -1. فوصف احلركات العربية هي: ( /a//،i//،u) /ليها بالرمز ) ا ، ِا، اُ ( أو إيشار 

حة تحركة أمامية واسعة مايدة، وهذه احلركة تنقسم إىل قسمني ومها الفتحة القصرية والف
لكسرة : حركة أمامية ضيقة منفرجة، وتنقسم أيضا ا -ã / .2 /أو ا ( املمدودة ) أو  الطويلة

الضمة:  -î /. 3أو / ىي ( املمدودة ) أو  الزمن إىل كسرة قصرية وكسرة طويلةث حيمن 
حركة خلفية ضيقة مستديرة ضيقة االستدارة، مث تنقسم أيضا من حيث الزمن إىل ضمة 

  ./û أو /)و( املمدودة أو  قصرية وضمة طويلة
                                                           
29 Akhmad Sofyan. Fonologi Bahasa Madura, Humaniora, Vol. 22, No. 1 Februari 2010. Hlm. 

208. 
 .426صوات. علم األكمال بشر.  30
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 -1: إىل نوعني وهيمن حيث حالة الشفتني كما ميكن تقسيم الصوائت العربية 
الضمة القصرية والضمة  هي صوائت مدورة مفهومها هي صوائت اليت تتدور معها الشفتان

صوائت غري مدورة وهي صوت اليت التتدور معها الشفتان. وهي بقية  -2 الطويلة.
 الصوائت.

 ثالثة أنواع وهي:أما تقسيم الصوائت من حيث ارتفاع اللسان يف الفم إىل 

 طويلة مث الضمة القصرية والضمة الطويلة.ة والكسرة الالكسرة القصري  :صوائت عالية (1
 الفتحة القصرية. :صوائت وسطية (2
 الفتحة الطويلة. :صوائت منخفضة (3

 مث تقسيم الصوائت من حيث جزء اللسان الذي شتك يف نطقها إىل مايلي:

 القصرية والكسرة الطويلة.صوائت أمامية : وهي الكسرة  (1
 صرية والفتحة الطويلة.صوائت مركزية : وهي الفتحة الق (2
 صوائت خلفية : وهي الضمة القصرية والضمة الطويلة. (3

 شكل الصوائت العربية( 2/2اجلدول رقم )

 
 خلفي مركزي أمامي

 غري مدور مدور غري مدور مدور غري مدور مدور

 عال
  الضمة الطويلة   الكسرة الطويلة  مغلق
  الضمة القصرية   الكسرة القصرية  مفتوح

 طيوس
   الفتحة القصرية    مغلق
       مفتوح

 منخفض
       مغلق
   الفتحة الطويلة    مفتوح

 الحركات اللغة المادورية  (ب
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ففي اللغة املادورية تتكون من  keccap"31احلركات يف اللغة املادورية مشهور باسم "
   a// ،i// ،u// ،Є// ،ə// ،ɔ/.32/ستة أحرف صائتة وهي : 

صوائت مدورة  -1: ما يليإىل  ة حسب حال الشفتنيريائت املادو تقسيم الصو ف
صوائت -2 .(/ɔ/و /u/)وصوائت مدورة  ،مفهومها هي صوائت اليت تتدور معها الشفتان

 .(/a// ،i// ،Є// ،ə/)وهي  ،التتدور معها الشفتانغري مدورة وهي صوت اليت 

 ثة أنواع وهي:أما تقسيم الصوائت من حيث ارتفاع اللسان يف الفم إىل ثال

 .(/i// ،u/)صوائت عالية وهي  (أ
 .(/Є// ،ə// ،ɔ/) وهيمتوسطة صوائت  (ب
 .(/a/وهي : ) منخفضةصوائت  (ج

 نطقها إىل مايلي:مث تقسيم الصوائت من حيث جزء اللسان الذي شتك يف 

 .(/i// ،Є/)صوائت أمامية : وهي  (أ
 .(/a// ،ə/)صوائت مركزية : وهي  (ب
 33.(/u//،ɔ/)صوائت خلفية : وهي  (ج

 ( 3/2اجلدوال رقم )
 لغة املادوريةل الصوائت الاشكأ

 
 خلفي مركزي أمامي

 غري مدور مدور غري مدور مدور غري مدور مدور

 عال
 /i/  مغلق

  /u/ 
 

     مفتوح

 وسطي
 /Є/  مغلق

 /ə/ /ɔ/ 
 

  -   مفتوح

      مغلق منخفض
                                                           
31 Balai Bahasa Surabaya, Tata Bahasa Bahasa Madura, 29. 
32 Akhmad, Sofyan, Fonologi Bahasa Madura, Humaniora Vol 22 No 2, 2010. 208.  
33 Balai Bahasa Surabaya, Tata bahasa Bahasa Madura. 29-31. 
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   /a/    مفتوح

 

 (4/2اجلدوال رقم )
 ملادورية وموقعها يف الكلمةئت اصوا ةمثلأ

 الصوائت
Vokal 

 موقعها في الكلمة
 خلفي مركزي أمامي

 املعىن املثال املعين املثال املعىن املثال
/a/ 

?Ale 

/Ale’/ 

Adik Maŋmaŋ 
/Mangmang/ 

Ragu-ragu Kakan Makan 

 Ambu Berhenti Namba Menambah ahrag Raba 

/i/ Iya Ya ŋuhindhG Gendong ihmand Manjur 

 ?eihJ Jahit     

/u/ Uway Menguap ?Bukka Buka Ghâru Garuk 

   uŋhŋjuhJ Jungjung   

/Є/ ?Єŋa Ingat nЄspa Nista ?Єppek Jepit 

 Єntar Pergi Єŋ hkalatt Gelantung pЄlЄ Pilih 

/ə/ əlla Jangan rseəhb Bersih -  

 ?njeə Tidak urhddəhg Lemas -  

/ɔ/ ɔbe Ubah ɔlɔk Panggil ɔanthb Bantu 

 eŋhdɔ Ikat kepala sɔelmhd Malas cɔcco Tusuk 

 ɔjâŋ Berkeringat     

 ( 5/2اجلدوال رقم )
 املادورية احلركاتحركات العربية و مقارنة بني 

 صفاهتا حروفها احلركات

حركات 
 العربية

 و) ا ، اِ، اُ ( أ
(/a//،i//،u/). 

ت و أيضا فيها احلركات بية من ثالث حركاتتكون حركات العر 
 و( ، ىي، ا) الطويلة من كل احلركات أو مسي حبروف املد وهي : 

قال اإلمام اجلزري كيفية نطق احلركات العربية هي بتطويل تلكل 
 احلركة حىت تولد احلرف األلف للفتحة وياء للكسرة و واو للضمة.
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حركات 
 المادورية

/a// ،i// ،u/ ،
/Є// ،ə// ،ɔ/ 

مث تتكون احلركات املادورية من ست حركات. هناك احلركات اليت 
 /Є// ،ə// ،ɔ/ال توجد يف اللغة العربية وهي حركات : 

 

 بني حركات العربية وحركات املادورية وجه التشابه واإلختالفأ (6/2اجلدوال رقم )

 اإلختالف التشابة المادورية العربية رقم
 - منخفضة، ائت مركزيةو ص، غري مدورة /a/ /ا  / 1
 - أمامية صوائت، صوائت عالية، غري مدورة /i/ /اِ / 2
 - صوائت خلفية، صوائت عالية، مدورة /u/ /اُ / 3

 - /Є/ / ا / 4
 ، يف العربية فحسب/ا/
/Є/يف املادورية فحسب ، 

 ، يف العربية فحسب/ىي/ - /ə/ /ىي/ 5
/ə/ املادورية فحسب، يف 

 عربية فحسب ال، يف/و/ - /ɔ/ /و/ 6
/ɔ/يف املادورية فحسب ، 

 صوات الصامتةاأل .2

صوات حيدث حال النطق هبا انسداد جزئي أيضا بالسواكن هي أالصومت تدعى ف
أو كلي يف مرجها. للعربية مثانية وعشرون صامتا. يدخل فيها أيضا الواو غري املدة، والياء 

، ش، س، ز، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب املدة. مث احلروف الصوامت وهي :غري 
فالصوامت يف اللغة  .ء، ي، و، ه، ن، م، ل، ك ،ق، ف، غ، ع، ظ، ط، ض، ص

، /p// ،t// ،T// ،c// ،k// ،q// ،?// ،b// ،d/احد وثالثني صوامتا وهي : و ة تتكون من املادوري

/D// ،j// ،g// ،hb// ،hd// ،hD// ،hj// ،hg// ،f// ،s// ،š// ،z// ،x// ،h// ،m// ،n// ،ñ// ،ŋ// ،r// ،l/ ،

/w// ،y/. 
 :إىل وتار الصوتيةحسب وضع األعلى صوات الصامتة إىل جمموعات تقسيم األف
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وهي الصوت الذي التذبذب األوتار الصوتية  ”voivceless“الصوت املهموسة  -أ
ت، ث، ثنا عشر حرفا: إصوت املهموسة يف اللغة العربية هي حال النطق به. واأل

 ك، ه. ش، ص، ط، ف،ق، ح، خ، س،
وتار الصوتية حال وهي الصوت اليت تذبذب األ”voiced“ الصوت اجملهورة  -ب

ب، مخسة عشر حرفا :  تتكون منصوات اجملهورة يف اللغة العربية النطق به. واأل
لكن أدخل بعض من العلما  م، ن، و، ي.ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، 

 إخراجهما من أصوات املهموسة.هذا القسم بالقاف إىل  )ق(الطاء و )ط(حرف 
 . (ء) مهزة القطع وهي صوت صامت الهو باملهموس والباجملهور -ج

 (أوجه التشابه واالختالف من حالة األوتار الصوتيان7/2اجلدوال رقم )
 هماغير  المهموسةصوت  صوت المجهورة أقسامها
أصوات 
 العربية

ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، 
 .، و، يغ، ل، م، ن

ت، ث، ح، خ، س، ش، 
 ص، ط، ف،ق، ك، ه.

 (ء)

أصوات 
 المادورية

/b// ،d// ،D// ،j// ،g// ،hb// ،hd/ ،

/hD// ،hj// ،hg// ،f// ،z// ،m/ ،

/n// ،ñ// ،ŋ// ،r// ،l// ،w// ،y/. 

/p// ،t// ،T// ،c// ،k// ،q/ ،

/?// ،s// ،š// ،x// ،h/، - 

 الثاين  مالقس

ويف ما إىل عدد أقسام  احبسب مواضع النطق أو مارجه لصامتةصوات اقسم األنت
 .أقسامهايلي بيان 

أما يف اللغة  أيضا يف حنو وعد. )و(وكثريا ما يشار إىل  ب، م.أصوات شفوية :  (1
 ./p/، /b/، /hb/، /m/املادورية سوف جتد احلروف 

 ./f/أما يف اللغة املادورية صوت  .فأسنانية شفوية وهي : صوت  (2
 التوجد يف املادورية ث، ذ، ظ.سنان وهي : أسنانية أو أصوات ما بني األ تأصوا (3
 يف املادورية سوف جتد صوت  ت، د، ض، ط، ل، ن.أسنانية، لثوية وهي :  أصوات (4

/t// ،T/،  /d// ،D// ،hd// ،hD/، /n/، /l/. 
 .ص دون ،/s/، /r/، /z/يف اللغة املادورية  ر، ز، س، ص.لثوية وهي :  أصوات (5
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 ،/c/، /j/صوت متشابه يف املادورية  ش.الفصيحة و ج ت لثوية، حنكية وهي: واأص (6

/hj/، /š/. 
 ./y/. /ñ/أما يف اللغة املادورية  ي.وهي:  يةاحلنكي و صوت وسط (7
 ./k/، /w/أما يف املادورية صوت  و. ، ك،غ ،خأصوات أقصى احلنك و هي :  (8
 ./q/صوت  أما يف اللغة املادورية سوف جتد ق،صوت هلوية وهي :  (9

 ./h/ ع، ح.أصوات حلقية وهي:  (10
 .ه فحسب التوجد مثل ،/?/صوت يف املادورية  ه.و ء أصوات حنجرية وهي:  (11

. ثالثة قسما عشر ةستتتكون من بن جين اأما مارج األصوات العربية كما ذكرها 
 منها يف احللق وهي:

 (.ه)، (ا)، (ء)فأوهلا من أسفله وأقصاه وهي مرج  (1
 .)ح(و)ع( رج من وسط احللق م (2
. ) فهذه كلها أصوات حلقية عند ابن )خ(و )غ(ومما فوق ذلك مع أول الفم مرج  (3

 .(بني أقصى احللق ووسطها وأدناه هاخلف ذيجين ال
 القاف.)ق( ومما فوق ذلك من أقصى اللسان وهي مرج  (4
 .)ك( ومن أسفل من ذلك وأدناه إىل مقدم الفم وهي مرج الكاف (5
الشني  )ش(و)ج( لى مرج اجليم ومن وسط احلنك األع ومن وسط اللسان بينه (6

ن اليوم وهي و اللغويالتقسيم على حسب ما وافقها العلماء  االياء. )وهذ )ي(و
 .الصوت من وسط احلنك(

 )ض(. مرج الضادوهي من أول حافة اللسان وما يليها من األضراس و  (7
و بني ما يليها من  ومن حافة اللسان من أدهنا إىل منتهى طرف اللسان، من بينها (8

 .)ل(احلنك األعلى. وهي مرج 
. فكل ذلك صوت "أسناين )ن( مرجوهي ومن طرف اللسان بينه وبني ما فوق الثنايا  (9

 ولثوية" فقط.
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مرج  وهي ومن مرج النون غري أنه أدخل يف ظهر اللسان قليال الحنرافه إىل الالم  (10
 ا لثوية.أصواتصوات حىت إن بعض احملدثني عد هذه األ )ر( الراء

. ومعىن ذلك )ث(و )د(و )ط( هي مرجو صول الثنايا أومما بني طرف اللسان و  (11
 أهنا أصوات أسنانية لثوية بالتعبري احلديث.

 .)س(و )ر(و)ص( مرج وهي ومما بني الثنايا وطرف اللسان  (12
. )ث(و )ذ(و )ظ( الثنايا ) العليا والسفلى ( مرجومما طريف اللسان وأطراف  (13

 سنان.نية أو مما بني األأصوات أسناومعناها 
وهو أنه صوت  )ف( مرجوهي ومن باطن الشفه السفلى وأطراف الثنايا العليا  (14

 سناين شفوي.أ
 بأصوات الشفوية.  يت. وهي مس)و(، )م(، )ب( ومما بني الشفتني مرج (15
 34.)ْن( مرج النون اخلفيفة، وهي الساكنةوهي ومن اخلياشيم  (16

 من مواضع النطق ة واملادوريةالعربي صوت رنةمقا( 8/2اجلدوال رقم )
 أصوات املادورية أصوات العربية حبسب مواضع النطق

 ،/p/، /b/، /hb/، /m/ ب، م أصوات شفوية

 ،/f/ ف أسنانية شفويةصوت 

 - ث، ذ، ظ سنانأصوات ما بين األ

 ،/t// ،T/،  /d// ،D// ،hd// ،hD/ ت، د، ض، ط، ل، ن أسنانية، لثوية أصوات

/n/، /l/، 

 ،/s/، /r/، /z/ ر، ز، س، ص لثوية أصوات

 ،/c/، /j/، /hj/، /š/ شالفصيحة و ج  أصوات لثوية، حنكية

 ،/y/. /ñ/ ي يةالحنك ي وصوت وسط

 ،/k/، /w/ و ك،، غ ،خ أصوات أقصى الحنك

 ،/q/،  /g//   ،hg/ ق صوت لهوية

 ،/h/ ع، ح أصوات حلقية

 ،/?/ هو ء  أصوات حنجرية

 ،/ŋ/ - الخيثومية أصوات

                                                           
 . 50يف أصوات اللغة العربية.  املختصرمد حسن، م   34
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 ،/x/ - أقصى اللسان أصوات

 القسم الثالث

هذا هو التقسيم الثالث لألصوات الصامتة: وهو قسم على حالة ممر اهلواء عند 
صوات مراعني ما حيدث هلذا املمر سننظر يف هذه األمواضع النطق أو بعبارة أخرى إننا 

اما أو منعا جزئيا أو ما حيدث له من تغري أو من عوائق أو موانع متنع خروج اهلواء منعا ت
وهبذه النظرة حنصل على  و من األنف مثال.أالفم اخنراف فيخرج اهلواء من جانيب 

 اجملموعات الرئيسية التالية لألصوات الصامتة:
بأن حيبس  أي ةنفجاريصوات اإلة وتسمى الوقفات. تتكون من األنفجارياإل صواتاأل (1

ملواضع. وينتج عن هذا احلبس الرئتني حبسا تاما يف موضع من ا جمرى اهلواء اخلارج من
أو الوقف أن يضغط اهلواء مث يطلق سراح اجملرى اهلوائي فجأة فيندفع اهلواء مدثا صوتا 

  "stopss"ار احلبس أو الوقف ميكن تسميتها بالوقفات صوات باعتبا. فهذه األإنفجاري

ن. يو مريكاألول هو ما جرى عليه األفاملصطلح   ”plosives“ ةنفجاريولكنها باعتبار اإل
)د( و)ت( و )ب( : ني. هذه األصوات تتكون منجنليزيأما الثاين فهو وجهة النظر اإل

 .)ء(و)ق( و)ك( و)ط( و)ض( و
ن يضيق جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني يف موضع من أبوهي ة. حتكاكياألصوات اإل (2

ة حتكاكيصوات اإلعا. خترج منها األمواضع حبيث اهلواء فيخروجه احتكاكا مسمو 
 هي: ف، ث، ذ، ظ، ز، س، ص، ش، خ، غ، ح، ع، ه.

و مركب هو صوت يتكون يف نفس املواضع الذي يتكون أ إحتكاكي-إنفجاريصوت  (3
يسمح مبرور اهلواء ألبتة عند التقاء أقصى اللسان بأقصى احلنك ألنه ال نفجاريفيه اإل

 .)ج( وهي : اجليم نفجارييسمح الصوت اإلوان انفصاال فجائيا فضمث يتفصل الع
 .)ر( ن تتكرر ضربات اللسان على اللثة تكرارا سريعا وهي الراءأب وهيصوت مكرر  (4
ث توجد يسنان العليا مع اللثة حبصول األأن يعتمد طرف اللسان على أصوت جانيب ب (5

جانىب الفم  عقبة يف وسط الفم متنع مرور اهلواء منه. ولكن مع ترك منفد هلذا اهلواء من
 .)ل( أو من أحدمها وهو الالم
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نفية بأن حيبس اهلواء حبسا تاما يف موضع من الفم ولكن خيف احلنك األصوات األ (6
 .)ن( والنون )م( نفية امليمصوات األء من النفاذ عن طريق األنف. ومن األاللني اهلوا

 )ي( والياء)و( نصاف احلركات وعندنا يف العربية من هذا النوع صوتان مها الواو األ (7
صوات اليت يف ولد ويتك، وحوض وبيت. وهذه األصوات أقرب احلركات من تلك األ

 35.مسيها سابقا بأشياء احلركات

ن حيبس جمرى اهلواء أل وقفات /إنفجاريأصوات وات املادورية إىل تقسيم أصف
وقف أن اخلارج من الرئتني حبسا تاما يف موضع من املواضع. وينتج عن هذا احلبس أو ال
: وهي .يضغط اهلواء مث يطلق سراح اجملرى اهلوائي فجأة فيندفع اهلواء مدثا صوتا إنفجاريا

/p// ،t// ،T// ،c// ،k// ،q// ،?// ،b// ،d// ،D// ،j// ،g// ،hb// ،hd// ،hD// ،hj// ،hg/. 

 ( مقارنة أصوات العربية وأصوات املادورية من حيث ممر اهلواء9/2اجلدوال رقم )
 أصوات املادورية أصوات العربية حسب ممر اهلواء

ب/ /ت/ /د/ /ض/ /ط/ / اإلنفجاريةأصوات 
 ك/ /ق/ /ء//

/p// ،t/ ،/T// ،c// ،k// ،q// ،?// ،b/ ،

/d// ،D/ ،/g// ،hb// ،hd// ،hD// ،hg/ 

، ص، ز، س، ذ، ظ، ثف،  ةحتكاكياألصوات اإل
 ه، ع، ح، غ، خش، 

/f// ،s// ،š// ،z/ ،/x/ ،/h/،  

 /j// ،hj/ )ج( اجليم إحتكاكي-إنفجاريصوت 

 /r/ )ر( الراء صوت مكرر

 /l/ )ل( الالم صوت جانبي

 /m// ،n/ ،/ñ// ،ŋ/ )ن( و النون )م( امليم نفيةاألصوات األ

 ./w// ،y/ )ي( و الياء)و( الواو  أنصاف الحركات

 وصفاتهاالعربية مخارج الحروف  (أ

روف اللغة العربية وصفاهتا كم قبل البحث عن مارج احلأول ما ينبغي أن ننبه لدي 
الشفتان، واللسان من طرفها هي أن أعضاء النطق أو نسمي جبهاز النطق املتحركة هي : 

إىل لسان املزمار، مث الفك األسفال والطبق )ومعه اللهاة واحلنجرة(، مث أوتار الصوتية 
                                                           
35 Iswah, Adriana, Ilmu Al-Ashwat, Pena Salsabila. 2013. 74. 
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 نان، واللثة والغار واجلدار اخللفي للحلق.والرئتان.  أما أجهز النطقية الثابتة فهي: األس
 : املخارج احلروف اللغة العربية وصفاهتا تأيت باآلتية فتفصيل وبيان

حروف اجلوفية اهلوائية : وهي حروف املد الثالثة اليت مسيت أيضا بأحرف اللني.  (1
حروفها )أ(، )و( واو ساكنة مضموم ما قبلها، مث )ي( الياء الساكنة املكسور ما 

لها. مسيت باجلوفية ألهنا تنسب غليه فراغ احللق والفم حيث ينقطع مرجها. قب
 بانقطاع هواء الفم.ومسيت هبوائية ألهنا تنتهي 

)ه(، )ع(، )ح(، )غ(، )خ(. مما يلي للهمزة  حروف احللقية : حتتوي على )ء(، (2
 واخلاء.واهلاء. وأوسطها مما يلى الصدر للعني واحلاء. وأدناها مما يلي الفم للغني 

)ك(. ومع نسبيتهما إىل اللهاة و حروف اللهوية : وهي تتكون من حرفان مها )ق( (3
قصى أخيتلف مرج كل منهما عن اآلخر. فحرف القاف من  بني الفم واحللق،

اللسان مما يلي احللقو ما حياذيه من احلنك األعلى من منبت اللهاة. أما الكاف 
 قصى اللسان بعد مرج القاف.أمن 

)ج(، )ش(، )ي( الياء غري اللني. فمخارجها مقاربة. وهي : ية :الشجر حروف  (4
 وسط اللسان وما يقابله من احلنك األعلى.ونسبت إىل شجر الفم وهو ما بني 

حروف الذلقية : وهي تتكون من ثالثة أحرف، )ل(، )ن(، )ر(. فحرف الالم  (5
ا حياذيهما من أوسع احلروف مرجا، إذ ميكن إخراجها من كلتا حافيت اللسان وم

لثة الضاحكتني والسابني والرباعيتني. أما حرف النون املظهرة من طرف اللسان بينه 
دخل يف ظهر أسفل من الالم قليال. مث حرف الراء فهي أني ما فوق الثنايا، وهي وب

ما بني رأسه وما حياذيه من لثة الثنيتني العليني. وتسمى ذلقية خلروجها من  ناللسا
 ي طرفه.أ ذلق اللسان :

)ت(. نسبت إىل النطع. وهي سقف ، )د(، حروف النطعية : وهي ثالثة، )ط( (6
 غار احلنك األعلى.
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)ز(. مارجه متقاربة  حروف االسالية: وهي تتكون من ثالثة أخرف )ص(، و)س(، (7
ما الصاد أدخل املخرج، أني العليني. وييعين ما بني رأس اللسان وبني صفحيت اللث

 الزاي ابعدها.والسني أوسطها، مث 
)ث(. ومارجها متقاربة، ما بني ظهر اللسان مما ، حروف اللثوية : وهي )ظ(، )ذ( (8

 يتني العليني. مسيت بالثوية خلروجا من قرب اللثة. و ثلسي الأأسها وبني ر يلى ر 
 )ب(وحروف الشفهية أو الشفوية: وهي تتكون من أربعة أحرف، وهي: )ف(  (9

هنا أني، غري الفاء شفوية ألن مرج اهلواء من الشفتو)م( و)و( غري املدية؟ مست باأل
 بني باطن الشفه السفلى ورأس اللسان والثالث الباقية مما بني الشفتني معا.

حروف اخليشومية : وهي )ْن( النون الساكنة، والتنوينن حني إدغامها بغنة  (10
 أو إخفائها. والنون وامليم التشديدتان.

 .بع عشر صفةفات احلروف اللغة العربية إىل سفبجانب آخر ينقسم العلما بأن ص 
 وهذا هو التقسيم من علماء القراء. فتفصيلها االختصار يف ما يلي:

اجلهر : هو احنباس جرى النفس عند النطق باحلروف لقوته، و ذلك لقوة االعتماد  (1
ز، ض، ط، ظ، ع، غ، علة مرجها. وحروفها تتكون من : أ، ب، ج، د، ذ، ر، 

 و، ي، ا.ق، ل، م، ن، 
اهلمس : وهو ضد اجلهر انطالق النفس عند النطق باحلروف لضعفه. وذلك  (2

لضعف االعتماد على مرجه وحروفها تتكون من : ت، ث، ح، خ، س، ش، 
 ص، ف، ك، ه.

الشدة : وهي احنباس الصوت عند النطق احلرف لتممام قواهتن وذلك لتمام قوة  (3
 أ، ب، ت، ج، د، ط، ق، ك.لى مرجه وحروف الشدة مثانية : اإلعتماد ع

وذلك لتمام ضعفه يعين لتمام ضعف االعتاد على  ،الرخوة : وهي ضد الشدة (4
 مرجه. وهي ث، ح، خ، ذ، ز، ش، ص، ض، ظ، ع، ف، ه، و، ي، ا.

توسط الششدة و الرخاوة : حني ال يتم انطالق الصوت وال احنباسه، حروفه تتكون  (5
 ع، ل، م، ن. من : ر،
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على الفم وذلك لعلو اللسان عند النطق وج صوت احلرف من أاالستعالء، وهو خر  (6
 باحلرف إىل احلنك األعلى. وحروفه خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق.

االستفال أو ضد اإلستعالء : وهو خروج صوت احلروف من أسفل الفم، وذلك  (7
ا أ، ب، ت، ث، لتسفل اللسان عند النطق باحلروف إىل احلنك األسفل. حروفه

 ، ي، ا.، س، ش، ع، ف، ك، ل، م، ن، و، هج، ح، د، ذ، ر، ز
اإلطباق وهو احنصار صوت احلرف بني اللسان واحلنك األعلى الرتفاع ظهر اللسان  (8

 إىل حنك األعلى حىت يلتصق. حروفهه ص، ض، ط، ظ.
 اإلستفتاح وهو ضد االطباق، وهو جريان النفس إلنفراج ظهر اللسان عند النطق (9

، ح، خ، األعلى. حروفه : أ، ب، ت، ث، ج باحلروف وعدم إطباقه على احلنك
 د، ذ،ٍ ر، ز، س، ش، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، و، ه، ي، ا.

الصفري مسيت بصفريية ألن احلروف خترج من بني الثنايا وطرف اللسان، فينحصر  (10
 الصوت إذا سكنت، حروفه ص، س، ز.

ىت يسمع حبركة عند النطق به وهو ساكن ح القلقلة وهو اضطراب احلرف وحتركه (11
 ط، ب، ج، د. له نربة قوية. حروفه ق،

 وهو ميل احلرف بعد خروجه إىل طرف اللسان، وحروفه ر، ل.:اإلحنراف  (12
 التكرار وهو ارتعاد طرف اللسان باحلرف عند النطق بالراء. (13
 آخرها.االستطالة : وهو امتداد الصوت بالضاد من أول حافة اللسان إىل  (14
 .لفم عند النطق وهو )ش(وهو انتشار النفس يف ا:التفشي  (15
اللني : وهو إخراج احلرف بعد كلفة على اللسان حروفه )و( و )ي( اليت حروف  (16

 قبلها ساكنة مثل خوف وبيت. 
 الغنة : خروج الصوت احلرف من اخليشوم وحروفها امليم والنون والتنوين. (17

 صفات اللغة المادورية وأمثالها (أ
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، /p// ،t// ،T// ،c// ،k/ :وهي إنفجاري أصواتيم األصوات اللغة املادورية إىل تقس

/q// ،?// ،b// ،d// ،D// ،j// ،g// ،hb// ،hd// ،hD// ،hj// ،hg/.
36
 فتفصيلها فيما يلي: 

 . /p/ ،/b/ ،/hb/شفتان وهي : -أصوات إنفجاري (أ
 Hampir” <Para’> /?/Para“ قريب

 /bengkak” <bârâ> /bara“ ورم

 /sawah” <sâbâ> /saba“ عزبة

 paru-paru” <bhârâ> ara/h/b“ رئةلا

  /t/ ،/d/ ،/hd/أسناين وهي: -أصوات إنفجاري (ب

 pegang” <tegghu’> /?uhggə/t “ ميسك

 cabut” <dhabu’> /?abuh/d “ ينزع –نزع 

 /kue dadar” <ḍaḍar> /dadar“ يف املادورية اسم الكعكة

 ./T/ ،/D/ ،/hD/لثوي وهي : -أصوات إنفجاري (ج

 /santan” <paţè> /paTЄ“ ندحليب جوز اهل

 serasi, pas” <adḍhu> u/h/aDD“ ، الئقمناسب

 tunggu” <dantè’> /? Є/Dant“ انتظر

 ./c/ ،/j/ ،/hj/غاري وهي : -أصوات إنفجار (د

 /teman” <kanca> /kanca“ صديق

 /saat” <bâjâ> /baja “ وقت

 jalan” <Jhâlân> alan/h/J “ طريق أو شارع

ب  /q/لكن استعمال الصوت  ./k// ،q/ ،/g/ ،/hg/ طبقي وهي :-يأصوات إنفجار  (ه
/k/ .على االكثر واستعماهلا قليال جدا 

 /lazim” <kapra> /kapra“ مشتك أو عادة

 ”hati” <qolbu> /qɔlbu/ “ateh“ قلب

 /jaga” <jâgâ> /jaga“ حفظ

 jatuh” <ghâgghâr> ar/haggh/g“ سقط

                                                           
36 Balai Bahasa Surabaya, Tata bahasa Bahasa Madura. 44-45 
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  /?/حنجري وهي : -أصوات إنفجاري (و

 /jungjung” <So’on> n/ɔ?ɔS “ محل شيئا على رأسه

 sampai” <dâpa’> /?/dapa“ يصل وصل

 banjir” <bâ’â> a/?/ba “ طوفان

 مث القسم التايل من أصوات الصامتة وهي :

شفوي -سناينأصوت  يوه ، /f/ وأطراف الثنايا العليا مرجمن باطن الشفه السفلى  (ز
 : مثاله

 /wajib” <pardu> /fardu/ = /pardu“ وجب
 /sifat, watak” <sèpat> /sifat/=/sЄpat“ صفة أو طبيعة

ن يضيق جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني يف موضع من مواضع أاألصوات اإلحتكاكية. ب (ح
، /s/:  صوات اإلحتكاكية هياحتكاكا مسموعا. خترج منها األحبيث اهلواء فيخروجه 

/z/، :مثاله 

 /bawa” <sambi> /sambi “ حيمل محل

 /sedih” <sossa> /sɔssa “ حزين

 mukjizat” <mu’jizat> jisat/?jizat/=/mu?/mu“ معجزة

 /ijazah” <ijazah> /ijazah/=/ijasah“ شهادة

. )وهذ التقسيم على حسب /š/ احلنك األعلى مرجومن وسط اللسان بينه ومن وسط  (ط
 فمثاله هي: ن وسط احلنك(ما وافقها العلماء اللغويني اليوم وهي الصوت م

 /waktu sholat” <isya’> /?/=/isa?iša“ وقت صالة العشاء
 /syarat” <syarat> /šarat/=/sarat“ شرط

لكن ذكر  /x/طبقي، إحتكاكي، مهموس. وهي صفة من صفة الصوت -صوت قصي (ي
 مثاله :  /h/بأن هذه الصوت مدد و يستعمل على األكثر بصوت 

 khusuk” <Hoso’> /?ɔsɔ/ h?ɔsɔ/x“ مشغوا البال
 /ikhlas” <èxlas> /Єxlas/=/Єhlas“ إخالص
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مير اهلواء من الرئتني اليت تتجنب حيت تكون الصوت  /h/الصوت احلنجري وهي صوت  (ك
 املهموسة بدون انسداد من جهاز النطق األخرى فمثاله :

 /hasil” <hasèl> /hasЄl“ نتيجة
 /halal” <halal> /halal“ حالل

ار اهلواء من الرئتني باألنف البالفم. ينفية، وهو صوت حيدث عندما مير تت األأصوا (ل
 فمثاله :  /m/وهي  والصوت األنف

 tega” <mangghâ> a/hgŋ/ma“ فظ، أشرس
 ringan” <dhâmmang> /ŋammah/d“ خف

فمثاله  /n/أيضا أو صوت ذلقي أسناين لثوي أنفي فصوته وهي صوت  أصوات األنفية (م
  فيما يلى:

 /senang” <senneng> /sənnəŋ“ سرور أو سعيد
 /kasihan” <nèser> /nЄsər“ آسف

صوت اليت حتدث بالتصاك مقدم اللسان إىل   /ñ/غاري وهي صوت -نفياألصوت  (ن
 وسط احلنك مثال : 

 /enak” <nyaman> /ñaman “ لذيذ
 /baru” <anyar> /añar‘ جديد

التصاق أقصى اللسان حصلت باليت  ،/ŋ/طبقي، وهي صوت صوت -صوت أنفي (س
 إىل أقصى احلنك أو الطبق مث خرج اهلواء باألنف فحصل تلك الصوت مثال: 

 / mengantuk” <ngantok> / ŋantɔk“ نعاس
 bingung” <bhingong> /ŋ ɔŋih/ b“ ارتبك

الصوت التكراري، وهو صوت حيدث عندما كان التضييق غري ذي استكرار فتكرر  (ع
ة أخرى إنه صوت ينطق بأن تتكرر ضربات ذلق اللسان للثة. بعبار زلق اللسان مالمسة 

للثة حني مالمسته للثة يف وضع يسمح للهواء باملرور عند نقطة االلتقاء. وصوت 
 :  /r/ة وهي التكرار الواحد يف اللغة املادوري
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 /gembira” <pèrak> /pЄrak“ فرح يفرح
 semoga” <mandâr> ar/h/mand“ عسى، لعل

 raba” <raghâ> a/h/rag“ مس ملس،  شعر ب،

حيدث عندما يتجنب تيار اهلواء من الرئتني وهي الصوت اليت الصوت اجلانيب،  (ف
من جتويف الفم. و الصوت  اهلواء املرور بنقطة االنسداد أو التضييق يف املخرج. و مير

 فمثاله كما : فقط /l/اجلانيب هي واحد يعين 

 panjang” <lanjhâng> /ŋahj/lan“ طويل
 bengkok” <bhiluk> iluk/h/b“ معوج

اللغة املادورية أيضا تتكو من أصوات صامتة لكن تشبه صوت الصائتة أو باسم 
أو مسي بشبه صوت لني، فشبه صوت لني تتكون من حرفني مها صوت  أنصاف احلركات

/w// ،y/ ، لكن صفةكليهما متلف. أما صوت/w/  وهي شفتان يعين تتقارب الشفتني
 الرئتني مثاله يف الكلمة :دون تعييق اهلواء اليت خرجت من ب

 /tua” <towa> /tɔwa“ كبار السن
 /lunak” <powa> /pɔwa“ رخو

 /itu” <rowa> /rɔwa“ ذلك، تلك

غاري، إحتكاكي تلفظ بتقارب وسط -وهي شبه صوت لني وسطي /y/مث صوت 
يت خرجت من الرئتني مثاله يف اللسان إىل وسط احلنك أو الغار بدون تعييق اهلواء ال

 الكلمة:
 /sulung” <sarèyang> /sarЄyaŋ“ باكرة

 /memelihara” <pèyara> /pЄyara“ احتفظ ب
 /begini” <bâriyâ> /bariya“37 هكذا

 لثالثا المبحث 

 مهارة الكالمأ. 
                                                           
37 Balai Bahasa Surabaya, Tata bahasa Bahasa Madura. 48-49. 
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مهارة الكالم هي مهارة مهمة جدا ألن الكالم أساس اللغة أو حقيقتها، كما قاله  
نسان قبل أن يكتبها، فاللغة أساس د اخلوايل أن اللغة أساس صوتية، فقد تكلم اإلمم

القدرة على نشاط الشفوي أو الكالم. الكالم هو مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم 
 استعمال أصوات اللغة بصورة صحيحة.

الشك بأن الكالم من أهم النشاط اللغوي للصغار والكبار، فلذلك كان الناس  
كلمون أكثر مما يكتبون. تمون الكالم أكثر من الكتابة أو مبعىن أن بعض منهم يخدستي

إما يف  ة لألنسانومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال بالنسب
. ولقد تعددت جماالت احليات اليت و ما أشبه ذلكأعرهم احاجتهم أو يف تعبري مش قضاء

صدقاء ونبيع ونشتي  الشفوي فنحن نتكلم مع األالم أو التعبرينسان فيها الكميارس اإل
فلذا يقال بأن الكالم هو أهم  نسأل واألزمة واألمكنة وغري ذلك كلها بوسيلة الكالمو 

ستماع أو القراءة استعماال يف باملهارات األخرى يعين بالكتابة أو اإل االستعماالت وأكثر
 38.عملية اليومية

 مفهوم الكالم .1

سيلة اإلبانة واألفصاح عما يف نفس االنسان من فكرة أو خاطرة أو  هو و التعبري
طابعها ومالمها. وهو أداة االتصال بني الناس، وسبيله عاطفة أو حنوها حبيث اليتجرد من 

إىل احملافظة على التاس اإلنساين. وهو الوسيلة الوحيدة لربط املاضي باحلاضر واالستعانة 
مث التعبري هو أحد فنون اإلتصال  ادة منه يف النهوض باملستقبل.برصيد األجيال واالستف

اللغوية، والتعبري الواضح السليم غاية أساسية من تدريس اللغة، اللغوي وفرع من فروع املادة 
وكل فروع اللغة وسائل خلدمة هذه الغاية وحتقيقها، لذلك فهو جدير بأكرب قدر من عناية 

التعبري الشفوي عن املشاعر االنسانية  التحدث القدرة على املقصود بالكالم أوف 39.املعلم

                                                           
 .48نورهادي، املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا. )مطبع جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية، ماالنج(،   38
 .249مملكة السعودية: مكتبة الرشد ناشرون. فصول يف تدريس اللغة العربية، حسن جعفر اخلليفة،  39
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باعية مع سالمة إالقتصادية والثقافية بطريقة وظيفة أو واملواقف االجتماعية والسياسية وا
 40النطق وحسن االلقاء.

لذلك التعبري السفهي أو التحدث الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف 
خباطره من مشاعر، وما يزخربه عقله من رأي أو فكر يف طالقة نفسه من خواطر وما جيول 

درة أو الكفاءة اليت ميلكها الفرد على قدرة التعبري عن وانسياب وسالمة يف األداء أو الق
  املشاعر أو حنوها أو لتكيل حاجتهم اليومية بطريقة اللغة السليمة. 

 أهمية الكالم  .2

 راد اجملتمع، كما أن احلياة يف اجملتمعالشك بأن التواصل سيفتقد ويعتذر بني أف
يا عالجغرو يف ذلك. فال تلحدث من أكثر فنون اللغة  ستصاب بالشلل والقعودن وال

يف عمل االتصال ومعظم الناس يسلخون أكثر أوقاهتم يف التحدث، والعجب أيضا يف 
وسيلة اإلنسان نسان متكلما قبل هتيؤه للكتابة أو القراءة، فالكالم ذلك، فقد خلق اهلل اإل

ته بنفسه، ومقدرته على املواجه بالكلمة، فهام كما أنه وسيلة املتعلم يف بناء ثقيف الفهم واأل
واالجتال يف املواقف اليت تتطلب ذلك، كما أن الكالم يسهم يف زيادة الثروة اللغوية لدى 

 املتعلم فيتسع قاموسه اللغوي.

واللغة، وهو ميثل الغاية من دراسة  تبيةللتعبري  قيمة كربى وأمهية بالغة يف حقل ال
 ة فروع اللغة العربية. وتكمن أمهيته يف اآليت.اللغة. وهلذا يضعونه يف قم

يعد التعبري غاية الدراسة اللغوية. فاقصى ما تطمح إليه هذه الدراسة أن تكون  (أ
 طالبا قادرا على أنه يرسل الكالم صحيح الفكرة، سائغ العبارة صايف اللغة، سليم

ألنه حيمل اء النحوي يلتقاه عنه السامع أو القارئ فتسعد به نفسه وتأنس؛ داأل
 يا كانت درجة.أشيئا من اجلمال الفين  ءاهلا

                                                           
 .151(، 2010بية. )عمان: دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة. دريس اللغة العر على أمحد مدكور، طرق الت  40
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أن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة هلا أثرها يف احلياة العلمية ؛ فهي  (ب
تالك مهارت تساعد صاحبها يف حتديد مراده وبلوغ هدفه. ولن يتسىن له ذلك إال مب

 التعبري.
مل ميلكوها ما سلكوا الطريق إىل  دة، ولوأن الكلمة املعربة املؤثرة عماد الرواد والقا (ج

 العقول والقلوب.
أن التعبري عماد الشخص يف حتقيق ذاتيته وشخصيته ويف تفاعله مع غريه. فعن  (د

ه أن يتسىن ل -طريق ما يرسل من الكالم املعرب الذي يفصح عن نفسه وعن ذاتيته
 يرى رد الفعل يف سامعيه أو قارئيه.

التفوق الدراسي يف اجملال اللغوي ويف غريه، فإذا تفوق يعد التعبري اجليد من أسس  (ه
 الطالب يف تعبريه تفوق يف دراسة اللغوية ويف حياته الدراسية.

 يغطى التعبري فنني من فنون اللغة مها احلديث والكتابة. (و
 التعبير تدريس ةأهم مهار  .3

سن جعفر اخلليفة يف كتابه بأن أهم مهارات التعبري الشفوي، تلك اليت كر حقد ذ 
و الثانوية، وعلى املعلم أينبغي على الطالب اكتساهبا والتمكن منها بنهاية املرحلة التعليمية 

 تدريبه على ممارستها يف مولقف معددة وهي: 

 إخراج احلروف من مارجها الصحيحة أثناء التحدث. (أ
 مل نطقا سليما خاليا من األخطاء.واجل لماتنطق الك (ب
 اختيار املوضوع الذي يريده التحدث فيه بعناية. (ج
 ومتطلبات املوقف من حيث اإلجياز واإلطناب. مراعا (د
 استخدام الكلمات واجلمل املعرب عن األفكار املراد. (ه
 اختيار األفكار وتنظيمها عند التحدث. (و
 التحدث.توصيل األفكار وتنظيمها عند  (ز
 السليم وقفا للمعىن. النتقالالوقف ا (ح
 استخدام احلركة والصوت املوحى باملعىن املراد. (ط
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 القدرة على التعبري الشفهي بطالقة. (ي
 41.التمييز بني اجملاالت املختلفة للتعبري الشفهي (ك

 
 أهداف تعليم مهارة الكالم .4

العربية يف رياض األطفال من هنا أهم األهداف اليت جيب أن تعمل مناهج اللغة 
 يف احللقة األوىل على حتقيقها ما يلي: مرحلة التعليم األساسي، وخاصةويف 

 أن يعي الطفل الكلمات الشفوية كوحدات لغوية. (أ
 أن تنمو ثروته اللفظية الشفوية (ب
 أن تقوى عنده روابط املعاين (ج
 أن يتمكن من تشكيل اجلمل وتركيبها (د
 األفكار يف وحدات لغويةأن يتمكن من تنظيم  (ه
 ونطقه، والقاءهأن يتحسن هجاؤه،  (و
 أن يصري قادرا على استخدام التعبري القصصي (ز
 أن يستطيع وصف املواقف اليت حدثت أمامه أو حكيت له شفويا. (ح
 أن يكون قادرا على استخدام اجملاملة استخداما سليما يف املناسبات املختلفة. (ط
   42آداب التحدث.أن يكون قادرا على مراعاة  (ي

                                                           
 .286-285فصول يف تدريس اللغة العربية. حسن جعفر اخلليفة،   41
 .153، عمان دار املسرية. طرق تدريس اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  42
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 الثالث فصلال

 البحث يةمنهج

، الباحث يف اجراء هذا البحث هالذي يستعمل البحث منهجمن  هذا الفصلوي حيت
أسلوب حتليل  مثمدخل البحث ونوعه وأدوات البحث ومصادر البيانات  تتكون منف

 .مث أشكال الكتابة البحث البيانات ومراحل تنفيذ الدراسة

 أ. مدخل البحث ومنهجه

التفسريية أو التأويلية، فاملدخل  قام الباحث يف بناء هذا البحث على أساس اجتاه
 هذا البحث هو املدخل الكيفي الذي جيري طبيعيا ووصفيا وعمليا واستقرائيا املستخدم يف

املراد بالطبيعي هو أخذ البيانات على ما وجد يف امليدان بدون التغيري. مث املراد فومعنويا. 
ن البحث بدون نقص والزيادة بالوصفي هو ما أخذ من املظاهر والوقائع املوجودة يف ميدا

وهي ما يتعلق بتدخل الصوتية لدى طالب قسم اللغة العربية وآداهبا. وبالعملية هي التنظر 
 مثنظرا إىل العملية اليت تتصل إىل نتيجة البحث. منها هو فقط بل أهم  إىل نتيجة البحث

لنظر إىل الشيئ عنوي هو ااملراد باملفواألخري املراد باالستقراء هو النظر من اخلاص إىل العام 
 فيما وراء الظاهر.

بيانات املوجودة يف وخيتاره الباحث ألنه حيتاج إىل وصف الظواهر والفهم األعمق ل
، كذلك يعتمد على دراسة البحث وهي التدخل الصويت وعالجها يف تعليم الكالم ميدان

 تم بيانه باملالحظة املباشرةالظاهرة يف ظروفها الطبيعة باعتبارها مصدرا مباشرا للبيانات، وي
املقابلة املتعمقة ويهتم بالعمليات أكثر من  مث اليت ناهلا الباحث والفحص الدقيق للوثائق

ج حيث حتصل هبا البيانات أو املعلومات الوصفية على شكل الكلمات املكتوبة جمرد النتائ
حتليل البيانات وهو أيضا يعتمد يف  43،أو املنطوقة من األشخاص والسلوك اليت حبثها

 قة استقرائية.بطري

                                                           
43 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 4. 
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وإذا نظر الباحث إىل مصدر البيانات البحث الذي ينقسم إىل قسمني ومها حبث 
لبحث امليداين هو الدراسة عن الظواهر اإلجتماعية مباشرة. أما ميداين وحبث مكتيب، فا

نونج  حبث املكتيب هو الدراسة اليت كانت مصادر بياناهتا األولية من النص، كما قاله
. 44مهاجر مسي حبث مكتيب أيضا بدراسة النص ألن الدراسة متعلقة بالنص يف املكتبة

الظواهر من انات يف هذا البحث هي فأخذ الباحث الدراسة امليداين ألن مصادر البي
الطالب قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية دار العلوم  لدىالتدخل اللغوي الصويت اليت وقعت 

 .عالجها  كيفيةاللغة العربية يعىن  يف حالة النطق احلروف العربية مث بنيوانيار لعلوم

حبث وصفي من أما نوع البحث الذي يستخدمه الباحث يف هذا البحث هو 
الظواهر التدخل الصوتية من اللغة املادورية   منهج الدراسة احلالة وذلك لغرض من وصف

عربية وآداهبا. وهذا يتصف بصفة إىل اللغة العربية وعالجها لدى طالب قسم اللغة ال
كل الكلمات أو الكالم أو الصور وليس من البحث الكيفي ألن البيانات اجملموعة بش

 األرقام.

الذي هو من البحوث حالة دراسة مناسبا مبا سبق فإن الدراسة يف هذا البحث هي 
 تدخل الصوتية لدى الطالب قسمال مشكلةالوصفية سوف يكتشف الباحث من خالهلا 

 تخدام عدة وسائلمع املعلومات أو البيانات باسجت، مث الجهااللغة العربية وآداهبا مث ع
خالل فتة زمانية معينة إىل أن يكون املراد والغرض من ذلك  املناسبة مبوضوع هذا البحث

مكشوفا لدى الباحث. أما احلالة أو الظاهرة يف هذا البحث فقد ذكرها الباحث يف خلفية 
 قة.البحث الساب

 ب. مشاركة الباحث

لبحث هي إحدى اخلطوات مشاركة الباحث يف ميدان البحث يف إجراء عملية ا 
اهلامة يف البحث النوعي، فضال عن طبيعة الدراسة فإن مشاركة الباحث لشأن مهم ألجل 

لذلك  احلصول على جمموعة من البيانات أو املعلومات املطلوبة وفقا لألهداف البحث.

                                                           
44 Noeng Muhajir, Metodologi Peneltian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 296. 
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اليت  الصدقيةالبيانات أو املعلومات  لىللحصول علباحث أمرا ضروريا كانت مشاركة ا
لذا ينبغي للباحث أن يشارك مباشرة يف ، دها ويطلبها الباحث خالل عملية البحثيقص

 .عملية البحث

وأنشطة  تعليميةنظرا إىل أمهية هذه املشاركة فالباحث سوف يشارك األعمال ال
دة ملمباشرة  ية دار العلوم بانيوانيار لعلوم اللغة العربيةكلب طالب قسم اللغة العربية وآداهبا

شهرين أو أكثر ليحصل به على البيانات الدقيقة ومعرفة ما وراء تلك الظواهر من األنشطة 
مث كيفية عالج العربية اللغة  صوتو كيفية نطق الأالطالب  الطالب متعلقة مبهارة كالم

 .بية وآداهبا طريقة ووسائالعر الالتدخل الصويت لدى طالب قسم اللغة 

 ج. ميدان البحث

جامعة  األهن لعلوم اللغة العربية بانيوانياردار العلوم  كليةخيتار الباحث ميدان حبثه   
وآداهبا. وفيها األساتيذ الذين يعلمون على األكثر  تعليم اللغة العربيةل أو كلية خاصة

من جامعة األزهر واجلامعة اإلسالمية خترجت يف اجلامعة خارج البالد اإلندونيسية خاصة 
العربية أو مبعىن يعيشون مبدينة املنورة وما غري ذلك من شرق األوسط، هم يستعملون اللغة 

  ام مع األستاذ من شرق األوسط.وفيها أيضا برنامج كلية الع .باللغة العربية

 هامصادر البيانات و د. 

لدى طالب قسم اللغة  لتدخل الصويتاملتعلقة با تتعترب بأن البيانات هي املعلوما 
فاملصادر البيانات أهم األشياء للباحث، ألن صحة  عالجها.مث كيفية العربية وآداهبا 

 روهتا. اختيار نوع مصادر البيانات تؤدي إىل صحة البيانات وث

قوال واألفعال، لوفالند أن مصدر البيانات األولية يف البحث النوعي هو األ قال
. أما مصادر البيانات يف هذا البحث تنقسم 45انات إضافىي مثل التوثيقاتوالباقي هو بي

إىل نوعني: ومها املصدر الرئيسي واملصدر الثانوي. فاملصدر الرئيسي لنيل البيانات املتعلقة 
من طالب يعىن هبا هي البيانات اليت صدرت  ،البحث هو األقوال واألفعال واألحوالهبذا 

                                                           
45 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 157. 
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بكلية دار العلوم  ساتيذومجيع األ مدير اجلامعة ورئيس القسمو ا قسم اللغة العربية وآداهب
نشطة أب ة. مث املصدر الثناوي يف هذا البحث هو الوثائق املتعلقبانيوانيار لعلوم اللغة العربية

كمثل جدوال الربامج طالب اجلامعة، وخططة الدراسة املتعلقة بتعليم مهارة الكالم طالب  ال
 .التغنيةو بأنشطة الطالب عن مهارة النطقية كمثل التسجيل تعلق ما ي مثوجماالت الطالب 

مناسبة مبا سبق بأن مصادر البيانات يف هذا البحث تنقسم إىل قسمني وهي  
فالبيانات إىل صدرت من الشخص وهي البيانات ( وغري الشخصية. Humanالشخصية )

، مث البيانات من األستاذ بالعربيةاملتعلقة بتدخل الصويت لدى الطالب من عملية التحدث 
املتعلقة بعملية تعليم النطق الصويت العريب و تعليم مهارة الكالم. أما مصدر غري الشخصية 

وكذلك اخلطط  الكالميمية املتعلقة بوهي الوثائق و التسجيالت الصوتية من الربامج التعل
 عليمية.التدريس مهارة الكالم وجدوال الربامج لدى الطالب متعلقة بأنشطة الت

 جراء جمع البياناتإه. 

طريقة مجع البيانات هي شيئ مهم يف البحث ألن من أهداف البحث هي حصول  
الحيصل الباحث على صدق البيانات عدم املعرفة عن طريقة مجع البيانات ف ،الدقية البيانات

والوثائق. ق جلمع البيانات منها املالحظة واملقابلة و املرجوة. ويف املدخل الكيفي عدة الطر 
قابلة واملالحظة والوثائق اليت قام الباحث بتفصيلها فاستخدم الباحث يف هذا البحث امل

 كما يلي:

 املالحظة .1

املالحظة هي عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات واملشكالت 
واألحداث ومكوناهتا املادية والبيئة ومتابعة سريها واجتاهتها وعالقتها، بأسلوب علمي 

مطط وهادف. بقصد التفسري وحتديد العالقة بني املتغريات، والتنبؤ بسلوك منظم و 
 تلبية احتياجاته.غراض اإلنسان و أالظاهرة أو توجيهها خلدمة 

تنقسم املالحظة من حيث دورها يف البحث إىل املالحظة املشاركة واملالحظة 
لباحث بدور إجيايب ، فاملالحظة املشراكة هي املالحظة اليت يقوم فيها اغري املشاركة
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مالحظتها، أما املالحظة غري املشركة هي املالحظة  كواحد من أفراد العينة اليت ينوي
خر لألفراد أو اجلماعة اليت ينوي يقوم فيها الباحث بدور املراقب من حني آلاليت 

ويف هذا البحث يستخدم الباحث  46.دراستها دون حاجة أن ينخرط يف حياة اجملتمع
ويكون  طالب قسم اللغة العربية وآداهبا،ملشاركة حيث يعيش الباحث مع املالحظة با

كما يعملون ومير يف نفس الظروف اليت   ويعمل نكل كما يأكلو أي عضوا يف اجلماعة
 .ميرون هبا

حيضر الباحث كلية دار العلوم  -مث اخلطوات اليت يعمل الباحث فيه : أ
تشجيل  -ملادة اليت سيالحظ الباحث، جإعداد ا -بانيوانيار لعلوم اللغة العربية، ب

ملتعلقة الظواهر أو املعلومات اليت حيتاجه الباحث حسب مواقع  يف ميدان البحث ا
 -بتدخل الصويت وعالجها يف تعلم مهارة الكالم بالكتابة أو مسجل الصوت، د

 تصنيف وتفصيل املعلومات أو البيانات من امليدان البحث.

مات املتعلقة بأنشطة لنيل البيانات أو املعلو  يستعمل الباحث هذه األداة
، مث ة الكالم لديهمالطالب كل يوم كمثل احملادثة الطالب يوميا وعملية تدريس مهار 

. فيستعمل الباحث يف تسجيل الظواهر املوجودة بالكتابة عالج التدخل الصويت
البحث. ينال البيانات احلقيقية والعميقة املتعلقة مبوضوع  وتسجيل الصوت حىت

يل نمث البحث يستعمل األداة األخرى لكذلك بطريقة االستماع والكتابة  الدقيق. 
 الوثائق. البيانات احملتاجة وهي

 املقابلة .2

املقابلة هي عبارة عن حوار الذي يدور بني الباحث والشحص الذي تتم 
 ختتلف املقابلة يف درجة احلرية اليت تعطي للمستجيب يف مقابلته أو املستجيب.

أما تعريف آخر عن املقابلة هي عبارة عن لقاء بني شخصني ألجل تبادل  .47إجابته
                                                           

 .83-82يف مناهج البحث العلمي. سامي عريفج.  46

(، 2000)عمان: دار الصفاء، مناهج و أساليب البحث العلمي النظرية و التطبيق، د غنيم، رحبي مصطفى عليان و عثمان مم  47
102. 
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املعلومات واآلراء بطريقة سؤال وجواب. ومن خالله يتم أخذ املعلومات عن موضوع 
معني. أما التعريف املشهور من بنجهام بأن املقابلة هي مادثة جادة موجهة حنو 

ن املقابلة أ. أما عند اجنلش اجنلش بثة لذاهتاهدف مدد غري جمرد الرغبة يف احملاد
مادثة موجهة يقوم هبا شخص مع شخص آخر، أو أشخاص آخرين، هدفها استثارة 
أنواع معينة من املعلومات الستغالهلا يف حبث علمي ولالستعانة هبا على التوجيه 

ويت وميكن أن يستعني الباحث يف املقابلة بآلة التسجيل الص 48.والتشيص والعالج
تأكد الباحث من أصالة املعلومات. مث اختار الباحث هذه األدات ألمرين ومها: حىت ي

ألن املقابلة تعني الباحث يف كشف عن أسرار ما يف وراء اجملتمع البحث وليس جمرد 
معرفة ما ظهر فيه، وألن ما يفيده جمتمع البحث قد يتجاوز البعد الزماين وليس يف 

 املستقبل يف املاضي أيضا. يتعدى إىلالزمن احلاىل فقط وإمنا 

تنقسم املقابلة من حيث طبيعة األسئلة إىل نوعني ومها املقابلة املقننة واملقابلة 
غري املقننة، املقابلة مقننة هي املقابلة اليت حتتوي على أسئلة موضوعه سلفا وبشكل 

ختيار دقيق ومددة االجابة ، توجه إىل كل مفحوص بنفس التتيب ويطلب منه ا
د االجابات احملددة، وهذا شبه االستبيان املقيد. فاملالخظة غري املقننة هي املقابلة واح

  49.اليت يتصف باملرونة واحلرية اليت تتيح للمفحوص التعبري عن نفسه بصورة تلقائية

غري املقننة، يعين سيقدم الباحث قابلة فالباحث يف هذا البحث يستخدم امل
لباحث يتقيد بدليل املقابلة املعقد من قبل، والشك أن لدى ااألسئلة بطريقة حرة ال

جمموعة من األسئلة اليت تدون يف الدليل. يطرح الباحث األسئلة عند احلاجة إىل 
طرحها، وصياغة األسئلة أيضا تتنوع حسب املقتضى حال املقابلة. وميكن للمبحوث 

ح له مع استمارة أسئلة ن يستوضح األسئلة الغامضة من البحث، األمر الذي اليتا أ
أن جتري املقابلة بالسهولة وتستطيع أن تربز املادة أو السابقة. فبهذا الطريقة يتوقع 

  املعلومات الدقيقة. 
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حتديد الشخص املخاطب  -ففي عملية املقابلة تأيت باخلطوات التالية أ
 فتح -د عناصر املوضوع الذي يريد البحث أن يتحدث به، جإعدا -مبقابلته. ب

التأكد من  -قابلة، همواصلة السري يف خط امل -باب املقابلة مبدخل مناسب، د
تدوين املعلومات يف املذكرة،  -أصالة املعلومات املاخوذة عن طريق هذه املقابلة، و

  50.تصنيف وتفصيل املعلومات -ز

لى الباحث أن يعد نفسه هلا ويتضمن اإلعداد أمر حىت تنجح املقابلة بتتيب ع
 ية:كالتال

 عالمه مبوضوع املقابلة.إأخذ موعد مسبق مع املقابلة مع  (أ
 سئلة اليت تساعد على تغطية جوانب املوضوع هتيئة األ (ب
 بدء املقابلة حبديث متهيدي فيه نوع من اجملاملة مع املقابل لفتح باب التوصل معه. (ج
 ه بأن حديثه موضع مهم.تشجيع املقابل باشعار  (د
 عدم إظهار الدهشة واالستغراب. (ه
 51.تسجيل املقابلة بساتعمال الكتابة أو اهلاتف بالتسجيل الصويت (و

استخدم الباحث املقابلة لنيل البينات العميقة والدقيقة املتعلقة بتدخل الصويت 
يستعملها الباحث لنيل البيانات لدى طالب قسم اللغة العربية وآداهبا، أما املقابلة لألساتيذ 

عليم مهارة الكالم والتدخل الصويت من اللغة املدورية املتعلقة بعالج التدخل الصويت يف ت
 . اللغة العربية وآداهبا لدى طالب قسم

 الوثائق .3

تعترب بأن الوثائق مصادر أساسي ذات قيمة عملية عالية وتشتمل على 
تقارير ومراسالت إدارية ودساتري وقوانني وسجالت مفوظات دور الوثائق القومية من 

 اجتماعية وتقارير أمنية ومداوالت برالمانيىة.رمسية ومطوطات وقائع 

                                                           
50 Amir Hamzah, Metode Penelitian Kualitatif, Batu : Literasi Nusantara. 77. 
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ضافة إىل املالحظة باعتبارها طرق جلمع البيانات أو املعلومات فيستخدم باإل
بة نه يرى أن الوثائق كمالحظات الوقائع املاضية مثل الكتاأالباحث الوثائق أيضا ب

ملاضية على من الطرق الفعالة لنيل البيانات ا 52،والصور والتأليفات وما إىل ذلك
 .و يف احلاضرأتلك الوثائق إذ مل تكن هي يف احلديث  و النظر إىلأطريقة القراءة 

يقول غنيشا وزميله أن الوثيقية مادة توفر معلومات أو إرشادات وهي الوعاء املادي 
 53.للمعرفة وللذاكرة اإلنسانية

الربامج  دوالة جباملتعلقالوثيقية الوثائق لنيل املعلومات أداة باحث الفيستخدم 
الطالب وأنشطة كالمهم باستعمال تسجيل الصوت أو الفيديوا املوجودة يف واثيقة 

 .املكتبة بكلية دار العلوم أو لدى رئيس القسم واألساتيذ فيها

 تحليل البياناتز. 

كما قاله ناسوتيون الذي نقله   كان حتليل البيانات أمر مهم يف عملية البحث.
بني ليل البيانات تبدأ عندما حيدد الباحث حتديد البحث ويسوغيونو يف كتبه " إن حت

 كتابة نتائج البحث.  الباحث املشكلة قبل دخول امليداين ويستمر الباحث استمرار حىت 

مجع  قام حتليل البيانات يف البحث الكيفي عند مجع البيانات اجلارية وبعد انتهاء
باحث حتليل بإجابات الضيف. إذا إجابت البيانات يف فتة معينة. وعندما املقابلة قام ال

طابق بعد حتليل، مث تقوم الباحث األسئلة مرة أخرى، وحيصل البيانات الضيف تشعر مل ت
الثقة. ورأى مليس وهوبرمان أن أنشطة يف حتليل البيانات الكيفية تنفيذ تفاعلي ويستمر 

حتليل  باحث يف عمليةاليت أجراها الت ازمن. حىت يتشبع البيانات. أما اخلطو على مر ال
  54.يف اآليتيف هذا البحث وهي كما البيانات 

 

                                                           
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2015), 240. 

 .119مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق، رحبي مصطفى عليان وعثمان ممد غنيم،  53
54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. (Bandung: 

Alfabeta, 2014). 336. 
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 تنقيص البيانات .أ

البيانات اليت حصلها الباحث يف ميدان البحث كثرية، لذا حيتاج كتابة دقة 
وتفصيلية وهي عن أشكال التدخل وعالجها يف كلية دار العلوم بانيوأنيار. فتنقيص 

األساسية والتكيز عل األشياء املهمة. والبحوث عن البيانات هي تلخيص واختيار األشياء 
ء غري الزم. فلذلك بعد يقوم الباحث تنقيص البيانات املوضوع ومنوذجها وجتاهل األشيا

 سوف يعطى البيانات تصورا واضحا ويسهل الباحث لتنفيذ 

 حتليل التقابل .1

غوية متلفة حتليل التقابل عبارة عن دراسة تقارن بني لغتني أو أكثر من عائالت ل
املستوى الصويت معني مثل  هبدف اكتشاف عناصر التشابه واالختالف بينهما على مستوى

أو صريف أو النحوي أو الداليل. والتحليل التقابلي بني أصوات اللغتني يعين مقارنة أصواهتما 
مث تنظر هذه الطريقة على  55.الكتشاف ما بينهما من تطابق أو متاثل وتشابه واختالف

على داللتها  عة من الرموز الصوتية اليت يتعرف أفراد اجملمتمعظرية البنيوية بأن اللغة جممو الن
 56.ووظائفها

إذا معىن التحليل التقابلي خيص بالبحث يف أوجه التشابه واالختالف بني اللغة 
إسوة  نقلاخلطوات يف حتليل التقابل كما فاألوىل للمتعلم واللغة األجنبية اليت يتعلمها. 

 كما يايل:وهي   مث قام الباحث على تلك اخلطوات درايانا يف كتابه حتليل التقابل واألخطاءأ

 وصف اللغة األم الكامل .1
 وصف اللغة املستهدف .2
 حتديد االختالفات بني اللغتني .3
 مييز التصنيف بني اللغة األم واللغة املستهدف.  .4

 

                                                           
 .1كتاب الطالب يف اجلامعة االسالمية احلكومية مادورا.حتليل التقابل واألخطاء، إسوة أدريانا،   55

 . 95.قاهرة، ات أخرىطرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني بلغعبد العزيز العصيلي،   56
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 حتليل األخطاء .2

لماء اللغة التطبيقي يف تعليم خطاء هو مصطلح آخر الذي يستعمله عحتليل األ
التحليل التقابلي. فتعريف من االخطاء هو االخطاء غة العربية. وهو اخلطوة التالية عن الل

اليت خيالف فيها املتحدث أو الكاتب النظام اليت تكون يف اللغة اهلدف. واملصطلح اخلطاء 
 يف التايل:ليل األخطاء جيري كما مث مراحل حت ختتلف عن زلة اللسان والغلط.

 حتديد األخطاء ووصفها (أ
 خطاء اليت وجدتتفسري األ (ب
 57.جها. أي مبعىن كيف الصحيح من تلك اخلطأتصويب وعال (ج

 عرض البيانات .ب

وبعد تنقيص البيانات فاخلطوات التالية هي عرض البيانات املتعلقة بأشكال 
. الرسم التدخل لدى الطالب وعالجها ويف البحث الكيفي تقدمي البيانات بوفية موجز

الباحث غالبا يف تقدمي البيانات البياين والعالقات بني فئات مطط ومشابه ذلك. وكان 
للبحث الكيفي باستخدام نص السردي. بعرض البيانات فيسهل الباحث يف فهم ما 

 حدث به. وخيطط الباحث العمل الثاين.

قة بالتدخل فخطوة املهمة اليت يستخدم الباحث هي عملية حتلييل البيانات املتعل
الباحث املنهجية اليت يستعمل "د.هداية الصويت لدى الطالب قسم اللغة العربية اتبع 

هداية" يف كتابته عن التدخل الكتابية وهي مناسبة بالتحليل التقابل واألخطاء جيري هذه 
 اخلطوة كما يف التالية :

بحث ووضع حتديد أشكال التدخل، وذلك بتفصيح البيانات املوجودة يف ميدان ال (1
 ة فضال عن املكتوبة أو املسجلة.الرمز يف أي صوت اليت تدخل من اللغة املادوري

 تصويف أشكال التدخل : حيث يوصف أشكال التدخل الصويت بوضوح ودقة. (2

                                                           
 .3كتاب الطالب يف اجلامعة االسالمية احلكومية مادورا.حتليل التقابل و األخطاء، إسوة أدريانا،  57
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تصنيف أشكال التدخل، حيث يصنف الباحث شكل التدخل إىل نوع اليت يندرج  (3
 58.حتته

 تنتاجساإل .ج

ن هي اخلالصة والتحقق. انات الكيفية عند مليس وهوبرماخلطوة الثالثة يف حتليل البي
ن اخلالصة األول مؤقتا وسيتغري اخلالصة إذا مل جتد أدلة أدلة قوية. ولكن، إذا كانت كا

اخلالصة اليت تعربها يف اخلطوة األوىل دعما من أدلة صحيحة وثابتة عندما يعود الباحث 
اليت يعرب الباحث هي اخلالصة  إىل ميدان البحث جلمع البيانات، فهذه اخلالصة

 59.مصداقية
 (1/3)الرسم رقم 

 عملية حتليل البياناتإجراء 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
املؤمتر تصور مقتح قائم على أشكال التداخل اللغوي لبناء برامج تعليم اللغة العربية للطالب االروبيني. د. هداية هداية ابراهيم،   58

 .9 ة العربية.الدويل الرابع للغ
59 Amir Hamzah, Metode Penelitian Kualitatif, Batu : Literasi Nusantara. 77. 

 نقيص البياناتت

 عرض البيانت

ستنتاجاإل  

  قابلحتليل الت (1
 حتليل األخطاء (2

 وصف اللغة األم الكامل .1
 وصف اللغة املستهدف .2
د االختالف      ات بني حت      دي       .3

 اللغتني
مييز التص               نيف بني اللغ    ة  .4

 األم واللغة املستهدف. 

 

 
 أشكال التدخلحتديد  .5
 تصويف أشكال التدخل .6
 تصنيف أشكال التدخل .7
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 مناهج البحث اليت تستعمل (10/3رقم ) دوالاجل

 حتليل البيانات البيانات طريقة مجع البيانات مصادر البيانات أسئلة البحث
كيف أشكال التدخل -

اليت  املادوري الصويت
طالب قسم  عت لدىوق

بكلية  وآداهبااللغة العربية 
دار العلوم بانيوانيار لعلوم 

 ؟ اللغة العربية

 العربية قسم اللغةطالب -
 وآداهبا

 قسممدرس اللغة العربية ب-
 وآداهبا اللغة العربية

مالحظة ب )تشجيل -
 الصوت والكتابة(

املقابلة )بتشجيل -
 الصوت والكتابة(

 الوثائق املعلومات  -

الظواهر التدخل  نسخة-
 الصوتية

ترمجة الصوت من -
 مث الكالم الطالب

البيانات من مسجل 
الصوت متعلقة بنطق 

 احلروف العربية

 حتليل األخطاء .أ
 حتديد أشكال التدخل .ب
تصويف أشكال  .ج

 التدخل
 تصنيف أشكال التدخل .د
 التدخل عالجتصنيف  .ه

التدخل  عالجكيف -
الصويت يف تعليم مهارة 

قسم لدى طالب  الكالم
العربية وآداهبا بكلية اللغة 

دار العلوم بانيوأنيار لعلوم 
 ؟اللغة العربية

 مدير الكلية-
 رئيس قسم اللغة العربية-
تعلم مهارة الكالم  مدرس-
 اللغة العربية تاصو أو 

قسم اللغة العربية وثيقة -
 وآداهبا

 مالحظة غري املشاركة-
عن عملية التعليم مهارة 

 الكالم.
 مقابلة )تسجيل-

 بة(الصوت والكتا
 تعيم الكالموثائق  -

 نشخة من املالحظة -
 نسخة من  واملقابلة-
خطط التدريس،  -

 جدوال الربنامج التعليمية 
 

 

 عرض البيانات .أ
 وصف البيانات .ب
 حتفيض البيانات .ج
 إعطاء الرمز البيانات .د
 تلخيص البيانات .ه
 

 نتائج البحثتأكيد صحة  .و

مرة، قام الباحث باملالحظات الدقيقة املستللتأكد من صدق نتائج البحث وثباهتا ف 
واستخدم أيضا طريقة اجلمع بني طريقيت املالحظة واملقابلة والوثائق عند مجع البيانات يف 
نفس الوقت، فهذه الطريقة أيضا تفيد يف التأكد من صدق نتائج البحث وثباهتا، وحيث 

 ه الطريقة بتيانغوالسي.تعرف هذ

مات احملصولة يف هذا البحث لبحث أو البيانات واملعلو فالباحث يف تأكيد نتائج ا
 فيستخدم الطريقة فيما يلي:

يعود الباحث ميدان البحث مرة  أوتطويل املشاركة البحث يف ميدان البحث  .1
 أخرى.

 نتائج البيانات أو املعلومات احملوصلة بدقة. عناملالحظة الدقيقة  .2
.صادر وطرق مجع البياناتالتثليث أي يأكد الباحث نتائج البحث من عدة امل .3
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 الفصل الرابع
 تحليلهاعرض البيانات و 

ففي هذا الفصل سوف تعرض البيانات املتعلقة مبوضوع البحث. انطالقا مبا سبق 
كلية   وبأن البيانت اليت تعرض يف هذا الفصل هي البيانات اليت تنال من ميدان البحث وه

تفصيلها كما يف التايل: األوىل، سوف غم أن دار العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة العربية. ر 
التدخل الصويت من اللغة املادورية إىل اللغة العربية أشكال تعرض عن البيانات املتعلقة ب

من ناحية الصائتة  ، يعينالكالم أثناءالعربية  أصواتوهي عن نطق  ؛لدى الطالب اجلامعة
املتعلقة بعالج التدخل  نيةامث الث األوىل.ة عن األسئلة ابتعرض البيانات إلجف ،والصامتة

 . الصويت عالج التدخلل ذتياألسا تماوال الصويت لدى الطالب اجلامعة، وهي عن

كلية دار أشكال التدخل الصوتي لدى الطالب قسم اللغة العربية وآدابها ب .أ
 العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة العربية

مهارة كالم غة املادورية يف التدخل أصوات اللحث بالبحث عن ابعد أن قام الب
، فوجد بكلية دار العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة العربية هباآدالطالب قسم اللغة العربية و 

ألهنا  ادوريةامل العربية باستعمال الفونيم أو أصوات اللغة صوتالباحث التدخل يف نطق 
عملية مجع  لصوت والكتابة يف، فالباحث يستخدم تسجيل الغة األوىل لدى الطالبك

 البيانات املسجلة. مرة بعد مرات عنمث يسمع  .ناتالبيا

عرض البيانات المتعلقة بالتدخل الصوتي لدى الطالب قسم اللغة العربية بكلية  .1
 دار العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة العربية.

هارة ملمن اشتاك برنامج التعليمي الباحث  فهذه البيانات هي البيانات اليت ناهلا
التدخل أشكال  يكتب مث يف نطق أصوات العربية جل الباحث كالم الطالبسمث يلكالم ا

الطالب اليت أنشطة حسب يف هذا الفصل فعرض الباحث البيانات  .يهماليت وقعت لد
الثالث مث ة أقسام: األول بيانات عن القصة مث الثاين بيانات عن احملادثة ثتنقسم إىل ثال

الطالب وموضوع  أنشطةألهنا مناسبة بالباحث  هاتخدمسي إعطاء الشرح، يف بيانات
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خيتاره الباحث لتوضيح أشكال التدخل مث املدرس يف الفصل وخارجه،  أعطى ذياملكاملة ال
عن قصة وتفصيلها البيانات تعرض يت ففي اآل اليت وقعت يف كالمهم واحدا يف إثر واحد.

 أداة املالحظةفجمع الباحث بيوم العطلة مث يعربون الطالب يف الفصل. الطالب يف 
 الظواهر التدخل.عن بتسجيل الصوت والكتابة  مث املذكورة يف الفصل الثالث

التدخل " عبد العزيز العصيلي هقالاعتمادا مبا ذكر يف الفصل الثاين بأن التدخل كما 
قال سلبيا وقواعدها إىل اللغة الثانية يف الكالم أو الكتابة، نهو نقل املتعلم أنظمة لغته األم 
يف  ألفاين يف كالموقع الذي فالبيانات عن التدخل  60".يعيق عملية التعليم اللغة الثانية

 :هو يقول تعبريه
ا. وهو ذلة أنا كل يوم أنا )ماطبسم اهلل الرمحن الرحيم مباشرة مين أنا يف بييت يف يوم الع"

 ي السمك. وأنا كلمع والدين ليشت  قإىل السو  هبل أنا أذثمل الوالدين، كمعيسأل( أ
يب كمثل بيت إثبات وبيت أستاذ خليل وما إىل ذلك. حاصإىل  بلك أنا أذهذ عديوم وب

 (28 )قصة.61"لص أستاذ، شكرا مث السالم عليكمخلك أنا أذهب إىل بيت خليلة. ذ دوبع

 وقعت يف عملية كالم الطالب امسه ألفاين منمهما يكن التدخل الصويت اليت 
صوت اليت لفاين بتفصيل األأوع من املعهد. يلفظها يف بيتهم يوم الرج التعبري عن أنشطتهم

تلك البيانات سوف فصوت العربية الصحيحة.  عىن مل يستعملتوجد يف اللغة املادورية مب
 :تنال الصوت املادورية يف نطق الكلمة العربية يف ما يلي

فهذا  /t/صوت  تنطق صوت /ط/ الطاء بصوت املادورية وهيفلة/ طالع/نطق الكلمة  (1
لكن الطالب ، يفية نطقها ومرجهاعن ك صوت الطاء يف العربيةبستوي يالصوت ال

، فهذه النطقية غري /Utlah’/إىل نطق  /Uthlah’/تغري من نطق يينطقها خطأ. يعين قد 
 مناسبة بنظام الصوت العريب.

 /əرية وهي /نطق صوت احلركة من حرف الذال باحلركة املادو تا/ فذما/نطق الكلمة مث   (2
يف اللغة العربية ألن فيها ثالث  /əفاليستوي بينهما من أحد صفاهتا فالتوجد حركة /

                                                           
 .824 .جامعة االمام ممد بن سعود السالميةطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. عبد العزيز بن إبراهيم العصلي،  60

  .2019نوفيمبري  28القصة يف الفصل تاريخ 61
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، يعين قد تتغري صوت /əليس بصوت / /a/حركات فحسب مع أن الصحيح بصوت 
، فهذه النطقية /Mazə/إىل نطق  /Maza/صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي من نطق 

 صوت العريب.غري صحيحة حسب نظام ال
مل/ ينطق الطالب صوت العني /ع/ باستعمال الصوت اليت عأ/مث ينطق الكلمة  (3

وذلك ال يناسب باحلروف العربية مع أن  /?/تكون يف اللغة املادورية وهي صوت 
ألن صوت كمثل صوت /ء/ يف اللغة العربية،  /?/مارجهما متلفة بني صوت /ع/ و 

 /A’malu/ته اللغة املادورية سوف تكون ترمج يف /?/فتتغري من صوت عني إىل صوت 
 فهذه اليناسب أيضا بالقواعد الصوتية يف اللغة العربية. /malu?A/تتغري إىل

صوت الثاء /ث/ بصوت اللغة املادورية وهي باستعمال بنطق ل/ ثكم/ينطق الكلمة  (4
ا، فصفاهتما غري متجانس أي غري متساو مث يف مرجهما اليتساويان أيض  /s/صوت 

تتغري إىل نطق  /Kamistli/فتمجته هي من نطق  ، /s/فتتغري من صوت /ث/ إىل 
/Kamisli/.فهذه اليناسب بالقواعد األساسية يف علم األصوات العربية . 

فاليستوي  /əادورية وهي /احلركة من حرف اهلاء باحلركة امل قنط /هبأذ/ينطق الكلمة  (5
يف اللغة العربية ألن فيها ثالث حركات  /əبينهما من أحد صفاهتا فالتوجد حركة /

، مث ينطق الطالب صوت الباء /əليس بصوت / /a/فحسب، مع أن الصحيح بصوت 
فهذه الصوت هي صوت اليت تكون يف اللغة املادورية، فالصواب هي  /p/بصوت 
يف اللغة  /p/لكنهما مستويان يف مرجهما وهي يف الشفتان. فصوت  /b/بصوت 

إىل  /Azhab/ة العربية. فتتغري من نطق مل توجد صوت مثلها يف اللغاملادورية فحسب 
 لعريب. ، فهذه النطقية غري مناسبة بنظام الصوت ا/Azhəp/نطق 

ينطق صوت القاف اليت تكون يف اللغة العربية بصوت اللغة ف /قالسو /ينطق كلمة  (6
ا. فهذه مع أن بينهما اليتساويان يف مرجهما وصفاهتم /k/املادورية وهي صوت 

ناسب بصوت العربية. قد يتغري صوت حرف القاف من اللغة العربية إىل صوت تال
/k/  يف اللغة العربية فتمجته وهي من نطق/As-suuq/ إىل نطق /As-suuk/  فيتغري

 صفتها.
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هي الفتحة باستعمال  احركة الباء والدال اليت حركتهبنطق لك/ ذ/و /عدب/ينطق كلمة  (7
مع أن صفاهتما يعين بني صفة الفتحة  /əوهي صوت / ريةدو اصوت صائت اللغة امل

املادورية متفرقة. مث كيفية نطق احلرف العني /ع/ باستخدام الصوت  /əالعربية وحركة /
العربية مع أن  صوتوذلك اليناسب ب /?/اليت تكون يف اللغة املادورية وهي صوت 

غة العربية. ء/ يف الل/كمثل صوت   /?/فصوت  /?/مارجهما متلفة بني صوت /ع/ و
 ./likaəəZ/و /əd?əB/إىل نطق  /Zaalika/و /Ba’da/فتغيريه وهي من نطق 

نطق صوت الصاد يف تلك الكلمة بصوت اللغة املادورية وهي بيب/ حاص/يعرب كلمة  (8
فصفاهتما غري متجانس أي غري متساو مث يف مرجهما  /s/باستعمال صوت 

 /iندونيسي بصوت /تة من الكسرة أي يف اإلاليتساويان، مث ينطق أيضا صوت صائ
، /Єإىل صوت / /iومن صوت / ، /s/. فتتغري من صوت /ص/ إىل /Єإىل صوت /

 . /SohЄby /إىل نطق   /Shohiby/مجته هي من نطق فت 
  /h/صوت اخلاء العريب اليت تكون يف اللغة العربية بصوت بنطق لص/ خ/يعرب كلمة  (9

اخلاء هلا صفات  صوامت اللغة املادورية. فحرف فهذا الصوت هي صوت الصامت من
فتتغري إىل نطق  /Kholash/مث مارجهما، فتمجته هي من نطق  /h/اليتساويان بصوت 

/Holash/.فهذه اليناسب بالقواعد يف علم األصوات العربية . 

مث التدخل الصويت أو استعمال النظام صوت العربية يف عملية كالم الطالب كلية 
 وهو من أخي فيصل أمني يف الفصل قصة القصريةلوم بانيوأنيار وقعت يف تعبري دار الع

 يعربون أما الفصل، فتعبريه هي:
د، عأمجعني أما بمد احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا م"

مثل  يالدو ت دت إىل البيت مث وصل ، أنا ساعجعة يف البيت. أوال أنا ر قصأن أ داآلن أري
لك أنا ذ دريب من بييت مث بعقت إىل الصاحييب كمثل بيت إثبات، ألن بيته بالنظافة مث ذه

مدينة. ميكن هذا  جدت إىل املوليد يف مسبليت مث غسلت مث أكلت مث أنا ذهصمنت مث 
 (11/ 28)قصة 62"مث بعد ذلك والسالم عليكم صايا والنقائطمين إذا وجدمتوين اخل طقف

                                                           
 .2019نوفيمبري  28صة يف الفصل الثالث من التعليم اإلضايف. الق 62
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أن التدخل اليت وقعت لدى الطالب طريقته متنوعة منها يف السابق بمناسبة مبا 
كما يف التعبري عن األعمال اليومية مث من طريقة أخرى. فالتدخل الذي وقعت يف عملية 

 يتطسع أن يفصل بالبيان كما يلي: كالم الطالب

بية صوت الدال /د/ اليت تكون يف اللغة العر بينطق الطالب  /دأري/كما ينطق الكلمة  .1
اليت تكون يف اللغة املادورية، هذه التناسب بالقواعد الصوت العربية ألن  /d/بصوت 

يف اللغة املادورية ليس  /d/هلا الصفة اخلاصة حبرف الدال وهي صفة قلقة، أما حرف 
 ./Uriidu/ إىل نطق /Uriidu/هلا صفة قلقلة. فتغيريه وهي من نطق 

ينطق الطالب صوت القاف اليت . فالسابقة يف اجلملة/ قصأ/مث من التعبري الكلمة  .2
مع أن بينهما اليتساويان  /k/تكون يف اللغة العربية بصوت اللغة املادورية وهي صوت 

من مرجهما وصفاهتما فهذه اليناسب بصوت العربية. قد يتغري صوت القاف من 
 مث ينطق الطالب صوت الصاد يف تلك الكلمة بصوت. /k/اللغة العربية إىل صوت 

فصفاهتما غري متجانس أي غري متساو   /s/املادورية وهي باستعمال صوت حرف اللغة 
تتغري إىل نطق  /Aqushshoh/أيضا يف مرجهما اليتساويان. فتمجته هي من نطق 

/Akussoh/فهذا اليناسب بقواعد األصوات العربية .. 
ت /ج/ ت/ ينطق الطالب صو جعر /مث التدخل وقع يف نطق صوت /ج/ يف الكلمة  .3

والتستوي بصوت اللغة العربية   /j/كون يف اللغة املادورية وهي بصوت بصوت اليت ت
من مرجها. مث كيفية نطق احلرف العني /ع/ باستخدام الصوت اليت تكون يف اللغة 

وف العربية مع أن مارجهما متلفة بني وذلك اليناسب باحلر  /?/املادورية وهي صوت 
 ./tu?əRoj/إىل نطق  /Roja’tu/ وهي من نطق. فتغيريه /?/صوت /ع/ و 

 /t/ت/ ينطق بصوت دساع/مث التدخل التيي وقع لديه من نطق الدال /د/ يف الكلمة  .4

اليت تكون يف اللغة املادورية، هذه التناسب بالقواعد الصوتية العربية يف علم األصوات 
لغة املادورية ال يف /t/ألن هلا الصفة اخلاصة حبرف الدال وهي صفة قلقة، أما حرف 

 ./Saa’attu/ إىل نطق /Saa’adtu/ليس هلا صفة قلقلة. فتغيريه وهي من نطق 
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 حركة لك/ فينطقذ دو/بع /يالدو /ة الفحة يف الكلمة التدخل اليت وقع يف نطق احلرك .5
فاليستوي بينهما من أحد صفاهتا فالتوجد حركة  /əالواو والياء باحلركة املادورية وهي /

/ə/ ن فيها ثالث حركات فحسب مع أن الصحيح بصوت العربية أل يف اللغة/a/  ليس
، يعين قد تتغري صوت صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي من نطق /əبصوت /

/Walidayya/  إىل نطق/əlidayyəW// ،Ba’da Zaalika/  إىل نطق/əd?əB likaəəZ/ 
 فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب.

فهذه الصوت هي صوت اليت  /p/ينطق صوت الباء بصوت فت/ بذه/ة الكلميعرب  .6
لكنهما مستويا يف مرجهما وهي  /b/تكون يف اللغة املادورية بأن الصواب هي بصوت 

يف اللغة املادورية فحسب مل توجد صوت مثلها يف اللغة  /p/يف الشفتان. فصوت 
 /Zahabtu/تة املادورية وهي من نطق العربية يعين قد تتغري صوت صائة العربية إىل صائ

 ، فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب. /Zahəptu/نطق إىل 
ريب/ ينطق صوت ق/مث التدخل الصويت وقعت يف نطق صوت القاف كما يف الكلمة  .7

مع أن بينهما اليتساويان من مرجهما  /k/القاف بصوت اللغة املادورية وهي صوت 
اللغة التناسب بصوت العربية. قد يتغري صوت حرف القاف من  وصفاهتما فهذه

 إىل نطق /Qoriib/يف اللغة العربية فتمجته وهي من نطق  /k/العربية إىل صوت 
/Koriib/. 

ينطق الطالب  /صالنقائ/وليت/ ص/مث التدخل الصويت يف نطق الصاد يف الكلمة  .8
غري متجانس أي غري هتما فصفا  /s/صوت الصاد بصوت اللغة املادورية وهي صوت 

من نطق  افتمجته ادوريةيف اللغة امل /s/قد يتغري صوت القاف إىل صوت  متساو،
/Shollaytu/ و/An-Naqooish/ إىل نطق /Shollaytu/  و/An-Naqoois/. 

ينطق بصوت  /جدمس/التدخل يف كالمه وقعت يف نطق صوت اجليم /ج/ يف الكلمة  .9
/j/  ينطق صوت الدال /د/  مثلغة العربية من مرجها، وهي صوت التستوي بصوت ال

يف اللغة املادورية، هذه التناسب بالقواعد الصوتية العربية  /t/يف اللغة العربية بصوت 
يف علم األصوات ألن هلا الصفة اخلاصة حبرف الدال وهي صفة قلقة، أما حرف صامتة 
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/t/ طق ن منا يف اللغة املادورية ليس هلا صفة قلقلة. فتغيريه/Masjhid/ إىل نطق 
/Masjit/. 
فهذا  /t/صوت بايا/ تنطق طاخل/ /طفق/التدخل يف نطق الطاء /ط/ يف الكلمة  .10

الصوت التستوي مع صوت الطاء يف العربية يف كيفية نطقها ومرجها اليتسوي بينهما 
يف نطقها لكن الطالب ينطقها خطأ. يعين قد تتغري  /t/يعين صوت الطاء وصوت 

إىل نطق  /Khuthoya/و /Faqoth/املادورية وهي من نطق  وتبية إىل صصوت العر 
/Faqot/ و/Khutoya/ نظام الصوت العريب.مناسب ب، فهذه النطقية غري 

عن أنشطة يف يوم  ةمث التدخل اليت وقعت لدى الطالب يف تعبري قصة القصري 
احلركات ة أي صوت يالتدخل الصويت من استعمال صوت املادور العطلة، وقع فيها 

 يعربوهو  القصة من أخي أمحد مدسرالصوامت يف تعبري و 
رف األنبياء واملرسلني سيدنا ممد وعلى شالة والسالم على أصاحلمد هلل رب العاملني وال"

ا الصباح املبارك إن شاء اهلل أبلغكم عن القصة الذي هذمجعني أما بعد، يف أآله وصحبه 
من البعض.  عضألبلغكم ب عين ال أستطيعدا، يجريا عملت يف بييت، الذي عملت يف بييت كث

عا هكذا، ويف بييت بيعين الصالة وغري ذلك ط دفعلت أو عملت يف بييت مستويا ما يف املعه
لك املكان. ذب إىل حأي مكان الذي أين يف بييت يعين سافر إىل عكثري من املسافر. ي

مع التليفيزيون واهلاتف هكذا. وطبعا  قوكذلك كما العادة يف البيت يعين يف البيت كثري أراف
 (11/ 28)قصة 63"الذي سأبلغكم. سالم عليكم طمجيعا مستويا معي هذا فق

فتفصيل التدخل اليت وقع يف قصة املدسر من استعمال الصوت املادورية يف عملية  
 كالمه يف الفصل تفصيال بتمجته، مث تلك التدخل وقعت يف نطق الكلمة مايلي: 

الة/ صال/الصاد /ص/ يف الكلمة اليت عربها مدسر  يف نطق صوت التدخل وقعت .1
 ،غري متجانس أي غري متساوفصفاهتما   /s/ينطق بصوت املادورية وهي بصوت 

تغري صوت القاف من اللغة العربية إىل صوت يقد  أيضا يف مرجهما اليتساويان،
/s/ من نطق  ايف اللغة املادورية فتمجته/As-Sholah/ إىل نطق /As-Solah/. 

                                                           
 .2019نوفيمري  28يف عملية التعبري عن القصة يف الفصل   63
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  /s/رف/ ينطق بصوت شأ/مث التدخل التاليه يف نطق صوت /ش/ يف الكلمة  .2
قد يتغري  فصفاهتما غري متجانس أي غري متساو أيضا يف مرجهما اليتساويان،

هي  افتمجته ادوريةيف اللغة امل /s/صوت حرف القاف من اللغة العربية إىل صوت 
 غري صفتها.يتف /Asrofi/ إىل نطق /Asyrofi/من نطق 

فينطق باحلركة املادورية وهي  ا/هذ/مث التدخل يف نطق صوت الفتحة يف الكلمة  .3
/ə/ / فاليستوي بينهما من أحد صفاهتا فالتوجد حركةə/  يف اللغة العربية ألن

، يعين /əليس بصوت / /a/فيها ثالث حركات فحسب مع أن الصحيح بصوت 
إىل نطق  /Haza/ملادورية وهي من نطق قد تتغري صوت صائة العربية إىل صائتة ا

/Həzə/ .فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب ، 
باستخدام  /عأستطي/، ين/عي/مث التدخل يف نطق صوت العني /ع/ يف الكلمة  .4

وذلك اليناسب باحلروف  /?/الصوت اليت تكون يف اللغة املادورية وهي صوت 
كمثل صوت /ء/ يف   األهن /?/ني صوت /ع/ والعربية مع أن مارجهما متلفة ب

 . /Astatii?/و /nii?Ya/إىل  /’Astatii/و /Ya’nii/نطق من  االلغة العربية. فتغيريه
وذلك  /?/صوت ب /داملعه/،/عضب/يف الكلمة التدخل الصويت يف نطق العني  .5

ألن صوت  /?/اليناسب باحلروف العربية مع أن مارجهما متلفة بني صوت /ع/ و
ينطق الطالب صوت الضاد /ض/ اليت تكون يف اللغة العربية. ثل صوت /ء/ كم

اليت تكون يف اللغة املادورية، هذه التناسب بالقواعد  /d/يف اللغة العربية بصوت 
إىل  /Ma’had/و /Ba’dhu/من نطق  االصوتية العربية يف علم األصوات. فتغيريه

 . /Ma’had/و /dhu?Ba/ نطق
فهذا الصوت   /h/ب/ بصوت حأ/لمة يف نطق /ح/ يف الك التدخل الصويت أيضا .6

هي صوت الصامت من صوامت اللغة املادورية. فحرف احلاء هلا صفات 
 /Uhibbu/من مارجهما أو صفاهتما. فتمجته هي من نطق  /h/اليتساويان بصوت 

 بصوت املادورية. /Uhibbu/باحلاء العربية تتغري إىل نطق 
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صوت ب لك/ مث ينطقذ/الكلمة يف نطق حركة الفتحة يف استعمال صوت املادورية  .7
/ə/ / مع أن صفاهتما يعين بني صفة الفتحة العربية وصائتə/  املادورية متفرقة

 . /Zəəlikaإىل نطق / /Zaalika/وهي من نطق  االيتساويان. فتغيريه
مع أن بينهما اليتساويان  /k/صوت ب /قأراف/التدخل يف نطق القاف يف الكلمة  .8

اسب بصوت العربية. قد يتغري صوت حرف مرجهما وصفاهتما فهذه الين من
يف اللغة العربية فتمجته وهي من نطق  /k/القاف من اللغة العربية إىل صوت 

/Uroofiqu/ إىل نطق /Uroofiku/ .فيتغري صفتها 

 اء التكلم باللغة العربية يفمث التدخل الصويت التالية الذي وقع يف كالم الطالب أثن
، وهو يقص عن أنشطته يف يوم العطلة ففي أخي خري األمم الفصل كما وقع يف مكاملة

 بعض نطق الصوت العربية وقع التدخل فالتعبري منه:
ت من النوم يف بييت أنا أذهب إىل احلمام ألن أتوضأ، بعد ذلك قضا استيذأنا يف بييت آنفا إ" 

ذا اجلامعة يف وقت ه الساعة ألذهب إىل ألكل، وبعد ذلك أنا أنظر إىلخ املطبأنا أرجو إىل 
 64."امعة إىل الساعة ثالثون دقائقجد ذلك أرجع إىل عوب قائقالسابعة. يف الساعة التاسعة د

 (11/ 28)قصة

اعتمادا بالبيانات عن تعبري الطالب قصة قصرية يف الفصل وجد الباحث استعمال 
فصل، فيقال تلك الظوار بالتدخل املادورية أثناء التعبري الشفهي عن أنشطهم يف الصوت 

 :  ا كما يليالصويت مث تفصيله

ينطق خري األمم صوت احلركة الفتحة العربية حبركة املاورية كما نطقت يف الكلمة  .1
من حرف الذال واهلاء باحلركة املادورية  لفتحةنطق بصوت اتذا اجلامعة/ فها/ و/ذإ/

يف اللغة العربية  /əحركة / تكنومل اليستوي بينهما من أحد صفاهتا  ، مث/əوهي /
ليس بصوت  /a/مع أن الصحيح بصوت  .ثالث حركات فحسب العربية ألن يف

/ə/.  قد تتغري من نطق/Izan/ و/Haza Al-Jami’ah/  إىل نطق/Izən/ و/Hazə 

Al-Jami’ah/ نظام الصوت العريب.ب مطبقة، فهذه النطقية غري 
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ت/ قضاستي/ق/ كما وقعت يف عبارة مث ياليه وقع التدخل يف نطق صوت القاف / .2
. أو صفتها هامن مرج املادورية، يكون الفرق بينهما /k/صوت ب عرب صوت /ق/ي

صوت الضاد  ينطقأيضا . مث املادورية /k/إىل صوت  العربيةصوت القاف  فتتغري
ناسب بالقواعد الصوتية العربية يال ا النطقاملادورية، هذ /t/ض/ العربية بصوت /

 ./Istaykottu/ إىل نطق /Istayqodhtu/من نطق  تغيريهمث . نطقها فتدخل يف
اليت  /خاملطب/مث التدخل الصويت أيضا يف نطق صوت اخلاء /خ/ كمثل يف الكلمة  .3

من  بعض فهذا الصوت هي  /h/بصوت  ينطق صوت اخلاءعربها خري األمم. 
 ة الكلمة. فتمج /h/صوت ة اليت ليس لصوامت اللغة املادورية. فحرف اخلاء هلا صف

 . /Al-Mathbah/تتغري إىل نطق  /Al-Mathbakh/هي من 
املادورية.  /k/صوت ها بينطق /قائقد/ التدخل يف نطق صوت القاف يف الكلمة .4

يتغري  مث اليناسب بصوت العربية. ذلكف ا،وصفاهت اهما اليتساويان من مرجهف
 إىل /Daqoiq/ ة هي مناملادورية.كتابة الكلم /k/القاف العربية إىل صوت  تصو 

/Dakoik/ ومرجها هتااتغري صفتف. 
 ،د/عب/خري األمم من نطق صوت العني يف الكلمة  مث التدخل الصويت يف كالم .5

وذلك اليناسب  ،/?/نطق العني /ع/ باستخدام صوت املادورية وهي صوت 
كمثل صوت   األهن /?/العربية مع أن مارجهما متلفة بني صوت /ع/ و صوتب
 . /ad?aB/إىل  /Ba’da/ية. فتغيريه من يف اللغة العربء/ /

 امعة/ج/يف نطق ص     وت اجليم /ج/ وهي يف الكلمة  /hJمث اس     تخدام ص     وت / .6
وهي ص وت التس توي بص وت اللغة العربية من مرجها. فتغيريه   /j/ينطق بص وت 
 ./ami’ahhJ/ إىل نطق /Jami’ah/وهي من نطق 

وهو يعرب أيضا عن  أخي خري التمام منقصرية الذي صدرت قصة تعبري يف مث 
أنشطهم يف يوم العطلة. ففي بعض نطقهم أصوات العربية توجد التدخل الصويت أو 

 يستعمل النظام الصويت يف اللغة املادورية، فاملكاملة منه: 
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 دكنت أمامكم سأعرب وسألقي ما فعلت يف بييت يوم العطلة ورجعت يف هذا املعه  بطي"
يانا حد صالة العصر، كنت يف بييت ما أفعل شيئا إال أعان والدي أعميس بإىل بييت يوم اخل

غري ألنين أخني صمع أخي ال بتاج. وأحيانا أمرين أيب بأن ألعشيئا حي يأمرين أيب بأن أشت 
لة السابقة. طأمرين أيب بأن أنظف بييت إذا ذلك ما فعلت يف بييت يوم الع الصغريين، وأحيانا

ا ما فعلت كثريا ذدي وعمي و)ماذا.( كمثل ذلك إجا.( عائليت كمثل يل أن أزور )ماذ قسب
 (11/ 28)قصة ."مث السالم عليكم طت يف بييت. شكرا هذا مين فقعينما رجح

التدخل الصويت يف استعمال صوت اللغة اعتمادا بالبيانات املذكورة بأن هناك 
ط يف البيت، نلخص التدخل ياملادورية يف عملية التعبري عن القصة القصرية حوايل األناش

 : الصويت كما يلي

املادورية فهذا هو التدخل كما يف نطق الكلمة  /p/استعمال صوت الباء بصوت  .1
لكنهما مستويا يف مرجهما وهي يف  /b/فالصحيح هي بصوت  /بألع/و /بطي/

 قد تتغري دون اللغة العربية. يف اللغة املادورية فحسبكانت   /p/الشفتان ولكن صوت 
 ./Al-‘ap/و /Thoyyip/إىل نطق  /Al-‘ab/و /Thoyyib/نطق ن م

 املادورية،  /t/بصوت  هاينطق /داملعه/وت الدال /د/ يف كلمة ص نطقمث التدخل يف  .2
يف اللغة املادورية  /t/الصفة اخلاصة حبرف الدال وهي صفة قلقة، أما حرف صامتة ف

 ./Al-Ma’hat/ إىل نطق /Al-Ma’had/ليس هلا صفة قلقلة. فتغيريه وهي من نطق 
 د/عب/مث انتقال النظام الصويت املادوري إىل العريب يف نطق العني كما يف الكلمة  .3

وذلك اليناسب باحلروف العربية مع أن مارجهما متلفة  /?/صوت بنطق يت/ عرج/و
 /ad?aB/إىل نطق  /Raja’tu/و /Ba’da/من نطق  ه. فتغيري /?/بني صوت /ع/ و

 ./tu?Raja/و
حركة  /əفينطق باحلركة املادورية وهي / /يأشت /ل يف نطق الفتحة يف الكلمة لتدخمث ا .4

يف اللغة العربية ألن فيها ثالث  /əفاليستوي بينهما من أحد صفاهتا فالتوجد حركة /
، يعين قد تتغري صوت /əليس بصوت / /a/حركات فحسب مع أن الصحيح بصوت 

، /Asytariyə/إىل نطق  /Asytariya/ن نطق صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي م
 فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب.
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غري/ صال/مث التدخل اليت وقعت لدى الطالب يف نطق الصاد /ص/ كما يف الكلمة  .5
فصفاهتما غري متجانس أي غري   /s/ينطق بصوت املادورية وهي باستعمال صوت ف

يف  /s/تغري صوت حرف الصاد إىل صوت تقد  ان،متساو أيضا يف مرجهما اليتساوي
 ./As-Soghiir/ إىل نطق /As-Shogiir/اللغة العربية فتمجته وهي من نطق 

تنطق صوت /ط/ الطاء  /طفق/،لة/طالع/مث التدخل يف نطق صوت الطاء يف الكلمة  .6
ستوي مع صوت الطاء يف العربية يف يفهذا الصوت ال /t/بصوت املادورية وهي صوت 

 /Faqoth/و /Uthlah’/تتغري صوت العربية إىل صائتة املادورية من  مث قها ومرجها.نط
 نظام الصوت العريب.مناسب ب، فهذه النطقية غري /Faqot/و /Utlah’/إىل نطق 

مع أن بينهما املادورية،  /k/صوت ب ينطق /قسب/مث التدخل يف نطق القاف يف الكلمة  .7
 تغري صوت ناسب بصوت العربية.م ا غريهذاليتساويان من مرجهما وصفاهتما ف

 ./Sabako/ إىل نطق /Sabaqo/فتمجته وهي من نطق  املادورية. /k/إىل صوت  فالقا
 املادورية، /j/دي/ ينطق صوت /ج/ بصوت ج/مث التدخل يف نطق اجليم يف الكلمة  .8

 . /addyhJ/ إىل نطق /Jaddy/. فتغيريه وهي من نطق تساويانيفهما ال
حركة  /əاملادورية وهي /ا/ فينطق باحلركة ذإ/ق الفتحة يف الكلمة ايل يف نطالدخل الت .9

يف اللغة العربية ألن فيها ثالث  /əفاليستوي بينهما من أحد صفاهتا فال توجد حركة /
، يعين قد تتغري صوت /əليس بصوت / /a/حركات فحسب مع أن الصحيح بصوت 
، فهذه النطقية /Izən/إىل نطق  /Izan/طق صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي من ن

 صحيحة حسب نظام الصوت العريب.غري 
يانا/ ينطق الطالب حأ/التدخل يف نطق الصوت احلاء /ح/ العربية كمثل يف الكلمة  .10

فهذا الصوت هي صوت   /h/صوت اخلاء العريب اليت تكون يف اللغة العربية بصوت 
 /h/اخلاء هلا صفات اليتساويان بصوت الصامت من صوامت اللغة املادورية. فحرف 

باحلاء العربية إىل نطق   /Ahyaanan/نطق  غيريها منهما أو صفاهتما. فتمن مارج
/Ahyaanan/ .فهذه اليناسب بالقواعد األصوات العربية 
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ينطق صوت ، ينما/ح/مث التدخل الذي وقعت يف كالم خري األمم يف نطق الكلمة  .11
إىل  /iومن صوت / ،/Єإىل صوت / /iنيسي بصوت /صائتة  الكسرة أي يف األندو 

. /HЄnama/باحلاء العرية تتغري إىل نطق  /Hiinama/، فتمجته هي من نطق /Єصوت /
 فهذه اليناسب بالقواعد األساسية يف علم األصوات العربية  

القصة من أخي ربيت التدخل الصويت الذي وقع لدى الطالب يف كالمهم وهو صدرت من 
 ذكرها:  بارته عن أنشطته يف بيته وهي كمالتدخل سوف جند كما يف علك ا، فتاهلل

ت علة يف البيت رجطيعا عن املوضوع العمجص أمامكم قيف هذا الصباح أريد أن أ بطي" 
ت إىل بيت عمي ألن عت إىل بييت نفسي و لكن رجعهد يوم اخلميس ولكن ما رجعمن امل

اد عن عدعمي الست دذلك وأنا هناك اساع بعدو  وملة العرش ملدة ثالثة أيام جهناك برنام
ج . ألن هناك برنامدذلك مباشرة زرت إىل معهد سيدوكريي ملدة يوما واح دمث بع جالربنام

ت من هناك إىل بييت نفسي ومباشرة عكذلك لكن برنامج للعائلة، وبعد ذلك مباشرة رج
يام. ومدة ثالثة أيام ما ثالثة ألة إال طكذلك، واملدة للعد  حنؤكد يف بيت موليد ملدة يوما وا

ت إىل دال الصالة والنوم و الغسل ملدة ثالثة أيام يف البيت بعد ذلك عإنؤكد شيئ إال ماذا. 
 (11/ 28)قصة .65"هدي مث هذا مين مث السالم عليكمعم

العربية أو اللغة األم فتفصيل أشكال التدخل الصويت أو استعمال النظام األصوات  
 صوات العربية كما يلي:لديه يف نطق األ

 افهذ /p/بصوت  هاينطقف /بطي/وقع التدخل لديه يف نطق الصوت الباء يف الكلمة  .1
 /p/و /b/فصوت . /b/هي صوت  فمقابلها .الصوت هي صوت يف اللغة املادورية

 دونيف اللغة املادورية فحسب توجد  /p/لكن صوت ، الشفتان ووه امستويا يف مرجه
إىل نطق  /Thoyyib/من نطق  فيها ريتغي، كانت الالعربية صوت مثلها يف اللغة

/Thoyyip/. 
بصوت اللغة  هاينطقفص/ قأ/وقع أيضا التدخل يف نطق صوت القاف يف الكلمة  .2

ناسب ا غري مفهذ ،صفاهتماأو  امرجه يف فرق كبريبينهما ، ف/k/املادورية وهي صوت 
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 . فتمجته هي من/k/ القاف إىل صوت تصو  فالتغيري يف نطق بصوت العربية.
/Aqushshu/  إىل نطق/Akissuh/. 

ينطق  /جيعا/ و/برناممج/مث وقع أيضا التدخل يف نطق صوت اجليم /ج/ يف الكلمة  .3
وهي صوت التستوي بصوت اللغة العربية من مرجها. فتغيريه وهي من   /j/بصوت 

  ./hBarnaamij/و /amii’anhJ/ إىل نطق /Barnaamij/و /Jamii’an/نطق 
لة/ تنطق صوت /ط/ الطاء بصوت طالع/وقع التدخل يف نطق الطاء /ط/ يف الكلمة  .4

/t/  ينهما ب ستويالي أي ومرجافهذا الصوت التستوي مع صوت الطاء يف العربية نطقا
 /t/ وتالعربية إىل ص الطاء تغري صوتييعين ، الطالب ينطقها خطأمث يف نطقها 

 نظام الصوت. بدون اهتمام، /Utlah’/نطق إىل  /Uthlah’/من نطق أو املادورية 
نطق في ،هد/عامل/وت/ عرج/يضا يف نطق صوت /ع/ يف الكلمة أمث التدخل توجد  .5

ذلك اليناسب املادورية.  /?/باستخدام صوت  املذكورين العني /ع/ يف الكلمتني صوت
. كصوت /ء/ يف اللغة العربية /?/ألن صوت  /?//ع/ و مث خيتلف مرج العربية صوتب

 ./had?Ma-Al/و  /tu?Raja/ إىل /Raja’tu/و /Ma’had-Al/فتغيريه من نطق 
اد/ ينطق حركة عدالستا/و /بعد/مث التدخل وقع أيضا يف نطق حركة الفتحة يف الكلمة  .6

مع  /əوهي صوت / ادوريةالفتحة باستعمال صائت اللغة املا الباء و الدال اليت حركته
العني صوت املادورية متفرقة. مث نطق   /ə/ فةصأن صفاهتما يعين بني صفة الفتحة و 

العربية مع أن مارجهما متلفة بني /ع/  صوتوذلك اليناسب ب /?/ع/ بصوت /
 ./əd?əB/ /dəd?Istiإىل نطق / /Ba’da/ /Isti’daad/. فتغيريه من نطق /?/و

اليت  /t/ت/ ينطق بصوت دع/ /دأساع/فالتدخل وقع يف نطق الدال /د/ يف الكلمة  .7
بالقواعد الصوتية العربية يف علم  ةناسبم الظواهر غري للغة املادورية، هذهون يف اتك

املادورية  يف /t/ صوتاألصوات ألن صفة خاصة حبرف الدال وهي صفة قلقة، أما 
 . /Usaa’it/ /’Uttu/ إىل /Usaa’id/ /’Udtu/ليس هلا صفة قلقلة. فتغيريه من نطق 
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ض من عبارته كانت التدخل الصويت أو بع، شكور مسهاكذلك يف كالم الطالب 
يستخدم بعض من أصوات اللغة العربية أثناء التكلم باللغة العربية يف الفصل كما يف 

  كالمهم:
ت، بدي يف يوم سعهت من معلة، رجطأن أبلغ ما فعلت يف بييت يف يوم الع دنعم أنا أري" 

لي صت من نومي ليضتيقا اس. أندت إىل ما أريبمث وصلت غلى بييت يف يوم اثنني مث ذه
 (11/ 28)قصة .66"أنا أكلتبح مث صال

التدخل الذي وقع لدى طالب امسه شكور يف نطق الصوت العربية يف كالمهم 
 : يفصل مايلي

اليت تكون يف اللغة  /d/ينطق بصوت  /دأري/التدخل يف نطق الدال /د/ يف الكلمة  .1
يف اللغة  /d/ صوت صفة قلقة، أماهلا الصفة اخلاصة وهي  صوت الدال ناملادورية، أل

 . /Uriid/ إىل نطق /Uriid/املادورية ليس هلا صفة قلقلة. فتغيريه وهي من نطق 
لة/ تنطق صوت /ط/ طالع/مث التايل التدخل يف نطق صوت الطاء /ط/ يف الكلمة  .2

العربية يف كيفية نطقها فهذا الصوت التستوي مع صوت الطاء يف  /t/الطاء بصوت 
، /Utlah’/إىل نطق  /Uthlah’/من نطق  فتعيريها لكن الطالب ينطقها خطأ. ،ومرجها

 فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب.
يف  العني صوتنطق يدي/ عهت/ /معرج/مث التدخل يف نطق صوت /ع/ يف الكلمة  .3

وذلك اليناسب باحلروف العربية  /?/الكلمتني باستخدام صوت املادورية وهي صوت 
الفتحة باستعمال  ماركة الباء والدال اليت حركتهع أن مارجهما متلفة. مث ينطق حم

املادورية متفرقة  /ə/ فةمع أن بني صفة الفتحة العربية وصاملادورية  /əصوت صوت /
  /tu?Raja/ إىل نطق /Ma’hady/،/Raja’tu/ن نطق اليتساويان. فتغيريه وهي م

/dyəh?Ma/. 
 /p/ت/ ينطق صوت الباء بصوت بذه/الباء يف الكلمة مث وقع التدخل يف نطق  .4

لكنهما مستوي يف مرجهما وهي يف الشفتان ولكن  /b/بصوت  وابفالص ،املادورية
                                                           

 .2019مبري نوفي 28قصة شكور يف الفصل عن يوم العطلة يوم مخيس  66
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تتغري من . فيف اللغة املادورية فحسب مل توجد صوت مثلها يف اللغة العربية /p/صوت 
 ./Zahəptu/إىل نطق  /Zahabtu/نطق 

ينطق بصوت فت/ ضاستيق/الضاد /ض/ يف الكلمة  وقع التدخل أيضا يف نطق صوت .5
/t/  املادورية، هذه التناسب بالقواعد الصوتية العربية يف علم األصوات. فتغيريه وهي

 ./Istayqottu/ إىل نطق /Istayqodhtu/من نطق 
 ينطق بح/صال/و /ليصلي/ يف الكلمة مث مث وقع التدخل أيضا يف نطق صوت الصاد / .6

مرجهما فصفاهتما غري متجانس أي غري متساو أيضا يف ، املادورية /s/صوت ب
يف اللغة  /s/قد يتغري صوت حرف القاف من اللغة العربية إىل صوت  اليتساويان،

  /liyusolliya/ إىل نطق /As-Shubha/و /Liyusholliya/العربية فتمجته وهي من نطق 
 فيتغري صفتها. /As-Subha/و

صوت ، وقعت أيضا التدخل يف نطق عبد اهلادي نمث يف التايل القصة القصرية م
 العربية من صوت املادورية. فقصته يف يلي:

من اليوم اإلجازة.  قدم لكم وسأخرب لكم مما يتعلقمباشرة مين قمت أمامكم سأ بطي" 
إجازان يوم اإلجازة يف هذا املعهد يوم اخلميس  دوقد عرفنا أن يوم اإلجازة يف هذا املعه

ولكين قد وصلت أصحايب غلى قرة ت إىل بييت عباشرة ما رجلكين بغري مالب مجيعا و طلل
لك قد رجعت من بيت مسفانج ذ داعطاين ملواصله إىل بيته وبع درامفينانج مسفانج. ألنه ق

وع جلين للرجوع إىل بييت اخل. قد منتظرين للر قبإىل معهدي أيضا مث كان املنتظر من البييت ملست
ليوم يف يوم الواحدة ثالثة ت من النوم فأكلت يف أحد اضما استيقإىل بييت مث نائم. وبعد 

ة سنه ير قرية يف السوق يف القت إىل أحد الذهبمرات ويف أحد اليوم، يعين يوم اإلجازة قد 
ت بت من السوق فذهجعما ر  دي وأخيت، وبعخالئوء أيضا لشراء النعل إىل السوق مع أ

 28)قصة67."رية اليت تتعلق من يوم اإلجازةقصة هد. ميكن هذا مين القصعأيضا إىل هذا امل
/11) 

هم باستخدام صوت املادوري، مناسبة بالنظام تينطق بعض الكلمات يف قص
الصويت العريب فإن أصوات اللغة العربية هلا صفة ومارج خاصة اليستويان باآلخر كما ذكره 
                                                           

 .2019نوفيمبري  28القصة من أخي عبد  اهلادي عن أنشطته يوم العطلة. القصة يوم اخلميس   67
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يف كالم وت العربية  استعمال صيلية النحوية بأن كل اللغات نظام خاص، ففي التار النظ
 عبد اهلادي:

الصوت هي صوت اليت تكون  افهذ /p/بصوت  /بطي/ينطق صوت الباء يف الكلمة  .1
مستوي يف مرجها وهي  /p/، فصوت الباء و/b/صوت فمقابلها  .يف اللغة املادورية

، يف اللغة العربية مقابلها م توجدليف اللغة املادورية فتوجد  /p/الشفتان ولكن صوت 
 /Thoyyip/إىل نطق  /Thoyyib/من نطق فتغيريها  خل الطالب يف نطقها.ك تتدلذل

 فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب.
ينطق صوت  /قدم/ و/يتعلقسأ/وقع التدخل يف نطق صوت القاف /ق/ يف كلمة  .2

 ابينهما اليتساويان من مرجهما وصفاهتما فهذف /k/القاف بصوت اللغة املادورية 
مث  /Saukoddim/ إىل نطق /Sauqoddim/من نطق  فتغيريهااليناسب بصوت العربية. 

/Yata’allaqu/ إىل نطق /Yata’allaku/ .فتتغري صفتها 
فصوت  املادورية، /t/ينطق الطالب بصوت  /داملعه/ينطق صوت الدال /د/ يف الكلمة  .3

ة املادورية ليس اللغيف  /t/هلا الصفة اخلاصة وهي صفة قلقة، أما حرف صامتة  الدال
إىل  /Al-Ma’had/فتغيريه من نطق  فال يهتم عبد اهلادي عن ذلك. هلا صفة قلقلة

 . /Al-Ma’hat/ نطق
 /d/ينطق بصوت  /دق/التدخل اليت وقعت يف كالمه يف نطق الدال /د/ يف الكلمة  .4

األصوات  اليت تكون يف اللغة املادورية، هذه التناسب بالقواعد الصوتية العربية يف علم
يف اللغة  /d/ألن هلا الصفة اخلاصة حبرف الدال وهي صفة قلقة، أما حرف صامتة 

 . /Qod/ إىل نطق /Qod/املادورية ليس هلا صفة قلقلة. فتغيريه وهي من نطق 
فهذا الصوت  املادورية /t/ الب/ بصوتطلل/مث ينطق صوت الطاء /ط/ يف الكلمة  .5

 كيفية نطقها و مرجها اليتسوي بينهما يعين التستوي مع صوت الطاء يف العربية يف
يف نطقها لكن الطالب ينطقها خطأ. يعين قد تتغري صوت  /t/وت الطاء وصوت ص

-Li At/إىل نطق  /Li At-Tullab/نطق صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي من 

tullab/ .فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب ، 
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 /?/صوت بت/ عرج/صوت العني يف الكلمة قع هو استعمال فالتدخل الذي و  .6
 /?/العربية مع أن مارجها متلف بني صوت /ع/ و صوتوذلك ال يناسب باملادورية، 

. /tu?Raja/ إىل نطق /Raja’tu/كصوت /ء/ يف اللغة العربية. فتغيريه وهي من نطق   األهن
 فنستطيع أن نرى التغيري من تلك احلرف.

ينطق حركة الباء والدال فلك/ ذ دبع/الفتحة فب الكلمة نطق حركة  التدخل وقع يف .7
املادورية متفرقة  /ə/ فةبني صفة الفتحة العربية و ص أيصفاهتما املادورية. ف /ə/ حبركة

 . /əd?əB likaəəZ/إىل نطق  /Ba’da Zaalika/تساويان. فتغيريه من نطق تال
لين/ ينطق صوت القاف قبتسمل/مث التدخل يف نطق صوت القاف /ق/ يف الكلمة  .8

 تغري صوتتقد  متفرقان.مرجهما وصفاهتما  /k/بصوت اللغة املادورية وهي صوت 
املادورية، مث نطق حركة الباء اليت حركته هي الفتحة  /k/القاف العربية إىل صوت 
صفة الفتحة بعض من صفاهتما يعين بني املادورية . ف /əباستعمال صوت صوت /

 إىل نطق /Limustaqbalani/املادورية متفرقة. فتمجته وهي من نطق  /ə/فة العربية وص
/Limustakbəlani/ .فتتغري صفتها 

ينطق الطالب صوت /ج/  وع/جللر /التدخل يف نطق صوت اجليم /ج/ يف الكلمة  .9
مرجها ستوي بصوت اللغة العربية من يال يف صوت املادورية، فذلك  /j/بصوت 
 ./u’hruj-li Ar/ إىل نطق /ruju’-li Ar/. فتغيريه من نطق وصفتها

 ينطق صوت الضاد /ض/فت/ ضاستيق/التدخل يف نطق صوت /ض/ يف الكلمة  .10
يف اللغة املادورية، هذه التناسب بالقواعد الصوتية العربية يف علم  /t/العربية بصوت 

 ./Istayqottu/ إىل نطق /Istayqodhtu/األصوات. فتغيريه وهي من نطق 
ت/ ينطق ذهب/مه يف نطق الفتحة والباء يف الكلمة وقعت يف كال التدخل أيضا .11

، للغة املادوريةفهذه الصوت هي صوت اليت تكون يف ا /p/الطالب صوت الباء بصوت 
لكنهما مستويا يف مرجهما وهي يف الشفتان ولكن صوت  /b/فالصحيح هي بصوت 

/p/  العربية، مث نطق حركة يف اللغة املادورية فحسب مل توجد صوت مثلها يف اللغة
مع أن صفاهتما يعين  /əوهي صوت / ملادوريةاالفتحة باستعمال صوت صائت اللغة 
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املادورية متفرقة اليتساويان. يعين قد تتغري صوت  /əبني صفة الفتحة العربية وصائت /
 ./Zəhəptu/إىل نطق  /Zahabtu/ة وهي من نطق صائة العربية إىل صائتة املادوري

ة/ ينطق الطالب صوت القاف ير قال/ الكلمة ي وقع يفذالالقفا  نطقيف التدخل  .12
مع أن بينهما  /k/اليت تكون يف اللغة العربية بصوت اللغة املادورية وهي صوت 

ناسب بصوت العربية. قد يتغري صوت تاليتساويان من مرجهما وصفاهتما فهذه ال
حركة الفتحة  دورية، مث نطقيف اللغة املا /k/حرف القاف من اللغة العربية إىل صوت 

مع أن صفاهتما يعين بني صفة  /əباستعمال صوت صائت اللغة العربية وهي صوت /
-Al/املادورية متفرقة اليتساويان. فتمجته هي من نطق  /ə/ ةوصائتالفتحة العربية 

Qoryah/ إىل نطق /Al-Koryəh/ .فتتغري صفتها 
الكسرة  حركةينطق  ي/خأ/كلمة خل الذي وقع يف نطق حركة الكسرة يف الدالت .13

باحلاء العرية تتغري إىل  /Akhii/، فتمجته من نطق /Єإىل صوت / /iأي صوت /العربية 
 .. فهذه اليناسب بالقواعد األساسية يف علم األصوات العربية/AkhЄ/نطق 

رية/ ينطق صوت قص/مث وقع التدخل يف نطق صوت القاف والصاد يف الكلمة  .14
مث ينطق متفرقة،  اما وصفاهتممخرجهف /k/املادورية وهي صوت القاف بصوت اللغة 

فصفاهتما غري متجانسة  /s/صوت الصاد يف تلك الكلمة بصوت املادورية وهي صوت 
 ./Kosiroh/ إىل /Qoshiiroh/ من نطق تغريفت ،يةأي غري متساو 

ة مث التدخل الصويت أو استعمال النظام صوت العربية يف عملية كالم الطالب كلي
القصرية يف الفصل من أخي ممد إثبات وهو دار العلوم بانيوأنيار وقعت يف تعبري قصة 

 الفصل، فتعبريه هي: ميعرب أما
، اآلن أريد أن أقدم لكم عداحلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين أما ب" 

حىت  حبا صكثريا يف الج  نامعن قصيت يف بييت الذي سأفعل يف بييت كثريا. يف بييت كانت بر 
ل مع صاحيب ونذهب إىل البحر قذلك سننت دعبح استيقضت من النوم و الليلة. أما الصبا 

معا. وبعد ذلك  بحايب نلعصكرة القدم معان ألن يف بييت كان البحر، وأنا مع أب  لنلع
إىل جع يب وكذلك مث نر حاص)تواء( مع  بلطرية آخر لنقإىل أي مكان كمثل إىل  هبسنذ
ضر. أما الرز يف حوأمحر وأ بيضن الرز لونه ألنأكل معا وغري ذلكن ان يف بييت كثري م بييت
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يت يف صي، طيب ميكن هذا قخبييت. ميكن أنت التؤمن على قصيت لكن هذا احلق حقا يا أ
ورمحة  دم لكم مجيعا هذا مين فقط مث السالم عليكمقبييت ألن قصة يف بييت كثريا ال أمكن أ

 (11/ 28)قصة68."هاهلل وبركات

الصويت أو استعمال نظام أصوات العربية أو اللغة األم فتفصيل أشكال التدخل 
 صوات العربية كما يلي:لديه يف نطق األ

 احركة الدال اليت حركته قمث ينط /عدب/وقع التدخل يف نطق حركة الفتحة يف الكلمة  .1
املادورية  /ə/ فةية وصمع أن صفاهتما يعين بني صفة الفتحة العرب /əالفتحة بصوت /

وهي  اليتساويان. مث كيفية نطق احلرف العني /ع/ باستخدام صوت املادوريةمتفرقة 
وذلك اليناسب باحلروف العربية مع أن مارجهما متلفة بني صوت /ع/  /?/صوت 

 . /əd?əB/إىل نطق   /Ba’da/من نطق  اصوت /ء/ يف العربية. فتغيريه مقابلهاألن  /?/و
وهي   /j/ينطق بصوت  /جبرنام/طق صوت اجليم /ج/ يف الكلمة وقع يف نفالتدخل  .2

 /Barnaamij/صوت التستوي بصوت اللغة العربية من مرجها. فتغيريه وهي من نطق 
 . /hBarnaamij/إىل 

ينطق الطالب صوت  /حبا صال/ص/ يف الكلمة /التدخل الصويت يف نطق صوت الصاد  .3
  /s/لغة املادورية وهي باستعمال صوت الصاد يف تلك الكلمة بصوت حرف ال

فصفاهتما غري متجانس أي غري متساو أيضا يف مرجهما اليتساويان، مث ينطق الطالب 
فهذا الصوت هي صوت الصامت من صوامت اللغة   /h/صوت احلاء العريب بصوت 

فتمجته وهي من  .امن مارجها أو صفاهت /h/بصوت  املادورية. فحرف احلاء اليتساوي
 فيتغري صفتها.  /As-sobah/ إىل نطق /As-Shobah/نطق 

 مانطق حركة الباء والدال اليت حركتهف /دعب/مث التدخل يف نطق حركة الفتحة يف الكلمة  .4
 فةمع أن صفاهتما يعين بني صفة الفتحة العربية وص /əهي الفتحة باستعمال صوت /

/ə/  املادورية متفرقة. فتغيريه وهي من نطق/Ba’da/ طق  نإىل/əd?əB/ . 

                                                           
 .2019نوفيمبري  28قصة ممد اثبات يف الفصل   68
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دم/ فينطق صوت قرية/ و/أقل/ و/قسننت/وقع التدخل يف نطق صوت القاف يف الكلمة  .5
مع أن بينهما اليتساويان من مرجهما  /k/القاف بصوت اللغة املادورية وهي صوت 

وصفاهتما فهذه اليناسب بصوت العربية. قد يتغري صوت القاف من اللغة العربية إىل 
، /Sanantaqil/ ،/Qoryah/. فتمجته هي من نطق املادوريةيف اللغة  /k/صوت 

/Uqoddim/  نطقإىل /Sanantakil/ ،/Koryah/ ،/Ukoddim/. 
فهذه الصوت هي  /p/ينطق بصوت  /بلنلع/جند التدخل يف نطق الباء يف الكلمة  .6

لكنهما مستويا يف  /b/بصوت  وه ناسبصوت اليت تكون يف اللغة املادورية بأن امل
يف اللغة املادورية فحسب مل توجد صوت  /p/ت ا وهي يف الشفتان ولكن صو مرجهم

مثلها يف اللغة العربية يعين قد تتغري صوت صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي من 
 ./Linal‘ap/إىل نطق  /Linal‘ab/نطق 

 ينطق صوت الصاد يف تلك الكلمة بصوت اللغة املادوريةفحايب/ صأ/التدخل يف كلمة  .7
فصفاهتما غري متجانس أي غري متساو أيضا يف مرجهما   /s/وهي باستعمال صوت 
 . /Ashabii/إىل نطق  /Ashhaabii/اليتساويان، من نطق 

 /p/ينطق بصوت  /هبسنذ/الباء يف الكلمة يستعمل صوت املادوري يف نطق صوت  .8
 /b/وت فهذه الصوت هي صوت اليت تكون يف اللغة املادورية بأن فالصحيح هي بص

يف اللغة املادورية  /p/لكنهما مستويا يف مرجهما وهي يف الشفتان ولكن صوت 
فحسب مل توجد صوت مثلها يف اللغة العربية، مث نطق حركة اهلاء اليت حركته هي 

 صوتمع أن صفاهتما يعين بني صفة الفتحة العربية و  /əالفتحة باستعمال صوت /
/ə/ .صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي من  ري صوتيعين قد تتغ املادورية متفرقة

 ./Snazhəp/إىل نطق  /Sanazhab/نطق 
تنطق صوت /ط/ الطاء بصوت املادورية وهي صوت  /بلطلن/تتدخل يف تعبري كلمة  .9

/t/ صوت الطاء وصوت  بني فهذا الصوت التستوي/t/  يف نطقها لكن الطالب ينطقها
فهذه الصوت هي صوت اليت  /p/ضا بصوت خطأ. مث ينطق الطالب صوت الباء أي

لكنهما مستويا يف مرجهما  /b/تكون يف اللغة املادورية بأن فالصواب هي بصوت 
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يف اللغة املادورية فحسب مل توجد صوت مثلها يف  /p/وهي يف الشفتان ولكن صوت 
 ./Linatlup/إىل نطق  /Linathlub/تتغري من نطق اللغة العربية. ف

بصوت  /ص/ ينطق صوت الصادفيب/ حاص/ يف تعبري كلمة مث خيطئ الطالب .10
فصفاهتما غري متجانسة أي غري متساو أيضا  /s/اللغة املادورية وهي باستعمال صوت 

ندونيسي يف مرجهما اليتساويان، مث ينطق أيضا صوت صائتة من الكسرة أي يف اإل
تغري من ، فتمجته قد ت/Єإىل صوت / /iومن صوت /، /Єإىل صوت / /iبصوت /

يف اللغة املادورية فتمجته وهي من نطق  /s/اد من اللغة العربية إىل صوت صوت الص
/Shohibii/ إىل نطق /SohЄbii/. 
ينطق الطالب صوت /ج/ بصوت اليت  /جعنر /مث ينطق صوت اجليم يف الكلمة  .11

وهي صوت التستوي بصوت اللغة العربية   /j/تكون يف اللغة املادورية وهي بصوت 
استخدام الصوت اليت تكون يف اللغة مرجها. مث كيفية نطق احلرف العني /ع/ بمن 

وذلك اليناسب باحلروف العربية مع أن مارجهما متلفة بني  /?/املادورية وهي صوت 
ألن صوت كمثل صوت /ء/ يف اللغة العربية. فتغيريه وهي من نطق  /?/ت /ع/ وصو 

/Narji’/ إىل نطق /?ihNarj/. 
فهذا  /p/ينطق صوت الباء بصوت  /بيضأ/الباء يف الكلمة ل يف نطق وقع التدخ .12

صوت اليت تكون يف اللغة املادورية، مث نطق حركة الياء واليت حركتها هي الفتحة 
مع أن صفاهتما يعين بني  الفتحة  /əاللغة العربية وهي صوت / ةباستعمال صوت صائت

طالب صوت الضاد /ض/ اليت طق المث يناملادورية متفرقة اليتساويان،  /əوصائت /
 /Abyadh/من  االيت تكون يف اللغة املادورية. فتغيريه /d/تكون يف اللغة العربية بصوت 

 . /Apyəd/ إىل نطق
ضر/ مث ينطق صوت احلاء العريب حأ/مث التدخل يف نطق احلاء /ح/ يف الكلمة  .13

ال يتساويان بصوت فهذا صوامت اللغة املادورية. فحرف احلاء هلا صفات   /h/بصوت 
/h/ .تغري صوت احلاء إىل صوت تقد  من مارجهما أو صفاهتم/h/   يف اللغة العربية

 فيتغري صفتها. /Ahdhar/ إىل نطق /Ahdhar/فتمجته وهي من نطق 
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ي/ مث ينطق أيضا صوت صائتة من خأ/التدخل يف نطق حركة الكسرة يف الكلمة  .14
تتغري إىل نطق  /Akhii/ي من نطق ته هفتمج ،/Єإىل صوت / /iالكسرة أي بصوت /

/AkhЄ/.فهذه اليناسب بالقواعد يف علم األصوات العربية . 
يت/ ينطق الطالب صوت الصاد يف تلك صق/التدخل يف كالمه يف تعبري كلمة  .15

فصفاهتما غري متجانسة  /s/الكلمة بصوت حرف اللغة املادورية وهي باستعمال صوت 
تغري صوت القاف من اللغة العربية إىل تقد  يتساويان،مرجهما ال مثأي غري متساو 

 ./Qissoti/ إىل نطق /Qishshoti/فتمجته من نطق  .ادوريةيف اللغة امل /s/صوت 

من األنشطة األخرى لدى الطالب املستوى تية وهي البيانات أما البيانات اآل
حث يف مجع البيانات البقام ا احملادثة الطالب. األوىل فناهلا الباحث البيانات اآلتية من

حث اباستعمال الكتب لكتابة عن التدخل اليت وقعت لدى الطالب. مث يستعمل الب
تحليلها ب حثاقام الببعد ذلك مث املسجل الصوت لتسجيل احملادثة الطالب يف الفصل 

ليكتب ترمجة البيانات مث من وثائق الصوت املشجلة  مرة بعد مرات عن طريق االستماع
 أشكال العربية. مث يكتب الباحث صوتاحث ليعني نوع التدخل يف نطق يسمعها الب

 .اليت وقعت يف كالمهمالتدخل 
التدخل الصويت أو استعمال نظام الصويت املادوري أثناء الكالم باللغة العربية أو 

ومها يتكلمان  ادثة بني عبد الرحيم )أ( ومشس العارفني )ب(وقعت يف مأثناء احملادثة بينهم 
 كما يايل:   دثتهماالفصل. فكتابة مايف 

 : السالم عليكم أ 
 : وعليكم السالم ب 

 : كيف حالك ؟ أ
 مد هلل خبري وعافية ، وأنت ؟احل:  ب

؟ أ  : خبري واحلمد هلل أيضا، أين تعلمت 
 معة دار العلوم بانيوأنيار اجلا: تعلم يف  ب

: أين تعلمت قبل هذا املعهد أو  أ
 ؟ خبارج هذا املعهد أين

 متان بارو.  د: تعلمت يف  معه ب
امعة، ومع ا أنت زور إىل هذا اجلذ: مبا أ

 من ؟
ومجيع   طأنا منفردا فقو : بالسيارة.  ب

  األصحايب مثىن مثىن.
 : هل تعرف أنا ؟ أ

أعرف وجُهك ( ذا: نعم، لكن )ما ب
 فقط، لكن ال أعرُف امُسك
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 : أنا عبد الرؤوف أ
تعلمُت يف : وأنا مشس العارفني، وأين  ب

 اللغة العربية
 : ما أعرف؟ أنا أتعلم يف هذا املعهد.  أ

 دهذا املعه: ال، وبغري  ب
: قبل تعلمت يف هذه اجلامعة، أتعلم  أ 

 يف معهد متان بارو.
 ؟ طهُدك فقع: يف م ب

نعم، يف معهد متان بارو ثالث :  أ
 سنوات.

 : كم عمرك ؟ ب
 : عمري عشرين. أ

امعة كم : أنت تذهب إىل هذه اجل ب
  هذه اجلامعة ؟.ساعة تذهب إىل

 : الساعة الرابعة. أ
: وقبل أن تذهب يف هذه اجلامعة   ب

 هل أكلت ؟

 : نعم أكلت  يف املطبخ أ
 : ويف كل يوم كم أكلت ؟ ب

 ثانيا.: أكلت   أ
ذه اجلامعة، ه: وكيف أنت تدخل يف  ب

 هل تريدك وال وليس ؟
يف هذه  أ   : فإن شاء اهلل أنا أريد أن تدخل

إىل معهدي،  اجلامعة لذلك أنا سأذهب أسلم
 لة يف معهدك ؟ طمىت يوم الع

لة يف معهدي يف التاريخ طأ    :يف يوم الع
عشرة يف شهر ربيع األول ويف شهر رمضان 

 ون.تاريخ عشر 
 : كم يوم العطلة يف شهر ربيع األول؟ ب

ع األول اليوم العطلة بي: ويف الشهر ر  أ
 . طعشر يوما فق

 : شكرا، السالم عليكم  ب
م: وعليكم السال أ

ة بني عبد الرحيم ومشس ثتأيت التالية عن تفصيل التدخل اليت وقعت يف ماد
فتفصيلها عن استعمال الصوت املادورية يف كالمهما وابراز الصوت املادوري العارفني. 
 :يف ما يايل املستعملة

احلاء صوت مد/ ينطق احل/كلمة وقع التدخل يف مادثتهما يف نطق احلاء /ح/ يف ال .1
فهذا هي صوت صامتة اللغة املادورية.  /h/اللغة املادورية وهي صوت  صوتالعربية ب

، فتمجة تلك الكلمة هي املادوري /h/صوت صفة وي بتالتس الصفةاحلاء هلا  صوتف
بصوت احلاء الذي له صفات جذري حلقي إحتكاكي، إىل  /Al-Hamdu/من نطق 

 . فهذا التعبري أو النطق اليناسب بالقواعد األصوات العربية. /Al-hamdu/نطق 
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ينطق صوت الضاد  /دمعه/مث التدخل الصويت وجد يف نطق الدال /د/ يف الكلمة  .2
وهي إحدى الصوت من صوت اللغة املادورية، فهذه  /d/ض/ اللغة العربية بصوت /

إىل  /Ma’had/من نطق  التناسب بالقواعد الصوتية العربية يف علم األصوات. فتغيريه
 ./Ma’had/ نطق

 /əا/ فينطق حركة الذال باحلركة املادورية وهي /ذمبا/استعمال احلركة الفتحة يف الكلمة  .3
يف اللغة العربية ألن فيها  /əتوجد حركة /حركة فاليستوي بينهما من أحد صفاهتا فال

تتغري  ، يعين قد/əليس بصوت / /a/مع أن الصحيح بصوت  ،ثالث حركات فحسب
، /Bimazə/إىل نطق  /Bimaza/صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي من نطق  صوت

أنا/ و /يضا يف الكلمة أمث  فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب
 ./Wə Ana/إىل نطق  /Wa Ana/من نطق  فتغيريه /əفينطق باحلركة املادورية وهي /

ستخدم الصوت اليت ي هُدك/عم/ع/ يف الكلمة وقع فيها التدخل من نطق العني / .4
 اوذلك اليناسب باحلروف العربية مع أن مارجه /?/تكون يف اللغة املادورية وهي صوت 

صوت كمثل صوت /ء/ يف اللغة العربية. فتغيريه من  األهن /?/متلفة بني صوت /ع/ و
 ./haduka?Ma/إىل نطق  /Ma’haduk/نطق 

 /t/تنطق صوت /ط/ الطاء بصوت  /طفق/الكلمة ففي نطق صوت الطاء /ط/ يف  .5

فهذا الصوت التستوي مع صوت الطاء يف العربية يف كيفية نطقها ومرجها اليتسوي 
يف نطقها لكن الطالب ينطقها خطأ. يعين قد  /t/بينهما يعين صوت الطاء وصوت 

 إىل نطق /Faqoth/تتغري صوت صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي من نطق 
/Faqot/الصوت العريب. ، فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام 

ستوي تحركة فال /əفينطق باحلركة املادورية وهي / ذه/ه/نطق حركة اهلاء يف الكلمة  .6
يف اللغة العربية ألن فيها ثالث حركات  /əبينهما من أحد صفاهتا فالتوجد حركة /

صائة  تتغري صوت ، يعين قد/əليس بصوت / /a/فحسب مع أن الصحيح بصوت 
 ./Həzihi/إىل نطق  /Hazihi/العربية إىل صائتة املادورية وهي من نطق 
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املادورية وهي  صوتلة/ تنطق صوت /ط/ الطاء بطالع/مث أصاب التدخل يف الكلمة  .7
فهذا الصوت التستوي مع صوت الطاء يف العربية يف كيفية نطقها ومرجها  /t/صوت 

تتغري فلكن الطالب ينطقها خطأ. و يف نطقها  /t/صوت الطاء وصوت  اليتسوي بني
 ./Utlah’/إىل نطق  /Uthlah’/املادورية وهي من نطق  وتصوت العربية إىل ص

كسرة الطويلة حركة الع األول/ ينطق بير /جنم استعمال الصوت املادوري يف الكلمة  .8
ورية التوجد مع أن يف اللغة املاداملادورية  /iإىل صوت / /iندونيسي بصوت /:أي يف اإل

من نطق  ا، فتمجته/iإىل صوت / /iلقصرية. فتتغري من صوت /:ايلة و صوت الطو 
/Rabi:’ul Awwal/  إىل نطق/Rabi’ul Awwal/. 

مادثة فالظواهر التدخل أو مشكلة الصويت يف استعمال صوت املادورية وقعت يف 
 التايل:يف الفصل، مث مادثتهما يف  بني عبد اهلادي)أ( وأمحد خزيري )ب(

 : السالم عليم  أ 
 : وعليكم السالم  ب

 : كيف حالك ؟ أ
 : احلمد هلل خبري وعافية ب

 تعمل كل يوم يا أخي ؟: ما  أ
 : أتعلم يف هذا اجلمعية ب

 : هل أنت أستاذ ؟ أ
 : ال لست أستاذا  ب

 : أين تتعلم اآلن ؟ أ
  STIBA: أتعلم يف هذ اجلمعية  ب

 صح  STIBA ا اجلامعةهذل يف ه:  أ
 أو أم ال ؟

 حص: نعم  ب
 : من أين أنت ؟ أ

                                                           
 نوفيمبري 31احملادثة يف الفصل يوم اخلميس  69

 رية بالنجأن ق: أنا من  ب
: أنا مستويا، لكن أنا ما عرفُت ما  أ

رية قمسك يا أخي. امسي عبد اهلادي أنا من 
 مسبانج

 ؟ ج: من أين متخر  ب
 د متان باروه: أنا متخرج يف مع أ

 ؟ ج: مىت متخر  ب
 : من سابقا  أ

 ؟ سنة: يف أي  ب
 تسع سنة سنة : ال أ

ا أنت ال غري مباشرة إىل هذه ذ: ملا ب 
 اجلامعة ؟

: ألن اجلمعية أريد أن أتعلم اللغ  أ
 .69ري يف تعلم لغ العربيةهلكن أنا ال م العربية
(31)مادثة 
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حث أشكال التدخل يف كالمها، مث افوجد الب املذكورة اعتمادا بالبيانات احملادثة
  ا يايل : قام الباحث بتفصيل أشكاهلا فيم

ا/ ذمبا/،ا/ذملا/،د/همع/،ا/هذ/،ل/ه/فوقع التدخل يف نطق حركة الفتحة يف الكلمة  .1
فاليستوي بينهما من  /əالذال من كلمة املذكورة باحلركة املادورية /و ينطق حركة اهلاء 

ثالث  تتكون من العربية حركة يف اللغة العربية ألن /əأحد صفاهتا فالتوجد حركة /
 من نطق ريتغيف ،/əليس بصوت / /a/أن الصحيح بصوت  حركات فحسب مع

/maza/  إىل نطق/mazə/ ، نطق مث/Haza/  إىل نطق/Həzə/. 
ينطق بصوت اللغة املادورية وهي  /صح/التدخل يف نطق الصاد واحلاء يف الكلمة  .2

قد يتغري  يف مرجهما، مث أي غري متساو ةفصفاهتا غري متجانس  /s/باستعمال صوت 
يف اللغة املادورية. مث ينطق الطالب صوت  /s/ة إىل صوت ف من اللغة العربيصوت القا

 /h/حرف احلاء هلا صفات اليتساويان بصوت ألن املادوري   /h/العريب بصوت  احلاء

باحلاء العربية إىل نطق  /Shoh/من نطق  عيريهان مارجها أو صفاهتا. فتاملادوري م
/soh/م األصوات العربية. فهذه اليناسب بالقواعد يف عل. 

 /k/رية/ بصوت اللغة املادورية وهي صوت ق/استعمل صوت القاف /ق/ يف الكلمة  .3
وصفاهتا. قد يتغري صوت القاف من اللغة  االيتساويان من مرجه املادوري ألهنما

 ./Koryah/ إىل نطق /Qoryah/يف اللغة املادورية، فتمجته من  /k/العربية إىل صوت 
ينطق بصوت اليت تكون يف اللغة  /جمتخر / الكلمة طق صوت اجليم يفمث التدخل يف ن .4

ستوي بصوت اللغة العربية. فتغيريه وهي يال فهذا الصوت  /j/املادورية وهي بصوت 
 ./hMutakhorrij/ إىل نطق /Mutakhorrij/ من نطق

ة الفتحة الطويل حركةري/ ينطق اهم/حة يف الكلمة تفالتدخل التالية يف نطق حركة الف .5
ينطق أيضا صوت صائتة من كسرة الطويلة  .ة باستعمال حركة القصريةيف تلك الكلم

مع أن يف اللغة املادورية التوجد  /a:/ إىل صوت  /aندونيسي بصوت /أي يف اإل
نطق  ا، مث ترمجته/a:/ إىل صوت  /aصوت الطويلة والقصرية. فتتغري من صوت /

/Ma:hirun/  تتغري إىل نطق/Mahi:run/ . 
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صدر  بانيوأنيار التدخل اليت وقع لدى طالب الكلية دار العلومعن البيانات  مث
 "أحبك" مث بيانتها يف التايل :قراءة الشعر العربىي حتت املوضوع من 

 "بكحأ" 
 شاء اهلل سأقراء باللغة العربية مث مبعىن لغة اإلندونيسي إن"

 الغاري يف هذا القليببك وأنت حأ
 مشاينبك وما استغين ويشف حو 

 ئما أن أُطلب املضاجعداحث بأحبك حقا لكن ت
 بك سأكون دائما راض يف انت ظارحوألين أ

 ارطالنظر إليك يشبه رؤية الغيوب وامل
 داء بالسهولبه الروح جهد وتد هذبع

 ..أنا شائع... أنا العاشي ....ولكن مبا أصابين
 من أي شيئ،د هو أكثر حمر ولكن عمرا الواعأريد أن أعيش ثالث أأنا شاطي 
عيش يف يف نىت أموت سيتمر حب حري جدا صذا الشيوخ ألن الوقت قهتعال... ترك 

 70(31)مادثة ."يحرو 
شعر العريب. فتفصيلها عن  قراءة تأيت التالية عن تفصيل التدخل اليت وقع يف

 :استعمال الصوت املادورية يف كالمه وابراز الصوت املادوري املستعملة
احلاء ىت/ ينطق ح/،بك/حبك/ و/حأ/صوت /ح/ يف الكلمة وقع التدخل يف نطق  .1

فهذا الصوت هي صوت الصامت  ،/h/بصوت  الكلمات السابقةالعريب اليت تكون يف 
مارجها  مث /h/تساوي بصوت تال ةمن صوامت اللغة املادورية. فحرف احلاء هلا صف

 افتمجته ادوريةملغة االل /h/احلاء من اللغة العربية إىل صوت  تيتغري صو ف .أيضا متلفة
 فيتغري صفتها. /:hatta/ إىل نطق /:Hatta/من نطق 

ركة اهلاء حفينطق  /دئما/ و/بعداه/ و/هذذا/ و/ه/التدخل يف نطق احلركة من كلمة  .2
فاليستوي بينهما من أحد صفاهتا ، /əكلمة املذكورة باحلركة املادورية وهي /يف الالذال و 

ا ثالث حركات فحسب مع أن الصحيح عربية ألن فيهيف اللغة ال /əفال توجد حركة /
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قد تتغري صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي من نطق  ./əليس بصوت / /a/بصوت 
/maza/  إىل نطق/mazə/ ،نطق  مث/Haza/  إىل نطق/Həzə/. 

صوت الباء بصوت وقع التدخل وهي من استعمال داء/ بحث/ و/تبت/ففي الكلمة  .3
/p/  بصوت تنطق  وابفالص ،لغة املادوريةهي صوت يف الفهذه الصوت/b/  لكنهما

يف اللغة املادورية فحسب مل  /p/صوت  . أمايف مرجهما وهي يف الشفتان نمستويا
تتغري صوت العربية إىل صائتة املادورية وهي من ، فتوجد صوت مثلها يف اللغة العربية 

 . /Zahəptu/إىل نطق  /Zahabtu/نطق 
 /t/ار/ تنطق صوت /ط/ الطاء بصوت اللغة املادورية وهي صوت طامل/ مث يف الكلمة .4

فهذا الصوت التستوي مع صوت الطاء يف العربية يف كيفية نطقها ومرجها يعين صوت 
 وتتتغري صوت العربية إىل صفيف نطقها لكن الطالب ينطقها خطأ.  /t/الطاء وصوت 

، فهذه النطقية غري /Al-Mator/إىل نطق  /Al-Mathor/املادورية وهي من نطق 
 صحيحة حسب نظام الصوت العريب.

وذلك  /?/وهي صوت  مر/عأ/نطق العني باستعمال صوت املادوري يف الكلمة  .5
 /?/فصوت ، /?/متلفة بني صوت /ع/ و لعنيا العربية مع أن مارج صوتاليناسب ب

 ./mar?A/إىل نطق   /A’mar/كمثل صوت /ء/ يف اللغة العربية. فتغيريه من نطق 
صوت صائتة من الكسرة بي/ حرو /ود/ حالوا/مث ينطق حركة الفتحة كما يف الكلمة  .6

باحلاء  /:Ru:hi/، فتمجته هي من نطق /Єإىل صوت / /iندونيسي بصوت /أي يف اإل
 ./Ru:hЄ/العرية تتغري إىل نطق 

ال اللغة املادورية وهي باستعم بصوت ري/صق/التدخل وقع يف نطق الصاد يف الكلمة  .7
فتغيريها يف مرجهما اليتساويان،  مثفصفاهتما غري متجانس أي غري متساو  /s/صوت 

 ./Qosi:r/إىل نطق  /Qoshi:r/من نطق 
التدخل الصويت يف كالم الطالب وقع أيضا يف تعبري احلكاية، فأحد الطالب حيكي 

علوم اللغة العربية. سرية حياته قبل ما يتعلم يف كلية دار العلوم بانيوأنيار ل احلكاية عنعن 
  وهي: الرايف زمزمي دعب فقصته صدر من



82 

 

 
 

بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا ممد ابن عبد اهلل وعلى آله "
 ".حدثكم عن حيايت... يا إخوان سأبطي وة إال باهلل.قوأصحابه ومن وله وال حول وال 

سكنت و رية ربتال بسمبنج وتعلمت قالتب ب رسة ثنوات بداردقبل ست سنوات قد تعلمت مب
لك قد تعلمت هنا يعين تعلمت اللغة العربية د ذعبيف معهد مصباح الصدور متان بارو. و 

تعلمت يف يعىن نتعلم بقرآن  دست سنوات ق دتعلمت القرآن مث عند يعين بعد تعلمت بع
ركت اإلمتحان ألن أتعلم يعين حنفظ قرآن الكرمي بباجور لثالثة أشهر مث سبق يل أن ش الكرمي

امعة األزهر جيل أن إشتكت إمتحان ألن أتعلم إىل  إىل اجلامعة، لكن أنا العاسف. وسبق
سف أيضا. مث تعلمت إىل جامعة وهنا نعلم باللغة العربية آر لكن أنا صالشريف يعين يف م

 (31ثة )ماد 71"را كثرياكاء كثريا  يعين كاآلن ك عايل مكي. أقول شقدصوهنا لنا األ

انطالقا من البيانات املذكورة فتوجد بعض التداخل الصويت يف كالمه فيستعمل 
اجلامعة، فتفصيل التدخل  النظام الصويت أثناء التعبري الشفهي عن حياته قبل دراسته يف

 : الذي وقع له يف ما يلي
وة/ ق/استعمال صوت املادورية يف نطق صوت القاف العريب كما يف الكلمة  .1

بينهما اليتساويان املادوري، ف /k/نطق الطالب صوت القاف بصوت ي /ريةقو/ب
بصوت العربية. قد يتغري صوت   ةناسبالنطقية غري ممن مرجهما وصفاهتما فهذه 

 إىل /Quwwah, Qoryah/ق فتمجته من نط ادوريةامل /k/القاف العربية إىل صوت 
/Kuwwah, Koryah/. 

 /p/ينطق صوت الباء بصوت  /بطي/لكلمة مث وقع التدخل عند نطق الباء يف ا .2
 لكن /b/هي صوت  مقابلهالصوت هي صوت اللغة املادورية بأن ف افهذاملادورية، 
 مليف اللغة املادورية فحسب  /p/صوت . أما مستويا وهي يف الشفتان مرجهما

املادورية  /p/ وتالعربية إىل ص باءتتغري صوت . فتوجد صوت مثلها يف اللغة العربية
 ./Thoyyip/إىل نطق  /Thoyyib/نطق كمثل 

 /d/رسة/ ينطق بصوت دمب/التدخل أيضا يف نطق صوت الدال /د/ يف الكلمة  .3

صوت التناسب بالقواعد الصوتية العربية ألن  االيت تكون يف اللغة املادورية، هذ
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يف اللغة املادورية ليس هلا  /d/ صوتله الصفة اخلاصة وهي صفة قلقة، أما الدال 
 ./Bimadrosah/ إىل نطق Bimadrosah/72/ة قلقلة. فتغيريه من نطق صف

لك/ ينطق حركة الباء ذ/و /دعب/مث التدخل يف نطق حركة الفتحة كما يف الكلمة  .4
والدال والذال اليت حركته هي الفتحة باستعمال صوت صائت اللغة العربية وهي 

املادورية متفرقة  /ə/ فةصفاهتما يعين بني صفة الفتحة العربية وصف /əصوت /
 /əd?əB/إىل نطق  /Zaalika/و /Ba’da/اليتساويان. فتغيريه وهي من نطق 

 . فنستطيع أن نرى تغيري احلرف./Zəəlika/و
اليت تكون  /t/ينطق بصوت ف /دق/ستعمل صوت أخرى يف نطق الدال يف الكلمة ي .5

ال اخلاصة حبرف الدألن هلا الصفة  العربيةناسب بالقواعد يال ايف اللغة املادورية، هذ
يف اللغة املادورية ليس هلا صفة قلقلة.  /t/وهي صفة قلقة، أما حرف صامتة 

 ./Qot/ إىل نطق /Qod/من نطق  افتغيريه
امعة/ ينطق صوت /ج/ بصوت ج/مث التدخل وقع يف نطق اجليم يف الكلمة  .6

غيريه مرجها. فتيف ستوي بصوت اللغة العربية يالفهذا  /j/املادورية وهي بصوت 
 . /a:mi’ahhJ/ إىل نطق /Ja:mi’ah/من نطق وهي 

اء/ ينطق الطالب صوت الصاد قدصر/ و/األصم/مث وقع التدخل يف نطق الكلمة  .7
فصفاهتما   /s/يف تلك الكلمة بصوت حرف اللغة املادورية وهي باستعمال صوت 

تغري صوت حرف فت مرجهما اليتساويان،و  غري متجانسة أي غري متساو أيضا
صوت ب، مث ينطق صوت القاف ادوريةيف اللغة امل /s/اللغة العربية إىل صوت  صادال
/k/ اليناسب بصوت العربية.  امع أن بينهما اليتساويان من مرجها وصفاهتا فهذ

يف اللغة املادورية. فتمجته  /k/القاف من اللغة العربية إىل صوت  قد يتغري صوت
 فيتغري صفتها. /’:Misro, Asdiko/ إىل نطق /’:Mishro, Ashdiqo/من نطق 

. ممد عايل مكي )أ( مع رزال مرتقي )ب( يضا حينما حياورأمث التدخل وقع 
 فمحاورهتما يف الفصل يف مايلي:
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 يخ: السالم عليكم يا أ أ 
 : وعليكم السالم ورمحة اهلل و بركاته ب  
 : كيف حالك ؟  أ 

 : أنا واحلمد هلل  خبري و عافية ب 
 ؟: ما امسك  أ 

 : امسي رزال املرتكي ب 
 د ؟هذا املعهيف  بأنت طال:  أ 

 : نعم أنا كالطالب يف هذه املعهد ب 
 لة يف هذا املعهد ؟ط: مىت يوم الع أ 

: يوم العطلة يف هذا املعهد يف ليلة  ب 
 اجلمعة وليلة الثالثاء

 : كم يوم العطلة ؟ أ 
 ر يوماش..؟ إثىن ع ذا: ما ب 

 دك ؟عهين م: وأنت أ أ 

 : يف معهد مفتاح األمني  ب 
 لة فيها ؟ط: كم يوم الع أ 

 : ثالثة عسر يوٍم  ب 
 من هذا املعهد ؟ ج: هل أنت ختر  أ 

 : ال، مل خترج يف من هذا املعهد  ب 
 : أين ؟ أ 

 : يف بالنجأن ب 
 ه اجلامعة ؟هذ: هل أنت طالب يف  أ 

 : نعم  ب 
 ة؟ : ما سببك تدخل إىل هذه اجلامع أ 

غين األستاذ ألن متخرج يف : قد بل ب 
 املعهد هو ماهر يف تكلم اللغة العربية هذا

 : نعم إنشاء اهلل أنت من الفائزين. أ 
 (31)مادثة 73

تأيت التالية عن تفصيل التدخل اليت وقعت يف مادثة بني أخي عايل مكي ورزال 
وابراز الصوت املادوري  الصوت املادورية يف كالمهمامرتكي. فتفصيلها عن استعمال 

 :املستعملة
الصوت هي صوت  افهذ /p/بصوت  ينطق /بطال/يف نطق صوت الباء يف الكلمة  .1

 . مث لكنهما مستويا يف مرجها وهي يف الشفتان /b/صوت مقابلها اللغة املادورية بأن 
قد . لذا يف اللغة املادورية فحسب مل توجد صوت مثلها يف اللغة العربية /p/صوت 

 /Thulla:p/إىل نطق   /Thulla:b/املادورية  من نطق  وتالعربية إىل صت تغري صو ت
 فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب.

ينطقون حركة  /ذاد/ و/ماهو/املع /هذاذا/ أو/ه/مث يف نطق حركة الفتحة يف الكلمة  .2
 بني صفة صفاهتما يعينف /əوهي صوت / ادوريةامل ةالفتحة باستعمال صوت صائت
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 /Maza/املادورية متفرقة اليتساويان. فتغيريه وهي من نطق  /əالفتحة العربية وصائت /
 ./Həzə/إىل نطق  /Haza/نطق  مث من ./Mazə/إىل نطق 

بصوت اليت تكون يف اللغة املادورية ق نطيلة/ طالع/مث يف نطق صوت الطاء يف الكلمة  .3
لطاء يف العربية يف كيفية نطقها فهذا الصوت التستوي مع صوت ا /t/وهي صوت 

ة متالعربية إىل صا متةلكن الطالب ينطقها خطأ. يعين قد تتغري صوت صا ا،ومرجه
 ./Utlah’/إىل نطق  /Uthlah’/املادورية وهي من نطق 

ينطق بصوت اللغة املادورية وهي باستعمال فر/ شع/مث وقع يف نطق الشني يف الكلمة  .4
قد يتغري صوت حرف  مرجها اليتساويان، مثو أيضا فصفاهتما غري متسا  /s/صوت 

 /Asyro’/يف اللغة العربية فتمجته وهي من نطق  /s/القاف من اللغة العربية إىل صوت 
 ./Asro’/ إىل نطق

ادثة التالية يستعمل نظام الصوت املادورية يف عبارهتما لذا ظهرت أشكال ففي احمل
فمحادثتهما يف ما  )ب( عبد العزيز وحيدمع  ()أ الرمحن عفيفادثة بني احملالتدخل يف 

 يلي:
رسلني سيدنا بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد امل" 

ممد وعلى آله وصحبه أمجعني كيف حالكم؟ قبل تتحدث وحناور مع صاديقي سأعرفكم 
ذه هوهذا صديقي يف  الرمحنيف عفالعزيز مث يف جانب األمين عبد وحيد نفسي إمسي أنا 

 دم لكم احملادثة احلوار للعربيةقسأ باجلامعة. طي
 : أنت عفوا عفوا .. صديقي أ 

 : كيف حالك ؟ ب 
ة، كيف أنت ي: احلمد هلل خبري وعاف أ 
 ي؟خأ يا

 : احلمد هلل خبري، من أين أنت؟ ب 
 : من السوق آنفا.  أ 

 : ألي شيئ هناك ؟ ب 
 من زوجيت  : أشتي ثويب أو أ 

 ت إىل هناك ؟ ذهب: مع من  ب 

 : ب منفردا منفردا  أ 
 : أووه نعم،  ب 

 : من أين أنت ؟ أ 
 : أنا من مستشفى،  ب 

: أنا مشتاق إليك يا أخي يف كل أنا  أ
 يف قليب أبدا

: نعم نعم و ألن هناك يف مستشفى  ب 
 زن اآلن حلكان جديت وهلا مرض وِشْعرِي هذا ا

 ن من املدرسة ؟: هل يستمرو  أ 
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 : نعم التحقت إىل اجلامعة ب 
 امعتك ؟ج: ما  أ 

 :  وهي كلية دار العلوم ب 
 : سواء إليك. نعم ستيبا أنا  أ 

: هل هناك كثري من الطالب  ب
 اجلامعة؟

: نعم، صحييب يدخلون يف اجلامعة  أ 
 ستيبا. من بييت كثري الذي يدخلون يف 

وكذلك من األصحايب هم يدخلون  : ب 
إىل ستيبا ألن فيها موجودة التعليم اللغة 

 ا كثري من املنفعة.هذالعربية. والعربية 
 : نعم صحيح.  أ 

: واملنفعة هذا من القرآن ألن القرآن  ب 
 ن مريدا بأهل اجلنةحنالعربية، و باللغة 

 : كيف حالك أمك أ 
: أمي احلمد هلل خبري وعافية، وكيف  ب 

 حالك أبيك ؟

 ...يحح. ص : أيب يف البيت أ 
 : ملاذا التحقت إىل هذه اجلامعة  ب 

: ألن هذه اجلامعة مهمة جدا،  أ 
يدرسون لغِة العربية. أنا أحب جدا باللغة 

ة كما قلت آنفا لغة أهل العربية ألن اللغة العربي
 اجلنة ولغة املالئكة اليت يف القبور  

يح هيابنا جنلس. ماذا ح: الص ب 
 هوايتك يا أخي؟

 رة القدم لكن قليل .ك  ب: لع أ 
  ؟ : ملاذا ب 

 ض: ألن كرة القدم مري أ 
 : وكرة القدم سنة  ب 

يف البيت موجود برنامج. أريد  وا: عف أ 
 رقم اهلاتف

  (31)مادثة 74.: صفر واحد مثانية ب 

تأيت التالية عن تفصيل التدخل اليت وقعت يف مادثتهما بني عفيف الرمحن مع 
الصوت يلها عن استعمال الصوت املادورية يف كالمهما وابراز واحد عبد العزيز. فتفص

 :املادوري املستعملة
ينطقون حركة فا/ هذة/ و/يذه/ و/عافه/كان التدخل يف نطق حرركة الفتحة يف الكلمة  .1

مع  /əصوت / حركة املادورية وهي الفتحة باستعمال ااهلاء والياء والذال اليت حركته
. املادورية متفرقة اليتساويان /əفتحة العربية وصائت /أن صفاهتما يعين بني صفة ال

 ./Həzə/إىل نطق  /Haza/أيضا قد تتغري من نطق 
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 افهذ /p/ينطق صوت الباء بصوت  /بو/لع /بطي/مث يف نطق الباء يف الكلمة  .2
لكنهما  /b/هي بصوت  مقابلهاف، الصوت هي صوت اليت تكون يف اللغة املادورية

يف اللغة املادورية فحسب مل  /p/صوت  ، أمايف الشفتان مستويا يف مرجهما وهي
املادورية وهي من  وتتتغري صوت العربية إىل ص. فتوجد صوت مثلها يف اللغة العربية

 ./Thoyyip/إىل نطق   /Thoyyib/نطق 
ينطق بصوت اللغة  /قدم/ و/يتعلقسأ/مث يف نطق صوت القاف /ق/ يف الكلمة  .3

 ان بينهما اليتساويان من مرجهما وصفاهتما فهذمع أ /k/املادورية وهي صوت 
يف  /k/اليناسب بصوت العربية. قد يتغري صوت القاف من اللغة العربية إىل صوت 

مث نطق  /Saukoddim/ إىل نطق /Sauqoddim/فتمجته وهي من نطق  .اللغة العربية
/Yata’allaqu/ إىل نطق /Yata’allaku/. 

ي/ ينطق أيضا صوت الكسرة خأ يا/ة يف الكلمة وقع التدخل يف نطق حركة الكسر  .4
، /Єإىل صوت / /iومن صوت / ، /Єإىل صوت / /iندونيسي بصوت /أي يف اإل

 ./AkhЄ/إىل نطق  /Akhii/هي من نطق  افتمجته
 باستعمال يف املذكورة ت/ ينطق حركة الفتحةذهب/مث يف نطق حركة الفتحة يف الكلمة  .5

الصوت  افهذ /p/. مث ينطق صوت الباء بصوت /əاللغة العربية وهي صوت / ةصائت
لكنهما مستويا  /b/فالصحيح هي بصوت  .هي صوت اليت تكون يف اللغة املادورية

يف اللغة املادورية فحسب مل توجد صوت  /p/صوت  ، مثيف مرجهما وهي يف الشفتان
ة وهي من نطق ة العربية إىل صائتة املادوريتقد تتغري صوت صائ. مثلها يف اللغة العربية

/Zahabtu/  إىل نطق/Zəhəptu/. 
ينطق صوت احلاء العريب فن/ حن/وزن/ حلا/مث يف نطق صوت احلاء /ح/ يف الكلمة  .6

فهذا الصوت هي صوت صامت من صوامت اللغة املادورية. فحرف   /h/بصوت 
قد يتغري صوت احلاء من اللغة  من مارجهما أو صفاهتم. /h/تساوي بصوت تاحلاء ال

 إىل نطق /Nahnu, Al-Huzni/ كلمة  فتمجته من نطق املادورية. /h/ربية إىل صوت الع
/Nahnu, Al-Huzni/ .فيتغري صفتها 
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ينطق صوت /ج/ بصوت اليت تكون  امعتك/ج/مث يف نطق صوت اجليم يف الكلمة  .7
التستوي بصوت اللغة العربية من مرجها.  فهذه  /j/يف اللغة املادورية وهي بصوت 

 ./tukmi’a:ahJ/ إىل نطق /tukmi’a:Ja/وهي من نطق  فتغيريه
يح/ ينطق صوت الكسرة أي يف حالص/التدخل يف نطق حركة الكسرة يف الكلمة  .8

باحلاء  /As-Shohi:h/فتمجته هي من نطق  ،/Єإىل صوت / /iندونيسي بصوت /اإل
 ، بصوت املادورية./As-ShohЄ:h/العرية تتغري إىل نطق 

اليت تكون يف  /d/ينطق بصوت  /ضمري//ض/ يف الكلمة  مث يف نطق صوت الضاد .9
اللغة املادورية، هذه التناسب بالقواعد الصوتية العربية يف علم األصوات. فتغيريه وهي 

 . فنستطيع أن نرى تغيري تلك احلرف./Mari:d/ إىل نطق /Ma:ri:d/من نطق 
ستعمال صوت ينطق حركة الفتحة با /واعف/مث يف نطق حركة الفتحة يف الكلمة  .10

مع أن صفاهتما يعين بني صفة الفتحة العربية  /əصوت /صائت اللغة العربية وهي 
تتغري صوت صائة العربية إىل صائتة املادورية  مثاليتساويان. تلفة املادورية م /ə/ فةوص

 ./Afwən’/إىل نطق  /Afwan’/وهي من نطق 
أشكال التدخل  تفوقع (ب)وخري التمام  (أ)بني فضل الرمحن  التالية احملادثةف

يستعمالن صوت املادورية يف نطق  امهالصويت يف نطق بعض أصوات اللغة العربية مبعين كال
 باللغة العربية فمحادثتهما يف ما يايل: حادثثناء التأصوت العربية 

 : السالم عليكم أ 
 : وعليكم السالم كيف حالك ؟ ب 

خبري وعا فية. ما مسك : احلمد هلل  أ 
 مي ؟الكر 
 خري التمام: امسي  ب 

 : مامسك الكامل ؟ أ 
 خري التمام: امسي  ب 

 : من أين أنت ؟ أ 
 .ج: أنا من فاكون ب 

 : وكذلك أنا من فاكونج. أ 
 : غذا مامسك ؟ ب 

 : أنا أ. أين درست اآلن ؟ أ 
 بانيو أنيار. د: درست يف معه ب 

 بانيوأنيار؟ هد: كم سنة تدرس يف مع أ 
 س يف هذا املعهد حول ست: أنا أدر  ب 

 سنة.
: وأنت ما زلت تتعلم هناك ؟ مل تزل  أ 

 تتعلم هناك ؟
 : نعم ما زلت أتعلم هناك. ب 
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 ب أن تتعلم هناك ؟حت:  أ 
 : نعم ب 

 دقاء ؟ ص: كم عندك من األ أ 
 : كثري جدا،  ب 

 : ومن أمجلهم ؟ أ 
 الء.مج: كلهم  ب 

نعم كلهم أمجل و من أقبح ؟ هل :  أ 
 ك صاحب القوي ؟هنا
 : مل أستطيع أن أذكر  ب 

 : كم عندك من األخ ؟ أ 
 : أخي ثالثة  ب 

 : أنت الكبار واألصغار ؟ أ 
 : ال أنا الثاين   ب 

 : أنت الثاين. ما اسم األول ؟ أ 
 : امسها نور العيين. ب 

بته. ح:هذا اسم مجيل والشك أن صا أ 
 ارك اهلل فيكم. وما اسم الولد الثالث ؟  ب

 : الثالث هو فاطر ب 
: يف أي صف جيلس اآلن من  أ 

 املدرسة ؟ من املدرسة
: يف صف الرابع من املدرسة  ب 

 اإلبتدائية.
 : ماذا حيب فاطر ؟ أ 

 ب: هو حيب األلعا ب 
 : هو رجل.  أ 

 : أين درست اآلن ؟ ب 
 يار: أنا ادرس يف جامعة بانيو أن أ 

 ب اللغة العربية ؟حت: هل  ب 
 أحب، و كيف بك ؟ : أنا أ 

 لك، أحب اللغة العربية.ذ: أنا ك ب 
 : تعلمت اللغة العربية ؟  أ 

: نعم تعلمت اللغة العربية. إذا حتب  ب 
 درست اللغة العربية فأنت ماهر جدا ؟

: أنا لست ماهرا، بل أنا أكلف  أ 
وليايل، هل نفسي عليها ألتتكلم هبا كل يوم 

 مع أصحابك؟انت تكلم باللغة العربية كل يوم 
 : اللست متكلم باللغة العربية.  ب 

 ؟   ب: هل عندك األصحاب من العر  أ 
 :  نعم كثري. ب 

 : تتكلم معهم ؟ أ 
 : نعم. ب 

تتكلم معهم؟ هؤالء العرب ؟  ذا: ما أ 
 العجم ؟

 : ال. نعم العجم. ب 
 : لكن ين. كفاية شكرا أ 

(31)مادثة  75: عفوا. ب 

ي وقع أثناء الكالم يف الكلمات العربية بني نفرين فبياهنا تأيت تفصيل التدخل الذ
 يف ما يايل: 
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اليت تكون يف اللغة  /t/ينطق بصوت  /هدمع/التدخل يف نطق صوت الدال يف الكلمة  .1
ألن هلا صفة خاصة حبرف الدال  ،بالقواعد الصوتية العربيةاملادورية، هذه التناسب 

للغة املادورية ليس هلا صفة قلقلة. فتغيريه يف ا /t/وهي صفة قلقة، أما حرف صامتة 
 ./Al-Ma’hat/ إىل نطقبالدال العريب  /Al-Ma’had/وهي من نطق 

فهذا  /h/بته/ مث بصوت حب/ و/صاحت/مث التدخل التالية يف نطق احلاء يف الكلمة  .2
الصوت هي صوت الصامت من صوامت اللغة املادورية. فحرف احلاء هلا صفات 

باحلاء العربية تتغري  /Tuhibbu/هي من نطق  ا. فتمجتهاملادورية /h/اليتساويان بصوت 
 العريب. أصوات بقواعد سبةاغري منبصوت املادورية. فهذه  /Tuhibbu/إىل نطق 

دقاء/ بصوت اللغة صاأل/مث وقع التدخل يف نطق صوت الصاد /ص/ يف الكلمة  .3
يف مث ي غري متساو فصفاهتما غري متجانس أ  /s/املادورية وهي باستعمال صوت 

يف  /s/قد يتغري صوت حرف القاف من اللغة العربية إىل صوت  مرجهما اليتساويان،
 فيتغري صفتها. /’Ashdiqo/ إىل نطق /’Ashdiqo/اللغة العربية فتمجته وهي من نطق 

الء/ بصوت اليت تكون يف اللغة املادورية مج/مث التدخل يف نطق صوت اجليم يف الكلمة  .4
وهي صوت التستوي بصوت اللغة العربية من مرجها. فتغيريه وهي   /j/ت وهي بصو 
 ./umala:’hJ/ إىل نطق /umala:’J/من نطق 

لك/ ينطق حركة الباء ذو/ك /ذاارك/ و/ماب/مث التدخل يف نطق الفتحة يف الكلمة  .5
. /əالفتحة باستعمال صوت صائت اللغة العربية وهي صوت / اال اليت حركتهذوال
اليتساويان. فتغيريه  تلفةاملادورية م /ə/فة يعين بني صفة الفتحة العربية وص صفاهتماف

 .صوت. فنستطيع أن نرى تغيري ال/Bə:roka/إىل نطق  /Ba:roka/وهي من نطق 
الصوت  افهذ /p/ينطق بصوت  /بالعر /و /باأللعا/مث يف نطق صوت الباء يف الكلمة  .6

لكنهما مستويا يف  /b/صوت مقابلها  هي صوت اليت تكون يف اللغة املادورية بأن
مل توجد صوت  يف اللغة املادورية فحسب /p/صوت  ، مثمرجهما وهي يف الشفتان
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 /Al‘ab/املادورية وهي من نطق وت العربية إىل صتتغري صوت . فمثلها يف اللغة العربية
 ، فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب./Al‘ap/إىل نطق 

وقع التدخل أثناء كالمهم  مع مدسر )أ( )ب( احملادثة بني فائز عاىللية ففي التا
وهي يف استعمال بعض من أصوات اللغة املادورية حينما يتكلمان باللغة العربية. وجدت 

 أشكال التدخل يف كالمهم كما يف التايل:
 : السالم عليكم  أ 

: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.  ب 
 .مامسك الكامل؟

 مدسر. : امسي أمحد أ 
 :امسك الكامل يا أخي.؟   ب

 . امسي مدسر.ط: هذا فق أ
 : ما امسك املدعو ؟ ب

 : مدسر أ
ي ؟ أذكر خ: ماذا تعمل كل يوم يا أ ب

 مجيعا
: طيب، بعد النوم صالة الصبح  أ 
ا، بعد صالة الصبح قراءة القرآن مث يف ذكه

 وقت البع متاما  
 : ماذا تفكر اآلن؟ ب

 اآلن. ال تفكر شيئا.:  أ
 : هل عندك العائلة ؟ ب

 : هناك أو يف البيت ؟ أ
 : يف البيت  ب

 : كثري  أ
 : كم عدد عائلتك ؟ ب

 : من اإلخوان أو األحوات ؟  أ

 : من النساء؟  ب
 : من النساء نفرين. أ

 أما من الرجال؟ : ب
 ال مخسة أنفارج:  أما من الر  أ

 : هل حيبونك؟  ب
 : نعم أحبنها أ

 : أين تدرس يا أخي ؟ ب
 : أدرس أي مكان ؟ يف أي مكان؟ أ

 : ليس مكان  ب
: أحيانا درست يف الغرفة أو يف  أ

 املدرسة. هكذا.
: الذي عنيت تدرس يف اجلامعة يف   ب

 املدرسة أو يف أي شيئ ؟ 
 : ماذا ؟ أ

 : هل تدرس يف اجلامعة ؟  ب
 : نعم، أدرس يف اجلامعة بانيو أنيار. أ

 ؟: مع من  ب
 : كثريا من األصدقاء.  أ

 إىل اجلامعة ؟ ب: ماذا ترك ب
إىل اجلامعة بغري، ماذا  ب: أذهب أرك أ

 ؟ مبشي األقدام.
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 : هل تركب نعليك ؟ ب
: نعم طبعا، إذا ال نركب نعليك  أ

 كيف ؟ هكذا.
ب    :هل تفكر يف اإلجازة ؟ تفضل أم ال ؟ 
ألن اإلجازة طويلة واإلجازة أسبوعية ماذا 

 بينهما؟تفضا 
 ويلة.طل اإلجازة ض: نعم تف أ

طويلة ل عن اإلجازة ض: ماذا تف ب
 بدون أن تكون لك العطلة يف أسبوعيتك ؟

أ   :نعم إفضل اإلجازة األسبوعية ألين لو 
ينما أريد. ألن كا حفضل اإلجازة الطويلة و 

ويلة كثري من املال طالعادة من اإلجازة ال
 واألصدقاء

أو من عند : إذا الكسل من عندك  ب
 اإلجازة ؟

 : من عندي أ
الكسل  ئ اإلجازة ولكنطخت ذا: و ملا ب

 من عندك
: الن االجازة األسبوعية  أ

 (31)مادثة 76.طفق

مث تأيت تفصيل عن أشكال التدخل يف نطق الصوت العربية باستخدام أصوات 
التدخل يف  اليت تكون يف لغة األم مث التوجد مثلها يف اللغة العربية لذا ها هي أشكال

  كالمهما:
 ي/خيا أ/شكل التدخل يف كالمهما األول يف وقع يف نطق حركة الكسرة من كلمة  .1

 /Єصوت /ف، املادوري /Єصوت /ندونيسي بالعريب يف ترمجة اإل /iصوت / مث ينطق
لذا ظهرت  ،هي إحدى احلركات اللغة املادورية فالم توجد صوت مثلها يف اللغة العربية

إىل  /Akhii/نطق  غيريهفت ه يستعمل هذا الصوت يف نطق الكسرة.نظواهر التدخل أل
 ./AkhЄ/نطق 

مث التدخل التالية وقعت أيضا يف نطق احلركة لكن يف حركة الفتحة كما يف الكلمة  .2
الفتحة  االيت حركته اجليمو  ينطق حركة اهلاء والذالف ال/جو/الر  /ذاو/ملاا/ ذكه/

صفاهتما يعين بني صفة الفتحة العربية ف /əصوت / وهي ادوريةاللغة امل حركة باستعمال
املادورية متفرقة. قد تتغري صوت صائة العربية إىل صائتة املادورية من نطق  /ə/ صفةو 
/Hakaza/  إىل نطق/Həkazə/. 
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ينطق  /بترك/وقع أيضا يف مادثتهما التدخل يف نطق صوت الباء /ب/ يف الكلمة  .3
مستويا  /p/و /b/فبني  /b/بصوت  الصواب نطقها يف اللغة املادورية بأن /p/بصوت 

مل توجد مث يف اللغة املادورية فحسب  /p/يف مرجهما وهي يف الشفتان لكن صوت 
، فهذه /Tarkap/إىل نطق  /Tarkab/من نطق . فيستعمل صوت مثلها يف اللغة العربية

 النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب.
 /d/ل/ بصوت ضتف/ال صوت الضاد كما يف الكلمة مث وقع يف كالمهما استعم .4

ألن صوت املادوري الميلك الصفة كمثل صفات الضاد وهي صفة االستعالء  املادورية،
 إىل نطق /Tufadhdhil/من نطق  تغيريهت. فمث مل يوجد مقابلها يف أصوات املادورية

/Thufadhdhil/ . 
 /طئ/ و/فقطخت/وويلة/ طال/مث التدخل يف نطق صوت الطاء العربية يف الكلمات  .5

ستوي مع صوت الطاء يف العربية يفهذا الصوت ال /t/تنطق صوت /ط/ الطاء بصوت 
 ./Faqot/إىل نطق  /Faqoth/من نطق غري . يعين قد تتوصفتهايف كيفية نطقها ومرجها 

فالبيانات اآلتية املتعلقة مبحادثة الطالب وقعت فيها أشكال التدخل الصويت وهي 
وعبد )أ( احملادثة بني ألفاين رباين نزام املادورية يف نطق صوت العربية. فمال صوت من استع

  )ب( يف التايل: اهلادي
 : السالم عليكم  أ 

 : وعليكم السالم ورمحة اهلل ب
 : ما امسك الكرمي يا أخي ؟ أ

: امسي عبد اهلادي، وما امسك يا  ب
 أخي ؟

  نزام مبارك.: امسي ألفايت رباين أ
 وما اسم املنادي ؟:  ب

 ط: واسم املنادي ألفان فق أ
مالك كل ع: طيب سأسألك عن األ ب

 امعة  ؟جلإىل ا باهيوم، ماذا تعمل قبل الذ

ب إىل اجلامعة هبل أن أذقأ   :نعم، أوال أنا 
حى مث أغسل ضأوال أنا أقرأ القرآن، و صالة ال

 إىل احلمام و األخري أنا أكل الرز. 
 .داجمالك أحسن ع: أ ب

 : نعم يا أخيت. أ
 ي.خ: ليس أخيت بل أ ب

 : نعم، وجهك كاملرأة يا أخي. أ
 : ال .... وما سم أبوك وأمك ؟ ب

سم أيب زكريا ا: واسم أمي أرمدي و  أ
 حيىي
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 ريب أو بعيد من هناك؟ق: هل قريتك  ب
 من هناك بريق: قريان  أ

 رية ؟ق: أية ما امسك، أية  ب
 الشرقية.: قرية أيب غربية، و أمي مثل  أ

ه ذها دخلت إىل ذي ملاخ: يا أ ب
 امعة و تعلمت إىل هذه اجلامعة ؟جلا
: ألن أريد أن تتكلم باللغة العربية  أ

 ى.صحبالف
حى أو ص: أردت أن تكلمت بالف ب
 ر ؟هيح أو باملاصبالف

 نعم يا أخي:  أ
ل بب  :هل سبق لك تعلمت اللغة العربية ق

 خلت إىل هذه اجلامعة يف بيتك أو يفد
 لك تعلمت اللغة العربية ؟ قمعهد؟. هل سب

: نعم يف معهد دار العلوم بانيو أنيار  أ
 يف الشعبة الغزايل.

: يف الشعبة الغزايل ...؟ كم سنة  ب
 تعلمت هناك ؟ هل سنة واحدة ؟

 ةد: سنة واح أ
تعلمت اللغة  دب   :سنة واحدة، وإين ق

العربية يف البيت مث دخلت إىل هذه املعهد 
اللغة العربية يف الشعبة مث يف مركز اللغة تعلمت 
 العربية.

 : ماذا شعبة ؟ أ
لك دخلت ذ دعبب   :يف الشعبة البخاري، مث 

مركز اللغة العربية، خرجت من مركز و قد كنت 
 رئيسا يف الشعبة.

 ذا أنت يدخل اجلامعة ؟: وملا أ
يب أب  :قد دخلت إىل هذه اجلامعة ألن أمر 

ة ألن أيب هو يريد ولده للدخول إىل هذه اجلامع
أن يكون ماهرا يف اللغة العربية، وأن يكون 

 أستاذ.
 : نعم، واآلخري هل أنت عند أخوك؟ أ

 ي كثري جدا يف البيت.خ: نعم، أ ب
 : كم ؟ أ

املرأة أربع نفرا، مث : سبعة أنفار،  ب
 الرجال ثالث نفرا. هل عندك إخوة ؟

 : نعم. قد مات يف وقت الصغري. أ
 لت آنفا يا أخي ؟: هل أك ب

 : نعم. أ
: أي مأكول أكلت آنفا يا أخي ؟  ب

 هل أكلت الرز أو اخلبز و غريها ؟
 : أكلت السمك أ

: أي مسك يا أخي ؟ السمك البحر  ب
 أو دجاج.

  (31)مادثة  77.: نعم الدجاج أ

ا، مث ماعتمادا بالبيانات احملادثة املذكورة فوجد الباحث أشكال التدخل يف كالمه
  الباحث بتفصيل أشكاهلا فيما يايل :  قام
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 /t/ صوتتنطق صوت /ط/ الطاء ب /طفق/التدخل يف نطق صوت الطاء يف الكلمة  .1
نطق الكيفية   من ناحيةصوت الطاء يف العربية بستوي يال /t/ الصوت املادوري، مث

العربية إىل  الطاءتتغري صوت ختتلف يف صفاهتما.  /t/صوت الطاء وصوت . فومرجها
 ./Faqot/إىل نطق  /Faqoth/املادورية وهي من نطق   /t/ت و ص

بصوت اللغة املادورية  ينطقهامالك/ عاأل/مث وقع التدخل يف نطق العني يف الكلمة  .2
العربية مع أن مارجهما متلفة بني صوت  صوتوذلك اليناسب ب /?/وهي صوت 

غيري من نطق صوت /ء/ يف اللغة العربية. فت مقابلها /?/ ألن صوت، /?/ع/ و/
/A’ma:luka/ إىل نطق /ma:luka?A/. 

امعة/ ينطق صوت /ج/ بصوت جلدا/ و/اج/مث التدخل يف نطق اجليم يف الكلمة  .3
وهي صوت التستوي بصوت اللغة العربية من مرجها. فتغيريه  /j/املادورية وهي بصوت 

 ./addyhJ/ إىل نطق /Jaddy/وهي من نطق 
بل/ ق/كما وقع يف عبارته عن كلمة   /k/التدخل يف نطق صوت القاف بصوت  .4

 ةناسبه غري مفهذ .مع أن بينهما اليتساويان من مرجهما وصفاهتما ،رية/ق/و /بريقو/
يف اللغة  /k/بصوت العربية. قد يتغري صوت حرف القاف من اللغة العربية إىل صوت 

 ./Kobla, Koryah/ إىل نطق /Qobla, Qoryah/وهي من نطق  االعربية فتمجته
ندونيسي ينطق صوت صائتة من الكسرة أي يف اإلفي/ خيا أ/مث التدخل يف نطق عبارة  .5

باحلاء العرية تتغري إىل نطق  /Akhii/، فتمجته هي من نطق /Єإىل صوت / /iبصوت /
/AkhЄ/.فهذه اليناسب بالقواعد يف علم األصوات العربية . 

ت حرف اللغة املادورية يح/ بصو صبالف/وحى/ صبالف/ينطق صوت الصاد يف الكلمة  .6
مرجهما  مثفصفاهتما غري متجانسة أي غري متساو أيضا   /s/وهي باستعمال صوت 

يف اللغة  /s/القاف من اللغة العربية إىل صوت  صوتقد يتغري صوت  اليتساويان،
  . /Al-Fusha/ إىل نطق /Al-fushha/وهي من نطق  افتمجته .العربية

الصوت هي  افهذ /p/بصوت  /بل/ و/الذهابق/ة مث ينطق صوت الباء يف الكلم .7
مخرجهما هي ف /b/صوت ء مقابلها ا، فصوت البصوت اليت تكون يف اللغة املادورية
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اللغة توجد صوت مثلها يف مث مل  يف اللغة املادورية فحسب /p/الشفتان ولكن صوت 
 ./Az-zihap/إىل نطق  /Az-zihab/من نطق  تتغري. فالعربية

اليت تكون يف اللغة املادورية، هذه  /d/بصوت  /دق/ل يف الكلمة ينطق صوت الدا .8
 صفة خاصة وهي صفة قلقة، أما الدال هلاألن  ،التناسب بالقواعد الصوتية العربية

إىل  /Qod/يف اللغة املادورية ليس هلا صفة قلقلة. فتغيريه وهي من نطق  /d/ صوت
 . فنستطيع أن نرى تغيري احلرف./Qod/ نطق

ذه/ ه/وا/ ذملا/ولك/ ذ/و /دعب/دخل يف نطق حركة الفتحة يف الكلمة وقع الت .9
وهي صوت  ادوريةاللغة امل حركة باستعمالب/مث ينطق حركة الباء والدال والذال هأذ/و
/ə/  صفةمع أن صفاهتما يعين بني صفة الفتحة العربية و /ə/ تلفةاملادورية م 
./likaəəZ/و /əd?əB/إىل نطق  /Zaalika/و /Ba’da/تساويان. فتغيريه من نطق تال

التدخل ، فوجد أيضا احلوار بني خري األمام ونور التمامادثة بني ففي التايل احمل
 الصوت فباناهتا يف ما يلي:

 : السالم عليكم و رمحة اهلل  خري األمام
 : وعليكم السالم ورمحة اهلل نور التمام

 ي ؟خالك ياأح: كيف  خري األمام
 مد هلل خبري وعا فية: احل نور التمام

 : ما امسك يا أخي ؟  خري األمام
 ص: امسي نور خال نور التمام

 : من أين جئت ؟ خري األمام
 ..جئت من ربتال ذا: ما نور التمام

 : أين ربتال ؟ خري األمام
 : مسبانج. نور التمام

 ؟ ق: قريب من السو  خري األمام
 .ق: ال بعيد من السو  نور التمام

 ل إستيت املالبس اجلديد ؟:ه خري األمام

يد من : وأنا يف السوق و لكن بع نور التمام
وغري )ماذا(.  ببييت ولكن إذا كان أشتي الثو 

 وأنت من ؟
 : امسي خري األمام خري األمام
 : الكامل ؟ نور التمام

 : نعم خري األمام. خري األمام
 : أين قريتك ؟ نور التمام

 : قرية سودارا يف  خري األمام
بل أن يدرس يف هذه ق: ماذا تعمل  ر التمامنو 

 اجلامعة ؟
 : تأكل أوال. األمامخري 

 : ماذا تأكل؟ نور التمام
 : مثانية روبية خري األمام
 : و املاء ؟ نور التمام
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 : نعم خري األمام
 : كم عمرك ؟ نور التمام

: عمري إحدى وعشرين ولكن خري األمام
 .خهي الشيو جو 

(31)مادثة  78.: وأنا سواء نور التمام

أشكال التدخل يف كالمهما تفصيليا ودقيقا بشرح وضوح عن ترمجتها يف اللغة تأيت 
  : الالتينية عن صوت املستخدمة يف مكاملة باللغة العربية

فهذا الصوت هي املادوري،  /h/الك/ بصوت ح/نطق صوت احلاء العريب يف الكلمة  .1
احلاء العربية هلا صفات اليتساويان  صوت الصامت من صوامت اللغة املادورية. فحرف

باحلاء  /Ha:luka/. فتمجته هي من نطق متلف أيضامارجهما  مثاملادورية   /h/بصوت 
 بصوت املادورية.  /ha:luka/العربية تتغري إىل نطق 

مث ينطق أيضا صوت صائتة من الكسرة  ي/خيا أ/مث ينطق حركة الكسرة يف الكلمة  .2
باحلاء العرية  /Akhii/من نطق  ا، فتمجته/Єإىل صوت / /i/ ندونيسي بصوتأي يف اإل

يف اليت تتحكم أصوات بالقواعد  ةناسبالواقعية غري م. فهذه /AkhЄ/تتغري إىل نطق 
 علم األصوات العربية.

ينطق بصوت اللغة املادورية وهي  /صخال/وجد التدخل يف نطق الصاد يف كلمة  .3
انس أي غري متساو أيضا يف مرجهما فصفاهتما غري متج  /s/باستعمال صوت 

 . /Holash/تتغري إىل نطق  /Kholash/اليتساويان، فتمجته هي من نطق 
 ./əاحلركة الذال باحلركة املادورية وهي / قفينط /ذاما/مث ينطق حركة الفتحة يف الكلمة  .4

ثالث يف اللغة العربية ألن فيها  /əفال يستوي بينهما من أحد صفاهتا فال توجد حركة /
، يعين قد تتغري صوت /əليس بصوت / /a/حركات فحسب مع أن الصحيح بصوت 

 ./Mazə/إىل نطق  /Maza/صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي من نطق 
بل/ بصوت اللغة املادورية وهي صوت ق/و /قالسو /ينطق صوت القاف يف الكلمة  .5

/k/ ذه اليناسب بصوت العربية. مع أن بينهما اليتساويان من مرجهما وصفاهتما فه
يف اللغة العربية فتمجته  /k/قد يتغري صوت حرف القاف من اللغة العربية إىل صوت 

 فيتغري صفتها. /As-suuk/ إىل نطق /As-suuq/وهي من نطق 
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تكون يف اللغة املادورية وهي بصوت بصوت هي/ جو /مث ينطق صوت اجليم يف الكلمة  .6
/j/  لغة العربية من مرجها. فتغيريه وهي من نطق وهي صوت التستوي بصوت ال
/Wajhy/ إىل نطق /hyhWaJ/.فنستطيع أن نرى تغيري احلرف . 

العريب بصوت   ينطق صوت اخلاء /خشيو /التدخل وقع يف نطق صوت اخلاء يف الكلمة  .7
/h/   فهذا الصوت هي صوت الصامت من صوامت اللغة املادورية. فحرف اخلاء هلا

هي من نطق  امن مارجها أو صفاهتا. فتمجته /h/بصوت صفات اليتساويان 
/Syuyu:kh/  تتغري إىل نطق/Shuyuh/. 

يايل البيانات اليت ناهلا الباحث من احملادثة بني خليل )أ( وممد إثبات )ب( يف ما 
 فعرضها يف التايل:

 : سالم عليكم أ 
 : وعليكم السالم ب
 لك تغتسل ؟ ق: هل سب أ 

 هد مايف املاءعاملهذا :الياأخي،ألن يف ب
 : نعم أ

يوم : أريد أن اغتسل يف بييت ألن  ب
 إال قليال عو جالر 
 : األسبوع اآليت يا أخي أ

 اآليت ع: نعم، سأغتسل األسبو  ب
 : ما امسكم الكرمي ؟ أ

 : امسي ممد إثبات ب
 ين أنت ؟أ: من  أ

 : أنا من سومنب ب
 رية ؟ق: ال أ

 : القرية باتو فوتيه ب
 ر أبيض ؟حبجا يسمى : ملاذ أ

 : ألن يف بييت كان حجر لونه أبيض ب

ولكن  يضملاذا حجر يف هناك أب:  أ
 ؟ ودهنا أس

 : ألن من بييت ب
 : إذا حجر يف بيتك هذا أبيض مجيل أ

 منك
: ال بأس يا أخي أنا أسود ولكن  ب

 شعرت أسود كالقهوة، قهوة أسود و لكن لذيذ
 : نعم وأنت قهوة أ

 ؟ : وأنت ما امسك ب
 : امسي خليل عبد اهلل الفروفولونكي أ

 بفرفولنكي ؟: ملاذا مسي  ب
: مسي برفولنكو ألن هناك مايف حجر  أ

 أبيض. إذا هناك حجر ابيض مسي تابس.
: و ملاذا تكون هنا؟ وملاذا تدرس يف  ب
 ا املعهد ؟هذ

: ألن يف هذا املعهد كثري من العلوم  أ
 الء و الفقهاء.مجمن الطالب الذي 
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 كمثل ؟  : ب
 : كمثل حنن. كمثلنا أ

 ستيبا ؟امعة جتت خت: وملاذا  ب 

أ   : ألن يف هذه اجلامعة كثري من املنفعة كمثا 
أنا اتعلم يف هذه اجلامعة بال النوم ألن البناء 

 (31)مادثة  79.اكثري وننتقل مرار 
يفصل الباحث مناسبة بالتدخل الصويت اليت وقع أثناء الكالم يف الفصل سوف 

 :  فصيال عميقا ودقيقا عن أشكل الصوت اليت يستعمالن يف مادثتهما وهيت
 تت ختالء مجا املعهد هذ يضر أبحبجرية قال عاألسبو  عو جهد يوم الر عامل هذا/،/قسب/ .1
فينطق الصوائتة من هذه الكلمة باحلركة  /ودأس/التدخل يف نطق حركة الفتحة العربية  .2

يف  /əبينهما من أحد صفاهتا فال توجد حركة /حركة فال يستوي  /əاملادورية وهي /
ليس بصوت  /a/اللغة العربية ألن فيها ثالث حركات فحسب مع أن الصحيح بصوت 

/ə/ مث ينطق الطالب صوت الدال /د/ اليت تكون يف اللغة العربية بصوت ،/d/  اليت
صفة خاصة ألن هلا  ،عربيةتكون يف اللغة املادورية، هذه التناسب بقواعد الصوتية ال

يف اللغة املادورية ليس هلا  /d/حبرف الدال العربية وهي صفة قلقة، أما حرف صامتة 
 ./Aswəd/ إىل نطق /Aswad/صفة قلقلة. فتغيريه وهي من نطق 

مبكاملة الطالب عن إعطاء الشرح أركان الوضوء، مث البيانات املتعلقة في األتية ف
 يانات من شرح الطالب()الب طالب امسه رزالمن  صدر الشرح األول

األول نية، نويت الوضوء  عدمض بضوء لكن قبل ما أركان الوضوء متضان الو كر أنا سأبني أ" 
أو خذ املاء مث  ذهلل تعاىل. النية يف القلنب الثاين الوجه، أنتم أخ رضغر فصلرفع احلدث األ

من ثبوت الشعر رأس  عمثل. الثالث اليدين من طرف األيسر أو من اليمني إىل اليسر. أرب
 (21/11 الشرح)80."اخلامس رجلني يف األخري ترتيب عيطوالسنة أنتم تست

نطق صوت العربية باستعمال صوت املادورية يف التعبري الشفهي لدى تأيت تفصيل 
 :فالتدخل فيه هي البيانات املذكورة من رزالالطالب من 
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ألن الراء يف  /رضف/و /كانر أ/ل صوت املادورية يف نطق الراء /ر/ يف الكلمة مستعي .1
الراء املفخمة أو ب اليت عربها رزال  فالراء يف الكلمة اللغة العربية تكون مفخمة ومرققة

بدون صفة التفخيم  /r/ املادورية هي. أما الراء اليت تكون يف اللغة فخم نطق الراء
صفة بدون  /r/ والتقيق. قد تتغري صفة الراء من تلك الكلمة يعين من /ر/ إىل نطق

م ألن الراء الساكنة وقبله الفتحة يبالتفخ /Arka:nu/. فتمجته من نطق هتمام صفة الراءا
 بدون التفخيم. /Arka:nu/إىل نطق

اليت تكون يف اللغة  /رضف/و /مضضمت/و /وءضالو /ينطق صوت الضاد يف الكلمة  .2
ارجها مث فبينهمت ختتلف عن كيفية النطق وماللغة املادورية، يف  /d/العربية بصوت 

فتغيريه نطق  بصوت املادوري.صفتها، لكن اليهتم عن ذلك ينطق صوت الضاد 
/Wudhu:’/ /وTamadhmadha/ االستعالء إىل نطق صفة الضادب /Wudu:’/ 
 بصوت املادورية. /Tamadmadh/و

حركة الدال اليت  ينطق /عأرب/و /عدب/مث وقع التدخل يف نطق صوت العني يف الكلمة  .3
مع أن صفاهتما يعين بني صفة الفتحة العربية  /əصوت / مالفتحة باستعهي ال احركته

املادورية متفرقة اليتساويان. مث نطق العني /ع/ باستخدام الصوت اليت  /əو صائت /
هي  /?/ اجلذرية واحللقية، أماصوت /ع/ ف /?/تكون يف اللغة املادورية وهي صوت 

 /’Arba/و /Ba’da/تغيريه وهي من نطق كمثل صوت /ء/ يف اللغة العربية. فاحلنجرية  
 . /Arba?/و /əd?əB/إىل نطق 

هي مارجها  /s/وصوت /ص/ ف /s/صوت ب /غرصاأل/نطق صوت الصاد يف الكلمة  .4
لكن هناك الفرق الكبرية يف صفاهتما فللصوت الصاد صفة مطبق فبالعكس  ذلقية لثوية

/s/ فتمجته وهي من نطق  ،املادورية/Ashghor/ إىل نطق /Asghor/ .فيتغري صفتها 
فاليستوي بينهما من  /əباحلركة املادورية وهي / /ذأخ/نطق حركة الذال يف الكلمة  .5

مقابلها حركة الفتحة  يف متوسطة مث كونوهي من حيث ارتفاع اللسان ت أحد صفاهتا
يف اللغة العربية ألن فيها ثالث حركات فحسب  /əفالتوجد حركة / صوت منحفظة
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إىل  /Akhoza/، يعين قد تتغري من نطق /əليس بصوت / /a/بصوت  مع أن الصحيح
 ./Akhozə/نطق 

صفة ف /t/تنطق صوت /ط/ الطاء بصوت  /عيطتست/مث يف نطق صوت الطاء يف كلمة  .6
يف نطقها، مث كيفية لذا بينهما متلفة المتلك تلك الصفةن  /t/الطاء هي مطبق أما 

يت تكون يف اللغة املادورية وهي صوت نطق احلرف العني /ع/ باستخدام الصوت ال
ألن  /?/وذلك اليناسب باحلروف العربية مع أن مارجهما متلفة بني صوت /ع/ و /?/

 ./Tastatii?/إىل نطق  /’Tastatii/من نطق  . فتغريالعريب صوت كمثل صوت /ء/ 

دخل يف نطق صوت العربية فتلك البيانات من توقعت ال ةمث يف البيانات اآلتي
 وهو يعرب: الب امسه نور اليقنيالط

يف هذا اليوم سأقدم لكم عن أركان الوضوء. أركان الوضوء موجود ستة، األول من  بطي" 
ىن النية ؟ نية كانت يف القلب وليس باللسان وسننه تلفظ عوء النية، ما مضاألركان الو 

 دليدين من الي.؟ غسل اذالك ماذ دعبجه من األركان الوضوء مث و باللسان. الثاين غسل ال
 عد ذلك الرابعا ليس كمثل هذا. وبهذإذا أخذ املاء كمثل  قإىل املراف إىل املرافق. غسل اليد

لك اخلامس ذ دعبيع الشعر ومجيع الرأس. مث مج حالرأس مس حالرأس، وسننه من املس حمس
ا مين لني إىل الكعبني مث األخر التتيب، ما معىن التتيب؟ شكرا أستاذ ميكن هذجمسح الر 

 (21/11 الشرح) 81."ركاتهبمث السالم عليكم ورمحة اهلل و 

توجد بعض الضواهر يف نطق صوت العربية باستعمال صوت املادورية فاللغة 
ىل لديه لذا توجد أثر لغته األوىل يف نطق صوت العربية، تدعى هذه و املادورية هي لغة األ

 ا يلي : الظواهر بالتدخل فأشكاهلا اليت وقعت يف تعبريه يف م

صوت ا هو فهذ /p/ينطق بصوت  /بطي/لكلمة ا التدخل يف كالمه يف نطق الباء يف .1
 لكن صوت الشفتان، مث مارجها /b/ ، فصوت الباء مقابلها صوتيف اللغة املادورية
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يف اللغة املادورية مث توجد  امهموس اصوت كونت /p/ أما صوت اجمهور  اصوت كونالباء ت
 ./Thoyyip/إىل  /Thoyyib/تتغري من فيف اللغة العربية.  فحسب مل توجد صوت مثلها

وء/ ينطق الطالب صوت الضاد /ض/ يف ضالو /مث التدخل يف نطق الضاد يف الكلمة  .2
يف اللغة املادورية، هذه التناسب بالقواعد الصوتية العربية يف  /d/اللغة العربية بصوت 

او إال صفة واحدة أغلب صفاهتما متس /d/فصوت الضاد وصوت علم األصوات.
 /’:Wudhu/من نطق  تغريهي مرقق، لذا تف /d/فصوت الضاد صفة مطبق أما صوت 

 ./’:Wudu/ بالضاد االستعالء إىل نطق
نطق احلرف العني /ع/ باستخدام  /عد/ و/الرابعو/ب ىن/عم/التدخل يف نطق الكلمة  .3

، احلروف العربيةوذلك اليناسب ب /?/الصوت اليت تكون يف اللغة املادورية وهي صوت 
هي احلنجرية كمثل صوت /ء/ يف اللغة العربية  /?/فصوت /ع/ اجلذرية واحللقية، أما 

صوت /ء/ يف اللغة العربية.  مقابلتها ألن /?/مع أن مارجهما متلفة بني صوت /ع/ و 
 /Ro:bi-Ar?/و /na:?Ma/إىل نطق  /Ro:bi’-Ar/و /:Ma’na/فتغيريه وهي من نطق 

باحلركة املادورية ا/  هذو/ /ذالك ماذ دعب/وجه/ و ال/الفتحة يف الكلمة مث نطق حركة   .4
فاليستوي بينهما من أحد صفاهتا وهي من حيث ارتفاع اللسان تدخل يف  /əوهي /

يف اللغة العربية  /əمتوسطة مث حركة الفتحة مقابلها صوت منحفظة فالتوجد حركة /
فتغيريه  ،/əليس بصوت / /a/ألن فيها ثالث حركات فحسب مع أن الصحيح بصوت 

 ./likaəəZ/و /əd?əB/إىل نطق  /Zaalika/و /Ba’da/وهي من نطق 
يف اللغة املادورية، هذه التناسب  /d/بصوت  /دمن الي/نطق صوت الدال يف الكلمة  .5

بالقواعد الصوتية العربية يف علم األصوات ألن هلا الصفة اخلاصة حبرف الدال وهي 
يف اللغة املادورية ليس هلا صفة قلقلة. فتغيريه وهي  /d/تة صفة قلقة، أما حرف صام

 ./Mina Al-yadi/ إىل نطق /Mina Al-yadi/من نطق 
صوت ب ينطق صوت القاف /قاملراف/قاف يف الكلمة وقع التدخل يف نطق صوت ال .6

/k/  فصوت القاف صوت قصيمع أن بينهما اليتساويان من مرجهما وصفاهتما-
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 /k/فصفاهتا أيضا متلفة أما صفة القاف هي قلقة فصوت طبقي، -هلوي أما قص

 ./Al-Maro:fik/ إىل نطق /Al-Maro:fiq/من نطق  غيريهافتبعكسها. 
العريب   ينطق الطالب صوت احلاء /حمس/ نطق صوت احلاء يف الكلمةمث التدخل يف  .7

فهذا الصوت هي صوت الصامت من صوامت اللغة املادورية. املادوري  /h/بصوت 
 امن مارجهما أو صفاهتما. فتمجته /h/تساويان بصوت يرف احلاء هلا صفات الفح

 بصوت املادورية.  /Mashu/باحلاء العربية تتغري إىل نطق  /Mashu/هي من نطق 
لني/ ينطق صوت /ج/ بصوت جالر /ويع/ مج/التدخل يف نطق صوت اجليم يف الكلمة  .8

وهي صوت التستوي بصوت اللغة   /j/اليت تكون يف اللغة املادورية وهي بصوت 
 /amii’hJ/ إىل نطق /Rijlaini/و /’Jamii/. فتغيريه وهي من نطق صفاهتاالعربية من 

/lainih Rij/. 

دخل يف نطق صوت العربية فتلك البيانات من توقعت ال ةمث يف البيانات اآلتي
 وهو يعرب:مكاملة طالب امسه ممد كاميل الدين 

ثانيا غسل  .ة، أين النية؟ النية يف القلبين الوضوء ستة األول النأركان الوضوء أركا حر شسأ"
لني واآلخري جغسل الرأس مث اخلامس غسل الر  عغسل اليدين مث الراب ثه مث الثالجالو 

 (21/11 الشرح)82."التتيب

اللغة مث واهر يف نطق صوت العربية باستعمال صوت املادورية ظتوجد بعض ال
لديه لذا توجد أثر لغته األوىل يف نطق صوت العربية، تدعى هذه ىل و املادورية هي لغة األ

 الظواهر بالتدخل فأشكاهلا اليت وقعت يف تعبريه يف ما يلي : 

من اللغة العربية إىل صوت الشني /ش/ ينطق  /حر شسأ/نطق صوت الشني يف كلمة  .1
-يفالشني صوت طر بأن  /s/ادورية فصوت الشني ختتلف بصوت يف اللغة امل /s/صوت 

 ./Sa Asroh/ إىل /Sa Asyroh/فتمجته وهي من نطق ذلقي لثوي.  /s/غاري، أما صوت
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 /əركة الياء باحلركة املادورية وهي /ينطق حة/ يالن/نطق حركة الفتحة يف الكلمة  .2
يف اللغة العربية ألن  /əفاليستوي بينهما من أحد صفاهتا فالتوجد حركة / املادورية.

تتغري قد ، /əليس بصوت / /a/أن الصحيح بصوت  فيها ثالث حركات فحسب مع
-An/إىل نطق  /An-Niyah/صوت صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي من نطق 

Niyəh/ العريب.، فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت 
لني/ ينطق الطالب صوت /ج/ بصوت جه/ و/الر جالو /نطق صوت اجليم يف الكلمة  .3

وهي صوت التستوي بصوت اللغة العربية  /j/ملادورية وهي بصوت اليت تكون يف اللغة ا
 /huhAl Waj/ نطق إىل /Rijlaini/و /Wajhu-Al/فتغيريه وهي من نطق  من مرجها.

 ./lainih Rij/و
ينطق الطالب صوت الثاء /ث/  /ثالثال/التدخل يف نطق صوت الثاء يف الكلمة  .4

أيضا يف مرجهما اليتساويان،  فصفاهتما غري متجانس أي غري متساو  /s/بصوت 
 ./As-sa:lis/إىل نطق  /As-tsa:lits/من نطق  تغريفت، /s/فتتغري من صوت /ث/ إىل 

باستخدام الصوت اليت تكون يف اللغة املادورية  /عالراب/نطق صوت العني يف الكلمة  .5
وذلك اليناسب باحلروف العربية، فصوت /ع/ اجلذرية واحللقية، أما  /?/وهي صوت 

هي احلنجرية كمثل صوت /ء/ يف اللغة العربية مع أن مارجهما متلفة بني صوت  /?/
إىل  /Ro:bi’-Ar/ . فتغيريه من نطقألن مقابلتها صوت /ء/ يف اللغة العربية /?/ع/ و/

 ./Ro:bi-Ar?/نطق 

مكاملة دخل يف نطق صوت العربية فتلك البيانات من توقع ال ةمث يف البيانات اآلتي
 وهو يعرب: مهروضي طالب امسه

مباشرة سأكلمكم و سأذكر لكم عن اركان الوضوء. األول وهي النية وهو النية قصر شيئ " 
ه من األذن إىل جلب، مث هذا هي األول مث ياليها وهي غسل الو قمقتنا بفعله و مكاهنا يف ال

يف بيان يف  ة غسل اليدين إىل  املرفقني ومث الرابعة وهي مسح الرأس ولواألذن. ومث التالي
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، برا أي شعر واحد. ومث وهي غسل الرجلني واألخري وهي التتيعكتاب السفينة ولو ش
 (21/11 الشرح) 83."اء من األوىلدوهي يب بوالتتي

املادورية فاللغة واهر يف نطق صوت العربية باستعمال صوت ظتوجد بعض ال
نطق صوت العربية، تدعى هذه  ىل لديه لذا توجد أثر لغته األوىل يفو املادورية هي لغة األ

 الظواهر بالتدخل فأشكاهلا اليت وقعت يف تعبريه يف ما يلي: 

مع أن بينهما اليتساويان من مرجهما  /k/صوت ب ينطق صوت القافلب/ قال/ .1
طبقي، فصفاهتا أيضا متلفة -هلوي أما قص-فصوت القاف صوت قصيوصفاهتما 

قد يتغري صوت حرف القاف من . بعكسها /k/أما صفة القاف هي قلقة فصوت 
 ./Al-Kolbi/ إىل نطق /Al-Qolbi/من نطق  تغريفت املادورية، /k/اللغة العربية إىل صوت 

ه/ ينطق الطالب صوت /ج/ بصوت اللغة املادورية جالو /نطق صوت اجليم يف الكلمة  .2
فتغيريه وهي  وهي صوت التستوي بصوت اللغة العربية من مرجها.  /j/وهي بصوت 

 . /huhAl Waj/ إىل نطق /Wajhu-Al/نطق من 
باستخدام صوت اللغة املادورية را/ عش/التدخل وقع يف نطق صوت العني يف الكلمة  .3

وذلك اليناسب باحلروف العربية، فصوت /ع/ اجلذرية واحللقية، أما  /?/وهي صوت 
صوت هي احلنجرية كمثل صوت /ء/ يف اللغة العربية مع أن مارجهما متلفة بني  /?/
إىل  /Sya’ron/من نطق  ا. فتغيريهألن مقابلتها صوت /ء/ يف اللغة العربية /?/ع/ و/

 . /ron?Sya/نطق 
صوت يف ا هو فهذ /p/ينطق بصوت  /بالتتي/مث التدخل يف نطق الباء يف الكلمة  .4

الباء لكن صوت ، مث مارجها الشفتان/b/ ، فصوت الباء مقابلها صوتاملادوريةاللغة 
يف اللغة تدخل إىل صوت مهموس مث توجد  /p/ صوت جمهور أما صوت تدخل إىل 
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إىل  /Tarti:b/من نطق ، تتغري توجد صوت مثلها يف اللغة العربيةاملادورية فحسب ال
 ، فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب. /Tarti:p/نطق 

فاليستوي بينهما من  /əباحلركة املادورية وهي /اء/ ديب/نطق حركة الفتحة يف الكلمة  .5
أحد صفاهتا وهي من حيث ارتفاع اللسان تدخل يف متوسطة مث حركة الفتحة مقابلها 

ثالث حركات فحسب يف اللغة العربية ألن فيها  /əصوت منحفظة فالتوجد حركة /
إىل نطق  /Yabdau/فتغيريه من نطق ، /əليس بصوت / /a/مع أن الصحيح بصوت 

/Yepdəu/ . 

مكاملة  وقعت الدخل يف نطق صوت العربية فتلك البيانات من ةات اآلتيمث يف البيان
 وهو يعرب: طالب امسه عبد الرحيمال

ة فوجب النية يف ياء، األول النيستة أشطيب اآلن سأبني من أركان الوضوء. أركان الوضوء " 
فرض ين نويت الوضوء لرفع احلدث لرفع احلدث األصغر عقلب من تلفظ النية سنة، النية ي

ه جالو  حهلل تعاىل. التلفظ نية سنة ولكن مكان النية يف قليب. مث الثانية من أركان الوضوء مس
اليمىن إىل األذن اليسرى. مث الثالث من ىن من أعلى الوجه إىل األدن الوجه، أو من أذن عي

أس، بالرأس ولو ثالثة شعر ال حأركان الوضوء يعين مسح اليدين إىل املرفقني مث الرابع مس
لني إىل الكعبني واألخري ترتيب جالر  حمجيعا طيب/ أفضل. مث اخلامس من أركان الوضوء مس

 (21/11 الشرح) 84."يعين من األول واألخري من اليد مث الرجلني

توجد بعض الضواهر يف نطق صوت العربية باستعمال صوت املادورية فاللغة 
األوىل يف نطق صوت العربية، تدعى هذه ىل لديه لذا توجد أثر لغته و املادورية هي لغة األ

 الظواهر بالتدخل فأشكاهلا اليت وقعت يف تعبريه يف ما يلي : 

الياء باحلركة  من حرف أس/ فينطقبال/، ة/يالن/، اء/يأش/ينطق حركة الفتحة يف الكلمة  .1
يف اللغة  /əحركة فاليستوي بينهما من أحد صفاهتا فالتوجد حركة / /əاملادورية وهي /
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ليس بصوت  /a/ربية ألن فيها ثالث حركات فحسب مع أن الصحيح بصوت الع
/ə/ قد تتغري صوت صائة العربية إىل صائتة املادورية من نطق ،/An-Niyah/  إىل نطق
/An-Niyəh/. 

نطق احلرف العني /ع/ باستخدام الصوت اليت تكون يف اللغة املادورية وهي ين/ عي/ .2
 /?/عربية، فصوت /ع/ اجلذرية واحللقية، أما وذلك اليناسب باحلروف ال /?/صوت 

هي احلنجرية كمثل صوت /ء/ يف اللغة العربية مع أن مارجهما متلفة بني صوت /ع/ 
 ./nii?Ya/إىل  /Ya’nii/ . فتغيريه  منألن مقابلتها صوت /ء/ يف اللغة العربية /?/و 

ا الصوت هي فهذ  /h/ينطق بصوت  /حمس/التدخل يف نطق صوت احلاء يف الكلمة  .3
صوت الصامت من صوامت اللغة املادورية. فحرف احلاء هلا صفات اليتساويان 

باحلاء العربية  /Mashu/من مارجهما أو صفاهتما. فتمجته هي من نطق  /h/بصوت 
 بصوت املادورية. فهذه التناسب باألصوات العربية. /Mashu/تتغري إىل نطق 

/ج/ بصوت اليت تكون يف اللغة املادورية  لني/ ينطق الطالب صوتجالر /وه/ جالو / .4
فتغيريه وهي  وهي صوت التستوي بصوت اللغة العربية من مرجها.  /j/وهي بصوت 

 ./huhAl Waj/ /lainih Rij/ إىل نطق /Wajhu-Al/ /Rijlaini/من نطق 

 مث يف البيانات الآليت وقعت الدخل يف نطق صوت العربية فتلك البيانات من
 وهو يعرب: امسه خايف زمزمي طالبالمكاملة 

مال. األعمال أركان الوضوء أين هناك عني لكم أركان الوضوء يبة ميكن اآلن سنخو أيها اإل" 
مسح بعض الوجه مسح اليدين إىل  عدالوجه وب حذلك مث مس عدين النية يف القلب، وبعي

مث التتيب  الرأس وبعد مسح بعض الرأس غسل الرجلني إىل الكعبني عضاملرفقني مث مسح ب
 (21/11 الشرح) 85"بياين إليكم مث السالم عليكم ورمحة اهلل هذا ميكن
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واهر يف نطق صوت العربية باستعمال صوت املادورية فاللغة ظتوجد بعض ال
ىل لديه لذا توجد أثر لغته األوىل يف نطق صوت العربية، تدعى هذه و املادورية هي لغة األ

 قعت يف تعبريه يف ما يلي : الظواهر بالتدخل فأشكاهلا اليت و 

ينطق صوت اخلاء اليت تكون يف اللغة العربية ة/ خو اإل/التدخل يف نطق اخلاء يف الكلمة  .1
فهذا الصوت هي صوت الصائت من صوائت اللغة املادورية. فحرف   /h/بصوت 

من مارجهما أو صفاهتما. مث ينطق الطالب  /h/اخلاء هلا صفات اليتساويان بصوت 
ت املناسبة فهذه احلركة التوجد يف اللغة العربية ألن فيها احلركا /əاو باحلركة /حركة الو 

  ./Al-Ihwəh/ إىل نطق /Al-ikhwah/فتغيريه وهي من نطق  ./a/هي حركة 
ني/ مث ينطق الطالب حركة الباء باحلركة بسن/التدخل يف نطق حركة الفتحة يف الكلمة  .2

/ə/  بية ألن فيها احلركات املناسبة هي حركة فهذه احلركة التوجد يف اللغة العر/a/. 
 ./Sanubeyyin/ إىل نطق /Sanubayyin/فتغيريه وهي من نطق 

ع/ / نطق احلرف العني /عدب/و ين/عي/التدخل يف نطق صوت العني يف الكلمة  .3
وذلك اليناسب  /?/باستخدام الصوت اليت تكون يف اللغة املادورية وهي صوت 

هي احلنجرية كمثل صوت /ء/  /?/ع/ اجلذرية واحللقية، أما /باحلروف العربية، فصوت 
ألن مقابلتها صوت /ء/  /?/يف اللغة العربية مع أن مارجهما متلفة بني صوت /ع/ و 

فهذه احلركة التوجد يف  /əطالب صوت الدال باحلركة /. مث ينطق اليف اللغة العربية
 /Ya’nii/. فتغيريه وهي من نطق /a/ة اللغة العربية ألن فيها احلركات املناسبة هي حرك

 ./مالأمث التدخل يف نطق العني/ع/ باأللف /أ/ كما يف الكلمة / ./nii?Ya/إىل نطق 
العريب اليت تكون   ينطق الطالب صوت احلاء /حمس/التدحل يف نطق احلاء يف الكلمة  .4

فهذا الصوت هي صوت الصامت من صوامت اللغة   /h/يف اللغة العربية بصوت 
 /Mashu/. فتمجته هي من نطق /h/اليتساويان بصوت  ةملادورية. فحرف احلاء هلا صفا

 بصوت املادورية. /Mashu/باحلاء العربية تتغري إىل نطق 
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ينطق الطالب صوت العني /ع/  /عضب/التدخل يف نطق صوت العني يف الكلمة  .5
اليناسب وذلك  /?/باستعمال الصوت اليت تكون يف اللغة املادورية وهي صوت 

ألن صوت كمثل صوت  /?/باحلروف العربية مع أن مارجهما متلفة بني صوت /ع/ و
ء/ يف اللغة العربية. مث احلرف الضاد اليت نطقها الطالب باستعمال الصوت ايل تكون /

 ./du?Ba/إىل نطق  /Ba’dhu/فتغيريه وهي من نطق  ./d/يف اللغة املادورية وهي صوت 
 /əباحلركة املادورية وهي / /هذا/نطق حركة الفتحة يف الكلمة  وقع التدخل الصويت يف .6

فاليستوي بينهما من أحد صفاهتا وهي من حيث ارتفاع اللسان تدخل يف متوسطة 
يف اللغة العربية ألن فيها  /əمث حركة الفتحة مقابلها صوت منحفظة فالتوجد حركة /

من نطق  تتغريف ،/əليس بصوت / /a/صوت ثالث حركات فحسب مع أن الصحيح ب
/Haza/  إىل نطق/Həzə/. 

مكاملة دخل يف نطق صوت العربية فتلك البيانات من توقع ال ةمث يف البيانات اآلتي
 وهو يعرب:الطالب امسه عبد احليي 

االستنشار مضة ومث االستنشاق ضسأبني لكم يف أركان الوضوء قبل أركان الوضوء السنة امل" 
يدين إىل املرفقني  حه. الثالث مسجالو  حاألول النية الثاين مسوالسواك السنة قبل الوضوء. 

واألذنني أو مسح  بالرأس اخلامس مسح الرجلني إىل الكعبني السادس التتي حمس عالراب
 (21/11 الشرح) 86."عليكم ماألذنني السنة نعم. مث السال

عربية باستعمال صوت املادورية فاللغة توجد بعض الضواهر يف نطق صوت ال
ىل لديه لذا توجد أثر لغته األوىل يف نطق صوت العربية، تدعى هذه و املادورية هي لغة األ

 الظواهر بالتدخل فأشكاهلا اليت وقعت يف تعبريه يف ما يلي : 

مضة/ ينطق الطالب صوت الضاد /ض/ اليت ضامل/نطق صوت الضاد يف الكلمة  .1
ب املادورية، هذه التناساليت تكون يف اللغة  /d/تكون يف اللغة العربية بصوت 
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 /madhmadha/بالقواعد الصوتية العربية يف علم األصوات. فتغيريه وهي من نطق 
 .بدون صفة احلرف العربية /madmadha/ بالضاد االستعالء إىل نطق

مكاملة دخل يف نطق صوت العربية فتلك البيانات من توقع ال ةمث يف البيانات اآلتي
 و يعرب:وهالطالب امسه رزال مرتقي 

لبيان أركان الوضوء سأبني أركان الوضوء. ولكن سأبني الختصار. طيب فلنا أجر نقول " 
ا بعدهيب و طبسم اهلل الرمحن الرحيم. وسننه واالستنشاق واملضمض واالنشاق.  طقأو نن

مقتنا بفعله  ذاالنية. والنية وهي ماأركان الوضوء ينقسم إىل ستة أقسام األول وهي النية، وما 
ه وهي ماهي غسل الوجه جلب وبعمل يف مقتنا بفعله. الثاين وهي غسل الو قهي النية الو 

الرأس مسح  حمس عوهي حد العنق الثالث اليدين إىل املرفقني من اليمني وبعدها اليسرى الراب
ميع جلالشافعي كمثُل اوفيها مسح الرأس أو كله. كيف كله وهي كمثل. وهذا مثل إمام 

ايا و النقائص طلني إىل املرفقني، والسادس التتيب. إذا وجدمت اخلجل الر الرأس واخلامس غس
 (28/11 الشرح)87."مث السالم عليكم

واهر يف نطق صوت العربية باستعمال صوت املادورية فاللغة ظتوجد بعض ال
لديه لذا توجد أثر لغته األوىل يف نطق صوت العربية، تدعى هذه  ماملادورية هي لغة األ

 بالتدخل فأشكاهلا اليت وقعت يف تعبريه يف ما يلي : الظواهر 

فهذا  /t/يب/ بصوت ط/و /طقنن/التدخل وقع يف نطق صوت الطاء كما يف الكلمة  .1
صوت  مع أهنا صفة مطبق مث صفتها الصوت التستوي مع صوت الطاء يف العربية يف

/t/  ينطق صوت القاف بصوت  .بدون صفة املطبق/k/ ويان من مع أن بينهما اليتسا
طبقي، فصفاهتا أيضا -هلوي أما قص-مرجهما وصفاهتما فصوت القاف صوت قصي

يعين قد تتغري صوت صائة  بعكسها، /k/متلفة أما صفة القاف هي قلقة فصوت 
 ./Nantik/إىل نطق  /Nanthiq/العربية إىل صائتة املادورية وهي من نطق 
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مع أن  /əصوت /ب ينطقف /ذاما/ا/ وبعده/التدخل يف نطق حركة الفتحة يف الكلمة  .2
مث املادورية متفرقة اليتساويان.  /əصفاهتما يعين بني صفة الفتحة العربية و صائت /

وذلك  /?/نطق العني /ع/ باستخدام الصوت اليت تكون يف اللغة املادورية وهي صوت 
ثل هي احلنجرية كم /?/اليناسب باحلروف العربية، فصوت /ع/ اجلذرية واحللقية، أما 

ألن مقابلتها  /?/صوت /ء/ يف اللغة العربية مع أن مارجهما متلفة بني صوت /ع/ و 
تتغري صوت صائة العربية إىل صائتة املادورية وهي من نطق صوت /ء/ يف اللغة العربية، 

/aBa’za, Maz / / إىل نطقəhəd?ə, BəMaz/. 
 /k/لقاف بصوت ينطق صوت الب/ قال/مث التدخل يف نطق صوت القاف يف الكلمة  .3

هلوي -مع أن بينهما اليتساويان من مرجهما وصفاهتما فصوت القاف صوت قصي
بعكسها،  /k/طبقي، فصفاهتا أيضا متلفة أما صفة القاف هي قلقة فصوت -أما قص

 فتتغري صفتها. /Al-Kolbi/ إىل نطق /Al-Qolbi/فتمجته وهي من نطق 
 قلني/ ينطجالر /و ميع/جلا/وه/ جالو /التدخل يف نطق صوت اجليم /ج/ يف الكلمة  .4

وهي صوت التستوي بصوت اللغة العربية من مرجها. فتغيريه وهي من   /j/بصوت 
 . فنستطيع تعريف التغيري احلرف./huhwaj-Al/ إىل نطق /Wajhu-Al/نطق 

باستخدام الصوت اللغة  /عالراب/استعمال صوت املادرية يف نطق العني كما يف الكلمة  .5
وذلك اليناسب باحلروف العربية، فصوت /ع/ اجلذرية  /?/وهي صوت  املادورية

مثل صوت /ء/ يف اللغة العربية مع أن مارجهما متلفة هي احلنجرية ك /?/واحللقية، أما 
 . فتغيريه وهي من نطق ألن مقابلتها صوت /ء/ يف اللغة العربية /?/بني صوت /ع/ و 

/Ro:bi’-Ar/  إىل نطق/?Ro:bi-Ar/. 
العريب اليت تكون   ينطق الطالب صوت احلاء /حمس/ل يف نطق احلاء يف الكلمة خالتد .6

فهذا الصوت هي صوت الصامت من صوامت اللغة   /h/يف اللغة العربية بصوت 
. فتمجته هي من نطق /h/املادورية. فحرف احلاء هلا صفات اليتساويان بصوت 

/Mashu/  باحلاء العربية تتغري إىل نطق/Mashu/ وت املادورية.بص 
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فهذا الصوت التستوي مع صوت  /t/صوت ب ايا/طاخل/نطق صوت الطاء يف الكلمة  .7
الطاء يف العربية يف كيفية نطقها ومرجها اليتسوي بينهما يعين صوت الطاء وصوت 

/t/  يف نطقها لكن الطالب ينطقها خطأ. يعين قد تتغري صوت صائة العربية إىل صائتة
 ./Khutoya/إىل نطق  /Khuthoya/املادورية وهي من نطق 

مكاملة من دخل يف نطق صوت العربية فتلك البيانات توقع ال ةمث يف البيانات اآلتي
 وهو يعرب: طالب امسه ممد عايل مكي

مقصودة ولكن أبني عن أركان الوضوء ميكن قبل أن نتحدث عن الوضوء أقوم أمامكم ال " 
مضة. لكن ضومنها التسمية مث االستنشاق وامل . عن السنة قبل الوضوءذاسأبني لكم عن ما

لة. أوال هذا النية كما قال أنتم قبال القبد الوضوء أوال يثاب استبسنة أيضا السواك. قبل ن
ا من األذن إىل األذن بالثاين مسح الوجه من ثبوت الشعر غالأما نلفظ يعين بالنية وسنة 

بني األخر عاخلامس مسح الرجلني إىل الكب الزد. مث حالثالث اليدين إىل املرفقني لكن يست
 (28/11 الشرح) 88."ما التتيب ميكن هذا الذي سأبني بمن أركان الوضوء التتي

باستعمال صوت املادورية فاللغة واهر يف نطق صوت العربية ظتوجد بعض ال
ه ىل لديه لذا توجد أثر لغته األوىل يف نطق صوت العربية، تدعى هذو املادورية هي لغة األ

 الظواهر بالتدخل فأشكاهلا اليت وقعت يف تعبريه يف ما يلي : 

فال  /ə/ ينطق حبركةا/ بو/غال /ذاما/وقع التدخل يف نطق حركة الفتحة يف الكلمة  .1
ما من أحد صفاهتا وهي من حيث ارتفاع اللسان تدخل يف متوسطة مث يستوي بينه

اللغة العربية ألن فيها  يف /əحركة الفتحة مقابلها صوت منحفظة فال توجد حركة /
من  ، فتغيريها/əليس بصوت / /a/ثالث حركات فحسب مع أن الصحيح بصوت 

 ./Mazə/إىل نطق  /Maza/نطق 
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يف  /d/بصوت فينطق مضة/ ضامل/التدخل يف نطق صوت الضاد /ض/ يف الكلمة  .2
عن  اللغة املادورية، فبينهمت ختتلف عن كيفية النطق ومارجها مث صفتها، لكن اليهتم

بالضاد  /Madhmadha/ذلك ينطق صوت الضاد بصوت املادوري. فتغيريه نطق 
 بدون صفة احلرف العربية وهي. /Madmadha/ االستعالء إىل نطق

مع أن بينهما اليتساويان من مرجهما  /k/ينطق صوت القاف بصوت ال/ قباست/ .3
تلفة طبقي، فصفاهتا أيضا م-هلوي أما قص-وصفاهتما فصوت القاف صوت قصي

فهذه  /əباحلركة / . مث ينطق صوت الباءبعكسها /k/أما صفة القاف هي قلقة فصوت 
من  قد تتغري ./a/احلركة ال توجد يف اللغة العربية ألن فيها احلركات املناسبة هي حركة 

 ./Istikbəlu/إىل نطق  /Istiqbalu/نطق 
لقاف بصوت ينطق صوت الة/ قبال/التدخل يف نطق صوت القاف /ق/ يف الكلمة  .4

/k/ مع أن بينهما اليتساويان من مرجهما وصفاهتما فصوت القاف صوت قصي-
 /k/طبقي، فصفاهتا أيضا متلفة أما صفة القاف هي قلقة فصوت -هلوي أما قص

فهذه الصوت هي صوت اليت  /p/. مث ينطق الطالب صوت الباء بصوت بعكسها
لكنهما مستويا يف مرجهما  /b/تكون يف اللغة املادورية بأن فالصحيح هي بصوت 

توجد صوت مثلها يف يف اللغة املادورية فحسب ال /p/وهي يف الشفتان ولكن صوت 
 ./Al-kiplatu/إىل نطق  /Al-Qiblati/تتغري من نطق فاللغة العربية. 

فهذا املادورية  /h/ب/ ينطق بصوت حيست/التدخل يف نطق احلاء /ح/ يف الكلمة  .5
  العريب ختتلف احلاء صوتن صوائت اللغة املادورية. فالصوت هي صوت الصائت م

 ./Yustahabbu/باحلاء العريب إىل  /Yustahabbu/تغري من نطق ت .املادوري /h/بصوت 
فهذا هو  /p/ينطق بصوت  /بالتتي/التدخل يف نطق صوت الباء /ب/ يف الكلمة  .6

جها الشفتان لكن ، مث مار /b/صوت يف اللغة املادورية، فصوت الباء مقابلها صوت 
تدخل إىل صوت مهموس مث  /p/صوت الباء تدخل إىل صوت جمهور أما صوت 
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نطق  من تتغريتوجد يف اللغة املادورية فحسب مل توجد صوت مثلها يف اللغة العربية، 
/Tarti:b/  إىل نطق/Tarti:p/.فهذه النطقية غري صحيحة حسب نظام الصوت العريب ، 
 دخل الصوتي لدى الطالب في مهارة الكالم.نتائج البحث عن أشكال الت .2

كال التدخل اليت وقعت لدى الطالب ئج أشايف هذا الفصل عرض البحث نت
 سؤالإلجابة عن ال هذاو  قسم اللغة العربية بكلية دار العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة العربية.

نتائجها نقسم ي ؟. مثالطالب قسم اللغة العربية الصويت لدى أشكال التدخلما األول عن 
لصوائت العربية. مث الثاين : األول التدخل من نطق احلركات العربية أو نطق اضربنيإىل 

 كما يلي:قام الباحث بتفصيلهما  فنطق الصوامت اللغة العربية.  التدخل يف

وجد الباحث أشكال التدخل من نطق حركة الفتحة في نطق الصوائت العربية ف
ركة املادورية لذلك هناك حبحركة الفتحة  ونينطق همية. أغلباملادور  /əباستعمال حركة /

أغلبهم  ألن الطالبفالسبب حركة العربية إىل صفة حركة املادورية. صفة بعض تغيري 
، املادورية، مث نطق الفتحة الطويلة باستعمال حركة املادوريةبيتكلمون ويستمعون املكاملة 

 /Є/ركة حب وهم ينطقوننطق حركة الكسرة يف ألن مل توجد حركة طويلة فيها، مث التدخل 
 /iنطق الكسرة الطويلة بصوت /يف يف اللغة العربية. مث  /Є/يوجد صوت  فلم املادورية،
 ليس هلا صفة طويلة. املادورية /iفحركة / هذا حركة قصرية املادورية

 ركة الفتحةح ( التدخل يف نطق11/4اجلدوال رقم )

 رف املادوريةح حرف العربية الكلمات الرقم
 /ə/ نطق الفتحة ا/ذ/إ /يأشت / 1
 /Є/ نطق الكسرة ينما/ح/ 2

 /a/ الفتحة الطويلة ري/اهم/ 3
 /i/ حكة الكسرة الطويلة ع األول/بير / 4

مث الثاين التدخل الصويت من نطق الصوامت العربية باستعمال صوامت اللغة 
باستعمال الصوامت اللغة املادورية يف عن نطق الصوامت العربية  أشكال التدخلاملادورية ف

 التالية:
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 /p/احلرف الباء /ب/ بصوت  نطق  .1
 /s/نطق الصوت الثاء /ث/ بصوت  .2
اليت المتلك الصفة كصفة حروف العربية مث نطقها   /d/نطق الصوت الدال /د/ بصوت  .3

 أيضا. /t/بصوت 
  /t/نطق الصوت الطاء /ط/ بصوت  .4
 /t/ضا تنطق الضاد بصوت مث أي /d/نطق صوت الضاد /ض/ بصوت  .5
   /j/نطق احلرف اجليم /ج/ بصوت  .6
 اليت ال تستوي كيفية النطق و صفاهتا /h/نطق الصوت احلاء /ح/ بصوت  .7
   /h/نطق الصوت اخلاء /خ/ بصوت  .8
   /s/نطق الصوت الصاد /ص/ بصوت  .9

وهي صوت اليت ليس هلا صفة كمثل التقيقي  /r/نطق احلرف الراء /ر/ بصوت  .10
 املادورية فبالعكس. /r/فالعربية يفرق بينهما يف كيفية نطقها أما صوت  والتفخيم

 /s/نطق الصوت الشني /ش/ بصوت  .11
 /?/نطق الصوت العني /ع/ بصوت  .12
 /k/نطق الصوت القاف /ق/ بصوت  .13

 العربية( التدخل يف نطق الصوامت 12/4اجلدوال رقم )

 حرف املادورية حرف العربية الكلمات الرقم
 /p/ ت /ب/صو  /بألع/ 1
 /s/ ث// ل/ثكم/ 2

3 
 /j/  /t/ ج/ /د// /جدمس/
 /d/ د// /داملعه/

 /t/ ط// لة/طالع/ 4
 /t/ ض// ت/ضاستيق/ 5
 /j/ ج// /جبرنام/ 6
 /h/ ح// ىت/حبك/ /حبك/ و /حأ/ 7
 /h/ خ// /خاملطب/ 8
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 /s/ ص// /صليت/ /النقائص/ 9
 /r/ ر// كان(ر )أ 10
 /s/ ش// ر/شع/ 11
 /?/ ع// /عين/ /أستطيعي/ 12
 /k/ ق// /قائقد/ 13

أشكال التدخل الصويت لدى طالب قسم اللغة العربية يف مهارة  عن هي افه
 بأصوات املادورية. اللغة العربية نطق أصواتكالم أي يف عملية ال

أشكال التدخل الصوتي لدى الطالب قسم اللغة العربية وآدبها عالج التدخل  .ب
 م بانيوأنيار لعلوم اللغة العربيةكلية دار العلو ب

عالج التدخل الصويت حاوالت لففي هذا الفصل سوف تعرض البيانات املتعلقة مب
ة لعالج مشكلاليت جيرى املدرس لدى الطالب قسم اللغة العربية وآدهبا. مبعين كيف الطريقة 

يف ملدرس التدخل، مث كيف عالج التدخل باستعمال الوسائل التعليمية اليت يستعملها ا
 بعالج التدخل الصويت.متعلقة  ساعدامل، مث كيف برنامج عملية التدريس اللغة

عرض البيانات المتعلقة بكيفية عالج التدخل الصوتي لدى الطالب قسم  .1
 بانيوأنيار لعلوم اللغة العربية.اللغة العربية بكلية دار العلوم 

م أوال أن يعرف عن قبل ما ننتقل إىل عالج أشكال التدخل لدى الطالب فالز 
العوامل املؤثرة على وقوع التدخل أثناء كالم الطالب باللغة العربية. كما ذكره فانريخ أن 

يب، من عوامل التدخل الذي نقله عفيف الدين هي: طبيعة املهمة اللغوية، ضعف الرق
هي العوامل ها  89 إتقان اللغة األوىل واللغة الثانية، مكانة اللغة، املوقف من اللغة الثانية،

املؤثرة على وقوع التدخل. فكانت العوامل املؤثرة يف وقوع التدخل لدى الطالب يف هذه 
 الكلية من ناحية طبيعة املهمة وضعف الرقيب كما قال األستاذ غفران: 

                                                           
 .110-109ماضرة يف علم اللغة االجتماعية، ممد عفيف الدين دميايت،   89
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البيئة الطالب. ألن الطالب يعيشون يف -1وامل املؤثرة التدخل الصوت وهي أوال : عال "
اليسمعون  -2صوت اللغة املادورية. يستعملون  األغلبليس اللغة العربية ف بيئة اللغة املادورية

استعمال اللغة -3. الطالب مباشرة عن كيف الناطق األصلي ينطقون صوت اللغة العربية
ليس اللغة العربية املعاصرة أو اللغة العربية املخالطة بني العامية  العربية القدمية

 ء()مقابلة يوم األربعا90."والفصحي

فأكده عن ذلك أيضا رئيس القسم ورئيس الكلية مث مدرس مهارة الكالم بأن  
العوامل املؤثرة على وقوع التدخل هي البيئة فيها. ألن الطالب أغلبهم يتكلموا باللغة 
املادورية بعد خروج من الفصل. فهذه مناسبة بالبيانات اليت أجراها الباحث باألسئلة هل 

يوم؟ فيجيبون بأهنم يتكلمون باللغة املادورية وقليلة يف تدريب كل   يتكلمون باللغة العربية
 اللغة العربية. مث مل توجد التدريبات التامة لدى الطالب. 

مث عن العاملة التالية املؤثرة على وجود التدخل الصويت لدى الطالب هي إتقان  
ة الطالب كما قال األستاذ كفاءاللغة األوىل واللغة الثانية، املوقف من اللغة الثانية مث عدم ال

 سوفريادي:

السابق بأن الطالب اليستطيعون أن  املشكلة يف تفريق احلروف العربية هذه كما ذكر يف" 
 أصواتاليستطيعون أن يفرق بني أصوات املادورية و  مثيفرق بني األصوات املتشاهبة واملتفرقة 

ال القواعد الصحيحة بعين قواعد النحو العربية مث املشكلة التالية هي عدم الكفاءة يف استعم
   )مقابلة مدر الكالم( 91."والصرف أيضا عن قواعد اإلعالل وغريها

اعتمادا مبا ذكر بأن الطالب الميتلكون الكفاءة يف تفريق أصوات العربية بني 
عن علم األصوات العربية. كما أكده أستاذ غفران  أصوات اللغة األوىل لديهم. مث الكفاءة

 قول: وهو ي

                                                           
 .2019نوفيمبري  31بانيوأنيار.   90
 .30:09. ساعة 2019نوفيمبري  28س بانيوأنيار. يوم اخلمي  91



118 

 

 
 

نعم وقع التدخل الصويت لدى الطالب، ألن الطالب يف هذه الكلية أي يف كلية دار العلوم "
ال يفهمون بكثري عن علم األصوات اللغة العربية لذلك وقعت تلك التدخل.  أغلبهمبانيوأنيار 

)مقابلة  92."بدون فهم املادة األولية يف علم األصواتكذلك يتعلمون الطالب علم األصوات 
 درس األصوات(م

لذلك عوامل التدخل الصويت اليت وقعت لدى الطالب أثرهم اليفهمون علم 
األصوات العربية مث البيئة اليت يعيشون فيها الدارس اللغة العربية، ألهنم يتصلون باللغة 

لدمي لتدريب الكالم باللغة العربيو لعدم دور املادورية باألخر خارج الفصل، مث قلة الوتق 
 صحة استخدام نطق صوت العربية. رقيب على

ما ذكر يف الفصل الثاين بأن التعليم مهارة الكالم البد على املدرس أوال أن يعني  
أهداف التدريس ألن هبا سوف يواصل التعليم والتعلم عن ما يقصده املتعلم واملعلم 

ال وهل  م مبقياس عملية التعليمية هل عملية التدريس مناسبة أمويستطيع املدرس أن يقو 
الطريقة مناسبة أم ال، وهل التنيجة مناسبة بأهداف التدريسية أم ال. انطالقا من أمهية 
حتديد األهدف التدريسية اهتم املدرس يف هذه الكلية أيضا عن أهداف التدريس مهارة 

 الكالم وهي كما ذكره أستاذ سوفريادي:

الطالب يتكلمون باللغة العربية هي لكي تكون  م"فاألهداف األساسية من تعليم مهارة الكال
 غريها. فصيحة وطالقة  فضال يف الفصل أي يف عملية التعليم اللغة العربية يف فصل الرمسية أو

فالطروق لنيل هذه األهداف كلها هي وجود التعليم اإلضايف لتعليم مهارة الكالم. فالطالب 
 هداف(أ، ةقي)وث 93"قليال فقليال ا يدربون عن مكاملة اللغة العربية مباشرة بتكيب الكلمةفيه

اعتمادا بقول املدرس بأن أهداف تعليم مهارة الكالم يف هذه الكلية ليدرب 
الطالب أن يتكلموا باللغة العربية طالقة وفصيحة فضال من استعمال العناصر اللغوية 

ل ربية بصوت صحيحة مث استعمال املفردات الكثرية مث استعمااجليدة مثل نطق احلروف الع
                                                           

 .2019نوفيمبري  31بانيوأنيار.   92

 . 2019نوفيمرب  28نيار املقابلة مع مدرس التعليم مهارة الكالم يف كلية دار العلوم بانيوأنيار. يوم اخلميس تارخ بانيو أ  93



119 

 

 
 

القواعد املناسبة ، مث يستطيعون أن يعربوا عن مشاعرهم يف أي مكان ويف أي وقت كانت. 
فهذه هي أهداف التدريس مهارة الكالم اليت يعربها املدرس مهارة الكالم. ليواصل بتلك 

وهي التعليم اإلضايف كماذكر يف الربنامج  األهدف كانت التعليم اخلاص يف مهارة الكالم
 البيانات السابقة وهي يف كيفية عملية التعليمية يف هذه الكلية.  التعليمية يف 

مث بعدما يوضح عن أهداف التعليم مهارة الكالم فيستمر عن مشكالت اليت 
سيواجه يواجه املدرس يف عملية التعليمية. فطبعا يف عملية التدريس هناك مشكالت اليت  

 سوفريادي : املدرس يف عملية التعليمية وهي كما قاله األستاذ

فطبعا هناك املشكلة يف تعليم  درس.أما نتكلم عن املشكلة التعليم العربية اليت يواجه امل" 
ليس  فبجانب آخر نطق احلروف العربية.لة مشك فيهاكمعلم اللغة.   هااللغة العربية اليت أوجه

يف تفريق يتكلم بتكأكأ. مث املشكلة أن الب طيسبب ال الذيعند الطالب املفردات الكثرية 
السابق بأن الطالب اليستطيعون أن يفرق بني األصوات  احلروف العربية هذه كما ذكر يف

م اللغة املادورية واللغة العربية مث عد تاملتشاهبة واملتفرقة أيضا اليستطيعون أن يفرق بني أصوا
عالل الكفاءة يف استعمال القواعد الصحيحة بعين قواعد النحو والصرف أيضا عن قواعد اإل

   )وثيقة.م.ق( 94".وغريها

فذكر مدرس بأن املشكلة اليت يوجها املدرس كثرية منها قلة املفردات، مث   
أي اليستطيعون الطالب أن يستعملو قواعد املناسبة أيضا عن كيفية تفريق احلروف العربية 

عربية مع مبعىن اليستطعون الطالب أن يفرقوا بني الصوت املتشاهبة واملتفرقة بني أصوات ال
أصوات العربية أيضا مع أصوات اللغة األوىل لدى الطالب، يعىن اللغة املادورية. أيضا هذه 

 مناسبة كما قول األستاذ غفران وهو مدرس علم األصوات :

اللغة األم إىل اللغة العربية، ألن  أثرب يف كالمهم من نعم هناك التدخل الصويت لدى الطال"
اليفهمون بكثري عن علم األصوات اللغة العربية لذلك وقع  همأغلبالطالب يف هذه الكلية 

املادورية  أصواتستعملون بعض ي فالطالب أغلبهم هاالتدخل.فلذلك ألهنم اليفهمون عن
                                                           

 .2019نوفيمرب  28بانيو أنيار املقابلة مع مدرس التعليم مهارة الكالم يف كلية دار العلوم بانيوأنيار. يوم اخلميس تارخ   94
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العربية ويستعملون النرب والتنغيم اليت تكون يف اللغة املادورية ليس التنغيم  صوتيف نطق 
ن يفهموا عن ذلك كله يف تعليم اللغة العربية. فلذا هذا أمر مهم لدى الطالب أ

   )وثيقة.م.ق(95."العربية

أكد مدرس علم األصوات بأن التدخل الصويت هي بعض من املشكالت اليت 
كلية. يعين كثري من الطالب يستعملون القواعد أو النظام الصويت سوجه املدرس يف هذه ال

ليم مهارة الكالم يهتم عن املشكلة اليت تكون يف اللغة املادورية عند كالمهم. فاملدرس التع
التدخل الصويت كما ذكره يف البيانات السابقة مث يهتم مدرس علم األصوات عن هذه 

 قابلة معه :املشكلة كما ذكره األستاذ غفران يف م

قد أركز وأهتم التدخل الصويت لدى الطالب قسم اللغة العربية وآدهبا يف تعليم علم  "
ثري بأن أستعمل اللغة العربية يف عملية التعليم والتعلم لكي األصوات، لذلك أحاول بك

اقني يستطيعون الطالب أن يفرقوا بني اللغة العربية اليت ينطقون هبا واللغة العربية من غري الن
سنة. قد عرف ذلك حينما مسعت  27هبا. وقد أطبق عن معرفيت يف تعليم اللغة العربية ملدة 

األخطاء الكثرية يف عملية النطق احلروف العربية. قد وقعت  كالم الطالب أول مرة، فوجدت
يضا األخطاء يف عملية النطق الصوائت العربية أي يف تفريق بني صوائت العربية وصوائت أ

   )وثيقة.م.ق(96".األخرىاللغة 

يهتم املدرس علم األصوات عن التدخل الصوت الذي وقعت على الطالب لذلك 
مال اللغة العربية اجليدة والصحيحة يف تطبيق مهارة الكالم، حياول أن يعرف كيفية استع

فهذا من بعد ماولة املدرس لعالج تلك املشكلة وهي استعمال املدرس يف عملية التدريس 
 ة اليت ينطقها الناطق األصلي. العربي

                                                           
ديسمرب  04رس علم األصوات بكلية دار العلوم بانيو أنيار لعلوم اللغة العربية. يو االربعاء تاريخ لة مع مدإدارة الكلية. املقاب  95

2019. 
ديسمرب  04إدارة الكلية. املقابلة مع مدرس علم األصوات بكلية دار العلوم بانيو أنيار لعلوم اللغة العربية. يو االربعاء تاريخ  96

2019. 
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بعدما يعرف عن العوامل مشكلة التدخل واألهداف التدريس كانت ماوالت 
علوم بأنيوأنيار لعالج مشكالت التدخل الصويت لدى الطالب. املدرس كلية دار ال

واألخري فمحاولتها تتكون من طريقة التدريس نطق صوت العربية مث تنفيذ الوسائل التعلمية 
 من برنامج املساعد لعالج املشكلة. خنطو أوال من طريقة التدريس

 الطريقة لعالج مشكلة التدخل  .1

جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم  فاملقصود من الطريقة التدريس هي
مث الطريقة ليس مبفهوم ذلك  97.اجملال اخلارجي للمتعلم؛ من أجل حتقيق أهداف تربوية

فحسب بل إهنا خطة شاملة؛ يستعان هبا يف حتقيق االهدف التبوي املنشود، مث تطلب 
خارجه، وترتبط عددا من اخلطوات واإلجراءات واألساليب واألنشطة يف داخل الفصل و 

 بطريقة إعداد املنهج، مث تأليف الكتاب املقرر، 

ن يف هذه الكلية كان الطريقة عالج تلك بعدما عرفنا أهداف تدريس اليت تكو 
املشكلة هو أمر مهم أيضا، ففي هذا الفصل سوف تعرض عن البيانات املتعلقة بكيفية 

لكالم ومدرس علم األصوات عالج التدخل من الطريقة اليت يستعملها املدرس مهارة ا
 م وهو يقول:لعالج التدخل. كما ذكره املدرس مهارة الكالم يف عملية تدريس مهارة الكال

أوال  :اللغة العربية لكي التوجد التدخل الصويت لدى الطالب مث عن طريقة التدريس" 
مث الطالب ملدرس أنطق املفردات بنطق الصحيح اك  اأن ثانياأعطيت املفردات على الطالب مث 

األخطاء أو ت مرة واحدة وأمر الطالب أن يتبعوين وال أهتم أوال عن كرر   مث معوهنا.تيس
. إذا خيطئ أن يكرر نطقهاأمر  وبعد مرات أ ةمر  والينطقهم خل يف نطق الطالب. مث أمر دالت

خطاء حىت يكون الطالب ينطقون الصوت العربية الطالب يف نطقها فمباشرة أنا أصحح األ

                                                           
 .69إيسيكوا. ربية لغري الناطقني هبا، عليم العنأمحد رشدي طعيمة،  97
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مرهم بتكرار يف نطق املفرادت بصوت صحيحة مث أمر الطالب ليصنع اجلملة ، مث أصحيحة
 )مقابلة م،م( 98."ل تلك املفرداتباستعما

فهذه هي الطريقة اليت يستعملها مدرس مهارة الكالم لعالج التدخل الصويت لدى 
 الطالب وهي عن إعطاء املثال بنطق الصوت العربية الصحيحة، مث يتبعون الطالب مث

يصحح املدرس عن األخطاء النطقية اليت يسببها التدخل من استعمال الصوت اللغة 
ورية. فهذه مناسبة بالعوامل املؤرة على وقوع التدخل الصويت لدى الطالب وهو يقارب املاد

 الطالب عن نطق صوت العربية صحيحة.

 الوسائل التعليمية .2

ى أنه جمموعة من الوسائل فالوسائل التعليمية كما عربها ممود أمحد السيد عل
وسائل االتصال أضحى يعد قلب  واألدوات اليت يستعان هبا يف العلملية التبوية بعد تطوير

العلملية التعليمية، وتطويرها على أساس من التصميم املدروس الذي ختضع له كل خطوة 
يتعلق مبدى من اخلطوات املؤدية إىل حتقيق االهداف املرجوة. إذ إن جناح أي خطة تربوية 
م من حيث وضوح األهداف وحتقيقها، كما يتعلق بكفاءة القائمني على التنفيذ وجدارهت

 99متثل تلك األهداف ومعرفة السبل املوصلة إىل إجنازها بكل دقة وأمانة وصدق.

لذلك كان الوسائل مهمة كما اجته التفكري إىل الوسائل التعليمية كي تسهم يف 
هذه الوسائل والطرائق املصاحبة هلا متمشية مع املتعلمني،  حتقيق األهداف، حبيث تكون

يضا تغين خربة أيسر وقت وأقل جهد. فالوسائل أاألهداف بعاملة على الوصول إىل 
 100الناشئة وتقرب البعيد.
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قد عرب أيضا بأن الوسائل هي أمر مهم يف عملية التدريس للغة العربية فالوسائل 
سهلة للطالب و يساعد أيضا لسرعة الفهم عن املادة  تستطيع أن جتعل العملية التدريس

اليت يصعب حللها إال بوسائل. فالوسائل املستعملة لعالج  الدراسية مث يساعد حلل املشكلة
التدخل الصويت لدى الطالب قسم اللغة العربية اليت يستعملها املدرس تعليم مهارة الكالم 

ا عن كيفية الناطق األصلي ينطقون وهي وسائل املكرب الصوت أي باستعمال الفيديو 
 كما قاله :  احلروف العربية ويتكلمون باللغة العربية الفصحى

ولبتوب والفيديوا أو  كرب الصوتفالطريقة حلل املشكلة هي من ناحية الوسائل استعملت امل"
اطق الذي فيها الن مالناطق األصلي. مث يف أثناء التعليم قد سجلت الفيديوا أو األفالاألفالم 

أو الفيديو  األصلى أي الناطقني هبا. فالطالب يهتمون ويستمعون عنها مث بعد هناية األفالم
يف  مثعرهم  بتقليد الصوت اليت تكون يف اللغة العربية. اأمر الطالب عن يعربون عن مش

 الب أن يسمع املكرب الصوت أو الناطق األصلي مثطر المتعليم نطق احلروف العربية قد أ
   )وثيقة.م.ق( 101. "بع وميثل الطالب عن تلك الصوتايت نأمرهم أ

الج التدخل الصويت باستعمال الوسائل التعليمية أي فهذه أيضا تكون الطريقة لع
ليساعد املدرس لعالج مشكلة التدخل اليت يوجهها يف عملية تدريس مهارة الكالم. ألن 

ستعمال الوسائل سوف الطالب أغلبهم اليتكلمون واليتصلون بالناطق األصلي، فبا
. مث املدرس علم يساعد الدارس ليمثل كيف الناطق األصلي يعربون عن صوت العربية

 :األصوات يقول 

مث الوسائل املستعملة يف تعليم ويف عالج تلك التدخل أستعمل اليوتوب أو الفيديو عن "
ب. كمثل كيفية النطق احلروف العربية الصحيحة حىت التوجد التخل الصويت لدى الطال

كيفية النطق احلروف العربية وكيفية حال الوتران أو حال أضاء النطقية حني نطق احلروف 
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 102."لوترين هل يف هذه احلالة خترج صوت اهلمس أو صوت اجلهرالعربية. مث عن حال ا
 )مقابلة م، أ(

لذلك يستفيد مدرس  علم األصوات وسائل التعليمية يف تدريس أصوات  
ون الطالب فهما عميقا ومل توجد التدخل الصويت أثناء كالمهم بتنفيذ العربية لكي يفهم

 الوسائل التعليمية. 

 كلة التدخلالربنامج املساعد حلل املش .3

فالربنامج املتعلقة بكيفية عالج التدخل الصويت لدى الطالب قسم اللغة العربية 
عية الناطق األصلي. وهي كما وآداهبا بكلية دار العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة العربية وهي دا

 قاله املدرس مهارة الكالم: 

هي : الربنامج مثل داعية  الصحيحة اللغة العربية أصواتأما الربنامج املتعلقة بكيفية النطق "
برنامج يف كلية الضيوف مع الشيخ الناطق باللغة  مثال يفاملتكلم األصلي من جزيرة العربية 
كي تكون الطالب ميثلون وينطقون الصوت اللغة العربية العربية. أهداف تلك الربنامج ل

   )وثيقة.م.ق( 103."قل مرة الناطق هبا. مث عقد هذه الربنامج األكمثل 

فلعالج تلك املشكلة الربنامج يف كلية دار العلوم هي داعية املدرس الناطق األصلي   
اسبة كما قول رئيس ألجل ميثلون الطالب أن يتكلموا كما يتكلم الناطق األصلي. فهذه من

درس الناطق األصلي لكي ميثلون الطالب كيف قسم اللغة العربية بأن هدف عن داعية امل
 يتكلمون الناطق األصلي، كما قوله:

ن لتوسيع ع لتعرف اللغة العربية مث"كان األهداف من برنامج داعية املتكلم األصلي هي 
لتعرف املصطلحات ، ولتعرف اللحجات العربيةعن تعليم اللغة العربية يف جزيرة العربية معرفته 
. مث لكي يعرفون الطالب كيف الناطق اليت مل توجد يف سائر بلدان من غري العربالعربية 
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 104األصلى ينطقون صوت العربية ويعربون الكلمة العربية جيدة صحيحة فصيحة".
    )وثيقة.م.ق(

األقل مرة واحدة يف مستوى فهذا الربنامج هي الربنامج اليت تعقد هذه الكلية على 
. مث أيضا أكده رئيس الكلية دار العلوم بانيوأنيار كما قال واحد أي يف كل سنة واحدة
 أستاذ عبد املقيط وهو يقول:

الربنامج اخلاصة يف كل مستوى مسي بربنامج كلية الضيوف أو يف أيام التعارف  هناكنعم، "
واألخطاء يف النطقية العربية والظواهر الربنامج لعالج التدخل  ذلكأهداف فللمجددين 

 ني، لذلك من متثيل الطالب الناطقللغة العربيةايت حني يتكلم الطالب بالتدخل الصو 
   )وثيقة.م.ق(.105األصلي"

فهذا الربنامج ألجل الطالب يعرفون كيف كان العرب يتكلمون اللغة العربية طالقة 
لكي التوجد التدخل الصويت لدى  وفصيحة. مث أيضا كما قاله املدرس مهارة الكالم

 التعليم اخلاصة يف كلية الرمسية عن علم األصوات كما قاله يف اآلتية:الطالب هناك 

أيضا حلل التدخل الصويت كان التعليم اخلاص عن علم األصوات اللغة العربية يف كلية "
لم عن كيف الرمسية. فيتعلم الطالب فيها كيف النطق احلروف العربية الصحيحة أيضا يتع

. فاملدرس يف تعليم علم األصوات هي إحدى ربية اللغة العيفرق احلروف املتاشبه واملتفرقة يف
املدرس اليت سبق له أن يعيسش يف بالد  العرب وقد كان املدرس سفري الدولة يف جزيرة 

 106."العربية. إذا له الكفاءة اجليدة عن معرفتهم عن صوت اللغة العربية

لعالج التدخل الصويت لدى الطالب قسم اللغة العربية وآداهبا  جربنامفهذا هو ال
بكلية دار العلوم باينوأنيار لعلوم اللغة العربية. يعين وجود التعليم اخلاص لتعليم عن علم 

 األصوات العربية. وهذه مناسبة كما قول مدرس تعليم علم الألصوات وهو يقول : 
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ب يف عملية النطق احلروف العربية خاصة يف اليف احلقيقة أن التدخل الصويت لدى الط" 
خاصة قد نؤكد بأن النرب نطق احلروف الصوائت العربية اليطبقون كيفية النطقية اجليدة. 

 /a/والتنغيم اليت يستعملها الطالب هي اللغة املادورية فلذلك أيضا الطالب ينطقون صوت 
عربية واملادورية، فلذلك الزم على بني أصوات ال األهنم اليستطيعون أن يفرقو  /ə/صوت إىل 

     )وثيقة.م.ق(. ذلك، مث كانت تعليم األصوات لعالج التدخل" املدرس أن يهتم

إذا قد يهدف املدرس علم األصوات يف تعليم األصوات العربية لعالج املشكلة 
ألصوات التدخل اليت وقعت لدى الطالب. فالطرقة لعالج ذلك كما قال املدرس علم ا

 وهي :

يت الطريقة اخلاصة يف تعليم علم األصوات لكن أوال أنا أخترب عن كفاءة الطالب نما ع" 
سبة امث الثاين انطالقا من نتائج اإلختبار الذي أجريت يف للقاء األول قد عنيت الطريقة املن

ذا كانت . مث أنا أخترب مرة واحدة هل الطالب يفهمون عن املادة أم ال. إببالكفاءة الطال
سبة يف تعليم تلك املوا الدراسية اب ال يفهمون عن املواد املقدمة فطبعا غريت الطريقة املنالطال

حىت يفهم الطالب تلك املادة. فأنا قد أجريت التعليمية عن العلم األصوات مثل ذلك حىت 
املنسبة وهو مث يف تعيني املواد الدراسية أستعمل الكتب  وجدت الطريقة املناسبة بالطالب.

 الذي ألفه أستاذ نصري الدين جوحر.كتاب 

لذلك مدرس تعليم علم األصوات ينظر أوال كفاءة الطالب قبل ما يدرس أصوات 
كفاءة املتفرقة، مث يعني الطريقة املنسبة هبم بعدما وجد املدرس العربية، ألن لدى الطالب ال

إلندونيسني م األصوات لطالب اكفاءة الطالب، مث يف املادة الدراسية يستعمل كتاب عل
  ألن فيه مقابلة أصوات العربية والوطنية.

نتائج البحث من عالج المشكلة التدخل الصوتي لدى الطالب قسم اللغة  .2
 العربية وآدبها.

مث بعدما حيلل الباحث البيانات اليت ناهلا الباحث باملقابلة مع مدرس والرئيس 
وعالج التدخل مث البيانات  عن عملية التعليم حثاالقسم ورئيس الكلية، مث يالحظ الب
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من الوثائق. إعتمادا من ذلك يلخص الباحث بأن نتائج البحث عن كيفية عالج املشكلة 
التدخل لدى الطالب قسم اللغة العربية بكلية دار العلوم لعلوم اللغة العربية وهي تتكون 

 نامج التعليمية.املستعملة والرب التعليمية وسائل مث من الطريقة التدريس 

ملدرس علم األصوات هي يتعود استعمال اللغة العربية اليت يستعملها الناطق األصلي ا (1
يف كل عملية التدريس حىت يستطيع الطالب أن ميثل ويعرف كيف الناطق ينطقون 

 الصوت العربيو ويتكلمون باللغة العربية الفصحى.
 عن علم األصوات.  قبل بداية التدريس خيترب املدرس عن كفاءة الطالب (2
 يبدء املدرس بتقابل بني أصوات العربية وأصوات اليت تكون يف اللغة املادورية (3
بعد ذلك يعطي املدرس األمثلة عن مادة علم األصوات مناسبة مبا ينطق ويتكلم  (4

 الناطق األصلي
 أمر الطالب أن ميثل كيف استعمال الصوت العربية الصحيحة. (5
 ه عن ما يعطيه الطالب مث األخري خيترب مث يشرح املدرس عن ما يعطيه.  (6

 املدرس مهارة الكالم يف عالج التدخل يف نطق احلروف العربية وهي :

قراءة املفردات أي إعطاء األمثلة يف نطق احلروف  -2يعطى الدرس املفردات. -1 
أمر الطالب لينطق  -4ات يكرر املدرس مرة بعد مر  -3العربية اليت تكون يف املفردات 

أمر الطالب ليضع املفردات يف  -6اليت وقعت على الطالب  يصحح التدخل -5بنفسه 
 اجلملة الصحيحة. 

مث استعمال الوسائل الفيديوا أو املكاملة من العرب أي الناطق األصلي أو باستعمال 
يتكلمون بلغتهم أو األفالم العربية ليسمعون الطالب وميثلون الطالب عن كيفية العرب 

احلرف الوائت والصوامت اللغة العربية بدون استعمال يطبقون الطالب عن كيفية النطق 
وادخال الصوائت والصوامت اللغة األوىل أو اللغة املادورية.ف الربنامج لعالج التدخل وهو 

صلي يف كل مستوى ليعرف الطالب عن كيفية النطق العربية الصحيحة داعية الناطق األ
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وسالمة من اخللط بني اللغة العربية ولغة واستعمال اللغة العربية يف املكاملة جيدة وفصيحة 
 األوىل لدى الطالب.

 عالج التدخل الصويت طريقة (2/4رسم رقم )ال

ةالطريق
استماعالطالبإعادة•

الصحيحةالصوت
بنطقهاالطالبيكرر•

الوسائل

استعمال الفيديوا •
وراستعمال البطاقة املص•

البرنامج
ليداعية املتكلم األص•
اتالتعليم علم األصو •
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 خامسالفصل ال

 مناقشة نتائج البحث

قشة نتائج البحث اليت ناهلا الباحث عن البيانات ابحث منتسوف ففي هذا الفصل 
املبحث األول عن مناقشة  :الفصل عن مبحثنيهذا تكون ياملوجودة يف ميدان البحث. ف

التدخل الصويت من اللغة املادورية إىل اللغة العربية لدى الطالب، مث املبحث  أشكالنتائج 
نتائج البحث عن عالج التدخل الصويت من اللغة املادورية إىل اللغة ب وهو املناقشةالثاين 

 .اهباالعربية لدى الطالب قسم اللغة العربية وآد

العلوم بانيوأنيار لعلوم وتي لدى الطالب الجامعة بكلية دار أشكال التدخل الص .أ
 اللغة العربية

الفتحة والضمة والكسرة. : وهي اتركات العربية تتكون من ثالث حركفاحل
غري مدورة.  اتمن استدارة الشفتني عند النطق هبا إىل احلركات املدورة وإىل حركتقسيمها ف

نحفظة. فمن املو توسطة املاملرتفعة و  اتىل احلركمث من حيث ارتفاع اللسان تنقسم أيضا إ
  107.اخللفيةو  ةاألمامية واملركزيحركات حيث جزء اللسان فتنقسم إىل 

، /a// ،i// ،u// ،Є// ،əأما حركة اللغة املادورية تتكون من ستة أحرف وهي : /
/ɔ/.108 قسم من حيث ارتفاع اللسان تنحركات مدورة وغري مدورة، مث أيضا إىل  افتقسيمه

املرتفعة واحلركات املتوسطة واحلركات املنحفظة. مث من جزء اللسان أيضا إىل احلركات 
  109.فتنقسم إىل احلركات األمامية واملركزية واخللفية

فبعدما حيلل الباحث البينات املتعلقة بالتدخل الصويت فوجد الباحث التدخل من 
نطق يف  :ولاألركة املادورية. بعض احلتتكون من  ناحية استعمال احلركة العربية وهي

 املادورية ففي اللغة العربية مل توجد صوت مثلها. /Єالصوائت الكسرة بصوت /

                                                           
 103ماالنج: لسان العريب. علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسيني، نصرالدين إدريس جوهر،  107

108 Akhmad, Sofyan, Fonologi Bahasa Madura, Humaniora Vol 22 No 2, 2010. 208.  
109  Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura, Surabaya: Balai Bahasa 

Surabaya. 29. 
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 ( التدخل يف نطق احلركة العربية13/5اجلدوال رقم )

 الشرح املادورية صوت العربية صوت الكلمات الرقم
فتتغري من حركات الكسرة اليت  /s/ /Є/ نطق الكسرة يب/حاص/ 1

صوائت ، صوائت غري مدورةصفة 
إىل صوت  صوائت أمامية، عالية

/Є/ 

 /Є/ نطق الكسرة ينما/ح/ 2

 /Є/ نطق الكسرة   ي/خأ/ 3

 /Є/ نطق الكسرة د/حالوا/ 4

 /Є/ نطق الكسرة ي/  حرو / 5

 /Є/ نطق الكسرة يح/حالص/ 6

 الطالب يعين حينما يتكلم /əالفتحة بصوت / ائتةنطق الص التدخل يف الثاين:
يف اللغة املادورية، لذلك استعمال الصوت املادورية  /əحركة الفتحة باستعمال الصوت /

 )اللغة األم لدى الطالب( حينما ينطق صوت العربية.
 ( التدخل يف نطق حركة الفتحة14/5اجلدوال رقم )

 الشرح املادوريةحرف  حرف العربية الكلمات الرقم
 /ə/ /p/ نطق الفتحة /هبأذ/ 1

حركة فالفتحة العربية وهي 
صوائت  أمامية واسعة مايدة،

غري مدورة وهي صوت اليت 
، التتدور معها الشفتان

 /əتتغري إىل / صوائت مركزية

 /ə/ نطق الفتحة ا/ذ/إ /يأشت / 2
 /?//ə/ نطق الفتحة اد/عدالست/ 3
 /p//ə/ الفتحةنطق     /بيضأ/ 4
 /ə/ تحةنطق الف    ذه/هأنا/ /و ا/ /ذمبا/ 5
 /ə/ نطق الفتحة ل/ه/ 6
 /ə/ /p/ نطق الفتحة /هبأذ/ 7
 /ə/ نطق الفتحة ة/ يعاف/ 7
 /ə/ نطق الفتحة /واعف/ 8
 /ə/ نطق الفتحة ارك/ ب/ 9

 /ə//d/ نطق الفتحة /ودأس/ 10
 /ə/ نطق الفتحة /ذأخ/ 11
 /ə/ نطق الفتحة ة/يالن/ 12
 /ə/ نطق الفتحة اء/ ديب/ 13
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نطق الصوائت  ويف نطق حركة العربية وه لطالبي وقع لدى اذالتدخل الث: ثالال
 توجد احلركة الطويلة يف اللغة املادورية.املادورية، ألن ال /aصوت /تنطق بالفتحة الطويلة 

 الفتحة الطويلة( التدخل يف نطق صوت حركة 15/5اجلدوال رقم )

 الشرح حرف املادورية حرف العربية الكلمات الرقم

 /a/ الطويلة الفتحة ري/اهم/ 1

صوائت غري  حركة أمامية واسعة مايدة،
مدورة وهي صوت اليت التتدور معها 

 صوائت منخفضة، صوائت مركزية، الشفتان
 وهي حركة املادورية القصرية

نطق الكسرة الطويلة بصوت التدخل الذي وقع لدى طالب اجلامعة يف  :مث الرابع
/i/ صفة تلك يف نطق صوت الفتحة الطويلة. ينطق الطالب بدون اهتمام  املادورية كما

 صفة طويلة. احلركة مع أن هلا
 ( التدخل يف نطق صوت حركة الكسرة الطويلة16/5اجلدوال رقم )

 الشرح املادوريةحرف  حرف العربية الكلمات الرقم

 ع األول/بير / 1
حكة الكسرة 

 /i/ الطويلة

، يةصوائت عال، صوائت غري مدورة
فتتغري إىل حركة املادورية  صوائت أمامية

 اليت الهتتم حبركة الطويلة
 

 ناهلا الباحث من اشتاك الربنامج التعليمية ويعيش يتاعتمادا من البيانات املذكورة ال
النظام الصويت املادورية  يف استعمال لدى الطالب التدخل الذي وقعمع الطالب فكان 

املادورية مث استعمال احلركة  /ə/اليت تتغري إىل نطق احلركة /a/ كاستعمال الفتحة القصرية 
املادورية. مث استعمال الفتحة والكسرة الطويلة إىل حركة  /Є/باستعمال احلركة  /i/الكسرة 
فاللغة  ،اللغة املادورية هي اللغة األوىل لدى الطالبف .اليت مل توجد احلركة الطويلة املادورية

ستهدفة. إذا كانت الطالب يستعملون النظام احلركة املادورية يف نطق العربية هي اللغة امل
 ظواهر التدخل اللغوي يف عملية كالم باللغة العربية. احلركة العربية فهذه وقعت ال
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حث بعد إجراء أدوات االيت ناهلا البالتايل لدى الطالب  أشكال التدخل الصويت مث
ل اشكأ مكالمة الطالب فكانابلة مث تسجيل البحث من اشتاك الربامج التعليمية واملق

صوت  الطالب ينطق لذافاملادورية، مال الصوائت عيف نطق الصوائت العربية باستالتدخل 
ألن النظام الصويت فهذا مسي بالتدخل  ،العربية بصوت املادورية أو يتغريون يف نطقهم

أو اللغة املادورية. مث الصويت املستعملة هي النظام الصويت اليت تكون يف لغتهم األول 
 :تتكون من اأشكاهل

 صوت اللغة املادورية  /p/بصوت االنفجارية  الوقفاتالباء /ب/  صوتنطق ول : األ

. فمخرجها هي جمهور حرف الباء مسي أيضا بصوت شفتاين، انفجاري،
نحبس مث عملية النطق هبا وهي: أوال تنطبق الشفة السفلى والعليا انطباقا متاما في 110الشفتان

احملبوس بشدة، مث يرتفع اهلواء خلفهما، مث ثانيا تنفرج الشفتان بشكل مفاجئ فيخرج اهلواء 
الطبق لسد اجملر األنفي فيخرج اهلواء عن طريق الفم، ففي عملية النطق الباء قد يهتز 

يف اللغة املادورية  /p/مث صوت  111.الوتران الصوتيان أي تدخل الباء إىل صوت جمهور
فتان أيضا مث صوت إنفجاري مهموس أي اليهتز الوتران الصوتيان عند وهي صوت ش

 أما صوت الباء يف العربية وهي صوت جمهور أي يهتز اهلواء عند النطق هبا.  112.النطق هبا

 /p/ينطقون صوت الباء بصوت يف عملية املكاملة لدى الطالب أكثرهم  يةفالواقع

ينطق  /بألع/ مث /بطي/ الباء يف الكلمة قبصوت اللغة املادورية، وهي كما يف نطيعين 
 /b/هي صوت  مقابلهاف ،فهذه الصوت هي صوت املادورية /p/صوت الباء بصوت 

مستويا يف مرجهما وهي يف الشفتان ولكن صوت  /p/بني صوت /ب/ وصوت لكنهما 
/p/ فصوت يف اللغة املادورية فحسب مل توجد صوت مثلها يف اللغة العربية ./p/ كما يف 

 فمعناها هي قريب. Para/".113?/كلمة "

                                                           
 .248علم األصوات، كمال بشر،   110
 66ماالنج: لسان العريب. علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسيني، نصرالدين إدريس جوهر،   111

112 Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura. 44. 
113 Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura. 44. 
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. اصوهت ونتغري يالباء قد صوت يف نطق  تلك الظواهر بأن الطالبإذا نظرنا إىل 
 تلك الظواهر مسي، لغة العربيةينطقون بصوت اليت تكون يف اللغة املادورية ليس بصوت الف

يف ألم لديهم وهي لغة االطالب يستعملون النظام الصويت املادوري  الصويت ألنبالتدخل 
 .نطق صوت العربية

 ( التدخل يف نطق صوت الباء العربية17/5اجلدوال رقم )

 الشرح حرف املادورية حرف العربية الكلمات الرقم
 /ə/ /p/ ب// /هبأذ/ 1

انفجاري، صوت "شفتاين، 
 ,Billabials, Hambatجمهور" )

Bersuara أكثر الطالب )
 /p/ينطقون صوت الباء بصوت 

 يف اللغة املادورية. اليت تكون

 /p/ ب//   /بألع/ 2
 /p/ ب// /هب/سنذ /بلنلع/ 3

 /p/ ،/ə/ ب/ /ض//    /بيضأ/ 4

 /t/ /p/ ط/ /ب// /بلطلن/ أ5
 /p/ ب// /ب/العر   /باأللعا/ 6
 /p/ ب// /بترك/ ب7

 /p/ ب// /بطي/ 8
 /p/ ب// /بالتتي/ 9
 /k/ /p/ ب// لة/قب/ال / ج10

 للثوية.وهي صوت ا  /s/بصوت  صوت بني أسنانية نطق الصوت الثاء /ث/ : الثاين

كيفية النطق هبا: مث  احتكاكي، مهموس.  114فصوت الثاء وهي صوت بني أسناين
، يوضع ذلق اللسان بني أسنان العليا واألسنان السفلى بشكل سيمح للهواء باملرورأوال، 

، مث حالة الوتران عند النطق هبا وهي رج باحتكاكمير اهلواء هبذا املمر الضيق و خيمث ثانيا 
لثوي، -"ذلقييف اللغة املادورية وهي صوت  /s/. فصوت اليهتز الوتران الصوتيان

أي أنه صوت احتكاكي مث كيفية النطق هبا وهي يلتصق ذلق اللسان  احتكاكي، مهموس"
  115.هتز الوتران الصوتيانإىل اللثة السفلى مث مير اهلواء ضيقا باحتكاك جمرى اهلواء مث الي

                                                           
 .185ماالنج: لسان العريب. علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسيني، نصرالدين إدريس جوهر،   114

115 Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura. 47. 
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املادوري مال صوت استعب صوت الثاء ففي الواقية اليت وقعت على الطالب يف نطق 
املادورية وهي  تينطق الطالب صوت الثاء /ث/ بصو  /لثكمكما يف نطق كلمة /هي  

فصفاهتما غري متجانس أي غري متساو أيضا يف مرجهما اليتساويان،  /s/باستعمال صوت 
اليت نطقها  الكلمة يف اللغة املادورية ق. فهذه مستويا مع نط/s/ث/ إىل / صوتفتتغري من 
 هي احلزن.املعىن منها ف ssa/ɔs/"116" املادوريون

استعمال الصوت املادورية يف نطق  يعين لدى الطالب فتلك الظواهر اليت وقع 
اء متفرقة بني ألن الصفة الث ،الثاء صوتصلية من صفة تتغري صفة األ فيهاالصوت العربية 

 قد تتدخل صوت املادورية يف نطق العربية.   ظواهريف املادورية. فهذه ال /s/صفة 
 العربية ثاء( التدخل يف نطق صوت ال18/5اجلدوال رقم )

 الشرح حرف املادورية حرف العربية الكلمات الرقم

 /s/ ث// ل/ثكم/ أ1
مهموس" صوت "بني أسناين، احتكاكي، 

(Inte-rdentals, Geseran, Tak Bersuara )
 /s/فينطقون الطالب صوت الثاء بصوت 

 وهي صوت املادورية
 /s/ ث// /ثمث الثال/ ج2

متلك الصفة كصفة  الف وهي صوت املادورية  /d/نطق صوت الدال /د/ بصوت الثالث: 
 .املرققة /t/بصوت  أيضا مث نطقها صوت الدال يف العربية

مث عملية النطق  ثوي، انفجاري، جمهور"ل-أسناين-حرف الدال وهي "ذلقيف
فينحبس اهلواء  ،يلتقي ذلق اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثةاألول  بالدال وهي:

، مث ينفصل ذلق اللسان فجأة فينفرج االلتقاء وخيرج اهلواء انفجاريا، مث خلف هذا االلتقاء
لة وهي انشداد قلقفة ص هلابية صوت الدال العر  117.الوتران الصوتيانيف حالة النطق يهتز 

املادورية صوت انفجاري أسناين أيضا فكيفية النطق  /t/صوت أما  118.التام حني وقفت
                                                           
116 Akhmad, Sofyan, Fonologi Bahasa Madura, Humaniora Vol 22 No 2, 2010. 208. 

 .73ماالنج: لسان العريب. علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسيني، نصرالدين إدريس جوهر،  117

 .28جامعة االسالمية احلكومية مادورا. علم األصوات، إسوة أدريانا،  118
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بثانايا العليا، يلتصق ذلق اللسان التصاقا متاما مث ينفصل ذلق  لسانهبا هي بلتصاق ذلق ال
  119.هلواء انفجاريااللسان فجأة فينفرج التقاء وخيرج ا

ينطقون  حث عملية كالم الطالب ويتصلون هبم  كانت الطالببعدما الحظ البا
ينطق الطالب صوت الدال  /تدساعصوت الدال بصوت املادورية كما يف النطق الكلمة /

اليت تكون يف اللغة املادورية، هذه التناسب  /t/د/ اليت تكون يف اللغة العربية بصوت /
هلا صفة خاصة وهي صفة قلقة، لدال األن  ،علم األصوات عنبالقواعد الصوتية العربية 

مستوي مع النطق الكلمة هذه ف .يف اللغة املادورية ليس هلا صفة قلقلة /t/ صوتأما 
 فمعناها ميسك. uhggət/"120?/"اليت نطقها السكان املادورياملادورية 

الطالب يستعملون النظام الصويت يف اللغة املادورية يف النطق صوت  ية أنفالواقع
 لذا قد. وقلقة العريب اليت ميلك صفة اإلنفجاري جمهورالدال صوت  ونيستعملالدال، ال

 .العريب الدال صوتيف نطق أو لغة األم لدهم تتدخل النظام الصويت املادوري 
 العربية دال يف اللغة( التدخل يف نطق صوت ال19/5اجلدوال رقم )

 الشرح حرف املادورية حرف العربية الكلمات الرقم
 /d/ د// /دأري/ 1

لثوي، -أسناين-صوت "ذلقي
-Apicoانفجاري، جمهور" )

alveo-dental, Hambat, 

Bersuara لتعويد الطالب عن )
االتصال باللغة املادورية 
  /t/فيستعملون الطالب صوت 

يف نطق الصوت الدال مع  /d/و
 أن بينهما متفرقة

 /t/ د// ت/دساع/ 2
 /j/  /t/ ج/ /د// /جدمس/ 3
 /d/ د// /داملعه/ 4
 /t/ د// /داملعه/ 5
 /t/ د// ت/ دع/ /دأساع/   أ 6
 /d/ د// رسة/دمب/ ب7

 /t/ د// /دق/ 8
 /t/ د//   /هدمع/ 9

 /ə//d/ د// /ودأس/ ب10

 /d/ د// /دمن الي/ 11
 /d/ ض// /عضب/ 12

                                                           
119 Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura. 45 
120 Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura. 45. 
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 املادورية /t/بصوت  العربية نطق الصوت الطاء /ط/الرابع : 

لثوي، انفجاري ،مهموس، مطبق" -أسناين-"ذلقي صوت اء وهيحرف الطف 
يلتقي ذلق هي : ا مث عملية النطق هب 121.مرجها مما بني طرف اللسان وأصول الثنايا

ينفصل ذلق ، مث اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة فينحبس اهلواء خلف هذا االلتقاء
ريتفع ، فاليهتز الوتران الصوتيان مث، فجاريااللسان فجأة فينفرج االلتقاء وخيرج اهلواء ان

. فهذه هي كيفية النطق بالطاء. أما قصى احلنك(أمؤخر اللسان جتاة الطبق )احلنك اللني/
 122فهي الترتفع مؤخر اللسان يف نطقها. صفاهتانطقها و  اليتساويان يف /t/صوت 

ال ينطق كلمة املادوري، مث /t/فالطالب يف النطق الطاء أكثرهم يستعملون الصوت 
بصوت اليت تكون يف اللغة املادورية وهي صوت  فيها تنطق صوت /ط/ الطاء /لةطالع/
/t/  صوت الطاء وصوت  يف صفاهتا مثفهذا الصوت التستوي مع صوت الطاء يف العربية
/t/ مستويا مع النطق  نطق الطاءلكن الطالب ينطقها خطأ. ف متلفة أيضا يف نطقها/t/ 

 " فمعناها ميسك. /uhggət?/لكلمة وهي"يف ا

، متلف مع القواعد صوت العربيةصوت الطاء  يف نطقالواقعية لدى الطالب من ف
اللغة ألن الطالب يستعملون صوت املادوري مع أن فيها نظام عن كيفية النطق الطاء يف 

بالتدخل  تمسي الظواهراملادورية. فهذه يف  /t/اليستوي مع النطق صوت ذلك العربية و 
 العربية.  صوتيف نطق صويت ألن استعمال صوت املادوري ال

 العربية طاء يف اللغة( التدخل يف نطق صوت ال20/5اجلدوال رقم )
 الشرح حرف املادورية حرف العربية الكلمات الرقم
لثوي، -أسناين-صوت "ذلقي /t/ ط// لة/طالع/ 1

انفجاري ،مهموس، مطبق" 
(Apico-alveo-dental, Hambat, 

Tak Bersuara, 

 /t/ ط// ايا/ طاخل/ /طفق/ 2
 /t/ /p/ ط/ /ب// /بلطلن/ أ3
 /t/ ط /طفق/ 4
 /t/ ط لة/  طالع/ 5

                                                           
 187كمال بشر. 121

122 Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura. 45. 
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( الطالب t/ Velarized/Tebal/ ط// ار/  طامل/ 6
 /t/ينطقون صوت الطاء بصوت 

 املادورية

 /t/ ط// ئ/ طويلة/ /ختطال/ ب7
 /t/ ط/ /ع// ( عيط)تست 8
 /t/ ط// يب/ط/ /طقنن/ 9

 /t/و  /d/نطق صوت الضاد /ض/ بصوت اخلامس: 

مث . لثوي، انفجاري، جمهور، مطبق"-أسناين-"ذلقيصوت  فحرف الضاد هي
يلتقي النطق بالضاء وهي:  كيفيةمث   123.من حافة اللسان وما يليها من األضراس هامارج

ينفصل ، مث لف هذا االلتقاءذلق اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة فينحبس اهلواء خ
يرتفع . مث يهتز الوتران الصوتيان، فذلق اللسان فجأة فينفرج االلتقاء وخيرج اهلواء انفجاريا

اليتساويان يف نطقها  /t/أما صوت . اللسان جتاة الطبق )احلنك اللني/أقصى احلنك(مؤخر 
للسان يف نطقها ألن وهي بدون ارتفاع مؤخر ااملادورية  /t/مث كيفية نطق صوت وصفاهتا 

 124الميلك صفة مطبقة كمثل صفة الضاد يف العربية.

 /d/فالطالب حينما يتكلم ينطقون صوت الضاد باستعمال صوت املادورية وهي  

ينطق الطالب صوت الضاد  /مضةضاملكما يف الكلمة //t/مث أيضا تنطق الضاد بصوت 
يف اللغة املادورية، هذه التناسب اليت تكون  /d/ض/ اليت تكون يف اللغة العربية بصوت /

 اللغة املادورية يف الكلمة هذا متساوي بنطق علم األصوات.بالقواعد الصوتية العربية يف 
" ?ЄDant/"  "وu/haDD/.فمعناها وهي انتظر ومناسب " 

املادورية املذكورة  /t/و /d/العربية املذكورة وصوت الضاد فإذا نقابل بني صوت 
الكلمة اليت  اليستويان صوت الضاد العربية كما يف مث هنما متفرقانبأفنستطييع أن نعرف 

. لكن "/ЄDant? يف كلمة "كمثل "املضمضة" مع صوت   ينطقها الطالب وهي كلة
الطالب ينطقون صوت العربية بصوت املادورية فهذه اليناسب بالقواعد الصوتية العربية 

 اء النطقية اليت يسبب بالتدخل.طي يسمى باخلأ

                                                           
 .186 علم األصوات.كمال بشر،  123

124 Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura. 45. 
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 العربية ضاد يف اللغةالتدخل يف نطق صوت ال (21/5جلدوال رقم )ا

   /j/اجليم /ج/ بصوت  صوتنطق السادس : 

وال غاري، مركب، جمهور" مث كيفية النطق هبا : أ-"طريفصوت حرف اجليم وهي 
، يلتقي طرف اللسان )مقدمه( بالغار فينحبس اهلواء )كما حصل يف الصوت االنفجار(

ينفصل طرف اللسان عن الغار ببطء فيخرج اهلواء باحتكاك )كما حصل يف الصوت مث 
. أما صوت املادورية تيانيهتز الوتران الصو ، فحالة الوتران عند النطق هبا االحتكاكي(

مث كيفية النطق هبا يلتصق طرف   ./c/ ،/j/ ،/hj/ي : غاري وه-هي أصوات إنفجار
اللسان إىل الغار لتضييق جمر اهلواء مث ينفصل فجأة فيمر اهلواء مث يهتز الوتران الصوتيان 

 125عند الطق هبا.
كما يف نطق   لسابقةفالطالب ينطقون صوت اجليم بإحدى الصوت املادورية ا

ج/ بصوت اليت تكون يف اللغة املادورية /ينطق الطالب صوت  /جبرنامو/ /يعامجكلمة /
مستوي مع نطق  هي ستوي بصوت اللغة العربية من مرجها.يال ذلك  /j/وهي بصوت 

 " فمعناها وهي الطريقة والصديق.//kanca" و"/alan/hJالكلمة "

ينطقون صوت اجليم العربية باستعمال الصوت املادورية.  هي خطاء يف  واقعيةفال 
 .حروفهايف صفات  أيضا أن بينهما متفرقة ، معاليتساويانا النطقية ألهن

                                                           
125 Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura. 45. 

 الشرح حرف املادورية حرف العربية الكلمات الرقم
 لثوي، أسناين-صوت"ذلقي /d/  /?/ ض// /عضب/ 1

-Apico) مطبق" جمهور، انفجاري،

alveo-dental, Hambat, Bersuara, 

velarized/Tebal)  استعمال الصوت
/t/ د العربيةيف نطق الضا 

 /t/ ض// ت/ضاستيق/ 2

 /p//ə/ ب/ /ض//    /بيضأ/ أ3

 /d/ ض//   /ضمري/ 4
 /d/ ض// ل/ضتف/ 5
 /d/ ض// /مضضمت /وءضالو / 6

 /d/ ض// مضة/ضامل/ 7
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 العربية يم يف اللغة( التدخل يف نطق صوت اجل22/5اجلدوال رقم )

 الشرح حرف املادورية حرف العربية الكلمات الرقم
 /?/  /j/ ع//ج/ / ت/جعر / 1

غاري، مركب، -فصوت "طريف
 ,Lamino-Palatalsجمهور" )

Paduan, Bersuaraتنطق ) 
اليت  /hj/بصوت وهي صوت 

 تكون يف اللغة املادورية

 /j/  /t/ ج/ /د// /جدمس/ 2
 /j/ ج// دا/ج/ 3
 /j/ ج//  امعة/ج/ 4
 /j/ ج// دي/  ج/ 5
 /j/ ج// /جيعا/ و /برناممج/ 6
 /j/ ج//   /جبرنام/ 7
 /?/  /j/ ج/ /ع// /جعنر / أ8
 /j/ ج// /جمتخر / 9

 /j/ ج// امعتك/ج/ 10
 /j/ ج// الء/مج/ 11
 /j/ ج// هي/جو / 12
 /j/ ح/ /ج// رحبج ب
 /j/ ج// لني/ جيع/ /الر مج/ 14
 /j/ ج// لني/  جميع//الر جله//اجالو / 15

 ملادوريةا /h/نطق الصوت احلاء /ح/ بصوت لسابع : ا

مث عملية النطق باحلاء:   حلقي، احتكاكي، مهموس"-"جذريفحرف احلاء وهي 
جيري تيار اهلواء من الرئتني ، مث رب جذر اللسان من جدار احللق فيضيق جمرى احللقيتق

كما ذكره كمال بشر بأن صوت ، ألهنا صوت مهموس فاليهتز الوتران الصوتيان.  باحتكاك
احلاء هو بعض من األصوات العربية ذات الصعوبة على غري العرب، وكثري منهم ينطقون 

يف عملية النطق. وهي صوت باحلاء متفرقة   /h/رية صوت مع أن املادو  126.بصوت اهلاء
 اليت تتجنب حىت تكون الصوت املهموسة بدون انسداد احلنجري اليت مير اهلواء من الرئتني

 من جهاز النطق األخرى.

                                                           
 . 204علم األصوات، كمال باشر،    126
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بعدما الحظ الباحث وحلل عملية نطق الطالب عن صوت احلاء من البيانات ف 
يف نطق صوت احلاء   /h/صوت  ب يستعملونلطالااليت ناهلا البحث من ميدان البحث ف

فهذا الصوت   /h/ينطق الطالب بصوت  /ىتح/ ،/بكح/، /بكحأكما يف الكلمة /العربية  
اليتساويان  ة خاصةهي صوت الصامت من صوامت اللغة املادورية. فحرف احلاء هلا صف

  /h/بية إىل صوت قد يتغري صوت احلاء من اللغة العر  .أيضا متلفة مرجها مث /h/بصوت 
 127.فمعناها وهي "النتيجة"" /l/Єhasكلمة "  املادوريون نطقي. كما ملادوريةيف اللغة ا
، ألن الطالب ينطقون هافكانت التدخل الصويت في تلك الظواهرإذا نظرنا إىل  

املادورية مع أن صفاهتما متفرقة. الطالب  /h/صوت احلاء العربية باستعمال صوت 
استعمال الصوت اليت تكون يف اللغة املادورية. كما ذكر بأن التدخل هي  يستعملون النظام

  128النظام لغة األم يف عملية التعليم اللغة الثانية.
 ( 23/5اجلدوال رقم )

 العربية يف اللغة اءالتدخل يف نطق صوت احل
 الشرح حرف املادورية حرف العربية الكلمات الرقم
 /h/ ح// ب/حأ/ 1

 حلقي،-صوت "جذري
 احتكاكي، مهموس"

(Rooto-Pharyngeals, 

Geseran, Tak Bersuara) 
فيتغر الصوت العربية إىل 
الصوت املادورية يف نطق 

 احلاء
 

 /h/ ح// يانا/ حأ/ 2
 /s/ /h/ ص/ /ح// /حبا صال/ 3
 /h/ ح// ضر/حأ/ أ 4

 /h/ ح مد/  احل/ 5
 /h/ ح// ىت/حبك/ /حبك/ و /حأ/ 6
 /h/ ح// ن/حنزن/ /و حلا/ 7
 /h/ ح// ب/حتبته/ /حصا/ 8
 /h/ ح// الك/ح/ 9
  ح/ /ج// رحبج ب10

 /h/ ح// /حمس/ 11
 /h/ ح// ب/حيست/  12

                                                           
127 Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura. 40. 

 .101(، 2010ممد عفيف الدين دميايت، علم اللغة االجتماعية، )سورابايا: حقوق الطبعة الكحفوظة،  128
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 . /h/نطق الصوت اخلاء /خ/ بصوت لثامن : ا

فمخرجها هي  طبقي، احتكاكي، مهموس" -"قصي صوت فحرف اخلاء هي
فع مؤخر اللسان حىت يكاد يلتصق بالطبق ترتعملية النطق باخلاء : أوال مث  129،احتكاك

لة ا، أما حخيرج اهلواء متكا باجملرى الضيق بني مؤخر اللسان والطبق، مث )احلنك اللني(
اليت هلا متفرقة  /h/الوتران عند النطق هبا اليهتز الوتران الصوتيان. مع أن املادورية صوت 

 130يف عملية النطق.

صوت اخلاء يف عين ي /ةخو اإلينطق الكلمة /لية يف هذه الكالطالب فالواقعية بأن  
صوت من صوائت اللغة املادورية. فحرف اخلاء هلا  وفهذا ه /h/اللغة العربية بصوت 

يف  املادورية /h/. كما يف نطق أيضا متلفة اهمار مث  املادورية /h/بصوت  متلفةصفات 
 131." فمعناها وهي "النتيجة"/l/Єhas" الكلمة

صويت يف نطق صوت اخلاء. فصوت اخلاء التوجد مقابلها يف اللغة التدخل ال كان 
الطالب يف الواقع . لكن فحسب دون عكسها العربية اللغة قد تكون اخلاء يف، املادورية
العربية ألن بينهما  األصوات فال يناسب بالقواعد /h/وهي صوت  ىبصوت آخر  اينطقوهن

 ما. ية النطق هبوكيف ةوصف امرج الواضحة ختالفاال
 ( 24/5اجلدوال رقم )

 العربية اء يف اللغةالتدخل يف نطق صوت اخل
 الشرح حرف املادورية حرف العربية الكلمات الرقم
طبقي، احتكاكي، مهموس" -صوت "قصي /h/ خ// لص/خ/ 1

(Dorso-Velars, Geseran, Tak 

bersuara ) فيتيغري نطق الطالب صوت اخلاء
 املادورية /h/إىل صوت 

 /h/ خ//   /خملطبا/ أ2
 /h/ خ//  /خال /شيو  3
 /h/ خ// تتخت 4
 /h/  /ə/ خ// ة/  خو اإل/ 5

                                                           
 .303م األصوات. علكمال بشر،   129
 .73ماالنج: لسان العريب. علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسيني، نصرالدين إدريس جوهر،   130

131 Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura. 40. 
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 املادورية /s/بصوت  نطق صوت الصاد /ص/التاسع : 

الذلقية اللثوية  /s/صوت  . أمااملطبق، اللثوية ،الذلقيةهي  الصوت الصاد /ص/ف
حرف الصاد وهي كما عرفنا بأن   132.مما بني الثنايا وطرف اللسان الصاد فمخرج املرققة.
يالمس ذلق اللسان لثوي، احتكاكي، مهموس، مطبق" فعملية النطق هبا: أوال -"ذلقي

الوتران اليهتز ، فمير اهلواء باحتكاك باجملرى الضيق، مث اللثة بشكل يتك جمر ضيقا للهواء
. أما 133صاد العربية، فهذه هي كيفية النطق اليرتفع مؤخر اللسان جتاه الطبق، مث الصوتيان

واملطبقة أي بارتفاع  االستعالء ةصف العربية ألن هلامع النطق الصاد  يتو سفالي /s/نطق 
 .بعكسهااملادورية   /s/صوت مؤخر اللسان. أما 

اليت تكون يف اللغة   /s/طالب يف نطق الصاد ينطقون بصوت واقعية لدى الفال
صوت الصاد يف تلك  البينطق الط /صنقائال/ ،/ليتصاملادورية كما يف املثال اآلتية /

فصفاهتما غري متجانس   /s/الكلمة بصوت حرف اللغة املادورية وهي باستعمال صوت 
قد يتغري صوت القاف من اللغة العربية إىل صوت  مرجهما اليتساويان، مثأي غري متساو 

/s/  اليت نطقها املادوريون الكلمة يف اللغة املادورية قفهذه مستوي مع النطاملادورية. اللغة 
"/sɔssa/.فمعناها وهي احلزن " 

. الصويت استعمال النظام الصويت املادوري يف نطق حروف العربية مسي بالتدخل 
نطق صوت الصاد بصوت صوت املادورية يف كالمهم كإذا نظرنا إىل استعمال الطالب 

/s/ املادورية.الصاد يف اللغة  مقابلالتوجد  ألن ،فهذه أيضا مسي بالتدخل 
 العربية صاد يف اللغة( التدخل يف نطق صوت ال25/5اجلدوال رقم )

 الشرح املادوريةحرف  حرف العربية الكلمات الرقم
لثوي، احتكاكي، -صوت "ذلقي /s/ /Є/ ص/ /ح// يب/حاص/ 1

-Apicoمهموس، مطبق" )

Alveolar, Geseran, Tak 

 /s/ ص// /صليت/ /النقائص/ 2
 /s/ ص// الة/صال/ 3

                                                           
 187كمال بشر.   132
 185. ندونيسينياللغة العربية من اإلعلم األصوات لدارسي نصرالدين إدريس جوهر،  133
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( s/ Bersuara, Tebal/Velarized/ ص// غري/صال/ 4
لعربية ينطق الطالب صوت ا

بصوت املادورية اليت ليس هلا 
 صفة كصوت الصاد العربية

 /s/ ص// بح/صلي/الصلي/ 5
 /s/ ق/ /ص//   رية/قص/ 6
 /s/ /h/ ص/ /ح// /حبا صال/ ب7

 /s/ ص// يت/ صحايب/ /قصأ/ 8

 /s/ /Є/ ح//ص/ / يب/حاص/ أ9

 /s/ ص/ /ح// /صح/ 10
 /s/ ص// ري/ صق/ 11
 /s/ ص// ر/صم/ 12
 /s/ /k/ ص/ /ق// اء/قدصاأل/ 13
 /s/ ص// /صخال/ .14
 /s/ /?/ ص// غر(ص)األ 15

ليس هلا صفة التقيق والتفخيم فالعربية يفرق  املادوري /r/نطق الراء /ر/ بصوت العاشر : 
   املادورية فبالعكس. /r/طقها أما صوت بينهما يف كيفية ن

من ) من مرج النون هيمرجها  لثوي، تكراري، جمهور"-"ذلقيالراء وهي صوت ف
مث عملية  134.غري أنه أدخل يف ظهر اللسان قليال (طرف اللسان بينه وبني ما فوق الثنايا
مير اهلواء مث  ،تتكرر ضربات ذلق اللسان على اللثةالنطق أو كيفية نطق الراء هي: أوال 

 يف كيفية النطق هبا. متساو /r/فصوت  .يهتز الوتران الصوتيان، فأثناء التكرار يف ارتياح

 فالطالب يف نطق الراء اليهتمون بصفاهتا كما أن يف اللغة املادورية كما يف الكلمة
مفخمة اللغة املادورية ألن الراء يف اللغة العربية تكون  نطق الراء بصوتت /رضف/و /كانر أ/

اللغة املادورية هي اليت تكون يف  /r/ومرققة فالراء يف تلك الكلمة هي الراء املفخمة. أما 
تلك الكلمة يعين من /ر/  يفالراء  نطققد تتغري صفة  الراء بدون صفة التفخيم والتقيق.

 ونطق "/pЄrak/ الكلمة " املادوري نطقيبدون صفة التفخيم. كما  /r/ إىل نطق
"a/hrag/"135 عر بيش"و "فمعناها "فرحة " 

                                                           
 .187كمال بشر. علم األصوات.  134

135 Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura. 48. 
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التفخيم والتقييق،  بني الفرقألن املادورية  /r/فالراء اليت ينطقها الطالب باستعمال 
صفة التفخيم عند وقعت بالعربية  ءالتدخل ألن الطالب يف عملية النطق الرامسي ب افهذ

هذا مستويا ، فصفة الراء العربيةاليهتم الطالب عن أي  بدون تفخيمها بعد حركة الفتحة
 املادورية. /r/بالنطق 

 العربية راء يف اللغة( التدخل يف نطق صوت ال26/5اجلدوال رقم )

 الشرح حرف املادورية حرف العربية الكلمات الرقم
-Apicoلثوي، تكراري، جمهور" )-صوت "ذلقي /r/ ر// /كانر أ/ 1

Alveolar, Getar, Bersuara استعمال الصوت )
 /r/اخلاصة. كما  اعن صفاهت اهتمامبدون 

 /r/ ر/ /ض// /رضف/ 2

  ر// ب/ركت/ 3

 /s/نطق صوت الشني /ش/ بصوت حلادي عشر : ا

غاري، احتكاكي، مهموس" مث عملية النطق -فحرف الشني هي صوت "طريف
مير اهلواء باجملرى ، مث يلتقي طرف اللسان بالغار التقاء يتك جمرى ضيقا للهواءهبا: أوال 

 . ال يهتز الوتران الصوتيان، فاكالضيق باحتك

كما يف نطق الكلمة   /s/وت الشني باستعمال الصوت صفالطالب ينطقون  
ينطق الطالب صوت الصاد يف تلك الكلمة بصوت حرف اللغة املادورية وهي  /حر شسأ/

قد يتغري  فصفاهتما غري متجانس أيضا يف مرجهما اليتساويان، /sy/باستعمال صوت 
يف اللغة العربية. فهذه مستويا مع  /s/من اللغة العربية إىل صوت  صوت حرف القاف

 فمعناها وهي احلزن وامحل. ssa/ɔs/ sambi//"136املادورية "النطف الكلمة يف اللغة 

غري مناسب بالقواعد األصوات  صوت /ش/فاستعمال الصوت املادوري يف النطق  
لون النظام الصويت اليت تكون يف مسي بالتدخل الصويت ألن الطالب اليستعمالعريب لذا 

يستعملون النظام الصويت املادوري وهي تغيري نطق الشني بصفاهتا  هماللغة العربية، لكن
 . اخلاص أيضابصفاهتا  /s/اخلاصة باستعمال صوت 

                                                           
136 Bambang Wibisono, sofyan dkk, Tata Bahasa Bahasa Madura. 47. 
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 (27/5اجلدوال رقم )
 العربية شني يف اللغةالتدخل يف نطق صوت ال

 الشرح حرف املادورية حرف العربية الكلمات الرقم
احتكاكي، مهموس" غاري، -صوت "طريف /s/ ش// رف/شأ/ 1

(Lamino-Palatals, Geseran, Tak Bersuara )
 يتغري نطق العربية إىل اللغة املادورية

 /s/ ش// ر/شع/ ب2
 /s/ ش// /حر شسأ/ ج3

 /?/نطق الصوت العني /ع/ بصوت لثاين عشر : ا

، مهور". مث عملية النطق حلقي، احتكاكي-فحرف العني هي صوت "جذري
جيري تيار ، مث يتقرب جذر اللسان من جدار احللق فيضيق جمرى احللقبالعني وهي : أوال 

. هذه هي الصوت العني اليت تكون يف يهتز الوتران الصوتيان، فاهلواء من الرئتني باحتكاك
 137اللغة العربية.

ينطقون بصوت  أكثرهم الينطقون صوت العني بصفات املذكرة بالفالطالب  
مث كيفية نطق احلرف العني /ع/ يف هاتان  /عأستطي/ /ينعياملادورية كما يف الكلمة /

وذلك ال يناسب  /?/الكلمتان باستخدام الصوت اليت تكون يف اللغة املادورية وهي صوت 
ألن صوت كمثل صوت  /?/باحلروف العربية مع أن مارجهما متلفة بني صوت /ع/ و 

" /dapa?/" و"/n/ɔ?ɔSالعربية. فهذه مستويا مع النطق الكلمة املادورية "ء/ يف اللغة /
 فمعناها "محل الشيئ على رأسه" و"وصل".

لطالب ينطقون صوت العني قد تتدخل عملية النطق العني يف اللغة العربية. ألن ا 
حكم بالقواعد الصوتية اليت تت اليت تكون يف اللغة املادورية. وهذا ال يناسب /?/بصوت 

إذا نقابل الصفة ومرجهما فوجدنا الفرق بينهما. فالطالب  أصوات اللغة العربية.
اليستعملون النظام اليت تكون يف اللغة العربية. أو يستعملون الصوت املادورية لذلك هذه 

 هي التدخل الصويت لدى الطالب.

                                                           
 185. نيسينيعلم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندو نصرالدين إدريس جوهر،  137



146 

 

 
 

 العربية عني يف اللغة( التدخل يف نطق صوت ال28/5اجلدوال رقم )

 الشرح حرف املادورية العربيةحرف  الكلمات الرقم
 /?/ ع// مل/عأ/ 1

حلقي، -صوت "جذري
-Rootoاحتكاكي، مهور" )

Pharyngeals, Geseran, 

Bersuara الينطقون الطالب )
صوت العني صحيحة بل 

استعملون الصوت املادورية يف 
 نطقها

 /?/  /j/ ج/ /ع// ت/جعر / 2
 /?/ ع// /عين/ /أستطيعي/ 3
 /d/  /?/ ض// /عضب/ 4

 /?//ə/ د// اد/عدالست/ أ5

 /?/  /j/ ج/ /ع// /جعنر / 6
 /?/ ع   هُدك/عم/ ب7

 /?/ ع// مر/عأ/ 8
 /t/ ط/ /ع// ( عيط)تست 9
 /?/ ع//  /عالراب/ ج10

 /?/ ع// را/عش/ 11
 /?/ ع// ين/عي/ 12

 /k/نطق الصوت القاف /ق/ بصوت لثالث عشر : ا

. مرج القاف هي كما نقل هلوي، انفجاري، مهموس"-القاف هي "قصيفحرف 
مث عملية النطق هبا : أوال  138.كمال بشر من قول ابن جين بأن مرجها هي أقصى احلنك

خيرج اهلواء ، مث ثانيا ترتفع اللسان و يلتقي باللهاة فينحبس خلفهما تيار اهلواء من الرئتني
، فال يهتز الوتران  مفاجئا مدثا صوتا انفجاريابعد انفصال اللسان واللهاة انفصاال

وهي ينطق بالصاق أقصى اللسان على احلنك ليمدفع  /k/الصوتيان. أما صوت املادورية 
 اهلواء اليت خرجت من الرئتني مث ينهبس فجأة. 

 /دمقأو/ /ريةقو/ /لقسننتكما يف الكلمة / /k/فالطالب يف نطق القاف يستعملون 
ت القاف اليت تكون يف اللغة العربية بصوت اللغة املادورية وهي صوت فينطق الطالب صو 

                                                           
 .186علم األصوات. باشر. كمال  138
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/k/  مع أن بينهما اليتساويان من مرجهما وصفاهتما فهذه اليناسب بصوت العربية. قد
 .يف اللغة املادورية /k/غة العربية إىل صوت يتغري صوت حرف القاف من الل

اليت   /k/وت القاف بصوت نظرا إىل الظواهر املذكورة بأن الطالب ينطقون ص
تكون يف اللغة املادورية، فاللغة املادورية هي اللغة األم أو اللغة األوىل لدى الطالب أو 

بانوأنيار. فاللغة العربية هي اللغة الثانية اللغة اليومية اليت يتكلمون الطالب كلية دار العلوم 
ب باللغة العربية فيستعملون اليت يتعلمون الطالب يف تلك الكليةن فحينما يتكلم الطال

الصوت اليت تكون يف اللغة األوىل والتوجد الصوت اليت تقابلها يف اللغة األوىل فهذه قد 
 دخل الصويت.يستعمل النظم يف اللغة األوىل. مسي تلك الظواهر بالت

 ( 29/5اجلدوال رقم )
 العربية قاف يف اللغةالتدخل يف نطق صوت ال

 الشرح حرف املادورية يةحرف العرب الكلمات الرقم
 /k/ ق// /قالسو / 1

هلوي، -صوت "قصي
انفجاري، مهموس" 

(Dorso-Uvulars, 

Hambat, Tak Bersuara )
يتغري الطالب يف نطق 

القاف إىل نطق الصوت 
/k/  اليت تكون يف اللغة

املادورية واليهتم عن صفة 
احلروف العربية يف عملية 

 الكالم

 /k/ ق// ريب/قة/ /قصأ/ 2
 /k/ ق// /قأراف/ 3
 /k/ ق//   /قائقد/ 4
 /k/ ق// ص/قأ/ أ5

 لين/ قبملست//قدم//يتعلقسأ/ 6
 /k/ ق// ة/ير قال/

 /k/ ق// دم/  قرية/ و /أقل/ و /قسننت/ أ7
 /k/ ق// رية/قوة/ و/بق/ 8
 /s/ /k/ ص/ /ق// اء/قدصاأل/ 9
 /k/ ق// بل/ق/ /قالسو / ب10

 /k/ ق//   /قاملراف/ 11
 /k/ ق// لب/قال/ 12

 /ə/ /k/ ق// ال/قباست 13

 /k/ /p/ ق// لة/قب/ال / 14
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الطالب الجامعة بكلية دار العلوم بانيوأنيار لعلوم عالج التدخل الصوتي لدى  .ب
 اللغة العربية

كما قال عبد العزيز العصلي يف كتابه بأن "التدخل هو نقل املتعلم أنظمة لغته 
ىل اللغة الثانية يف الكالم أو الكتابة، نقال سلبيا يعيق عملية التعليم اللغة األم وقواعدها إ

 ت التحليل التقابلي حلل مشكلة التدخل اللغوي. بسب وجود التدخل نشأ 139الثانية".

عرب بأن التحليل التقابلي قد جنح إىل حد كبري يف تفسري مشكلة التدخل يف جمال 
جه وتطبيقها لتطوير طرق التدريس اللغات الذي ساعد تعلم اللغات، وقد مت استعمال نتائ

األخطاء لغوية تتعلق بتأثري اللغة األوىل على من الوقوع األجنبية  اللغة دارس كثريا يف جتنب
  اللغة الثانية.

من التدخل. اليت تسبب طريقة لتحليل األخطاء اللغوية  هو حتليل التقابلمث كان 
يستخدم الفرد عادة فت يف جمال تعلم اللغة الثانية. من املشكالبعض والتدخل ذاته هو 

مث الختالفهما ويؤدي إىل األخطاء اللغوية.  ناصر لغته األوىل عندما يتكلم اللغة الثانيةع
انطالقا من ذلك فجاء التحليل التقابلي حلل املشكالت والصعوبات لدى متعلم اللغة 

اسة مقارنة بني اللغة األوىل واللغة الثانية الثانية. ألن التحليل التقابلي ذاته هو إجراء در 
بينهما. االختالفات احملصولة من دراسة ختالف أوجه اإل مثملعرفة أوجه التشابه بني اللغتني 

مقارنة )التحليل التقابلي( بني لغتني كدليل لتنبؤ الصعوبات أو املشكالت يف تعليم اللغة 
 140الثانية اليت هي يواجهها الدارسون يف الفصل.

 طريقة التدريس .1
ة كانت إحدى الطرق التدريس اللغة العربية اليت تنطلق من النظرية البنيوية والسلوكي

فإن هذه الطريقة تنظر إىل اللغة على أهنا جمموعة من الرموز وهي الطريقة السمعية الشفوية. 
ليها بنيوية كلية، يتعارف ع الصوتية، واألنظمة الصرفية والنحوية، اليت تربطها عالقات

                                                           
 .جامعة االمام ممد بن سعود السالميةطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. عبد العزيز بن إبراهيم العصلي،  139

248. 
140 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kintrastif. (Bandung: CV Angkasa. 2009). 6. 
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الناطقون باللغة؛ لتحقيق االتصال فيما بينهم. كما تنظر هذه الطريقة إىل اللغة على أهنا 
تنظر هذه الطريقة إىل تعلم اللغة على أنه اكتساب لعادات سلوكية؛ يتم مث ر منطوق، مظه

 من خالل التقليد واحملاكة، ويعتمد على املثري واإلستجابة والتعزيز. فاكتساب اللغة وتعلمها
)وفقا هلذه النظرة( سلسلة من املسريات اليت تعقبها استجابات مددة، يثبت منها ما مت 

 االستجابات الصحيحة، وينطفئ أو ينسى ماعدا ذلك من استجابات.تعزيزه من 
 أهداف الطريقة ومالمها .2

تنطلق هذه الطريقة من منطلق بنيوي سلوكي، حيث تنظر إىل اللغة على أهنا  (أ
ز الصوتية اليت يتعارف أفراد اجملتمع على داللتها ووظائفها، جمموعة من الرمو 

وأهنا بنية شكلية، وظاهرة شفهية، األصل فيها الكالم لتحقيق االتصال فيما بينهم، 
 141الشفهي، وأن اجلانب املكتوب منها مظهر ثانوي.

 ترى هذه الطريقة أن اللغة جمموعة من العادات السلوكية، يكتسبها الطفل يف بيئته، (ب
مثلما يكتسب العادات السلوكية األخرى، بناء على قوانني املثري واالستجابة 

اكة وغريها من القوانني اليت وضعها السلوكيون تفسريا الكتساب اللغة، والتعزيز واحمل
م(. وأن األجنيب ينبغي أن يتقن 1949-1887وخباصة قوانني ليونار بلوفليد )

 هبا. اللغة الثانية مثلما يتقنها الناطقون
ينبغي أن يسبق تعليم اللغة دراسة وصفية حتليلية تقابلية لكل من اللغة اهلدف  (ج

األم للمتعلمني، ويف كل من األصوات والصرفية والنحوية. مث تبىن املواد  واللغة
املقدمة يف الكتاب املقرر على أساس من نتائج التحليل التقابلي، للتمييز بني 

ن والعناصر اليت ختتلفان فيها، مث يركز على العناصر العناصر اليت تتفق فيها اللغتا
ثل صعوبة لدى املتعلم، نتيجة تدخل أنظمة املختلفة يف اللغتني. بوصفها عناصر مت
 142اللغة األم يف اكتساب اللغة اهلدف.

 
                                                           

 .134-133إيسيسكوا: جامعة منصورة. م العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبه، تعليرشدي أمحد طعيمة،   141
 .جامعة االمام ممد بن سعود السالميةطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. عبد العزيز بن إبراهيم العصلي،  142

248. 
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 تدريبات النطق والكالم .3
يف ما يلي سوف نتحدث عن ثالثة من أكثر التدريبات شيوعا يف جمال التدريب 

 النطق والكالم.على 
  الثنائيات الصغرى (أ

يف كافة حروفها باستثناء هي جمموعة من الكلمات اليت تتفق يقصد بالثنايا الصغرى 
حرف واحد، يتتب على تغيريه تغيري املعىن الكلمة. مثل : أمل/عمل. أو قلب/كلب. مث 

ية خيتلف عن يستطيع الطالب عن طريق هذه الثنائيات أن يدرك أن النظام الصويت يف العرب
شكال التدخل النظام الصويت للغته األم. كما يستطيع املعلم أن يعاجل هبذه الثنائيات بعض أ

 اللغوي بني أصوات العربية وأصوات لغة الدارس.
 تدريبات التكرار الصويت (ب

من أكثر التدريبات شيوعا لتنمية قدرة الدارسني على نطق األصوات العربية 
منوذج لنطق األصوات املستهدفة. مث تكليف الطالب مبحاكاته  التكرار. ويقصد به تقدمي

 عدة مرات كلما طلب املعلم ذلك. إىل أن يتأكد من قدرهتم على نطق هذه األصوات.  
اعا معينة. فمن حيث طرق التكرار هناك طريقان. للتكرار طرق متلفة كما أن له أنو 

مث يطلب من الدارسني مجاعة أن  أوالمها أن ينطق املعلم النموذج املطلوب عدة مرات،
يكرروه. ويف هذه الطريقة يقوم املعلم بقراءة حوار متكامل. مث يتدرج يف تقسيمه فينطق 

ات أصوات يكررها عدة منه مجال عدة مرات. مث يستخلص من اجلمل كلمات ومن الكلم
 مرات. مث يعيد الكرة بعكس ما بدأ به.

ات واألصوات وهي تكرار اجلمل من وهناك طريقة أخرى لتكرار اجلمل والكلم
آخرها باستخدام التنغيم الطبيعي. مث نطقها كاملة. وذلك على عكس الطريقة السابقة. 

 فبدال من تكرار اجلمل من أوهلا يتم تكرارها هنا من آخرها.
 التدريبات العالجية. (ج

هنا يقوم وهي اليت تأخذ مكاهنا يف املستويات اليت يكون الطالب قد تدرب عليها خطأ. و 
املعلم مبراجعة النظام الصويت للعربية كما درسه الطالب وكما ينبغي هلم أن يدرسوه. كما 
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جيوز له يف املستويات املتقدمة، أن يشرح للدارسني أسباب املشكلة ويوضح هلم موقع 
 .143الصوتية العربيةالصوت من النظام 

ظاهر التدخل أنواعا خاصة مث اآلخر يقتح املهتمون بتعليم اللغة األجنبية عالجا ل
من التدريبات واألنشطة يفتض فيها أن تساعد على اكتساب الدارس عادات اللغة، 

 اهلدف، تلك األنشطة يلخصها األستاذ شارلس فريز فيما يايل :

 دريبات الثنائية الصغرى.اإلكثار من احملاكة واستعمال الت (1
 يف حتقيق خصائص الصوت.االهتمام بأمناط التنغيم و النرب ملا هلا من أثر  (2
 التكيز على الصوت يف مواقع وروده املختلفة من الكلمات أو املقطع. (3
مراقبة أداء األصوات يف الكالم املتصل والتعرف على الصعوبات املتعلقة مبالمح  (4

 الكلمات يف اجلملة والفقرةالنطق عامة يف مواضع حدود 
العادة. فريى فريز أن ذلك  مراعة أن يصح نطق أصوات اللغة األجنبية مبثابة  (5

ميكن حتقيقه إذا استطاع معلم اللغة أن جيعل انتباه الدارس يتكز على الصوت 
ليس عند عملية اآلداء فحسب بل يف مجيع النشاط املتعلق بعمليات االتصال، 

تصلح لذلك تدريبات استيعاب املسموع الذي يتضمن  ومن التدريبات اليت
 . 144غتنيمالمح خالفية بني نظام الل

مث بعدما حيلل الباحث البيانات اليت ناهلا الباحث باملقابلة مع مدرس ورئيس القسم 
ورئيس الكلية، مث يالحظ البحث عن عملية التعليم وعالج التدخل مث البيانات من الوثائق. 

لخص الباحث بأن نتائج البحث عن كيفية عالج املشكلة التدخل إعتمادا من ذلك ي
اللغة العربية بكلية دار العلوم لعلوم اللغة العربية وهي تتكون من الطريقة لدى الطالب قسم 

 التدريس والوسائل املستعملة والربنامج التعليمية.
                                                           

)إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمسة أساليبه. تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و رشدي أمحد طعيمة.  143
 .239-236(، 1989للتبية والعلوم والثقافة، 

 جامعة امللك سعود-اسحاق ممد أمني. مشكلة التداخل اللغوي يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. معهد اللغة العربية 144
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لناطق املدرس علم األصوات هي يتعود استعمال اللغة العربية اليت يستعملها ا (7
ناطق األصلي يف كل عملية التدريس حىت يستطيع الطالب أن ميثل ويعرف كيف ال

 ينطقون الصوت العربية ويتكلمون باللغة العربية الفصيحة.
 قبل بداية التدريس خيترب املدرس عن كفاءة الطالب عن علم األصوات.  (8
 املادورية يبدء املدرس بتقابل بني أصوات العربية وأصوات اليت تكون يف اللغة (9

نطق و يتكلم بعد ذلك يعطي املدرس األمثلة عن مادة علم األصوات مناسبة مبا ي (10
 الناطق األصلي

 أمر الطالب أن ميثل كيف استعمال الصوت العربية الصحيحة. (11
 مث يشرح املدرس عن ما يعطيه. (12
 مث خيتربه عن ما يعطيه الطالب.  (13

 ف العربية وهي :مدرس مهارة الكالم يف عالج التدخل يف نطق احلرو ف

مثلة يف نطق احلروف قراءة املفردات أي إعطاء األ -2درس املفردات. يعطى امل-1 
أمر الطالب لينطق  -4يكرر املدرس مرة بعد مرات  -3العربية اليت تكون يف املفردات 

أمر الطالب ليضع املفردات يف  -6يصحح التدخل اليت وقعت على الطالب  -5بنفسه 
  اجلملة الصحيحة.

باستعمال مث استعمال الوسائل الفيديوا أو املكاملة من العرب أي الناطق األصلي أو 
األفالم العربية ليسمعون الطالب وميثلون الطالب عن كيفية العرب يتكلمون بلغتهم أو 
يطبقون الطالب عن كيفية النطق احلرف الوائت و الصوامت اللغة العربية بدون استعمال 

 صوامت اللغة األوىل أو اللغة املادورية.وادخال الصوائت وال

صلي يف كل مستوى ليعرف ية الناطق األمث الربنامج لعالج التدخل وهو داع
الطالب عن كيفية النطق العربية الصحيحة واستعمال اللغة العربية يف املكاملة جيدة 

 وفصيحة وسالمة من اخللط بني اللغة العربية ولغة األوىل لدى الطالب.



153 

 

 
 

 عالج التدخل الصويتمناذج  (3/5رسم رقم )ال

 قابل املدرس يف كلية دار العلوم بانيوأنيار برنامج التعليمية مث الباحث ركابعدما ش
من استعمال تتكون نلخص بأن ماوالت املدرس لعالج الدخل الصويت لدى الطالب 

واملكرب كالة العربية عن ماألفالم كمثل الطريقة املذكورة مث من استعمال الوسائل التعليمية  
اعية املتكلم األصلي من د الصوت. أما من مؤسسة الكلية فمحاولتها لعالج التدخل من

فهذه هي النماذج لعالج التدخل الصويت لدى الطالب قسم اللغة العربية جزيرة العربية 
الصحيح اليت تكون يف كلية دار العلوم بانيوأنيار وهي من تعويد الطالب استماع الكالم 

رس لعالج يف اللغة العربية كما قال فريز بأن يركز ويهتم املدرس بالتدخل مث يراقب املد
 ذلك التدخل.

املشكلة التدخل 

الصوتي

الطريقة الوسائل البرنامج
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  سادسالفصل ال

 الخاتمة 

 ملخص نتائج البحث .أ

مناسبة مباسبق وهي من عرض البيانات وحتليلها مث مناقشة نتائج البحث بالنظرية 
يف الفصل السابق، سوف عرض الباحث يف هذا الفصل عن ملخص نتائج البحث إلجابة 

 عن األسئلة البحث اليت ذكرها يف الفصل األول.

بكلية دار وآداهبا اللغة العربية  طالب قسم لدى املادوري ل التدخل الصويتأشكا .1
وهي تتكون من األول استعمال الصوائت املادورية  العربيةاللغة العلوم بانيوانيار لعلوم 

يف نطق الصوائت العربية حالة التكلم باللغة العربية، مث الثاين استعمال الصوامت اللغة 
 ية. فتفصيل أشكاهلا يف اآليت: وامت اللغة العرباملادورية يف نطق الص

أشكال التدخل الصويت لدى الطالب يف نطق حركة العربية وهي من نطق حركة  (أ
اليت تكون يف اللغة املادورية، مث نطق الكسرة  /ə/الفتحة القصرية باستعمال حركة 

مال الفتحة اليت تكون يف اللغة املادورية، مث يف استع /Є/القصرية باستعمال حركة 
املادورية، مث  /a/لة اليت تكون يف اللغة العربية ينطقها الطالب باستعمال الطوي

اليت تكون يف اللغة املادورية،  /i/يف نطق حركة الكسرة الطويلة باستعمال صوت 
فيستعملوهنا الطالب كلها حني يتكلمون باللغة العربية مع أن تلك الصوائت أو 

ملادورية فحسب، مل توجد حركة املستعملة يف قواعد تكون يف اللغة ا اتاحلرك
 اللغة العربية فهذه هي التدخل يف استعمال احلركات.

م الطالب باستعمال الصوائت اليت مث أشكال التدخل الصويت يف عملية كال (ب
، /p/نطق احلرف الباء /ب/ بصوت : تكون يف اللغة املادورية. فأشكاهلا وهي 

  /d/طق الصوت الدال /د/ بصوت مث ن، /s/صوت طق الصوت الثاء /ث/ بمث ن
نطق مث ، أيضا /t/اليت المتلك صفة كصفة حروف العربية مث نطقها بصوت 
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مث  /d/نطق صوت الضاد /ض/ بصوت مث ، /t/الصوت الطاء /ط/ بصوت 
نطق مث ، /j/اجليم /ج/ بصوت  صوتنطق مث ، /t/أيضا نطق الضاد بصوت 

نطق مث ، يت ال تستوي كيفية النطق وصفاهتاال /h/الصوت احلاء /ح/ بصوت 
نطق و ، /s/نطق الصوت الصاد /ص/ بصوت مث ، /h/صوت اخلاء /خ/ بصوت 

وهي صوت اليت ليس هلا صفة كمثل التقيقي  /r/الراء /ر/ بصوت  صوت
 املادورية فبالعكس. /r/والتفخيم فالعربية يفرق بينهما يف كيفية نطقها أما صوت 

طق الصوت العني /ع/ بصوت مث ن، /s/ني /ش/ بصوت نطق الصوت الشمث 
فهذه هي أشكال التدخل الصويت . /k/نطق الصوت القاف /ق/ بصوت مث ، /?/

العربية بعض أصوات يف مهارة كالم الطالب قسم اللغة العربية وآداهبا يف نطق 
 باستعمال الصوائت اليت تكون يف اللغة املادورية.

 وآداهبا اللغة العربية ى طالب قسمي إىل للغة العربية لدعالج التدخل الصويت املادور  .2
، الناحية األوىل اوالتمتتكون من ثالث  العربيةاللغة نيار لعلوم أبكلية دار العلوم بانيو 

ففي تدريس، مث استعمال الواسئل التعليمية، مث من الربامج التعليمية. المن طريقة 
الصحيحة يف اللغة مع كيفية النطق إعادة الطالب أن يسوهي:  الطريقة استعمال

أي املدرس يعطي املثال يف تدريس صوت اللغة العربية كيف النطق الصحيح ، العربية
عند الناطق األصلي. مث املدرس يكرر ذلك حيت تستطيعون الطالب ان ميثون صحيحة 

يف استعمال ميثل  وطالقة سالمة من اخلطاء وهذا جتري بأمر املدس الطالب أن
مث أمر املدرس لصناعة اجلمل كمثل األصوات املذكورة.مث  ،العربية الصحيحةت االصوا

وهي باستعمال الفيديوا اليت تتضمن من كيفية الناطق األصلي  الوسائل عن استعمال
يتكلمون ويعربون وينطقون الصوت العربية الصحيحة كمثل الفالم العربية مث كمثل 

. مث باستعمال البطاقة نطق احلروف العربيةالالفيديوا املتعلقة بكيفية حالة أعضاء 
اليت تكون فيهذه الكلية لعالج مشكلة التدخل وهي داعية املدرس  فالربنامج املصور.

ي املدرس الناطق األصلي، لكي ميثلون الطالب أالذي جائت من بالد العرب، 



156 

 

 
 

ل صوات العربية الصحيحة، أيضا هناك كويتعلمون مباشرة عن كيفية استعمال األ
املدرس أكثرهم خترجت يف سائر بلدان شرق األوسط، فهم يعيشون ويستعملون اللغة 

 العربية.
 التوصيات .ب

بالظواهر والواعية اليت وقعت يف ميدان البحث مناسبة بنائج البحث،  اعتمادا
 فيقدم الباحث بعض التوصيات إىل:

لبيئة القوية عن استعمال لكلية دار العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة العربية وهي أن تصنع ا .1
 اللغة العربية لدى الطالب قسم اللغة العربية يف كل وقت وحني. 

طة التدريسية لكي تكون عملية التدريس جتري مناسبة باألهداف يكتب اخلملدرس أن  .2
 يقيس عن كفاءة الطالب.مث يستطيع أن 

ن ميثلون حىت يستطيعون أتعويد الطالب أن يسمعون املكاملة من الناطق األصلي  .3
 ذلكن ال يكفي يف الفصل فحسب.

 املستمر.تعويد الطالب على التكلم باللغة العربية ويدربوهنم  .4
 اإلقتراحات .ج

إن هذا البحث فقد ركز عن أشكال التدخل الصويت من اللغة العربية، مث عن كيفية 
لذا  سائل مث الربنامج، فيحتاج إىل اإلستمرار.و عالج تلك التدخل من ناحية الطريقة وال

أن يبحثوا سواها وهي مثل التدخل اليت وقعت من سائر اللغة  رجى من الباحثني القادمنيي
 ندونيسا. مث يبحثوا عن العوامل الوقوع التدخل باستعمال البحث الكمي.إيف بالد  ةاجلزائري
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 قائمة المالحق

 لمحة موجزة عن كلية دار العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة العربية  .أ
هذه اجلامعة هي من إحدى اجلامعات يف والية باميكاسن سوى جامعة اإلسالمية  

احلكومية مادورا وجامعة اإلسالمية مادورا. فنتكلم عن تاريخ بناء هذه الكلية ذكر يف مرشد 
هذه الكلية على أساس قول من كياهي معهد دار العلوم بانيو أنيار وهو األكادمية بأن تبىن 

املدير الثالث من معهد باينو أنيار امسه كياهي عبد اجمليد ابن عبد احلميد ابن إثبات وهو نقل 
 145نبذة البيان"من قول الشيخ خليل بنكاالن، يكتب يف كتابه املشهورة امسه "

 ومن عدا منهما فاعدده يف البقر  النحو زين الفىت والفقه حليته  
 ومن عدا منهما فاحسبه يف احلمر  والبلغ حسن الفىت والنطق طرازه 

وضع كياهي عبد اجمليد ابن كياهي عبد احلميد علم البالغة و علم اآلداب اللغة العربية 
ميلكها. إحدى العلوم األساسية من أربعة علوما اليت وجبت على الطالب املعهد دار العلوم أن 

أيضا كما قاله الرئيس القسم اللغة العربية وآداهبا بكلية دار العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة العربية 
بأن إحدى األساس من بناء هذه الكلية هو قول الشيخ إثبات اليت نقل من كتاب نبذة البيان 

 وقول الرئيس هو:
ربية هو قول الشيخ إثبات اليت نقل أساس بناء كلية دار العلوم بانيوأنيار لعلوم اللغة الع

من قول كياهي خليل بنكاالن. وتكتب يف كتاب نبذة البيان. فوضع علم اللغة العربية 
  146يف إحدى العلوم املهمة اليت وجب أن ميلكه الطالب.

فهذه مناسبة بأن أساس بناء هذه اجلامعة هو الستعداد مب اللغة العربية خاصة و 
سالمي، وهلم اهلمة القوية الستمرار التعليمية يف مرحلة العليا. فبذلك قد عامة خلريج املعاهد اإل

ركزت هذه الكلية يف قسم اللغة العربية فحسب فهذه أيضا مناسبة بالقول املدير املعهد دار 
العلوم بانيوأنيار وهي كما يف التالية، يقول املدير املعهد السادسة وهو كياهي ممد مشس 

 العارفني:

                                                           
145 Buku Pedoman Akademik dan Kode Etik Mahasiswa STIBA. 1. 

 .2019نوفيمرب  26املقابلة مع رئيس قسم اللغة العربية تاريخ   146
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بن غاجر عوجاء عرب جيئ فنتيغة، كرنا باحاسا عرب حباسنة دواء سومرب "عاجر  
التعليم والتعلم اللغة العربية مهمة جدا شريعة إسالم، كتاب اهلل بن سنة رسول اهلل". 

ألن اللغة العربية هي لغة اساس الدين اإلسالم وهي لغة القرآن الكرمي ولغة احلديث 
 .147الشريف

أن اللغة العربية ليس اللغة لإلتصال فحسب بل هي لغة مقدمة يعترب القوالن السابقان ب
العلوم كما مهة العلماء املعهد دار العلوم بانيوأينار لفهم العميق عن دين اإلسالم وشريعته، الزم 

 أوال على من يريد أن يفهم القرآن و احلديث أن يفهم اللغة العربية.
عربية متلك ثالثة توجيها: األول وهي التوجه كلية دار العلوم بانيو أنيار لعلوم اللغة ال  

الديين فهذه مناسبة بأهداف تعليم اللغة العربية وهي لفهم العلوم الدين اإلسالم. فأهداف تعليم 
اللغة العربية هي االمتالك الكفاءة أو املهارة االستقبالية والنتاجية. مث الثانية التوجه األكادميي، 

قها عن علوم اللغة العربية كمثل البالغة واملنطق والشعر العريب وهي لفهم اللغة العرية وتعمي
والداللة واللسانيات وما أشبه ذلك من علوم اللغة العربية وآداهبا. مث الثالثة وهي التوجه العملي 

 وهي الستعداد املعلم اللغة العربية واستعداد املتجم اللغة العربية وآداهبا.    
ية أكثرهم قد خرجت يف اجلامعة شرق األوسط وهم يعيشون فكل األساتيد يف هذه الكل

 . فهذه مناسبة كما قول الرئيس القسم بأنه يقول:148ويتكلمون بالناطق اللغة العربية
إن املدرس يف كلية دار العلوم لعلوم اللغة العربية معضمها قد خترجت من اجلامعات اليت 

وجامعة اإلسالمية مبدينة املنورة ويف جامعة اليت تكون يف بالد شرق األوسط كمثل األوهر 
اجلامعة كل املدرس اليت خترجت من شرق  تتكون يف سودان وليبيا ومكة املكرمة. أخذ

األوسط ألجل توسيع معارفهم إىل الطالب فضال من اللغة العربية و سرية التعلم يف جامعتهم 
مث عن كفاءهتم عن اللغة العربية خاصة وعامة عن عناصر اللغة العربية اليت التنال إال بعيشة 

 جزيرة الطالب بغري الناطقني باللغة مع اللغة العربية. وكذلك عن اللهجات اليت التكون يف
  149العربية.
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 الحظةإجراء امل
 

PEDOMAN OBSERVASI 

 Dalam pengamatan Observasi yang dilakuan oleh peneliti adalah untuk 

mengamati beberapa percakapan mahasiswa dalam mengunakan bahasa arab, serta 

proses belajar siswa di dalam kelas yang meliputi: 

A. Tujuan 

Untuk mengetahui bentuk bentuk  Interferensi  serta cara dan pelafalan 

siswa dalam berbicara dengan Bahasa Arab. 

B. Aspek yang diamati: 

Adapun Aspek-Aspek yang diamati adalah: 

1. Bagaiman mahasiswa berbicara dengan bahasa arab 

2. cara mahasiswa melafalkan Bunyi-Bunyi dalam Bahasa Arab 

3. bentuk-bentuk interfrensi fonologi yang terjadi pada mahasiswa 

4. bentuk interferensi huruf vokal bahasa madura ke dalam bahasa arab  

5. bentuk interferensi huruf konsonan bahasa madura ke bahasa arab 

mahasiswa 

6. faktor penyebab interferensi. 

7. cara guru mengajarkan bunyi bahasa arab 

8. cara guru mengatasi masalah interferensi 
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 قابلةإجراء امل
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PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara Pengajar Ilmu Ashwat 

A. Tujuan 

untuk megetahui pembelajaran maharah kalam  

B. Panduan-panduan pertanyaan 

Pengajar Ilmu Ashwat 

a. Identitas Diri 

1) Nama    : 

2) Jabatan  : 

3) Alamat   : 

4) Pendidkan terakhir : 

b. Pertanyaan penelitian 

 هل توجد التدخل اللغوى لدى الطالب قسم اللغة العربية ؟ .1

 الصويت مثل التدخل يف نطق الصائتة العربية ؟كيف عن التدخل  .2

 هل هتتم التدخل الصويت لدى الطالب ؟ .3

 كيف الطريقة حلل املشكلة التدخل ؟ .4

 كيف عن الطريقة حلل مشكلة التدخل ؟ .5

 كيف عن االستعمال الوسائل حلل تلك املشكلة ؟ .6

 ما العوامل التدخل الصويت لدى الطالب قسم اللغة العربية ؟ .7
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PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara dengan pengajar kalam 

A. Tujuan 

untuk megetahui pembelajaran maharah kalam  

B. Panduan-panduan pertanyaan 

Pengajara Maharah Kalam 

a. Identitas Diri 

1) Nama     : 

2) Jabatan   : 

3) Alamat   : 

4) Pendidkan terakhir  : 

b. Pertanyaan penelitian 

 مهارة الكالم ؟كيف أهداف تعليم  .1

 هل توجد املشكالت يف تعليم مهارة الكالم ؟ .2

 كيف الطريقة حلل املشكالت التدخل الصويت ؟ .3

 كيف الوسائل التعليمية حلل املشكلة التدخل الصويت ؟ .4

 كيف عن الربنامج حلل املشكلة التدخل الصويت ؟ .5

 ؟الربنامج املساعدة حلل تلك املشكلة .6
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PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara dengan ketua STIBA  

A. Tujuan 

untuk megetahui seputar sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab  

B. Panduan-panduan pertanyaan 

ketua STIBA 

a. Identitas Diri 

1) Nama    : 

2) Jabatan   : 

3) Alamat   : 

4) Pendidkan terakhir : 

b. Pertanyaan penelitian 

1) Bagaimanakah profil dari STIBA Banyuanyar.? 

2) Apa visi dan misi STIBA Banyuanyar? 

3) Seperti apakah program pembelajaran maharah kalam 

untuk mahasiswa ? 

4) Apa saja tujuan tujuan dari pembelajaran maaharah kalam ? 

5) Apakah terjadi interferensi fonologi pada mahasiswa dalam 

melafalkan huruf huruf arab 

6) Seperti apakah wujud interferensi fonologi dari bahasa 

madura dalam melafalkan huruf-huruf arab? 

7) Bagaimanakah cara-cara yang dilakukan dalam mengatasi 

masalah interferensi tersebut  ? 

8) Apakah ada prgram pembelajaran maharah kalam yang 

mendukung penyelesaiasain interferensi tersebut ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara dengan kaprodi STIBA 

A. Tujuan 

untuk megetahui seputar sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab  

B. Panduan-panduan pertanyaan 

kaprodi STIBA  

a. Identitas Diri 

1) Nama    : 

2) Jabatan   : 

3) Alamat   : 

4) Pendidikan terakhir : 

b. Pertanyaan penelitian 

1) Bagaimanakah profil dari STIBA Banyuanyar.? 

2) Apa visi dan misi STIBA Banyuanyar? 

3) Seperti apakah program pembelajaran maharah kalam untuk 

mahasiswa ? 

4) Apa saja tujuan tujuan dari pembelajaran maaharah kalam ? 

5) Apakah terjadi interferensi fonologi pada mahasiswa dalam 

melafalkan huruf huruf arab 

6) Seperti apakah wujud interferensi fonologi dari bahasa 

madura dalam melafalkan huruf-huruf arab? 

7) Bagaimanakah cara-cara yang dilakukan dalam mengatasi 

masalah interferensi tersebut  ? 

8) Apakah ada prgram pembelajaran maharah kalam yang 

mendukung penyelesaiasain interferensi tersebut ? 
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TRANSLITERASI BAHASA MADURA 

1. Cara Penulisan Vokal 

Untuk memudahkan pembacaan, dalam penulisan BM digunakan sistem 

fonetis. Penulisan enam fonem vokal yang terdapat dalam BM (/a // ، i // ، u // ، Є // ، ə / ،

/ɔ/) menggunakan tujuh huruf (<a>, <â>, <i>, <u>, <è>, <e>, <o>) sehingga ada 

satu fonem vokal yang penulisannya menggunakan dua huruf yakni fonem /a/ 

ditulis dengan <a> dan <â>. 

No Fonem Huruf 
Contoh 

Fonemis Ortografis Arti 

1 /a/ 
<a> /aŋka’/ <angka’> angkat 

<â> /ghajha/ <ghâjhâ> gajah 

2 /i/ <i> /ghilir/ <ghilir> gilir 

3 /u/ <u> /jhau/ <jhâu> jauh 

4 /Є/ <è> / Єŋa?/ <ènga’> Ingat 

5 /ə/ <e> /manjhəŋ/ <manjheng> Berdiri 

6 /ɔ/ <o> /ɔlɔk/ <olok> Panggil 

 

2. Cara Penulisan dan Membaca Konsonan BM 

No Fonem Huruf 
Contoh Penulisan 

Fonemis Ortografis Arti 

1 /p/ <p> /pagghun/ <pagghun> “tetap” 

2 /t/ <t> /tarЄsna/ <tarèsna> “cinta” 

3 /T/ <th>/ <ţ> /cϽTЄk/ <cothèk> “ecer” 

4 /c/ <c> /cɔrne?/ <cornè’> “intip” 

5 /k/ <k> /kərkər/ <kerker> “Mengkerut” 

6 /q/ <q> /qɔrban <qorbhân> “qurban” 

7 /?/ <’> /lɔ?la?/ <lo’la’> “cedal” 

8 /b/ <b> /saba/ <sabâ> “sawah” 

9 /d/ <đ>/<ḍ> /dalbik/ <ḍalbik> “bibir tebal” 

10 /D/ <d> /saDa?/ <sadâ’> “arit” 

11 /j/ <j> /jadiya/ <jâdiyâ> “di situ” 

12 /g/ <g> /bagi/ <bâgi> “bagi” 

13 /bh/ <bh> /bhala/ <bhâlâ> “famili” 

14 /dh/ <dh> /dhabu?/ <dhâbu’> “cabut” 

15 /Dh/ <dh> /ghindhuŋ/ <ghindhung> “gendong” 

16 /jh/ <jh> /jhagha/ <jhâghâ> “bangun” 

17 /gh/ <gh> /ghagghar/ <ghâgghâr> “jatuh” 

18 /f/ <f> /fakЄr/ <fakèr> “fakir” 

19 /s/ <s> /sakЄ?/ <sakè’> “sakit” 

20 /š/ <sy> /šarat/ <syarat> “sarat” 

21 /x/ <kh> /axЄr/ <akhèr> “akhir” 

22 /h/ <h> /hЄran/ <hèran> “heran” 

23 /z/ <z> /ziarah/ <ziarah> “ziarah” 
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24 /m/ <m> /mandhap/ <mandhâp> “rendah” 

25 /n/ <n> /nalЄka/ <nalèka> “ketika” 

26 /ñ/ <ny> /ñaŋgha?/ <nyangghâ’> “menganhkap” 

27 /ŋ/ <ng> /ŋЄndiŋ/ <ngènding> “jalan cepat” 

28 /r/ <r> /rЄkɔŋ/ <rèkong> “galau” 

29 /l/ <l> /lǝbbha?/ <lebbhâ’> “lebat” 

30 /w/ <w> /rɔwa/ <rowa> “itu” 

31 /y/ <y> /rЄya/ <rèya> “ini” 
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 األصوات املتماثلة أو املتطبقة بني أصوات اللغة العربية وأصوات املادورية

 الوصف الصوت الرقم

 (Billabials, Hambat, Bersuara) "كالمها "شفتاين، انفجاري، جمهور ب 1
/b/ 

 (Billabials, Nassal, Bersuara)كالمها "شفتاين، أنفي، جمهور"    م 2
/m/ 

3 
 ,Dorso-Velars)طبقي، احتكاكي، جمهور، نصف احلركة" -"قصي و

Geseran, Bersuara, Semi Vokal) /w/ 

4 
 Labio-Dentals, Geseran, Tak)أسناين، احتكاكي، مهموس" -"شفوي ف

Bersuara) /f/ 

 (Lamino-Palatals, Paduan, Bersuara)غاري، مركب، جمهور" -"طريف ج 5
/j/ 

6 
 Dorso-Velars, Hambat, Tak)طبقي، انفجاري، مهموس" -"قصي ك

Bersuara) /k/ 

 (Apico-Alveolar, Getar, Bersuara)لثوي، تكراري، جمهور" -"ذلقي ر 7
/r/ 

8 
 ,Apico-Alveolar, Geseran)لثوي، احتكاكي، جمهور" -"ذلقي ز

Bersuara) /z/ 

9 
 Apico-Alveolar, Geseran, Tak)لثوي، احتكاكي، مهموس" -"ذلقي س

Bersuara) /s/ 

 (Glottal, Geseran, Tak bersuaraمهموس" )"حنجري، احتكاكي،  ه 10
/h/ 

 (sedang, tengah, tidak bulatمتوسطة، مركزية، غري مدورة ) فتحة 11
/a/ 

 (Tinggi, Depan, tidak bulat مرتفعة، أمامية، غري مدورة ) كسرة 12
/i/ 
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 (Tinggi, Belakang, Bulatمرتفعة، خلفية، مدورة ) ضمة 13
/u/ 

 األصوات املتشاهبة يف اللغتني

 الوصف األصوات الرقم

1 
 مهموس انفجاري أسناين-لثوي-ذلقي ت

/t/ مهموس انفجاري لثوي-ذلقي 

2 
 جمهور انفجاري أسناين-لثوي-ذلقي د
/d/ جمهور انفجاري أسناين-لثوي-ذلقي 

3 
 جمهور أنفي أسناين-لثوي-ذلقي ن
/n/ جمهور أنفي أسناين-لثوي-ذلقي 

4 
 جمهور جانيب أسناين-لثوي-ذلقي ل
/l/ جمهور جانيب أسناين-لثوي-ذلقي 

5 
 نصف حركة غاري-وسطي ي

/y/ نصف حركة غاري-طريف 

6 
 جمهور احتكاكي طبقي-قصي غ

/g/ جمهور انفجاري طبقي-قصي 

7 
 مهموس احتكاكي حلقي ح

/h/ مهموس احتكاكي حنجري 

8 
 مهموس احتكاكي طبقي-قصي خ

/k/ مهموس انفجاري طبقي-قصي 

9 
 مهموس انفجاري هلوي-قصي ق

/k/ مهموس انفجاري طبقي-قصي 

10 
 مهموس احتكاكي غاري-طريف ش

/š/ مهموس احتكاكي لثوي-ذلقي 

11 
 مهموس احتكاكي بني أسناين ث

/s/ مهموس احتكاكي لثوي-ذلقي 
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12 
 جمهور احتكاكي أسناينبني  ذ
/z/ جمهور احتكاكي لثوي-ذلقي 

13 
 مهموس احتكاكي لثوي/ مطبق-ذلقي ص

/s/ مهموس احتكاكي لثوي-ذلقي 

 ألصوات املتخالفة يف اللغتنيا

 الوصف األصوات الرقم

1 
 مطبق جمهور انفجاري أسناين-لثوي-ذلقي ض

/d/ مرقق جمهور انفجاري لثوي-ذلقي 

2 
 مطبق جمهور احتكاكي اسنانيةبني  ظ

/d/ مرقق جمهور انفجاري لثوي-ذلقي 

3 
 مطبق جمهور احتكاكي بني أسنانية ظ

/d/ مرقق جمهور احتكاكي لثوي-ذلقي 

4 
 مطبق مهموس انفجاري أسناين-لثوي-ذلقي ط
/t/ مرقق مهموس انفجاري لثوي-ذلقي 

5 
 - مهموس احتكاكي طبقي-قصي خ

/h/ مهموس احتكاكي حنجري - 

 األصوات العربية اليت ليس هلا مقابل يف اللغة املادورية

 الوصف الصوت الرقم
 بني أسناين، احتكاكي، مهموس ث 1
 حلقي، احتكاكي،مهموس-جذري ح 2
 طبقي، احتكاكي، مهموس-قصي خ 3
 بني اسناين، احتكاكي، جمهور ذ 4
 لثوي، احتكاكي، مهموس، مطبق-ذلقي ص 5
 لثوي، انفجاري، جمهور، مطبق-اسنان-ذلقي ض 6
 لثوي، انفجاري، مهموس، مطبق-اسناين-ذلقي ط 7
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 بني أسناين، احتكاكي، جمهور، مطبق ظ 8
 حلقي، احتكاكي،جمهور-جذري ع 9

 طبقي، احتكاكي، جمهور-قصي غ 10
 هلوي، انفجاري، مهموس-قصي ق 11
 اجملهور ة املهموسصامت حنجري، انفجاري، بني  اهلمزة (ء) 12
 وهي ألف املد والواو املد وياء املد احلركات الطويلة 13

 األصوات املادورية اليت ليس هلا يف اللغة العربية

 الوصف الصوت الرقم
1 /p/ شفتاين، انفجاري، مهموس 
2 /c/ غاري، انفجاري، مهموس-طريف 
3 /Є/ صوت احلركة 
4 /ə/ صوت احلركة 
5 /ɔ/  احلركةصوت 
6 /ŋ/ طبقي، أنفي، جمهور-قصي 
7 /ñ/  غاري، أنفي جمهور –طريف 
8 /hb/ شفتاين، انفجاري، جمهور 
9 /hd/ أسناين، انفجاري جمهور-لثوي-ذلقي 

10 /hD/ لثوي، انفجاري، جمهور-ذلقي 
11 hj/ غاري، انفجاري، جمهور-طريف 
12 /hg/ طبقي، انفجاري، جمهور-قصي 
13 /q/ هلوي، انفجاري، مهموس-قصي 
14 /D/ لثوي، انفجاري. جمهور-ذلقي 
15 /T/ لثوي، انفجاري، مهموس-ذلقي 
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 ترجمة الباحث

يوم السبت من  ولد الباحث لطفي عزيز يف قرية فوجنانان الغربية
 م.1994سنة  12أكتوبر تاريخ 

قد مت دراسته يف مرحلة اإلبتدائية يف مدرسة نور العلوم عمار 
. مث وصل دراسته 2006( سنة 1زيادي بقرية فوجنانان الغربية )

إىل املدرسة املتوسطة دار العلوم  فوجنانان الغربية سومرب ننجكا 
. مث واصل إىل مدرسة الثناوية دار العلوم مبعهد 2009وقد خررج يف السنة  2007سنة 

. ويستمر إىل اجلامعة اإلسالمية 20012ومت دراسته سنة  2009نوأنيار باميكاسان سنة با
. اختار قسم تعليم اللغة 2017مث قد خرج فيها سنة  2013احلكومية باميكاسن سنة 

العربية. ويلتحق دراسته إىل كليات الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
، يف قسم تعليم اللغة العربية. وله اإلرادة ليواصل دراسته إىل 2018ة احلكومية ماالنج سن

 املرحلة الدكتورة. عسى أن جيعل اهلل علوما نافعا وجناحا ويسهل طريقته. أمني......     
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