
اللغة السندوية ىف قراءة القرآن عند طالبات معهد ثرأ
  املنور كربياك سيوون بنتول جبوكجاكرتا

  )دراسة حتليلية فونولوجية(
  
  

  
  
  
  
 

 
  هذا البحث

   كلية اآلداب جبامعة اإلسالمية احلكومية سونان كليجاكا جوكجاكرتامقدم إىل
  إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاىل 

 ىف علم اللغة العربية وأدا
  

  يين نورع: وضع 
  ٠٣١١١٢٩٧ :رقم الطالبة

  
  قسم اللغة العربية وأدهبا 

  كلية اآلداب جبامعة اإلسالمية احلكومية
   سونان كاليجاكا 
  جوكجاكرتا
٢٠٠٨ 
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 التجريد

  Fonologi merupakan salah satu sub disiplin linguistik yang mempelajari 
bunyi bahasa secara umum, baik yang mempelajari bahasa tanpa menghiraukan 
arti maupun yang mempelajari bahasa dengan menghiraukan arti. Setiap bahasa 
memiliki sistem fonologi yang berbeda-beda, demikian pula dengan bahasa Arab 
dan bahasa Sunda.Bagi santri putri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak 
Sewon Bantul Yogyakarta terutama penutur asli bahasa Sunda yang sedang 
mempelajari tata cara membaca al-Qur’an, sering kali mengalami kesulitan dalam 
melafalkan beberapa kosa kata bahasa Arab.  

Ditinjau dari sudut Linguistik fenomena tersebut disebabkan karena 
adanya perbedaan sistem fonologi antara bahasa Sunda dan bahasa Arab, juga ada 
beberapa fitur fonetik bahasa Sunda yang tidak terdapat pada fitur fonetik bahasa 
Arab sehingga terjadi perubahan pelafalan pada beberapa konsonan bahasa Arab. 
Kesulitan tersebut mengakibatkan terjadinya Epentesis atau penambahan bunyi 
ditengah kata, paragoge atau penambahan bunyi diakhir kata, penyuaraan 
(voicing) atau perubahan salah satu konsonan menjadi konsonan lain karena 
terpengaruh oleh suara yang dekat dengan konsonan tersebut, depalatisasi 
(depalatization) atau berubahnya salah satu konsonan menjadi konsonan lain 
karena berdekatannya tempat keluar huruf  . 

 Terjadinya voicing dan depalatization tersebut juga mengakibatkan 
adanya perubahan arti pada ayat-ayat al-Qur’an, kesalahan pelafalan tersebut 
umumnya terjadi pada fitur fonetik bahasa Arab yang berdekatan makhrajnya 
dengan fitur fonetik bahasa Sunda. Pada vokal bahasa Arab pun terjadi perubahan 
yakni penambahan bunyi glotal.  

Sedangkan ditinjau dari sudut Sosiolinguistik fenomena tersebut 
disebabkan karena kurangnya ketelitian terhadap fitur-fitur fonetik bahasa Arab 
yang dianggap sulit untuk melafalkannya. Hal lain disebabkan karena santri putri 
penutur asli bahasa Sunda kurang berlatih melafalkan fitur-fitur fonetik yang 
dianggapnya sulit untuk melafalkannya. Dengan demikian dalam skripsi ini 
penulis akan mengkaji tentang “Pengaruh bahasa Sunda dalam bacaan al-Qur’an 
oleh santri putri di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Sewon Bantul 
Yogyakata”. 
 Kajian ini merupakan studi penelitian lapangan dengan menggunakan tiga 
tahapan strategi beserta masing-masing metodenya. Pertama tahap pengumpulan 
data dari lapangan dengan menggunakan metode simak dan metode cakap, kedua 
tahap analisis data dengan menggunakn analisis fonologi, dan terakhir tahap 
penyajian hasil analisi data yang disajikan dengan menggunakan lambang fonetik. 
Dengan demikian dari hasil analisis ini akan diketahui beberapa fitur-fitur fonetik 
bahasa Arab yang mengalami perubahan karena adanya pengaruh dari fonetik 
bahasa Sunda. 
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  الشعار واإلهداء
  ١التكلّف نفس االّ وسعها

  
  

  :أقدم هذا البحث خصوصا إىل
  

  أمي احلنون وأيب احملبوب (
  

  إخواين وأخوايت احملبوبني (
  

  يخ املكرم أمحد ورسون منور احلاج وسائر األساتيذ الفضالءالش (
  

  زمالئي وزمياليت األشواق (
  

 

 
 

  
  
  

  
                                                 

:سورة البقرة   ١    ٢٣٣   
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  كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، سبحان اهللا احلمد هللا الذى 
  : ، أما بعد قوة االّ باهللا العلي العظيم واحلمد هللا وال اله االّ اهللا واهللا اكرب وال حول وال

 عند القرآن قراءة ىف السندوية اللغة  أثر"فقد مت هذا البحث بعون اهللا حتت العنوان 
  "فونولوجية حتليلية دراسة: جبوكجاكرتا بنتول سيوان كربياك املنور معهد طالبات

العلمي أن يكون عليه وقد عرفتموه أن هذا البحث بعيد كل البعد عما ينبغى للبحث 
  . لذا ترجو الكاتبة من القراء أن يكملوا ويتموا البحث. من دقة وضبط

وال ميكن أن أمتت البحث إال بعون الكرماء املدرسني واألصدقاء األحباء الذين   
والكاتبة على وعي تام أن إمتام هذا . دفعوا من خالل جهودهم لتحصيل هذا البحث

ذا كله ال بد هلا أن تزجى شكرها وتقديرها العميق . مالبحث ال خيلو من مساعدا
  :وختص بالذكر, إليهم مجيعا

صاحب الفضيلة األستاذ الدكتورندوس شهاب الدين القليوىب املاجستري  .١
بوصفه عميدا لكلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

  .جوكجاكرتا
وهو مشرف البحث ىف إمتام ( املاجيستري صاحب الفضيلة األستاذ هشام زيين .٢

  .الذي قد أعد وقته ألجل إمتام هذا البحث) هذا البحث
٣. ر صاحب الفضيلة األستاذ كياهى احلاج أمحد ورسون منور، مدير معهد املنو

 ، الذي هذا وأعاا ىف إرشاد احلياة االجتماعية والدراسية"سكن ق"
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دعوها لنجاحها ىف كل جمال وتوسع رمحه إليها والدها احلنون العزيز الذى ي .٤
  .وشجعتها ىف جناحها ومتامها

  .سائر األساتيذ واألستاذات الذين يساعدوا ىف عملية إاء هذا البحث .٥
  .األصحاب األحباء الذين قد شجعوها إلمتام هذا البحث .٦

  .نيآم. هكذا، وال تستطيع أن تكافئها إال جزاكم اهللا مجيعا خري اجلزاء  
  

   مـ٢٠٠٨ ينوارى  ١٨ :جوكجاكرتا           
  هـ١٤٢٩ حمرم ٩              

  الكاتبة
  

     نورعيين
٠٣١١١٢٩٧ 
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  حمتويات البحث
  

  أ   ................................................. صفحة املوضوع
  ب  ...  ............................................... رسالة املشرف
  ج  .................................................. صفحة املوافقة

  د   ......................................................... التجريد
  ه  ................................................. الشعار واإلهداء

  و  ........................................... كلمة الشكر والتقدير
  ح  ................................................. حمتويات البحث

  ١  ............................................. مقدمة:  األول الباب
  ٢  ............................................خلفية البحث . أ
  ٣  .........................................حتديد البحث .  ب
  ٣  .................................أغراض البحث وفوائده . ج
  ٤  ..........................................التحقيق املكتيب . د
  ٥  ............................................منهج البحث . ه
  ٦  ..........................................اإلطار النظري . و
  ١٧  ............................................نظام البحث . ز

) "Q ) "Komplek Q صورة موجزة معهد املنور مسكن :الباب الثاين 
   ١٨     ...............................كربياك سيوون بنتول جوكجاكرتا 

  ١٨  ..........................................املوقع اجلغريف   . أ
  ١٩  ..................... وتطورهQتاريخ معهد املنور مسكن . ب
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  ٢٠  ................................. Qأغراض أسس مسكن . ج
  ٢١  ...........................منهاج التعليم ومنهاج التدريس . د
  ٢٣  ............................................يب منظمترك. ه
    ٢٦    .................................................. تسيالت .       ز
  ٢٨  .........................طالباتالدارس، واملئسسة، املحالة .       و

  ٣٣  ..مرقبة عامة فونولوجية اللغة السندوية واللغة العربية: الباب الثالث
  ٣٣  ...................فونولوجية اللغة السندوية: الفصل األول .        أ

  ٣٣  ................................الصامتةاألصوات . ١               
  ٣٤  ...............................األصوات املتحركة. ٢               
   ٣٧  .......................األصوات املشبهة املتحركة . ٣               
  ٣٧      ....................................صائت ثنائي . ٤               
  ٣٨    ..........................صفا األصوات املتحركة. ٥               
  ٣٩    ..............................فونيم اللغة السندوية. ٦               

  ٤١  .....................وجية اللغة العريبةفونول: الفصل الثاىن .       ب
  ٤١  ..............................األصوات الصامتة . ١     
  ٤٧  ..............................األصوات املتحركة. ٢     
  ٤٥  .......................األصوات املشبهة املتحركة. ٣                
  ٤٩  ................................فونيم اللغة العريبة. ٤                
  ٥٠  ....................................حتليل فونولوجي: الباب الرابع

  ٥٠  ................................................فونيتك. ١        

      © 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 
 

٧ 
 
 
 

تغيري األصوات الصامتة للغة العربية إىل األصوات        . ١                  
  ٥٠    .............................الصامتة ىف اللغة السندوية

تغيري األصوات الصامتة للغة العربية إىل األصوات . ٢                  
  ٥٦     ...............................الصامتة ىف اللغة العربية

ة العريبة إىل األصوات تغيري األصوات الصامتة للغ. ٣                  
  ٥٩  ...........................املتحركة ىف اللغة السندوية 

 إىل األصوات تغيري األصوات املتحركة ىف اللغة العربية. ٤                  
          ٦١  .............................الصامتة اللغة ىف اللغة السندوية 

  ٦٢  ..............................................فونيميك.         ب
  ٦٦  ......................................... االختتام: الباب اخلامس

  ٦٦  ..............................................خلالصة ا. ١        
  ٦٩    ............................................االقتراحات. ٢        
  ٦٩  ..............................................االختتام . ٣        
  املراجع 

  ترمجة الباحثة
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  األول الباب

  مقدمة
   البحث خلفية .أ

 السلفية املعاهد أحد هو جوكجاكرتا بنتول سيوون كربياك املنور معهد
 وهى الدينية للتربية خاصا املعهد كان ظهوره ولأ وىف .جوكجاكرتا ىف املوجودة
 فأسسا جبوكجاكرتا التربية لتقدم تابعا املعهد هذا تقدم لقد .الكرمي القرآن لتعليم
 الذين اجلامعة لطلبة زيادة القرآن لتحفيظ ومدرسة اتللبن خاصة متوسطة املعهد

  .جبوكجاكرتا يتعلمون
 حيث العربية باللغة متعلقة فيه علمت دروس أكثر كانت باالهتمام جدير

 الدروس هذه من .احملدثون العلماء و القدماء العلماء ألّفها كتبا موادها كانت
 الطلبة جناح على وصوللل شرط ألنه دروسها أهم من القرآن قراءة درس كان
  .منها

 مسكنا عشرة الثةث املساكن هذه ومن مسكنا عشر ةسادس املنور ملعهد
 komplek  A ب مسيت للطالبني مساكن أما .للطالبات مساكن وثالثة للطالبني

،komplek B ،komplek  C ،komplek D ،komplek E ،komplek  F، komplek G ، 

komplek I، komplek J، komplek K، Komplek Nurussalam komplek M  .وأما 
  . komplek R و komplek Q،  komplek S هى للطالبات مساكن

 احلادث السندوية اللغة أثر عن تبحث أن باحثةال أرادت البحث هذا وىف
 املسكن هذا ألن البحث كموضوع  komplek Qباحثةال اختارت.  komplek Q ىف

 وخاصة املعهد طالبات ومازالت كانت .آخرين مسكنني إىل بالنسبة سكانا أكثر
 القرآن قراءة عند العربية اللغة كلمات نطق ىف أخطاءا يفعلن Q komplek من

ا خاصة السندوية اللغة وناطقات الغربية جاوى من وأكثرهنلنطق صعوب أل 
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 لنسبةبا مائة من عشرة مخسة هن عدد كان املعهد هذا  وىف .العربية اللغة حروف
  .تقريبا ةعشر ةومخس مائتني هن عدد كان الذى املعهد طالبات مجيع عدد إىل

 صوت نظام بني اختالف منها أسباب لوجود حدثت األخطاء هذه كان 
 من  "ف" [fa] الصامت  الصوت حروف مثل .العربية واللغة السندوية اللغة

 السندوية اللغة ا ناطق ينطق كان اذا labio-dental الشفاوية األسنانية األصوت
 من األصوات "د"حروف  آخر مثل .labial  شفاوي من صوت [pa] صار

 ةلثوية حنكي من صوت[dal]   صار ا ينطق ذاإ dental-alveolar اللثوية األسنانية
alveolar-palatal  اللثوية  األسنانية األصوات من "ت"مثل  العربية وسائر احلروف 

alveolar-dental ،"الغارية  اللثوية األصوات من "ج alveolar-palatal، "من "ذ 
 ،dental األسنان  ممابني األصوت من "ث" ،dental األسنان  بني مما األصوات
من  "ظ" ،alveolar-dental  اللثوية األسنانية من األصوات "ض" األصوات
 ،palatal احلنك  أقصى األصوات من "غ" ،dental األسنان  بني مما األصوات

من " ط"، من األصوات حلقية" ح "، pharyngeal حلقية  من األصوات "ع"
 السندوية اللغة الصوت نظام ىف يوجد ال كلهم من اللهوية" ق"األسنانية اللثوية، 

  .١جيدا نطقا احلروف هذه يتكلمون ال هم ذلك على وباإلضافة
لغتهن الصوتية  هن يقرأن القرآن مناسبة السندوية الطالبات كثري من كان

 فيها توجد ال السندوية اللغة ظهر ىف البيان السابق بأنّ لغتهن تأثري على يدل هذا
من  "د" ،الشفاوية األسنانية األصوات من "ف"  مثل.العربية اللغة أصوات
 من "ج "،اللثوية األسنانية األصوات من "ت "،األسنانية اللثوية األصوات
 األصوات من "ث "األسنان، بني مما األصوات من "ذ" ،الغارية اللثوية األصوات
 اللثوية، األسنانية األصوات من "ض "،من األصوات احللقية" ح" األسنان، ممابني

                                                 
١ S Coolsma, Tata Bahasa Sunda,(Jakarta: Anggota IKAPI, ١٩٨٥ ). ص,   ٩. 
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 من "غ "األسنان، بني مما األصوات من "ط "األسنان، بني مما من األصوات "ظ"
   . هلوية األصوات من "ق "حلقية، من األصوات "ع" ،احلنك أقصى األصوات

 ىف األصوات تغيرا تبحث أن الباحثة أرادت احلقائق هذه على مئسسا
 حتت ) Q   komplek Q (مسكن مبعهد السندوية الطالبات عند القرآن قراءة
 كربيان املنور معهد طالبات عند القرآن قراءة ىف السندوية اللغة أثر " عنوان
  " فونولوجية حتليلية دراسة : جبوكجاكرتا بنتول سيوون

  
  البحث حتديد .ب

  : هىدد الباحثة على املسائل األتية،حت املسائل على بناءا
 اللغة أثر بسبب تتغير الىت العربية الفونيتيكية للغة األشكال هى ما .١

  ؟ السندوية
   ؟ القرآن قراءة على السندوية اللغة تأثر تسبب إىل الىت العوامل هى ما .٢
  

  وفوائده البحث أغراض .ج
  : هى البحث هذا أغراض أما

 اللغة أثر بسبب تتغير الىت العربية للغة الفونيتيكية األشكال معرفة .١
  .السندوية

  .آنالقر قراءة على السندوية اللغة تأثر تسبب إىل الىت العوامل معرفة .٢
  : هى فوائده أما

 جمال من خاصة العلمية خزنة وتزيد الفكرية ضربية تعطي أن ا ترجوا .١
  .فونولوجي اللغوي أو

  .العربية اللغة فونيم تغيري على يصور .٢
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 العربية اللغة بقاعدة السندوية اللغة نطقو أن يهتم ا الباحثة ترجوا .٣
  .الصوتية

  
  املكتيب التحقيق .د

 ايكو سري ومنهم الفونولوجية، مسألة عن السابقون باحثونال حبث قد 
 ،) ٢۰۰٦ ( اهلداية نورول ،)٢۰۰٣ (اليتيمة   درة ،)٢۰۰٢(نوووريين  دوسو
  . وغريهم

 مدخل" العنوان حتت )٢۰۰٢(نوووريين  دوسو ايكو سري حبثت
 ةاألساسي اختالف فيه تستخلص " فرنسا اللغة على اإلندونسية اللغة الفونولوجية

 اللغة أصوات كانت .فرنسا اللغة وقاعدة اإلندونسية اللغة الفونولوجية قاعدة بني
 املفردات املقطعة ونظام والصامتة، املتحركة األصوات نظام ىف توجد ال فرنسا

  .اإلندونسية اللغة وجيئية
 ىف العربية اللغة تعليم مشكالت" العنوان حتت) ٢۰۰٣ (اليتيمة  درة حبثت

 الصامتة األصوات مشاة فيه استخلص "جبوكياكرتا التربية علوم عاليةال املدرسة
وبوجود  صفاا واختالف خمارجها ىف القربة بسبب نطقها ىف وصعوب العربية

هذه الصعوبة تكون لعدم معرفتهم بنطام الصوت اللغة . احلروف الصعبة نطقها
  .العربية

 ىف العربية اللغة مدخل" العنوان حتت )٢۰۰٦ (اهلداية  نورول حبثت
 قالت  ."فيكالوجان اإلسالمية املتوسطة املدرسة ىف العربية ساللة طالب حمادثة
 تكيفة هى العربية ساللة طالب احملادثة ىف العربية اللغة  ىفالصامتة األصوات تغيري

 وتغيري )الكلمة خرآ ىف الصوت زيادة( paragoge اخلتامي الصوت وإصافة الصامتة
 الصوتان بني الصامت صوت خالل( epentesis باإلقحام تتضمن املتحركة صوت
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 املقطع وسط ىف املتحرك صوت حدف( syncope وسطي وترخيم) املتحركني
  .)املفراد

 البحث يبحث مل لكن املفونولوجية مسألة عن السابقون الباحثون حبث قد
 سيوون كربياك املنور معهد طالبات عند القرآن قراءة على السندوية اللغة أثر" عن
 البحث هذا أن يقال ولذلك ،") الفونولوجية حتليلية دراسة( : جبوكجاكرتا بنتول

   .كمصادر البحث تتأثر القدمي البحث نتيجة متكن ولكن أول حبث
 
  البحث منهج .ه

 املعطيات إستعداد وهى أقسم بثالثة امليدنية دراسة البحث استخدم هذا
 ورقة إستعدادية هى اإلستعدادية درجة قبله .يليةحتل نتيجة وشرح املعطيات وحتليل
 ناطقات هى فيها تستخدم مبقياسها مطابق موضوع البحث وتعيني البحث إذن
    :يلى فيما السندوية، اللغة

هذين   منلكل اآلخر املنهج مع فيه منهجني باستخدام املعطيات إستعداد  . أ
  : يلى فيما ٢ مناهج فرعيةاملنهجني،

 الفصد منهج وفيها الداخلية املصادر إستماع هى اإلستماعية منهج.١ 
   .واإلستماعية
 تسجيل أن هىة اإلستماعي ومنهج املصادر نطق يفصدأن  هو الفصد منهج

 ةاملتحركت املشبهة واألصوات ةاملتحركت األصوات ىف معهم احملادثة بدون صادرامل
 السندوية اللغة ناطقات طالبات هو البحث هذا  ىفاملصادرو  .ةتالصام واألصوات

  .العربية اللغة مقياس نباعتباره اتسواملدر
حثة  الباتتحدث ذا املنهج، باملصادر الباحثة تكلمت  أنهو احملادثة منهج.٢

  .٣األسئلة مواد باستخدام باشرةامل املواجهة بالطلبات كاملصادر بطريقة
                                                 

٢ Sudaryanto, Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa, (Yogyakarta : Duta Wacana University 
Press, ص. ١٣٣ .(١٩٩٣ , 
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  .ةفونولوجي نظرية باستخدام املعطيات حتليل.     ب
 ىف جنسها وتعيني  نطق اللغة العربيةأخطاء به عرفت الفونولوجي التحليل

تعرف وحتلل  العربية  الفاظنطقىف  ءاألخطا .ةداملفر طعااملق مجيع ىف أو صوت
 باستخدام البحث هذا ىف ٤ ى الفاظ العربية من متكلمها الفصحطريقة مقارنةب

  .فونيتيكية نظريةب ربيةالع اللغة مقايسك مدرسات
  . فونيتيكية نظرية باستخدام حتليلية نتيجة شرح.  ج

  .من حيث عالمااالتحليل الفونيتيكية تستخدم عالمة الفونيتيكية 
  

  النظري اإلطار .و
 قال عبد آخر اصطالح ، وىف٥إلصطالحيةا إلعتباطيةا العالمات هى اللغة

 األساس ىف اللغة ٦.متنوع و صوت، منتج، ديناميكي مثل عالمات هى اللغة اخلري
   .٧ةوالدالل  ، تركيب،صوت ياء هىأش ثالثة من مكونة

 رنةا بطريقة مقللغةة عام أسس إظهار هو فونولوجية من أغراض دراسة
، ٨ وتغيريها صوتالب احتليل اللغة مطابقو ، وتفربق أشكاهلا،ةأصوات اللغ منظ

  .severe articulation disoders ةلغيب ىف أصوات الترتال  وعدمر أخطاء نطقوتصوي
 ويعرف ، عامة اللغة به صوت يعرف الذى اللغة  أحد علومهو يةفونولوج

 اللغة صوت به يعرف علمال .امعىن لفظه  وبدونامعىن لفظه اللغة مع صوت به

                                                                                                                                      
١٣٩–١٣٨.ص, السابق     ٣   المصدر 

٤ Sri Ekodoso Noworini, Interferensi Bahasa Indonesia dalam Bahasa Perancis, Tesis UGM 
(Yogyakarta: Tidak Diterbitkan). ص . ٨, 
 
٥ Soeparno, Dasar-Dasar Linguistik, (Yogyakarta PT :Mitra Gama Media, ١٩٩٣). ص. ١, 
٦ Abdul Chaer, Sosiolinguistik : perkenalan awal (Jakarta : PT Rineka Cipta, ٢٠٠٤ ).ص. ١١, 
 
٧ Suhendra Yusuf,  Fonetik dan Fonologi  (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,١٩٩٨ ). ص. ٢, 
 
 

٨   ٧–٢.ص,  المصدر السابق 
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 هو الفظهاللغة مع معىن  صوت به يعرف والعلم فونيتيك هو امعىن لفظه بدون
  . ٩فونيميك

  : وهى ۱۰أقسام إىل ثالثة فونيتيك ينقسم اللغة، صوت حيث من
  النطقي األصوات علم .١

 اآلالت األصوات اخلارجة من به يعرف الذى األصوات علم
 صوت قسمو وصنعها وىف نطقها نطق اإلنسان،ىف جهاز  امليكانيكية

  .للغةبنظرية علوم ا رتبطت ىوه لنطقها مطابقا اللغة
   الفيزيائي األصوات علم .٢

 .فيزيائىي صوت جهة من اللغة صوت به يعرف الذى األصوات علم 
 بفيزيائي رتبطت ىوه . وشدته،وقوته وسعته ،رتعادها تردد حتليله من

  .الفونيتيكي خمترب ىف
  السماعي األصوات علم .٣

 اللغة صوت على ت األذن استقبلكيف به الذى يعرف األصوات علم
  .الطب علم أعصاب من  داخلوهو ءاهلوا رتعادكا

    : هى مايلى ۱۱نطق الجهاز أما
    (bilabial)     شفتان .١
  (labio-dental)    ةشفوي أسنان .٢

  (dental)     أسنان .۳
     (alveolar)     لثو .٤
  (retrofleks)     رتدادا .٥

                                                 
٩ Soeparno, Dasar-Dasar Linguistik, (Yogyakarta PT :Mitra Gama Media, ١٩٩٣).ص. ٦٣, 
 
١٠ Marsono, fonetik, (yogyakarta : Gajah Mada University Press, ١٩٨٩).ص. ٣-٢, 
 
١١ Suhendra Yusuf,  Fonetik dan Fonologi  (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,١٩٩٨ ).ص. ٤٥, 
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    (palato alveolar)    يةلثو ارغ .٦
       (palatal)            غار .٧
  (velar)      طبق .٨

       (uvular)       هلو .٩
    (faringal)       حلق .١۰
   (glotal)    حنجر .١١

 األصوات و الصامتة األصوات هى أقسام نقسم إىل ثالثةت اللغة تاصوأ
 األصوات  أما.١٢املتحركة واملشبهة \ الصامتة املشبهة اتواألصو املتحركة
 (sonorous) هرعدم اجل وهى .الفم بغطاء أو الضيق الفم جبوف حصلت الصامتة

 جلنس مطابقا الفم جوف بفتح حصلت  املتحركةفاألصوات. عامة املقطع نوة وال
  .١٤قطعي صوت من مها ،١٣ةعام املقطع ونوة جهر وهى .نطقها صوت

 فاتص على تدلّ الصامتة املشبهة األصوات \ املتحركة املشبهة األصوات
 املشبهة األصوات إن ونالفونيتيكي قال  قد.املتحركة واألصوات الصامتة األصوات
 اآلخر النطق مكان إىل وتنقل بسرعة تقال الىت املتحركة األصوات هى املتحركة
 لتكون وظيفتها أفضل املتحركة املشبهة بأن فتعترب ذلك من الرغم على .بسرعة

  .(nucleus)  املفرد املقطع كالنواة افيه الصوت مدة ألا الصامتة األصوات
 .ةهلج و تغنيم و, تنفيم مثل القطعية األصوات هى فوقطعيةال األصوات

 هو تغنيمال. وجزئه كالمه نطق ىف ممتكل به حصل الذى حلن تغيري هو تنفيمال
 ىه ةلهجال. وشدا وجهرها ترددهاب مطابقا األصوات متنوع  منالشخص جودة

                                                 
٤٤–٤٣. المصدر السابق، ص١٢  

١٣ Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT.Gramesia Pustaka Utama).ص.  ٢١٦-٧, 
 
١٤ Marsono, Fonetik, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, ١٩٨٩). ص.٤٤, 

      © 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 
 

١٧ 
 
 
 

 ا الناس اللغة والىت كثريا ما تدل على جغريف أو اجتماعي الطريقة الىت يتكلم
  .١٥أوثقايف

وهى ١٦أقسام إىل تسعة تنقسم نطقهاحيث  من الصامتة األصوات أما
   :مايلى

 ىف اهلواء سبيل كل بتعوق حصل الىت االنفجارية الصامتة األصوات .١
 بعده فيه آالت نطقها يطلق مث سرعة وغرة حروفها خمارج

  .ء ق، ك، ض، د، ب، ت، وحروفها،
 بدون الصامتة األصوات كل تتضمن املتصلة الصامتة األصوات .٢

 الصامتة األنفية، ألصواتا وهى االنفجارية الصامتة األصوات
 االحتكاكية، الصامتة واألصوات اجلانبية، الصامتة واألصوات
 األصوات املكررة، الصامتة األصوات املزجية، الصامتة األصوات
  .ة اجلاريالصامتة

 جوف من اهلواء سبيل بغطاء حصلت األنفية الىت الصامتة األصوات .۳
نونو ميما وحروفه األنف، جوف من سبيلها وتفتح الفم .  

 خيرخ حىت اهلواء سبيل بتعوق حصلت الىت اجلانبية الصامتة األصوات .٤
  .الم وحروفها  اللسان،جانىب وأ جانب من

 حىت بضيق سبيل اهلواء حصلت الىت االحتكاكية الصامتة األصوات .٥
 ش، ص، س، ز، د، ذ، ث، ف، حروفها اهلواء سبيل بعض يعوق
  .ح ع، ه، غ، خ،

 أحد على اهلواء سبيل بغطاء حصلت املزجية الىت لصامتةا األصوات .٦
  .ةحتكاكيا يطلقها وبعده مصروفا حروفها رجاخم

                                                 
  .٧٣ص، ). لبنان : مكتبة (علي الخولي، محمد، معجم علم اللغة النظري،  ١٥
 

١٦ Verrhar, Asas-Asas Linguistik Umum, (Yogyakarta: UGM Press).ص. ٣٧-٣٤, 
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 أسس وهو سرعة بتكرار حروفها تنطق الىت الصامتة املكررة األصوات .٧
  .راءوحروفها  النطق

 بدون الصامتة املتصلة األصوات تتضمن ةارياجل الصامتة األصوات .٨
   .املزجية الصامتة واألصوات الحتكاكيةا الصامتة األصوات

   .نطقها ىف متد الصامتة الىت األصوات هىسوية ال الصامته األصوات .٩
 سبعة إىل  تنقسموكميتها جودةحيث  من املتحركة األصوات أما

  : هى مايلى ،١٧أقسام
 والوطئية ليةعب مطابقا والوسطية والوطئية ليةالع املتحركة األصوات .١

  .e ، a، i   ىف اللغة األندونسيةحروفها اللسان موقع
 خلفيةو أماميةب مطابقا وإقفالية ،خلفيةو أمامية املتحركة األصوات .٢

  . o ، i، a   ىف اللغة األندونسيةحروفها اللسان موقع
 مطابقاالكروية  غري املتحركة واألصوات لكرويةا املتحركة األصوات .٣

    .o ،  i  ىف اللغة األندونسية حروفها الفم كروية غري و الفم كرويةب
 مطابقا القصرية املتحركة واألصوات طويلةال املتحركة األصوات .٤

  .نطقهاب
 خترج وهى يةالفم املتحركة األصوات و األنفية املتحركة األصوات .٥

 تتضمن قها،نط ىف األنف جوف وتغطاء الفم من اهلواء كل
 املتحركة اإلقفالية، واألصوات ،وخلفية األمامية املتحركة األصوات
 املتحركة  واألصوات، الكرويةوغري كرويةال املتحركة واألصوات
  .ةوالقصري الطويلة

 تتضمن الثنائية املتحركة واألصوات ديةااألح املتحركة األصوات .٦
 ،ملتحركة اإلقفاليةا واألصوات ،خلفيةو األمامية املتحركة األصوات

                                                 
   ٤۰–٣٨. ،ص المصدر السابق١٧                       
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 املتحركة واألصوات ،الكروية وغري  الكرويةاملتحركة واألصوات
  .يةوالفم األنفية املتحركة واألصوات ،والقصرية الطويلة

 األصوات الىت وقعت بني األصوات هى املتحركة املشبهة األصوات .٧
  .ياءو واو حروفها املتحركة املشبهة واألصوات الصامتة املشبهة

  : هى ١٨أقسام إىل مخسة تنقسم اجلملة تركيب ىف الفونيتيك تغيري
 بني أو protesis )إستهاللية إضافة( الكلمة أول ىف الصوت زيادة .١

 صوت ضافةإ(الكلمة  خر آوىف epentesis )إقحام( جزئها
 اللغة escuela صار) الالتينية اللغة( schola :  مثل paragog)ختمي
  .اإلسبانية

 جزئها وبني  afesis  )إستهاليل ترخيم( الكلمة أول ىف الصوت حذف .٢
 )ختمي ترخيم(الكلمة  خرآ وىف syncope )الوسطي ترخيم(

acacope، مثل : snow )صار )الالتينية اللغة now انالصبي لغة ىف.  
 : مثل الصبيان لغة ىف كان، املفرد مقطع تكرار هو التضعيف منوال .۳

meja  يقال  jaja.  
٤ permutasiمثل الكلمة من جزء موقع بدل هو : sekretaris  يقال  

sekertaris.  
 نطقها لتسهل الكلمة ىف املفرد املقطع مكرر حذف هو صويت ختزال إ.٥

  .)لالتينيةا اللغة( nutrix صار  nutritix: مثل
 inlegal ، مثلمماسلة هى أن تتغري صوت ليماثل صوتا أخر جماور له. ٦    

  .illegalصار 

                                                 
١٨ Suhendra Yusuf, Fonetik dan Fonologi, (Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama, ١٩٩٨).١٢٨-١٢٦ 
 ,ص.
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 purpur، مثل خمالفة هى أن تتغري صوت كالمي ليخالف صوتا جماورا. ٧     

  ).اللغة اإلجنلزية( purpleصار ) اللغة الالتينية(
نطق ، مثل ساسافور أ مإزالة التفوير هو أن يزال التفوير عن صوت. ٨    

  .حرف الطاء كأا نطق حرف التاء
  .إزالة األنفية هى نطق صوت أنفى دون مسته األنفية. ٩      

، مثل إعالل هو قلب صامت إىل متحرك أو قلب متحرك إىل صامت. ١٠
  .)ندونيسيةاللغة اإل( [g]صار حرف) اللغة العربية(ق حرف الغني نط

  نطق، مثل هد العضلى عند نطق صامتختفيف هو االقتصاد ىف اجل. ١١ 
 /T /  اكأ /t /.  

إنفجارى هو صوت عن طريق إيقاف تيار النفس مث إطالقه، مثل . ١٢
  . حرف الفاء وحرف الباءنطق

 الىت العربية لغةال وكذلك وىاللغ النظام أشكال من مجيع اللغة تنفصل ال
بني فصحى  العربية للغةا منظ بني اختلف قد .السندوية باللغة مصادرها ختتلف

  .التجويد علمقاعدة ل مطابقااللغة العربية فصحى ىف القرآن الكرمي  ت كان.ىعامو
 .وجيدا فصيحا القرآن قراءة طريقة به يعرف الذى العلم هو التجويد علم

 حقّه حرف كل أعضاء به يعرف علم هو التجويد علم حممود حممد الشيخ قال
 التجويد علم ىف احلروف صفات أما .١٩ذلك وغري واملدود الصفات من ومستحقّه

  :٢۰يلى فيما
  جهر .١
  محس .٢
  شدة .۳

                                                 
 .٤.ص ,حسنة مكتب : جاآرتا) التجويد احكام فى مستفد هداية( ,محّمد محمود ١٩

٢٠ Basri Hasan,  Makharijul Huruf dan Sifat-Sifatnya (Bandung : Pp. al-Qur’an al-Falah, ١٩٩٧ ). 
 ,ص.٨-٣
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  خوةر .٤
  توسط .٥
  ستعلىا .٦
  ستفالا .٧
  طباقا .٨
  نفتاحا .٩
  نذلقا .١۰
  مساتا .١١
  قلقلة .١٢
  أتراف .١۳
  تكرير .١٤
  تفشي .١٥
   ستطالةا .١٦
  تفخيم .١٧
  ترقيق .١٨
  خفاءإ .١٩
  غنة .٢۰
  صافر .٢١
  :يلى فيما اآلخر القراءة حلكم األساسية أحكام علم التجويدل
  :هى ٢١حاالت ربعةأ هلما والتنوين ةالساكن النون أحكام ىف فصل .١

 خ، وحروفه غنة غري من خمرجه من حرف كل خرج هو إظهار  .أ
   .ء ه، غ، ع، ح،

                                                 
هداية( ,محّمد محمود  ٢١  .٨-٥ .ص ,حسنة مكتب : جاآرتا) التجويد احكام فى مستفد 
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 حرفان يصريان حبيث مبتحرك ساكن حرف التقاء هو إدغام .ب
 ن، م، ي، وحروفه واحدة ارتفاعة ندهع اللسان يرتفع مشددان

   .ر ل، و،
 الغنة مراعاة مع آخر حرف مكان حرف جعل هو إقالب .ج

  . باء وحروفه
 عن خال اي عار ساكن حبرف النطق عن عبارة هو إخفاء .د

 احلرف ىف الغنة بقاء مع واإلدغام اإلظهار بني صفة على التشديد
وفه ت، ث، ج، د، ذ، وحر والتنوين الساكنة النون وهو األول

   .ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ق، ك، ف
   :هى ٢٢أحكام ثالثة هلا الساكنة امليم أحكام ىف فصل .٢

 ىف باء حروف الساكنة امليم دبع وجد كان إذا شفوي إخفاء .أ
  .واحدة الكلمة

  . ميم حرف بعده وجد امليم كان إذا مثلى إدغام .ب
 بدون حروف  امليم بعده وجد كان إذا هو شفوى إظهار .ج

  .ميمو باء حرف
  :مها حكمان هلا املعرفة الم أحكام ىف فصل .۳

 وهى احلروف هذه من حرف ذا كانت بعدهاهى إ القمرية الم .أ
  .ي ء، ه، و، م، ك، ق، ف، غ، ع، ج، خ، ،ح ب،

 احلروف هذه من حرف ذا كانت بعدهاإ هى الشمسية الم .ب
  .ن ل، ظ، ط، ض، ص، ش، س، ز، ر، ذ، د، ث، ت، وهى

  :هى أحكام ثالثة هلا إدغام أحكام ىف فصل .٤

                                                 
٢٢ Zarkasyi dachlan salim, Ilmu Tajwid Praktis (Semarang :Yayasan pendidikan al-Qur’an 
Raudhatul Mujawwidin, ص.١٥-١٣ .(١٩٨٩, 
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 الواحدة الكلمة وجه احلرفني السوائني ىف كان ذاإ املتماثلني إدغام .أ
  .ساكن األول واحلرف

 وصفاته خمرجه تقارب احلرفني وجه كان ذاإ املتقاربني إدغام .ب
   .ساكن األول واحلرف

 خمرجه ىف احلرفني السوائني وجه كان اذا املتجانسني إدغام .ج
   .ساكن األول واحلرف صفاته ىف واختلف

  : مها ٢٣حكمان له الراء أحكام ىف فصل .٥
 أومضموم، وتنوين، أومفتوح مفتوح يكون الذى الراء هو تفخيم .أ

 الساكن حبرف متحرك الراء وجه كان وإذا وتنوين، أومضموم
 وجه كان إذا مضموم، أو مفتوح حرف وقبله الياء حرف بدون
 الراء وجه كان وإذا أومضموم، مفتوح حبرف ساكن الراء
 الراء وجه كان وإذا مكسور، أوحرف الوصل مزة ساكن
 ط، ض، ص، خ،(ستعلى اال وحبروف مكسور حبرف اكنس
  ).ق غ، ظ،
 الراء وجه كان وإذا وتنوين، مكسور أو مكسور الراء هو ترقيق .ب

 يقراء وهو ساكن الراء كان وإذا مكسور، حبرف ساكن
 حرف بدون ساكن حبرف وجه متحرك الراء كان وإذا بالوقف،
  .بالوقف يقرأ وهو املكسور حرف وقبله الياء

  : مها حكمان هلا القلقلة أحكام ىف فصل .٦ 
 ج، ب، ط، ق، حروف من أحد وجد كانت إذا ةريالصغ القلقلة .أ

  .الواحدة الكلمة ىف ساكن د،

                                                 
 ٢٣ ٢٥ –٢٤. المصدر السابق،ص  
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 الساكنة حروف القلقلة من أحد وجد كانت إذا ةريالكب القلقلة .ب
  .بسبب وقف أمامها

  : مها حكمان له املدود، أحكام ىف فصل .٧
 ىف وهو به اال املد حرف ذات ال يقوم الذى دامل هو طبعى مد .أ

 والياء قبله ما املضموم الساكن الواو كان إذا حاالت، ثالثة
  .قبله ما املفتوح الساكن واأللف قبله املكسور ما الساكن

  :يلى فيما أقسام عشرة ثالثة إىل ينقسم فرعى مد .ب
١. يكون أن هو املتصل واجب مد ة الكلم ىف واهلمزة املد

  .الواحدة
٢. كان ما هو املنفصل جائز مد ىف واهلمزة  الكلمة ىف املد 

  .أخرى الكلمة
۳. وكان الكلمة أخر على الوقف هو للسكون عارض مد 

 الذى الطبعى املد حروف أحد عليه احلرف الوقف قبل
  .ياءو واوو ألف هو

٤. أخر ىف املنصوب التنوين على الوقف هو عواض مد 
  .اجلملة

 لكن واحدة مجلة ىف اهلمزة مع املد جيتمع أن هو بدل دم .٥
  .املد على اهلمزة تتقدم

٦. حرف هى صلّة مد وقدر الضمري هاء بعد مقدر زائد مد 
  .وكسرا ضمتها حال حبركتني

٧. ما مكسور ساكن أحدمها ياءين كل كان إذا متكني مد 
  .مشددا قبله
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٨. ما وانفتاح ساكن ياءأو ال الواو حرف كان إذا لني مد 
  .قبله

٩. حرف بعد يكون أن هو الكلمي املثفل الزم مد حرف املد 
  .واحدة الكلمة ىف املشدد

١۰. حرف بعد يكون أن هو الكلمي املخفّف الزم مد املد 
  .ساكن حرف

١١. فواتح ىف حرف يوجد أن هو املشبع احلريف الزم مد 
 والثالث مد حرف أوسطها أحرف ثالثة هجائية السوار
 كان املد حرف بعد الذى احلرف إدغم فإن ساكن
  .مثقّال

١٢. حرف بدون األلف حرف هو احلريف الزم مد ويقرأ املد 
  .املد بغري

١٣. هو الفرق مد ىف وهو العظيم القرآن ىف الوقوع شاد 
  .النمل سورة وىف يونس األنعام، سورة ىف مواضع أربعة

  .الواحدة الكلمة ىف املشددة والنون امليم كان إذا غنة أحكام ىف فصل .٨
  
  البحث نظام .ز

 املنور معهد طالبات عند القرآن قراءة ىف السندوية اللغة أثر" عن البحث
 أبواب مخسة على "فونولوجية حتليلية دراسة: جبوكجاكرتا بنتول سيوان كربياك
  :يلى فيما
 البحث، حتديد البحث، خلفية وهى مقدمة يتضمن:    األول الباب

 النظري، اإلطار املكتيب، التحقيق وفوائده، البحث أغراض
  .البحث ونظام البحث، منهج
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 )Q) komplek Q مسكن املنور معهد عن صورة موجزة:             الثاىن الباب
  .جبوكجاكرتا بنتول سيوون كربياك

  .العربية واللغة ويةالسند اللغة فونولوجية عن عامة مراقبة           : الثالث الباب
  .األصوات تغري عن فونولوجى حتليل    :    الرابع الباب
  .منه احلاصل أو السابق البحث من اخلالصة         :  اخلامس الباب
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 الباب اخلامس
  االختتام

  صةاخلال. ١
 طالبات معهد عند القرآن قراءة ىف السندوية اللغة أثر"بعد إمتام التحليل على 

بالدراسة امليدنية الىت حتليل الباحثة من " جبوكجاكرتا بنتول سيوون كربياك املنور
  :حيث فونولوجية، فتعرب الباحثة به اخلالصة املهمة فيما يلى 

 بسبب أثر اللغة السندوية تنقسيم إىل أشكال فونيتيكية للغة العربية الىت تتغري. أ
  :أربعة أقسام هى 
تغيري األصوات الصامتة للغة العربية إىل األصوات الصامتة ىف  ). ١  

هذا التغيري يسمى بإعالل أي قلب صامت إىل صامت أخرى، . اللغة السندوية
  :وهى سبعة األصوات الصامتة فيما يلى 

    ]t[إىل صوت ] ت[تغيري صوت . ١    
  ]s[إىل صوت ] ث[ تغيري صوت .٢    
  ]j[إىل صوت ] ج[تغيري صوت . ٣    
  ]d[إىل صوت ] د[تغيري صوت . ٤    

  ]g[إىل صوت ] غ[تغيري صوت . ٥      
  ]?[إىل صوت ] ع[تغيري صوت . ٦    
  ]p[إىل صوت ] ف[تغيري صوت . ٧    
تغيري األصوات الصامتة للغة العربية إىل األصوات الصامتة ىف اللغة ). ٢  
  :بية هى سادسة األصوات الصامتة فيما يلى العر

  ]ز[إىل صوت ] ظ[تغيري صوت . ١    
  ]ز[إىل صوت ] ذ[تغيري صوت . ٢    
  ]هـ [إىل صوت ] ح[تغيري صوت . ٣    
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  ]ء[إىل صوت ] ع[تغيري صوت . ٤    
  ]ك[إىل صوت ] ق[تغيري صوت . ٥    
 ، هذا التغيري يسمى]ت[إىل صوت ] ط[تغيري صوت . ٦    
  ..فوير أي أن يزال التفوير عن صوت مفور اساسابإزالة الت
تغيري األصوات الصامتة للغة العربية إىل األصوات املتحركة ىف ). ٣  

هذا التغيري يسمى بإقحام الصائت أى زيادة الصوت ىف إنّ . اللغة السندوية
  :هى ثالثة األصوات الصامتةس، فيما يلى. وسط الكلمة

  ]Ö[إىل صوت ] ض[تغيري صوت . ١    
  ]Ö[إىل صوت ] غ[تغيري صوت . ٢    
  ]   Ö[إىل صوت ] ال[تغيري صوت . ٣    
تغيري األصوات املتحركة للغة العريبة إىل األصوات الصامتة ىف ). ٤  

إنّ هذا التغيري يسمى بإضافة صوت ختمى أى زيادة الصوت . اللغة السندوية
  :هى ثالثة أصوات املتحركة، فيما يلى . ىف آخر الكلمة

  ] ؟[متنوع بصوت ] َ [تغيري صوت . ١    
  ]؟[متنوع بصوت ] ِ [تغيري صوت . ٢    
  ]؟[متنوع بصوت ] ُ [تغيري صوت . ٣    

تغيري فونيمكية للغة العربية الىت تؤدى إىل احتكاك املعىن هى تغيري . ب  
  :األصوات الصامتة ىف اللغة العربية إىل األصوات الصامتة ىف اللغة العربية، فيما يلى 

  \ز\ إىل فونيم \ظ\تغيري فونيم . )١    
  \ز\ إىل فونيم \ذ\تغيري فونيم ). ٢    
  \هـ \ إىل فونيم \ح \تغيري فونيم ). ٣    
  \ء \ إىل فونيم \ع\تغيري فونيم ). ٤    
  \ك\ إىل فوتيم \ق\تغيري فونيم ). ٥    
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  \ت\ إىل فونيم \ط\تغيري فونيم ). ٦    
  : فيما يلى القرآن قراءة على سندويةال اللغة تأثر تسبب إىل الىت أما العوامل  
 من حيث اللغوية  . أ

  .اختالف بني نظام الصوت اللغة العربية واللغة السندوية). ١
إعالل أي قلب صامت إىل صامت أخرى، يسبب ذلك وجود ). ٢

  .تقارب خمارج احلروفهما
  .وجود إزالة التفوير أي أن يزال التفوير عن صوت مفور اساسا). ٣
  .إقحام الصائت أى زيادة الصوت ىف وسط الكلمةوجود ). ٤
  .إضافة صوت ختمى أى زيادة الصوت ىف آخر الكلمةوجود ). ٥
وجود أشكال فونيتيكية للغة العريبة الىت ال توجد ىف أشكال ). ٦

، "ذ"، وحرف "ظ"، وحرف "ف"فونيتيكية للغة السندوية، مثل حرف 
، "ج"حرف ، و"غ"، وحرف "ث"، وحرف "ع"، وحرف "ض"وحرف 
  ".ت"، وحرف " ق"، وحرف "ط"، وحرف "ظ"، وحرف "د"وحرف 
وجود األخطاء ينطق أشكال فونيتيكية ىف كلمة أو ىف مجلة وال ). ٧

  .تكون ىف نطق حبرف
كثري من األخطاء توجد ىف نطق أحرف من صوت األسنانية ). ٨

  . اللثوية ومن بني األسنان
  من حيث اللغوية اإلجتماعية  . ب

  . الطالبات السندوية ال جيهدن ىف تدريب قراءة القرآنإنّ). ١  
إنّ الطالبات السندوية ال يهتم بأشكال فونيتيكية ىف اللغة العربية ). ٢

  .الىت تكون أن يفعلن أخطاء ىف نطقها
إنّ الطالبات السندوية ال تالحظن أشكال فونيتيكية للغة العربية ). ٣

  .ىف قراءة آيات القرآن الكرمي 
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  قتراحات اال. ٢
بعد أن حلّلت وحبثت الباحثة عن ما يتعلّق ذا الباحث، رأت أنه ال بد أن 
يكون البحث العلمي مهتما بالضوابط من اإلقتراحات اليت تسردها كما يلى ليحصل 

  :على ما هو األحسن من البحث يف املستقبل، واالقتراحات هى كما يلى 
 يعمل دراسة امليدنية ىف جمال للباحث أو الباحثة ىف املستقبل الذى). ١

  .فونولوجية فينبغى حيلّل أعمق من هذا الباحث
 العربية اللغة بقاعدة السندوية اللغة نطقو أن يهتم ذا الباحث ترجوا). ٢

  .الصوتية
ولكن هناك حتليل أخر إنّ حتليال فونولوجيا ليس وحيدا لدارسة اللغوية، ). ٣

ث أو الباحثة ىف املستقبل أن حيلّل اللغوية كتحليل لغوية إجتماعية فيمكن للباح
  .بالتحليل لغوية إجتماعية وفونولوجية وبالنظرية املتفرقة وباملنهج املتنوعة

  
 االختتام . ٣

هذا، وقد أتيت إىل اية هذا البحث وأمحده، وأستعينه سبحانه وتعاىل، واهللا 
وأرجو أن . ذا البحثاملستعان على ما تصفون، وهللا التوفيق والعون فأكمل ما ه

وأرجو ملن رأى فيه األخطاء أن . ينتفع هذا البحث لكلّ من هو عزم به من اجلميع
  .يبدي آراءه وإنتقادته ليكون هذا البحث حبثا مكمال ومنقحا
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روفــــــــــات احلصفـــ  
 

الاستف رخاوة  جهر جهر 

 رخاوة استفال انفتاح استفال

 استفال انفتاح اصمات انفتاح

 انفتاح شدة شدة اصمات

 مهس

 
 
 ث
 ح
 س
 ش
 هـ

 مهس

 
 
 
 
 
 ت
 ك

 اذالق

 
 
 
 
 ب

 اصمات

 
 أ
 ذ
 ز
 ع
 و
 ي

 جهر رخاوة رخاوة جهر

 استفال اتفتاح اصمات رخاوة

 انفتاح اصمات مهس اصمات

 اصمات مهس استعالء استعالء

 اطباق

 
 

 
 ض
 ظ

 اطباق

 
 
 
 
 
 ص

 استعالء

 
 
 
 
 خ
 
 

 شدة

 
 
 
 ء
 د
 ج

 جهر رخاوة جهر جهر

 اصمات استفال انفتاح استفال

 شدة انفتاح اصمات انفتاح

 استعالء مهس شدة اصمات

 اذالق

 
 
 
 
 ل

 استعالء

 
 
 
 
 ق

 اذالق

 
 
 
 
 ف

 اطباق

 

 
 
 ط
 
 

 جهر جهر

 استفال انفتاح

 انفتاح اصمات

 
 

 بني الرخاوة
 

 والشدة
 

 
 ل
 ن
 ع
 م
 استعالء ر

 

 
 غ

 اذالق

 
 
 ر
 ن
 م
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حرف االصمات مع 
 ضدها

حرف االنفتاح مع 
 ضدها

حرف الرخاوة مع  حرف االستفال مع ضدها
 ضدها

 حرف اجلهر مع ضدها

االستعالء االنفتاح االطباق االصمات االذالق االستفال الشدة لرخاوةا احملهورة املهموسة

 ١ ظ ف ح ء ي خ ا ص ا ف
 ٢ ل ح س ج س ص ب ض ت ر
 ٣ ق ث خ د ك ض ت ط ث م
 ٤ ي هـ ظ ق ل غ ث ظ ج ن
 ٥ د ش ش ط ف ط ج ح ل
 ٦ ب خ هـ ب ع ق ح خ ب

 ٧ ط ص ز ك ز ظ خ د
 ٨ ع س ص ت ث د ذ
 ٩ م ك ع و ذ ز
١٠ و ت ث ر ر س
١١ ز ف ت ز ش
١٢ ض ذ ن س ص
١٣ ا و ج ش ض
١٤ ر ا ب ع ط
١٥ ء ي ح غ ظ
١٦ ذ ض ش هـ ع
١٧ ن ذ ء غ
١٨ غ د ف ق
١٩ ج هـ ق ك
٢٠ م ك و
٢١ ا ل هـ
٢٢ ء م ء
٢٣ ن ي

٢٤ و

 

 

 

 ي

 

 

 

 

 

 

٢٥
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