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  امللخص

الدراسة احلالة (التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية :   املوضوع
يف أداء القراءة لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال 

  )اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج
  دةإعانة الرشي:   اإلسم

  ١٠٣٢١١٠١٦:   رقم الطلبة
  

هذا البحث يبحث التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية الذي حيدث 
على الطلبة من قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل 

لبحث لإلجابة و يهدف هذا ا. سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج منظور من أداء قرائتها
كيف التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية منظور من أداء : على املسألة اآلتية

القراءة لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل 
  سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج؟

ي بالتصميم الدراسة احلالة ألن البيانات والنوع من هذا البحث هو حبث نوعي وصف
اليت مجعتها الباحثة هي الكلمات وغري األعداد، ويصف وحيلل الواقعة املعينة فائقا وهي 

وقد قامت الباحثة جبمع البيانات . التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية
وقد قامت الباحثة بتحليل . توثيقطريقة املشاهدة وطريقة املقابلة وطريقة ال: باستخدام

  .البيانات املتحصل عليها باستخدام منهج وصفي نوعي

أن التدخل الصويت من اللغة  اإلندونيسية يف اللغة : وأما النتائج هلذا البحث فهي
العربية منظور من أداء القراءة لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال 

عة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج ال حيدث يف كل أصوات اللغة اإلسالمية يف جام
العربية أو حروف العربية ولكن يف األصوات أو احلروف اخلاصة فقط، يعين يف أصوات اللغة 
العربية هلا تشابه بأصوات اللغة اإلندونيسية، حىت تسبب التدخلَ يف نطق أصوات اللغة العربية 

يف قراءة الكلمة / s/بصوت / ص/تغيري صوت : ا، ومثال ذلكألن التبديل يف نطقه
/ ق/، تغيري صوت "الشارع"يف قراءة الكلمة / s/بصوت /ش/، تغيري صوت "املصرف"

، "يأخذ"يف قراءة الكلمة / d/بصوت / ذ/، تغيري صوت "رقما"يف قراءة الكلمة / k/بصوت 
يف / h/بصوت / ح/يري صوت ، تغ"املطعم"يف قراءة الكلمة / t/بصوت / ط/تغيري صوت 

، تغيري "السكر"يف قراءة الكلمة  /sy/بصوت / س/، تغيري صوت "حارة"قراءة الكلمة 
يف قراءة / s/بصوت / ث/، تغيري صوت "أظن"يف قراءة الكلمة / z/بصوت / ظ/صوت 
/ خ/، تغيري صوت "األرز" يف قراءة الكلمة / ذ/بصوت / ز/، تغيري صوت "الثامنة"الكلمة 

يف قراءة الكلمة / ش/بصوت / ص/، تغيري صوت "الشخصية"يف قراءة الكلمة / ح/وت بص
، نقل /نة-الثمي/يكون مقطعا / منة -الثا/، نقل نظام النرب على الكلمة مبقطع "أشخاص"

، نقل نظام التنغيم على /جبة-الوا/يكون مقطعا / الوجبة/نظام النرب على الكلمة مبقطع 
 /.هنئا مرئا/كون ي/ هنيئا مريئا/الكلمة 

 و



     

 

ABSTRAK 

 
Judul : Interferensi Fonetik Bahasa Indonesia dalam 

Bahasa Arab (Studi Kasus pada Praktek Mambaca 
Mahasiswa EI FEBI UIN Walisongo Semarang) 

Nama : Ianatur Rosyidah 
NIM : 103211016 
 
 

Skripsi ini membahas interferensi fonetik bahasa Indonesia 
dalam bahasa Arab yang terjadi pada mahasiswa EI FEBI UIN 
Walisongo Semarang dilihat dari praktek membacanya. Penelitian 
ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berikut: Bagaimana 
interferensi fonetik bahasa Indonesia dalam bahasa Arab dilihat dari 
praktek membaca mahasiswa EI FEBI UIN Walisongo Semarang? 

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif dengan 
rancangan studi kasus karena data-data yang dikumpulkan peneliti 
berupa kata-kata dan bukan angka, penelitian ini juga 
menggambarkan dan menganalisis peristiwa tertentu seacara intensif 
yaitu interferensi fonetik bahasa Indonesia dalam bahasa Arab. Dan 
untuk pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data 
peneliti menggunakan tehnik analisis kualitatif deskriptif. 

Adapun Hasil dari penelitian ini yaitu: bahwa interferensi 
fonetik bahasa Indonesia dalam bahasa Arab dilihat dari praktek 
membaca mahasiswa EI FEBI UIN Walisongo Semarang tidak 
terjadi pada setiap bunyi bahasa atau huruf dalam bahasa Arab, tetapi 
hanya terjadi pada bunyi bahasa atau huruf-huruf tertentu saja, yaitu 
bunyi huruf-huruf bahasa Arab yang serupa dengan bunyi huruf-
huruf bahasa Indonesia saja, sehingga menyebabkan interferensi 
bunyi bahasa Arab karena tertukar dalam pengucapannya, 
contohnya: pertukaran bunyi /ص/ dengan bunyi /s/ dalam membaca 
kata “املصرف”, pertukaran bunyi /ش/ dengan bunyi /s/ dalam membaca 
kata “الشارع”, pertukaran bunyi /ق/ dengan bunyi /k/ dalam membaca 
kata “رقما”, pertukaran bunyi /ذ/ dengan bunyi /d/ dalam membaca 
kata “يأخذ”, pertukaran bunyi /ط/ dengan bunyi /t/ dalam membaca 
kata “املطعم”, pertukaran bunyi /ح/ dengan bunyi /h/ dalam membaca 
kata “حارة”, pertukaran bunyi /س/ dengan bunyi /sy/ dalam membaca 
kata “السكر”, pertukaran bunyi /ظ/ dengan bunyi /z/ dalam membaca 
kata “أظن”, pertukaran bunyi /ث/ dengan bunyi /s/ dalam membaca 

 ز



 

kata “الثامنة”, pertukaran bunyi /ز/ dengan bunyi /ذ/ dalam membaca 
kata “األرز”, pertukaran bunyi /خ/ dengan bunyi /خ/ dalam membaca 
kata “الشخصية”, pertukaran bunyi /ص/ dengan bunyi /ش/ dalam 
membaca kata “أشخاص”, perpindahan penekanan kata pada suku kata 
/ منة -الثا / menjadi / نة-الثمي /, perpindahan penekanan kata pada suku 
kata /الوجبة/ menjadi / جبة-الوا /, perpindahan intonasi kata /هنيئا مريئا/ 
menjadi /هنئا مرئا/. 
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  الشعار
  

 نمو نيماللْعل اتآلي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوو كُمتأَلِْسن الفتاخضِ واألرو اتاومالس لْقخ هاتآي
  ١)٢٢:سورة الروم(

  
  ٢)٦-٥: سورة اإلنشراح(إِنَّ مع الْعسرِ يسرا . فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

                                                           
1Muhammad Shohib, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 

2009), hlm. 575. 
2Muhammad Shohib, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 

2009), hlm. 904. 
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  اإلهداء
  

  :ي هذا البحث العلمي إىل أهد
 نفسي، جسدي، فكريت وعقلي

 إىل والدي الكرمي زين العارفني ووالديت الكرمية صاحلة
  وأخي الكبري أمحد إمام مزكّي وأخي الصغري حممد مىن تنوير الفافا

  وجدي وجديت وكل عائليت احملبوبات،
 وأساتيذي الكرماء من الصغار حىت اآلن الذين علّموين حبور علوم

وزمالئي الذين ساعدون إيلّ لتكميل هذا البحث وخاصة إىل إخواين وأخوايت يف قسم تعليم 
  ٢٠١٠اللغة العربية خاصة من سنة 

 وجلامعيت، جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج
  و كل هؤالء أهدى هذا البحث العلمي، حاشا اهللا عليهم بالرمحة والعافية
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini 
berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara 
konsisten supaya sesuai teks Arabnya. 

ṭ ط a أ  
ẓ ظ b ب 
 ت t ع ‘
g غ ṡ ث 
f ف j ج 
q ق ḥ ح 
k ك kh خ 
l ل d د 
m م ż ذ 
n ن r ر 
w و z ز 
h ه s س 
  ش sy ء ’
y ي ṣ ص  
  ḍ ض  

 
  
  
  
  
  
  

 

Bacaan Diftong: 
au = أو 
ai = أي 
iy = إي 

 

Bacaan Madd: 
ā = a panjang 
ī  = i panjang 
ū = u panjang 
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  كلمة الشكر والتقدير
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
ن اهللا واحلمد هللا احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، سبحا

  .وال اله إالّ اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم، أما بعد

التدخل الصويت من اللغة : "وقد متّت الباحثة يف كتابة هذا البحث حتت املوضوع
سالمي الدراسة احلالة يف أداء القراءة لطلبة قسم االقتصاد اإل(اإلندونيسية يف اللغة العربية 

)". بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج
وتدرك الباحثة أن يف كتابة هذا البحث ال حتقق بدون املعاونة والتوجيه واملساعدة من الناحية 

  :فلذا، تريد الباحثة إلقاء الشكر والتقدير إىل. املتنوعة

أنعمين نعمة كثرية والذي قد أعطاين صحة وقوة حىت استطيع اهللا سبحانه وتعاىل الذي  .١
 .أن أذوق نعمة الدراسة يف هذه اجلامعة

املنتظر شفاعته العظمى  ملسو هيلع هللا ىلصسيدي وقرة عيين ومنري طريقي نبينا حممد رسول اهللا  .٢
 .يوم القيامة

 والدي احملبوبني ومها أيب زين العارفني وأمي صاحلة الذي دعاين يف كل سجدما دائما، .٣
والشكر على التوجيه والدافعي منهما إيل، وإلخويت أمحد إمام مزكي وحممد مىن تنوير 

 .الفافا ألن إبتسامهما أعطاين الدافعية يف حيايت، عسى اهللا جييب الدعائهما

فضيلة الدكتور دار معني املاجستري كعميد كلية العلوم التربوية والتعليمية يف جامعة وايل  .٤
 .ومية مسارنجسوجنو اإلسالمية احلك

السيد الليث عاشقني املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم فضيلة  .٥
 .التربوية والتعليمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج

فضيلة السيد حمفوظ صديق املاجستري ككاتب قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم  .٦
 . جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنجالتربوية والتعليمية يف

 ل



     

 

فضيلة السيد أمحد صاحلني املاجيستر والسيدة الدكتورة دوي ماونيت املاجيستر 
وشكرا خملصا عليهما األوقات واإلرشادات 

ر كالوايل التدريسي الذي رشد ودلّ الباحثة 
 .ملدة تتعلم يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج

 .فضلة السيد الدكتور محداين املاجستري كرئيس جلنة املناقشة

 .فضيلة السيد أمحد زوهر الدين املاجستري ككاتب جلنة املناقشة

دة تؤيت قرة العني املاجستري كاملمتحنني يف 

كلية العلوم التربوية والتعليمية جبامعة وايل  سوجنو 
لذلك ،الذين اضطروا إىل تزويد جمموعة متنوعة من العلوم

زمالئي الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات والدافعيات يف تنظيم هذا البحث 
 .م ٢٠١٠وإمتامه، وخاصة إخويت الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية سنة 

وآخريا، ترجو الباحثة عسى اهللا تعاىل أن جيزيهم أحسن كل حسن اجلزاء وأن يكون 

 ٢٠١٤أوكتوبر 

    
  إعانة الرشيدة

١٠٣٢١١٠١٦ 

 م

فضيلة السيد أمحد صاحلني املاجيستر والسيدة الدكتورة دوي ماونيت املاجيستر  .
وشكرا خملصا عليهما األوقات واإلرشادات . كاملشرفني يف تنظيم هذا البحث

 .والتوجيهات يف تنظيم هذا البحث

ر كالوايل التدريسي الذي رشد ودلّ الباحثة فضيلة السيد يوسف إثنان ستياوان املاجيست .
ملدة تتعلم يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج

فضلة السيد الدكتور محداين املاجستري كرئيس جلنة املناقشة .

فضيلة السيد أمحد زوهر الدين املاجستري ككاتب جلنة املناقشة  .١٠

دة تؤيت قرة العني املاجستري كاملمتحنني يف فضيلة السيد أمحد مغفورين املاجستري والسي .١١
 .املناقشة

كلية العلوم التربوية والتعليمية جبامعة وايل  سوجنو مجيع احملاضرين والعاملني يف  .١٢
الذين اضطروا إىل تزويد جمموعة متنوعة من العلوماإلسالمية احلكومية مسارنج 

 .إعداد رسالة اللسانسكنت قادر على إجراء البحث و

زمالئي الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات والدافعيات يف تنظيم هذا البحث  .١٣
وإمتامه، وخاصة إخويت الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية سنة 

وآخريا، ترجو الباحثة عسى اهللا تعاىل أن جيزيهم أحسن كل حسن اجلزاء وأن يكون 
  .آمني. بلهذا البحث نافعا للباحثة وللقارئني ىف املستق

أوكتوبر  ٢مسارنج،           

          
إعانة الرشيدة          
١٠٣٢١١٠١٦: رقم الطلبة          

  

٧.

٨.

٩.

١٠

١١

١٢

١٣

هذا البحث نافعا للباحثة وللقارئني ىف املستق

  

  

  

  



 

  حمتويات البحث
 صفحة

  أ  .......................................................... صفحة املوضوع
  ب   ......................................................... صفحة التصريح 
  ج  ......................................................... صفحة التصحيح
  د  .......................................................... موافقة املشرف 
  ه  .......................................................... موافقة املشرف 

  و  ................................................................. امللخص
  ط   ..................................................................  الشعار 
  ي   .................................................................  اإلهداء 

 ك  ......(Transliterasi Arab-Latin)روف اللغة الالتينية كتابة اللغة العربية حب
  ل   .....................................................  كلمة الشكر والتقدير

  ن    ..........................................................  حمتويات البحث
  ف    ............................................................  قائمة اجلداول
  ص    .............................................................  قائمة الصور

  
  املقدمة: الباب األول     

 ١    ........................................................  خلفية املسألة  .أ 
 ٤    ........................................................  حتديد املسألة  .ب 
 ٤    ...............................................  أهداف البحث وفوائده  .ج 
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  الباب األول
  املقدمة
  

 خلفية املسألة  .أ 
إنّ اللغة العربية هلا أربع مهارات وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة 

والقراءة واحدة من املهارات اليت جيب على املتعلم اللغة، سواء . القراءة ومهارة الكتابة
ات األخرى والتساهل ألا سيتصل املتعلم إىل املهار. باللغة العربية أواللغات األخرى

  . هلا
القراءة واحدة من املهارات املهمة اليت جيب على مدرس اللغة األجنبية حذقها 
وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالكالم والكتابة إذ هي فك الرموز الكتابية وحتويلها إىل 
أصوات منطوقة، وإن للمدرس دورا كبريا يف إتقاا، فمدرس لغة األجنبية يكون قد 

ملبادئ األساسية للقراءة يف لغة األم مثل إدراك أن نظام اللغة نظام خطي وإن عرف ا
اختلف االجتاه من السيار إىل اليمني أو العكس، مثله األجبدية العربية وحروفها املكتوبة 
ختتلف متاما عن مثيالا يف اللغات األجنبية اليت تستخدم احلروف الالتينية، كما إن 

وتقرأ من اليمني إىل اليسار، وهو اجتاه مضاد ملا تكتب به كل  اللغة العربية تكتب
  ٣.اللغات األوروبية

وأوال، تغري الرموز املكتوبة اىل األصوات، : ومهارات القراءة تتكون من تعرفني
ومشكالت يف معرفة الرموز املكتوبة والتلفظ أو تصويت  ٤.وثانيا فهم املادة املقروء

ة اليت استعملها املتعلمون يف إندونيسيا، وشكل احلروف الرموز أو احلرف الالطيني
وطريقة كتابتها، وغري متساوية يف األول ويف الوسط ويف اآلخري وله عالمة النطق أو 
حركة وكتابتها من اليمني إىل اليسار، وهناك ألفاظ عربية غري الزمة النطق عند لسان 

لعربية غري مشكلة، والشكل هو األندوسي، وال سيما على كثري من االت ودفاتر ا
وهذه خصائص مهارة   ٥.العالمة الصوتية اليت تقرر املعىن ووظيفته الكلمة واجلملة

                                                           
، )ون التاريخمكتبة لبنان، بد: لبنان(، بني النظرية والتطبيق: تعلم اللغات احلياة وتعليمهاصالح عبد ايد العريب، ٣

 .١٠٣. ص

4Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 
Misykat, 2005), hlm. 127. 

5Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,  hlm. 128. 
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تلك الصعوبات . القراءة املطلوبة يف اللغة اليت ال توجد يف غريها من األجنبية األخرى
   ٦.رةيف القراءة باللغة العربية اليت ينبغي للمدرس يهتم عندما ممارسة هذه املها

كما السابق، أن التلفظ أو تصويت الرموز أو احلروف الالطينية اليت استعملها 
ولذا، عندما يتعلم املتعلم . املتعلمون يف إندونيسيا خيتلف بالرموز أو احلرف العربية

اإلندونسي مهارة القراءة يف اللغة العربية، فهو سيؤثرها لغته أي اللغة اإلندونيسية، أو 
  .ملشكلة اليت تسبب التدخل اللغويوهذه ا. العكس

ويعين التدخل اللغوي املشكالت أو التدخالت اللغوية اليت تظهر عند تعلم 
الفرد اللغة الثانية، ألنه عندما يكتسب اللغة األم إمنا يكتسبها دون معرفة ألمناط لغوية 

واجهه متعلم اللغة سابقة ميكن أن تتدخل يف اللغة اليت يتعلمها ألول مرة، وهذا أمر ال ي
األم وإمنا يواجه متعلم اللغة األجنبية أو الثانية بعد أن رسخت يف ذهنه االمناط الصوتية 

ومن املقصود التدخل اللغوي هو األخطاء يف  ٧.والصرفية والتركيبية للغة األوىل أو األم
تعلم اللغة  قد حدثت هذه التدخالت يف. استخدام اللغة األجنبية بسبب تأثري اللغة األم

ولكن اختارت الباحثة . خاصة مهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة االستماع تكرارا
مهارة القراءة ملعرفة التدخل الذي حيدث يف هذا البحث، ألنها مهارة كثرية ميارسها 

ألنّ يف احلقيقة، يف تعلم مهارة . املتعلم يف تعلم اللغة مع أنّ يف تعلم مهارات األخرى
م مثال، يف الغالب يطلب املعلم للحوار بني الطلبة ولكن حينما أداء احلوار مايزال الكال

  . استخدام النص للقراءة، فال يكون أداء الكالم ولكن أداء القراءة
يف هذا البحث، تريد الباحثة أن تبحث يف التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية 

وأما الصويت أو علم األصوات هو وظيفته . يف اللغة العربية بقراءة النصوص العريب
دراسة الصوت اللغوي اإلنساين لذاته بصرف النظر عن وظيفته اليت يؤديها يف لغة 

لذا، التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية هو األخطاء يف   ٨.معينة
م، ألنها اللغة استخدام صوت اللغة العربية بسبب تأثري اللغة اإلندونيسية كاللغة األ

األقوى لدي فرد ما، فسوف يهيمن عليها حينما يستخدم اللغة العربية أو اللغة األجنبية 
  .األخرى

                                                           
6Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 128. 

، )ـه ٢٠١٠مطبعة دار العلوم اللغوية، : سورابيا(، حماضرة يف علم اللغة اإلجتماعيةالدين دمياطي،  حممد عفيف ٧
 .١٠١. ص

 .۱٨٠. ، ص)م ۲٠٠۳دار أشبيليا، : الرياض(، علم اللغة العاممد أمحد محاد، حم٨

٢ 



     

 

وقد ارتبطت هذه املشكلة بعملية إكتساب اللغة فرد ما يف ختصيص جناح تعلم 
نون ألن غالبا، يف تعلم اللغة الثانية عدد قليل جدا من متعلمني الذين يتق. اللغة الثانية

وأما عوامل للنجاح يف تعلم اللغة الثانية . اللغة الثانية كأفضل ام يتقنون لغتهم األوىل
  ٩:فهي
 الدافعية  .١
 الدهر .٢
 اللغة األوىل .٣
 متثيل الشكلي .٤
 البيئة .٥

كما ذكر السابق، أن الباحثة تريد أن تبحث يف التدخل الصويت من اللغة 
وأما املدعى عليه الذي ختتاره . لعريباإلندونيسية يف اللغة العربية بقراءة النصوص ا

الباحثة من هذا البحث هو الطلبة من قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد 
  .واألعمال اإلسالمية  يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج

وأما اختارت الباحثة هذا املدعى عليه ألن اللغة العربية هي مادة إجبارية يف 
فحيث يطلب من مجيع الطالب يف .  سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنججامعة وايل

ألن نوعها اجلامعة . مجيع التخصصات لتعلمها مل يكن استثناء لطلبة االقتصاد اإلسالمي
اإلسالمية فتتوقع عليها اخلارجني إلتقان أو على األقل تعرف عن اللغة العربية، كيفية 

ولكن يف احلقيقة، هناك ال يزال كثريا من  .نطقها وكيفية قراءة حروفها صحيحا
ألن . التدخالت يف نطق أو قراءة حروفها يف وسط الطلبة من قسم االقتصاد اإلسالمي

الصعوب ملناسبة لسام مبخارج احلروف العريب الختالف نظام الصويت من تلك 
  . اللغات

األمثال و. وهذه املشكلة تستطيع أن حتدث يف نطق احلرف أو يف نطق الكلمة
أكثر / (wha/ينطق بـ/ و/وحرف / ك/ينطَق بـ/ ح/من ناحية احلرف منها حرف 

يف سورة / أحد/واألمثال من ناحية الكلمة منها كلمة . وغري ذلك) من التفخيم صوتا
ومن األمثال األخرى منها مييل اإلندونيسي إىل . وغري ذلك/ اكد/اإلخالص ينطق ب

فالعلماء . اإلندونيسية مع أن بينهما خالفا جوهريا/ d/العربية كما ينطق / د/نطق 

                                                           
9Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoretik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), hlm. 251-261. 
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من / ح/، )dorso velar(أصول قصى الطبق /بـ / د/العرب يصفون صوت 
 Root)من األصوات حلقية/ ع/، (Root Pharyngeal)األصوات حلقية 
Pharyngeal) ،تمع اإلندونيسي نطقا جيدا. وغري ذلك ١٠هذه األمثال ال تنطقه ا .  

ة اليت توجد يف طلبة قسم االقتصاد اإلسالمي حينما يقرئون وهذه املشكل
فلذا، تريد الباحثة ملعرفة وصفية التدخل الصويت من . كلمات اللغة العريبة أو ينطقوا

اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية اليت حتدث يف طلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية 
وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج، وما االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة 

عوامل اليت تسبب التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية ؟ وكيف 
تصغري التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية الذي حتدث؟ لتجاوب هذه 

التدخل الصويت من "وع املشكالت تريد الباحثة أن تقوم بالبحث النوعي امليداين مبوض
الدراسة احلالة يف أداء القراءة لطلبة قسم االقتصاد (اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية 

اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية 
  )".احلكومية مسارنج

 
 حتديد املسألة  .ب 

  :ا املوضوع على املسألة اآلتيةانطالقا من خلفية املسألة فحددت الباحثة هذ
كيف التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية منظور من أداء القراءة لطلبة 
قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو 

 اإلسالمية احلكومية مسارنج؟
 

 أهداف البحث وفوائده  .ج 
لسابقة يهدف هذا البحث إىل معرفة األشكال الصويت اللغة مناسبة باملسئلة ا

من امل اليت تسبب التدخل الصويت العربية اليت تتغري بسبب تأثري اللغة اإلندونسية، وعو
وكيفية تصغريه لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية  اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية

 .وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنجاالقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة 
 

                                                           
10Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia: 

Tela’ah terhadap Fonetik dan Morfologi, (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004), 
hlm. 67-70. 
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  :وأما فوائده هي ما يلي
ترجو منه أن تعطي ضربية الفكرية وتزيد حزنة العلمية خاصة من جمال اللغوي أو  .١

 .فونيتكي
كاملعلومات للمجتمع اإلندونيسي خاصة مدرس اللغة العربية يف تعليم حروف  .٢

ساس يف حتديد خطوات التعليم العربية ونطقه، هذا البحث يستطيع أن يكون األ
اللغة العربية، مثال يتكهن صعبة الطلبة يف التعليم، ويصنف املادة الدراسية، وخيتار 

 .طريقة التعليم املضبوط
يصور على التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية الذي حيدث يف  .٣

ال اإلسالمية يف جامعة طلبة القسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعم
 .وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج

 
____________________ 
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  الباب الثاين
 اهليكل النظري

  
 توصيف النظريات  .أ 

 مفهوم التدخل وأنواعه .١
 مفهوم التدخل  . أ

: إنّ التدخل، كما تدل عليه الصيغة اللغوية، يسري يف اجتاه واحد
) أ(إذا كان الفرد يعرف اللغتني ) ب(تتدخل يف اللغة ) أ(أي أن اللغة 

ومن املعروف أن التدخل من لغة يف أخرى ال يتم إالّ يف حالة ). ب(و
وجود اللغتني يف عقل واحد وأثناء إنتاج إحدى اللغتني يف التعبري الكالمي 

 ويعين التدخل اللغوي املشكالت أو التدخالت اللغوية ١١.أو التعبري الكتايب
اليت تظهر عند تعلم الفرد اللغة الثانية، ألنه عندما يكتسب اللغة األم إمنا 
يكتسبها دون معرفة ألمناط لغوية سابقة ميكن أن تتدخل يف اللغة اليت 
يتعلمها ألول مرة، وهذا أمر ال يواجهه متعلم اللغة األم وإمنا يواجه متعلم 

ه االمناط الصوتية والصرفية اللغة األجنبية أو الثانية بعد أن رسخت يف ذهن
  ١٢.والتركيبية للغة األوىل أو األم

. وال يعين هذا أن التدخل ال يسري من اللغة األضعف باجتاه األقوى
إنه يعين فقط أن التدخل من اللغة األقوى يف اللغة األضعف أشيع من 

دي فاذا كانت اللغة األوىل هي اللغة األقوى ل. التدخل يف االجتاه املعاكس
فرد ما، فاغلب حاالت التدخل لديه تكون من اللغة األوىل يف اللغة الثانية 

وال . وقليل من حاالت التدخل لديه تكون من اللغة الثانية يف اللغة األوىل
يعين اجتاه التدخل من اللغة األقوى إىل اللغة األضعف أن ذلك مرادف 

فاملسألة تتوقف على أية لغة . ئمالقولنا إن اللغة األوىل تتدخل اللغة الثانية دا
فاذا كانت اللغة األوىل هي األقوى، حترك التدخل من اللغة . هي املهيمنة

فاملهاجر إىل بلد جديد ال يعرف . األوىل إىل اللغة الثانية، وكذلك بالعكس
وهنا بالطبع ال . لغة هذا البلد، تكون اللغة األوىل هي اللغة الوحيدة لديه
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 .٩١.ص ،)ن التاريخجامعة امللك سعود، بدو: السعود( ،)الثنائية اللغوية(احلياة مع لغتني حممد علي اخلويل،  

. ص، )م ٢٠١٠مطبعة دارالعلوم اللغوية، : سورابايا(، حماضرة يف علم اللغة اإلجتماعيةحممد عفيف الدين دمياطي،  ١٢
١٠١. 

٦ 



     

 

وعندما يبدأ يف تعلم اللغة الثانية، . ألنه ال توجد لغتان لديهيقع التدخل، 
وبعد . تكون اللغة األوىل هي األقوى، فتتدخل اللغة األوىل يف اللغة الثانية

مرور عشرين سنة مثال، قد تصبح اللغة الثانية هي األقوى، هنا تتدخل 
   ١٣.اللغة الثانية يف اللغة األوىل

 
 أنواع التدخل  . ب

ه التدخالت يف تعلم اللغة خاصة مهارة القراءة قد حدثت هذ
التدخل اللغوي يف مهارة الكالم ومهارة القراءة . ومهارة الكالم تكرارا

صوتيا، وصرفيا، ومفرداتيا، وحنوها، : يتم يف مجيع املستويات اللغوية
ويدعى التدخل يف كل حالة وعلى الترتيب تدخال صوتيا  ١٤.ودالليا

)phonological interference ( ال صرفياوتدخ
)morpholgical interfernce ( ال مفردتياوتدخ)lexical 

interfernce ( ال حنوياوتدخ)syntactic interference ( الوتدخ
والشرح من أنواع التدخل ). semantic interference(دالليا 

  :أعاله هو كما يلي
 التدخل الصويت )١

ة األوىل يف اللغة الثانية، قد حدثت يف حالة التدخل الصويت من اللغ
  ١٥:إحدى الظواهر اآلتية وهي كلها متثل أخطاء نطقية

مثال ذلك . نطق صوت يف اللغة الثانية كما ينطق يف اللغة األوىل  .أ 
العربية / د/اإلندونيسية اللثوية مثل نطقه / d/عندما ينطق العريب

إالّ أنه ينتج  وبالرغم من أن هذا التدخل ال يضر باملعىن،. األسنانية
 .نطقا غري مألوف لدي ناطقي اللغة الثانية األصليني

اعتبار فونيمني يف اللغة الثانية فونيما واحدا قياسا على اللغة األوىل   .ب 
مثال ذلك أن ينطق العريب الذي يتعلم . ونطقهما دون متييز

متأثرا بعدم التمييز بينهما يف / ب/كأما / b/و/ p/اإلندونيسية 
حمل / p/وهذا التدخل يضر باالتصال والتفاهم ألن إحالل . العربية
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 .٩٢ .، ص)الثنائية اللغوية(احلياة مع لغتني حممد علي اخلويل،  

١٤
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/b / أو/b / حمل/p /ر معىن الكلمةويدعى هذا التدخل التمييز . يغي
 .(phonemic underdifferentiation)الفونيمي الناقص 

. اعتبار فونيم واحد يف اللغة الثانية فونيمني قياسا على اللغة األوىل  .ج 
العربية /  ف/ي يتعلم العربية ويظن مثال ذلك اإلندونيسي الذ

ويؤدي . قياسا على وضعهما يف اللغة األوىل/ v/وأحيانا / f/أحيانا 
ويدعى هذا النوع من . هذا التدخل إىل غرابة يف نطق اللغة الثانية

 phonemic(التدخل التمييز الفونيمي املفرط أو اإلفراط يف التمييز 

overdifferentiation.( 
. يم صعب يف اللغة الثانية بفونيم آخر يف اللغة األوىلاستبدال فون  .د 

/ h/العربية بصوت / ح/مثال ذلك اإلندونيسي الذي يستبدل كل 
وال تستطيع / هـ/، ألن اللغة األوىل أن تزويده بـ /هـ/أي 

 /.ح/تزويده بـ 
وهذا يؤدي إىل نقل . نقل نظام النرب من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية  .ه 

 على كلمات اللغة الثانية من مقاطعها الصحيحة إىل مواضع النرب
 .مقاطع غري صحيحة، مما جيعل النطق غريبا أوغري مفهوم

وهذا النقل يؤدي . نقل نظام التنغيم من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية  .و 
إىل نطق مجل اللغة الثانية بطريقة تشبيه نغمة مجل اللغة األوىل، 

 . ا أو غري مفهوماألمر الذي جيعل النطق غريب
وجيب أن يالحظ أن التدخل الصويت هي أشيع أنواع التدخل، 

وهو أكثر األنواع . فهو أشيع من التدخالت النحوية والداللية وسواها
  .وضوحا وأسهلها اكتشافا  ومالحظة

 
 التدخل الصريف )٢

هذا النوع من التدخل يعين أن يتدخل صرف اللغة األوىل يف 
مثال ذلك مجع االسم وتثنيته وتأنيثه وتعريفه . يةصرف اللغة الثان

وتنكريه وتصغريه وحتويل الفعل من ماض إىل أمر ونظام االشتقاق 
ونظام ) suffixes(ومظام اللواحق ) prefixes(ونظام السوابق 

٨ 



     

 

كل هذه اجلوانب ). affixes(ونظام الزوائد ) infixes(الدواخل 
   ١٦.للغة األوىل إىل اللغة الثانيةالصرفية ميكن أن يتناوهلا التدخل من ا

واملثال للتدخل الصريف هو قول بعض الطالب اإلندونيسيني 
بدال من " اثنني كتاب والثنتني كراسة"الذين يتعلمون اللغة العريبة 

كتابان وكرستان تأثرا بلغتهم األم اليت ال تعرف نظاما خاصة 
  ١٧.للتثنية

  
 التدخل املفردايت )٣

. اللغة األوىل أثناء التحدث باللغة الثانيةهنا تتدخل كلمة من 
األمساء واألفعال والصفات واألحوال : وأكثر أنواع الكلمات تدخال

وحروف اجلر وحروف التعجب والضمائر وأدوات التعريف 
  ١٨.والتنكري

واملثال للتدخل املفردايت هو قول بعض الطالب اإلندونيسيني 
ثا ركبت موبيل مع جئت حدي"الذين يتعلمون اللغة العريبة 

  ١٩".زمالئي
  

 التدخل النحوي )٤
يف التدخل النحوي، يتدخل نظام ترتيب الكلمات اخلاص 
باللغة األوىل يف نظام ترتيب الكلمات اخلاص باللغة الثانية، أي يتدخل 

فإذا كانت اللغة األوىل جتعل . حنو اللغة األوىل يف حنو اللغة الثانية
ة الثانية جتعل الفعل بعد الفاعل، فقد الفعل قبل الفاعل وكانت اللغ

حيدث الفرد أخطاء يف اللغة الثانية سببها نقل ترتيب الفعل مث الفاعل 
  ٢٠.من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية
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واملثال للتدخل النحوي هو قول بعض الطالب اإلندونيسيني 
ا هذ"بدال من القول " الكتاب هذا جديد"الذين يتعلمون اللغة العربية 

  ٢١.متأثرين بنظام ترتيب الكلمات يف اللغة اإلندونيسية" كتاب جديد
  

  التدخل الداليل )٥
هنا تتدخل اللغة األوىل يف اللغة الثانية عن طريق تغيري معىن    

وهذا النوع . الكلمة يف اللغة الثانية بإلباسها معىن نظريها يف اللغة األوىل
ملتكلم كلمة ما يف اللغة من التدخل صعب االكتشاف، إذ قد يستخدم ا

الثانية معطيا إياها معىن من اللغة األوىل دون أن يكتشف املستمع هذا 
وال يتم االكتشاف إالّ إذا استمر احلديث مدة كافية . التدخل يف الداللة

وظهرت مؤشرات تدل على أن املتكلم يعطي الكلمة معىن غري مألوف 
  ٢٢.وىليف اللغة الثانية ومنقوال من اللغة األ
العربية اليت قد " املدرسة الثانوية "واملثال للتدخل الداليل هو 

يف اللغة " madrasah tsanawiyah"يعطيها اإلندونيسي معىن 
  ٢٣.املدرسة اإلعدادية يف اللغة العربية"اإلندونيسية اليت تقابل معىن 

  
 مفهوم علم األصوات وأنواعه .٢

  (Phonetics)مفهوم علم األصوات   . أ
بحث يف علم األصوات أو الفونيتيك جيب أن نفهم ما هو قبل أن ت

اللغة؟ اللغة هي نظام الصوت االعتباطي ومتفق عليه كوسيلة اإلتصال أو 
وأما  ٢٤.كالم الذي استعماله القوم أو كالم جيد وذيب وسلوك طيب

اللغة من اللغويني هي نظام األصوات االعتباطي واستعماله جمموعة اتمع 
وعلم الذي يتعلم اللغة يسمى علم اللغة أو  ٢٥.عرف النفسيالتصال ولت

  ).linguistic(لينجويستيك 
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 .١٠٨. ، صحماضرة يف علم اللغة اإلجتماعيةحممد عفيف الدين دمياطي،  

٢٢
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24Hasan Alwi, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), hlm. 88. 

25Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoritik, hlm. 30. 
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ويف تعلم علم اللغة ال ينجي بأربع املهارات اليت جييب أن يتعلم 
عليها املتعلم وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

جيب على املتعلم اللغوي، والقراءة مادة من املواد الدراسية اليت . الكتابة
ألا سيتصل املتعلم إىل املواد . سواء باللغة العربية أواللغات األخرى

والقراءة واحدة من املهارات املهمة اليت جيب على . األخرى والتساهل له
مدرس اللغة حذقها وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالكالم والكتابة إذ هي فك 

وعلم الذي يتعلم هذه . صوات منطوقةالرموز الكتابية وحتويلها إىل أ
  .أصوات املنطوقة يسمى علم األصوات أو فونولوجي

وفونولوجي أو علم األصوات واحد من علم اللغة الذي جييب على 
املتعلم القارئي، وهو وظيفته دراسة الصوت اللغوي اإلنساين لذاته بصرف 

علم اللغة  وهو أحد من  ٢٦.النظر عن وظيفته اليت يؤديها يف لغة معينة
الذي يعرف به صوت اللغة عامة، ويعرف به صوت اللغة كوسيلة اللغة 

والعلم يعرف به صوت اللغة جزء من نظام اللغة . وجزء من نظام اللغة
يسمى فونيميك، والعلم يعرف به صوت اللغة كوسيلة اللغة يسمى 

  ٢٧.فونيتيك
 

 أنواع علم األصوات  . ب
أو فونيتيك إىل ثالثة  من حيث صوت اللغة، ينقسم علم األصوات

   ٢٨:أقسام، وهي
 علم األصوات النطقي )١

علم األصوات الذي يعرف به األصوات اخلارجة من اآلالت 
امليكانيكية يف جهاز نطق اإلنسان، ويف نطقها وصنعها وقسم صوت 

  .اللغة مطابقا لنطقها وهي ترتبط بنظرية علوم اللغة
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27Masnur Muslich, Fonologi Bahasa Indonesia : Tinjauan Deskriptif Sistem 
Bunyi Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 2. 

28Marsono, Fonetik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 
hlm. 2-3. 
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عرف به صوت اللغة من جهة صوت 
وهي ترتبط . حتليله من تردد ارتعاده، وسعته وقوته وشدته

علم األصوات الذي يعرف به كيف استقبلت األذن على 
  .صوت اللغة كارتعاد اهلواء وهو داخل من أعصاب علم الطب

  :عن ثالثة أقسام من الفونيتيك األعاله

  

قبل االستمرار يف مفهوم علم األصوات أو الفونيتيك، وهذا أعضاء من 

 علم األصوات الفيزيائي )٢
عرف به صوت اللغة من جهة صوت علم األصوات الذي ي

حتليله من تردد ارتعاده، وسعته وقوته وشدته. فيزيائي
 .بفيزيائي يف خمترب الفونيتيكي

  علم األصوات السماعي )٣
علم األصوات الذي يعرف به كيف استقبلت األذن على 

صوت اللغة كارتعاد اهلواء وهو داخل من أعصاب علم الطب
عن ثالثة أقسام من الفونيتيك األعاله .١وهذه الصورة 

 
قبل االستمرار يف مفهوم علم األصوات أو الفونيتيك، وهذا أعضاء من 

  : جهاز نطق اإلنسان
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  .عن جهاز النطق يف اإلنسان. ٢الصورة 

  
من هذه الصورة أعضاء اجلهاز الصويت يف اإلنسان وهي الرئتان، واحلنجرة، 

أقصى احللق، ووسط احللق، وأدىن (ن املزمار، واحللق والوتران الصوتيان، ولسا
، واللسان، واللهاة، والطبق، والغار، واحلنك، وللثة، واألسنان، والشفتان، )احللق

   ٢٩.وجتويف الفم، وجتويف األنف
  ٣٠:وأما يف الكتاب اآلخر جهاز النطق كما يلي

 (bilabial)شفتان  .١
 )labio-dental(أسنان شفوية  .٢
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 .٩- ٨. ، ص)هـ١٤٢٨بدون ناشر، : بدون مكان(، دروس يف النظام الصويت اللغة العربيةرمحن، العبد  

30Masnur Muslich, Fonologi Bahasa Indonesia : Tinjauan Deskriptif Sistem 
Bunyi Bahasa Indonesia, hlm. 38. 
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 )dental(أسنان  .٣
 )alveolar(لثو  .٤
 )retrofleks(ارتداد  .٥
 )palato-alveolar(غار لثوية  .٦
 )palatal(غار  .٧
 )velar(طبق  .٨
 )uvular(هلو  .٩

 )faringal(حلق  .١٠
 )glotal(حنجرة  .١١

أصوات اللغة تنقسم إىل ثالثة أقسام هي األصوات الصامتة واألصوات 
وشرحها  ٣١.املتحركة واألصوات املشبهة الصامتة أو األصوات املشبهة املتحركة

  : كما يلي
 األصوات الصامتة .١

وهي . األصوات الصامتة حصلت جبوف الفم الضيق أو بغطاء الفم
من حيث نطقها تنقسم إىل . وال نوة املقطع عامة) sonorous(عدم اجلهر 

  ٣٢:تسعة أقسام وهي ما يلي
األصوات الصامتة اإلنفجارية اليت حصلت بتعوق كل سبيل   .أ 

عة مث يطلق اآلت نطقها فيه بعده اهلواء يف خمارج حريفها سر
 .حروفها، ت، ب، د، ض، ك، ق، ء

األصوات الصامتة املتصلة تتضمن كل األصوات الصامتة بدون   .ب 
األصوات الصامتة اإلنفجارية وهي األصوات الصامتة األنفية، 
واألصوات الصامتة اجلانبية، واألصوات الصامتة االحتكاكية، و 

صوات الصامتة املكررة، األصوات الصامتة املزجية، واأل
 .واألصوات الصامتة اجلارية
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األصوات الصامتة األنفية اليت حصلت بغطاء سبيل اهلواء من   .ج 
جوف الفم وتفتح سبيلها من جوف األنف، وحروفها ميم 

 .ونون
األصوات الصامتة اجلانبية حصلت بتعوق سبيل اهلواء حىت خيرج   .د 

 .من جانب اللسان، وحروفها الم
صامتة االحتكاكية اليت حصلت بضيق سبيل اهلواء األصوات ال  .ه 

حىت يعوق بعض سبيل اهلواء وحروفها ف، ث، ذ، د، ز، س، 
 .ص، ش، خ، غ، ه، ع، ح

األصوات الصامتة املزجية اليت حصلت بغطاء سبيل اهلواء على   .و 
 .أحد خمارج حروفها مصروفا وبعده يطلقها احتكاكية

فها بتكرار سرعة وهو األصوات الصامتة املكررة اليت تنطق حرو  .ز 
 .أسس النطق وحروفها راء

األصوات الصامتة اجلارية تتضمن األصوات الصامتة املتصلة بدون   .ح 
 .األصوات الصامتة االحتكاكية واألصوات الصامتة املزجية

األصوات الصامتة السوية هي األصوات الصامتة اليت متد يف   .ط 
 .نطقها

 
 األصوات املتحركة .٢

بفتح جوف الفم مطابقا جلنس صوت  األصوات املتحركة حصلت
ومن حيث . وهي جهر ونوة املقطع عامة، مها من صوت القطعي. نطقها

  ٣٣:جودة وكميتها تنقسم إىل سبعة أقسام، وهي ما يلي
األصوات املتحركة العلية والوطئية والوسطية مطابقا بعلية   .أ 

 i, a, e.ووطئية موقع اللسان حروفها يف اللغة اإلندونسية 
املتحركة األمامية واخللفية واإلقفالية مطابقا بأمامية  األصوات  .ب 

 .a, i, oوخلفية موقع اللسان حروفها يف اللغة اإلندونسية 
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األصوات املتحركة الكروية واألصوات املتحركة غري الكروية   .ج 
مطابقا بكروية الفم وغري كروية الفم حروفها يف اللغة 

 .i, oاإلندونيسية 
ة واألصوات املتحركة القصرية مطابقا األصوات املتحركة الطويل  .د 

 .بنطقها
األصوات املتحركة األنفية واألصوات املتحركة الفمية وهي   .ه 

خترج كل اهلواء من الفم وتغطاء جوف األنف يف نطقها، 
تتضمن األصوات املتحركة األمامية واخللفية، واألصوات 

، املتحركة اإلقفالية، واألصوات املتحركة الكروية وغري الكروية
 .واألصوات املتحركة الطويلة والقصرية

األصوات املتحركة األحادية واألصوات املتحركة الثنائية تتضمن   .و 
األصوات املتحركة األمامية واخللفية، واألصوات املتحركة 
اإلقفالية، واألصوات املتحركة الكروية وغري الكروية، 
واألصوات املتحركة الطويلة والقصرية، واألصوات املتحركة 

 .األنفية والفمية
 

 األصوات املشبهة الصامتة أو األصوات املشبهة املتحركة .٣
األصوات املشبهة الصامتة أو األصوات املشبهة املتحركة تدل على 

قد قال الفونيتيكيون إن . صفات األصوات الصامتة واألصوات املتحركة
نقل األصوات املشبهة املتحركة هي األصوات املتحركة اليت تقال بسرعة وت

على الرغم من ذلك فتعترب بأن املشبهة . إىل مكان النطق اآلخر بسرعة
املتحركة أفضل وظيفتها لتكون األصوات الصامتة ألا مدة الصوت فيها 

أو األصوات اليت وقعت بني األصوات  .)nucleus(كالنواة املقطع املفرد 
 ٣٤.ءاملشبهة الصامتة واألصوات املشبهة املتحركة وحروفها واو ويا

وبعد عرفنا ما هو جهاز نطق اإلنسان وأنواع أصوات اللغة اليت خيرج منها، 
والشرح التايل عن خمارج األصوات اللغة اإلندونيسية واللغة العربية ستبحث الباحثة 

 :يف جداويل اآلتية
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  خمارج األصوات اللغة اإلندونيسية .١
  ٣٥خمارج وصفات األصوات الصامتة اللغة اإلندونيسية. ١جدول 

  املخارج          

 

  الصفات

شفتاين
  

شفيت أسناين
  

بني أسناين
  

لثوي
  

لثوي غاري
  

غاري
طبقي  
هلايت  
  

أدىن احللق
وسط احللق  

أقصى احللق  
  

  شديدة

          p      t    c  k  مرقق  مهمموس

  جمهور
          b      d      g  مرقق

        j    q            مفخم

  رخوة
  مهمموس

  f  s  sy            h      مرقق

                        مفخم

  جمهور
                v    z    مرقق

                        مفخم

              m      n  ny  انفي  متوسطة

                l       جانيب

                r        مكرر

              w        y  لني
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  خمارج األصوات اللغة العربية .٢
  ٣٦خمارج وصفات األصوات الصامتة اللغة العربية. ٢جدوال 

  املخارج          
  

  الصفات

شفتاين
  

شفيت أسناين
  

بني أسناين
  

لثوي
  

لثوي غاري
  

غاري
طبقي  
هلايت  
  

أدىن احللق
وسط احللق  

أقصى احللق  
  

  شديدة
        ك      ت        مرقق  مهمموس

  ء
  جمهور

          ج    د      ب  مرقق
        ق        ط        مفخم

  رخوة
  مهمموس

  ه  ح          ش  س  ث  ف    مرقق
      خ          ص        مفخم

  جمهور
    ع            ز  ذ      مرقق
      غ          ض  ظ      مفخم

                ن      م  انفي  متوسطة
                ل        جانيب
                ر        مكرر
              ي        و  لني

  
وبعد معرفة عن مفهوم التدخل ومفهوم علم األصوات، فيعرف أيضا عن 

وعلى . عوامل اليت تؤثر التدخل يف عالقة بنجاح يف سرعة اكتساب اللغة الثانية
امل التعرض اللغة الثانية من حيث كمية التعرض سبيل املثال ال احلصر، هناك ع

وهناك شخصية املتعلم . وهناك عمر التعلم ومدى تأثري لغته الثانية. ونوعيته
. وهناك طريقة التعلم ودوافع املتعلم ومواقعه من اللغة الثانية. واستعداده اللغوي

تغذية الراجعة أي وهناك ال. وهناك كمية مرانه على اللغة الثانية ونوعية هذا املران
 ٣٧.التعزيز الذي يتلقاه املتعلم حملاوالته استخدام اللغة الثانية يف التعبري عن نفسه

  ٣٨:ويف الكتاب اآلخر، عوامله كما يلي
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 .٦٥. ، ص)الثنائية اللغوية(احلياة مع لغتني حممد علي اخلويل،  ٣٧

38Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoretik, hlm. 251-261. 

١٨ 



     

 

 الدافعية  .١
إن الدافعية هي مدى إحساس املتعلم الذي يسبب اهلمة القوة 

وكلما قوي  ٣٩.باحلاجة إىل تعلم الشيئ ما، وهو يف هذه احلالة اللغة الثانية
وميكن تقسيم . الدافع ودام، قوي االنتباه ودام، وزاد التعلم وأسرع

  ٤٠:الدافعية إىل ثالثة أنواع
مثل ذلك شخص يريد أن يتعلم اللغة الثانية : الدافعية النفعية )١

للحصول على وظيفة أو للبقاء يف وظيفة أو للنجاح يف امتحان أو 
وهذا .  مقرر  دراسيللحصول على قبول يف جامعة أو للنجاح يف

يعين أن رغبة هذا الشخص يف تعلم اللغة الثانية منبثقة من هدف 
فهو يريد اللغة . آينّ نفعي، وليست رغبة ثابتة متصلة باللغة ذاا

 .الثانية من أجل الوصول إىل هدف خاص مؤقت
مثال ذلك شخص يريد أن يتعلم اللغة الثانية من : الدافعية التكاملية )٢

 .راك الفعال يف حياة اتمع الذي يتكلم اللغة الثانيةأجل االشت
مثل ذلك شخص يريد أن يتعلم اللغة الثانية من : الدافعية االنتمائية )٣

إنه . أجل اإلحساس باالنتماء إىل اتمع الذي يتكلم اللغة الثانية
 .يريد االندماج الكامل يف هذا اتمع

 
 الدهر .٢

تؤثر كثريا للمتعلم يف اكتساب إن الدهر أو العمر العامل  الذي 
وقد كان من االقوال الشائعة يف هذا اال أن الطفل أقدر من . اللغة الثانية

   ٤١:البالغ على تعلم اللغة الثانية على أساس عدة افتراضات
عقل الطفل أكثر استعدادا من ناحية بيولوجية، فهو أطوع وأكثر  )١

 .مرونة
 .صية البالغ بشكل عامشخصية الطفل أميل إىل التقليد من شخ )٢
الطفل أجرأ من البالغ يف جتريب اللغة الثانية وعدم احلرج من  )٣

 .األخطاء اللغوية
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 .٧٧ .، ص)الثنائية اللغوية(احلياة مع لغتني حممد علي اخلويل،  
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سن الطفل يساعد املعلم على استخدام أساليب تعليمية أكثر تنويعا  )٤
 .وتشويقا من األساليب اليت ميكن اشتخدامها يف تعليم البالغ

 
 اللغة األوىل .٣

لغة الثانية، يأيت املتعلم ومعه اللغة هذا العامل حيدث عند تعلم ال
األوىل ومعه عادات لغوية معينة يف اجلوانب الصوتية والصرفية واملفرداتية 

فتؤثر اللغة األوىل يف تعلم اللغة الثانية تأثريا . والنحوية والداللية والثقافية
فحيثما تتشابه اللغة األوىل واللغة الثانية يكون . خيتلف من حالة إىل اخرى

، ويف هذه احلالة يسهل تعلم اللغة )positive transfer(االنتقال إجيابيا 
وحيثما ختتلف . األوىل تعلم اللغة الثانية، والنتيجة تسهيل وأداء صحيح

، )negative transfer(اللغة األوىل واللغة الثانية يكون االنتقال سليبا 
الثانية، وأخريا  وتكون النتيجة أن اللغة األوىل هنا أعاقت تعلم اللغة

   ٤٢.سيكون التدخل
وهناك دراسات دلت على أن إتقان الفرد للغته األوىل يسهل عليه 

ولقد تبني . تعلم اللغة الثانية، ألنه يكتسب خربة يف تعلم اللغة بشكل عام
أن األطفال الذين يتعلمون اللغة الثانية قبل إتقان اللغة األوىل يعانون مع 

وهلذا فإن . لثانية على السواء ويضعفون يف اللغتني معااللغة األوىل واللغة ا
تعليم اللغة الثانية بعد إتقان اللغة األوىل قرار يف صاحل اللغتني يف آن 

  ٤٣.واحد
 

 متثيل الشكلي .٤
هذا العامل يرتبط بنوع التعليم اللغة الثانية ويشمل متثيل الطبيعي 

ة طبيعيا بدون األساتيذ ومتثيل الطبيعي يطول يف بيئة العائل. ومتثيل الشكلي
وأما متثيل الشكلي يطول يف بيئة املدرسة شكليا مع األساتيذ . والعمد

وبالعمد وعدد من وسائل التعليم منه منهج التعليم وطريقة التعليم 
ومتثيل الشكلي له . واألساتيذ ووسائل التعليم ومواد الدراسية وغري ذلك
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ثانية ألن العوامل والعناصر اليت تأثري للسرعة والنجاح يف اكتساب اللغة ال
  ٤٤.استعدته املعلم وقامته بالعمد

 
 البيئة .٥

ألن يف حالة اللغة . نوع البيئة اللغة يهتم للمتعلم يف تعلم اللغة الثانية
األوىل تكون البيئة اللغوية منوذجية، إذ هي طبيعية مباشرة تطبق مبدأ هنا 

ة طبيعية إذا تعلم اللغة الثانية من ويف حالة اللغة الثانية قد تكون البيئ. واآلن
  ٤٥.الشارع واألقران أواصطناعية إذا تعلم اللغة الثانية يف غرفة الصف

 
 مفهوم القراءة ومهارا وكفاءا .٣

قراءة  هي نطق باملكتوب فيه أو القى النظر  -يقرأ -القراءة من الكلمة قرأ
صامتة أو (ب فيه أو القراءة نظر وفهم ما حيتوي على املكتو ٤٦.عليه وطالعة

واملهارة  ٤٨.والكفاءة هي حالة يكون ا الشيء مساويا لشيء آخر ٤٧).جهرية
ومهارة مبعىن حذق فهو –ومهارا  -ومهورا -مهرا -ميهر -من الكلمة مهر

أوال، تغيري الرموز املكتوبة إىل : ومهارة القراءة تتكون من تعرفني ٤٩.ماهر
والفرق بينهما إن الكفاءة القراءة احتمال  ٥٠.األصوات، وثانيا، فهم املادة املقروء

من الفرد يف نطق وفهم ما حيتوي على ما يكتوب فيه، وإن املهارة القراءة حذق 
  . الفرد يف نطق وفهم ما حيتوي على ما يكتوب فيه

القراءة مفتاح للمعرفة وأساس لكل عمالية تعليمية بل هي حاجة الزمة 
ي فهي تروي ظمأ القارئ وتنمي خربته وتزيد حلياة الفرد النامي واتمع الراق

متعته وتطلعه على أفكار اآلخرين وإنتاجهم الفكري إضافة إىل أا تنهض 
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فالقراءة إذن عملية يراد ا إجياد الصلة بني لغة . باتمع وتعمل على تنظيمه
  ٥١: الكالم والرموز املكتوبة وهذا يدل على أن للقراءة ثالثة عناصر هي

 لذهيناملعىن ا .١
 اللفظ الذي يؤديه .٢
 الرموز املكتوب .٣

  ٥٢:وأما أهداف من القراءة منه
 جودة النطق وحسن األداء ومتثيل املعىن  .١
كسب املهارات القرائية املختلفة كالسريعة، واالستقالل بالقراءة،  .٢

والقدرة على حتصيل املعىن، وإحسان الوقف عند اكتماله، ورد املقروء 
 .ذلك من مهاراتإىل أفكار أساسية، وما إىل 

 .تنمية امليل إىل القراءة .٣
 .الكسب اللغوي .٤
 .التدريب على التعبري الصحيح عن معىن ما يقرأ .٥
ويكون لكسب املعلومات أو لالنتفاع باملقروء يف احلياة العملية، : الفهم .٦

 .أو للمتعة والتسلية والتذوق، أو لنقد املوضوعات
  ٥٣:ها من الزوايا التاليةوأما بالنسبة ألنواع القراءة فيمكن النظر إلي

 من حيث التهيؤ الذهين للقارئ  .أ 
 قراءة للدارس .١
 قراءة لالستمتاع .٢

 
 من حيث أغراض القارئ  .ب 

 القراءة السريعة العاجلة .١
 قراءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع .٢
 القراءة التحصيلية .٣
 قراءة جلمع املعلومات .٤
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 .٥٦. ص ،طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديثحسني رأضي عبد الرمحن، ٥٢

 .٥٧. ، صة من منظور تربوي حديثطرق تدريس اللغة العربيحسني رأضي عبد الرمحن،  ٥٣
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 قراءة للمتعة األدبية .٥
 القراءة النقدية التحليلية .٦

 الشكل والوسيلة يف تلقيها ومزوالتهامن حيث   .ج 
وهي القراءة اليت تعتمد على اإلدراك البصري : القراءة الصامتة .١

القراءة الصامتة  ٥٤.الذي يترجم إىل وعي ذهين مباشرة دون نطق
هي أكرب األهداف يف تعليم اللغة، ألا حتدث وعيا ذهنيا تركيزا 

دي القارئ وهي تستر عيوب النطق ل ٥٥.على حمتويات القراءة
الذي يعاين من مشكالت خلقية يف اللسان وتعفيه من عناء 
احلرج أمام اآلخرين وهذه مزية ال يستهان بقيمتها النفسية كما 

 .أن القراءة الصامتة تساعد على بناء الثقة بالنفس
وهي حتويل الرموز الكتابية إىل رموز صوتية عن : القراءة اجلهرية .٢

واهلدف منها ليعرف  ٥٦.الفهمطريق النطق مع حسن األداء و
مهارة القراءة القارئ من ناحية اخراج احلروف من خمارجها 
الصحيحة، والنطق نطقا سليما بالكلمات واجلمل والتراكيب مع 
حسن التلفظ دون مد زائد، ومراعاة عالمات الترقيم مبا ترشد 

وهي هلا جوانب إجيابية من  ٥٧.إليه من كيفية األداء والوقف
النفسية واإلجتماعية، فهي تريب القارئ على عدم اخلجل الناحية 

 ٥٨. واخلوف، وتغرس فيه اجلرأة والقدرة على مواجهة اآلخرين
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(Jogjakarta: Diva Press, 2012), hlm.114. 
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 الدراسات السابقة  . ب
وبعد مطالعة البحث العلمي، وجدت الباحثة الدراسات السابقة ما تتعلق 

  :مبوضوع هذا البحث منها
أثر اللغة السنداوية يف : "ضوعم، حتت املو ٢٠٠٨عام ) ٠٣١١١٢٩٧(نور عيين  .١

دراسة (قراءة القرآن عند الطالبات معهد املنور كربياك سيوون بنتول جبوكجاكرتا 
، هذا البحث يبجث يف أثر اللغة السنداوية يف قراءة القرآن عند )"حتليلية فونولوجية

 الطالبات معهد املنور كربياك سيوون بنتول جبوكجاكرتا، ونتيجة من هذا البحث
هي وجدت الباحثة أشكال الفونيتيكية اللغة العربية اليت تتغري بسب آثر اللغة 

  ٥٩.السنداوية وعواملها يف قراءة القرآن
التحليل التقابلي بني "م، حتت املوضوع ٢٠١٢عام ) ٠٨٤٢٠٠٥٩(أتني نورينتني  .٢

يبحث  ، هذا البحث"فونيم اللغة العربية والسنداوية وتضمينها يف تعليم اللغة العربية
يف الصوائت والصوامت يف اللغة العربية والسنداوية ويهدف إىل وصفهما وحتليل 

ونتيجة من هذا . املتشابه واختالفهما وتعريف تضمينها يف تعليم اللغة العربية
البحث هي أن الصوائت يف اللغة العربية ستة، ثالث منها قصرية وأخرى طويلة، 

وتضامن من هذا التحليل يف . صوائت الطويلةوأما يف اللغة السنداوية مل يوجد ال
تعليم اللغة العربية منها استعمال اللغة األم كوسيط يف تعليم اللغة العربية، ترتيب 
مادة التعليمية بناء على مقابلة اللغة العربية واللغة األم، على املعلم أن يدرب 

 ٦٠.األصوات اليت ال توجد يف لغة الدارس بالتدريبات املكثفة
االرتباط بني القدرة "م، حتت املوضوع  ٢٠٠٩عام ) ٣١٠٢٢٧٢( احلاكم أمري .٣

على قراءة اللغة العربية وفهم مادة درس القرآن واحلديث لدي التالميذ يف الصف 
، هذا البحث يبحث يف "الثاين باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كراجنوين دماك

بية وفهم مادة درس القرآن واحلديث لدي االرتباط بني القدرة على قراءة اللغة العر
. التالميذ يف الصف الثاين باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كراجنوين دمك

ونتيجة من هذا البحث هي إن قدرة التالميذ على قراءة اللغة العربية بتقدير جيد، 
                                                           

٥٩
أثر اللغة السندوية يف قراءة القرآن عند الطالبات معهد املنور كربياك ،  نور عيين رسالة املاجستري القى قد القى 

ا جبامعة اإلسالمية واحلكومية سونان كايل ، يف قسم اللغة العربية وآد)دراسة حتليلية فونولوجية(سيوون بنتول جبوكجاكرتا 
 .م ٢٠٠٨جوكا جوكجا كرتا،

٦٠
التحليل التقابلي بني فونيم اللغة العربية والسندوية وتضمينها يف تعليم ، أتني نورينتني رسالة املاجستري القى قد القى 
 .م٢٠١٢كايل جوكا جوكجا كرتا، ، يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية واحلكومية سونان اللغة العربية

٢٤ 



     

 

رس وإن قدرة التالميذ على فهم مادة د. ٧٤،٥٠ألن القيمة املتوسطة احملصولة 
وال يوجد . ٧٩،٤٦القرآن واحلديث بتقدير جيد، ألن القيمة املتوسطة احملصولة 

االرتباط بني القدرة على القراءة يف اللغة العربية والقدرة فهم مادة درس القرآن 
واحلديث لدي التالميذ يف الصف الثاين باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

    ٦١.كراجنوين دماك
ثون السابقون يف مسألة التدخل اللغوي وال سيما يف جمال علم قد حبث الباح

األصوات وهو الفونيتيك والفونيم بني اللغة العربية والسندوية وقدرة القراءة اللغة 
ولذا، . العربية، ولكن مل يبحث يف التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية

التدخل الصويت من اللغة  ي يركّز علىهذا البحث خيتلف بالبحث السابق، الذ
اإلندونيسية يف اللغة العربية منظورا من كفاءة القراءة لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي 

  .جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج
  

 اإلطار الفكري  . ج
لقد كتب يف خلفية املسألة أن البحث تركّز على التدخل الصويت من اللغة 

يف اللغة العربية واملدعى عليه من هذا البحث هو الطلبة من قسم االقتصاد  اإلندونيسية
اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية 

كما كتب يف خلفية البحث أن الطلبة من قسم االقتصاد اإلسالمي . احلكومية مسارنج
  .يسمى التدخل الصويتتتدخل اللغة العربية يف نطق حروفها أو 

أما بالنسبة التدخلَ اللغوي هو األخطاء يف استخدام اللغة األجنبية بسبب تأثري 
وأما الصويت أو علم األصوات هي وظيفته دراسة الصوت اللغوي اإلنساين . اللغة األم

ة لذا، التدخل الصويت من اللغ  .لذاته بصرف النظر عن وظيفته اليت يؤديها يف لغة معينة

اإلندونيسية يف اللغة العربية هو األخطاء يف استخدام صوت اللغة العربية بسبب تأثري 
اللغة اإلندونيسية، ألنها اللغة األقوى لدي فرد ما، فسوف يهيمن عليها حينما يستخدم 

/ wha/ينطق بـ/ و/وحرف / ك/ينطَق بـ/ ح/ومثال ذلك حرف . اللغة العربية
                                                           

٦١
أمري احلاكم، االرتباط بني القدرة على قراءة اللغة العربية وفهم مادة درس القرآن  رسالة املاجستري القى قد القى 

معة واحلديث لدي التالميذ يف الصف الثاين باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كراجنوين دماك، يف قسم تعليم اللغة العربية جبا
 .م٢٠٠٩وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج، 
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وغري / اكد/يف سورة اإلخالص ينطق ب/ أحد/لمة ، ك)أكثر من التفخيم صوتا(
  .ذلك

وبالتايل فإن اهلدف الرئيسي يف هذا البحث هو تريد الباحثة ملعرفة وصفية 
. التدخل الصويت وعوامله وتضمينه يف تعليم اللغة العربية وال سيما يف أداء القراءة

  .وسوى ذلك ملعرفة كيفية التصغري التدخل الصويت
ت من املشكلة أعاله، فالباحثة قامت بالبحوث بطرق مجع ملعرفة اإلجابا

وبعد مجع . الببيانات متنوعة، منها طريقة املقابلة وطريقة املشاهدة وطريقة التوثيق
  . البيانات مث حتليلها واخلطوة النهاية استخالص نتيجة البحث

____________________  
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  الباب الثالث
  منهج البحث

  
شرحت الباحثة النظريات عن التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة  وبعد

العربية يف الباب الثاين، فهذا الباب ستبحث الباحثة يف مناهج اليت استخدمتها يف مجع 
وفيه أحباث وهي نوع البحث والوقت واملكان جلمع البيانات ومصادر . البيانات وحتليلها

  .وطريقة حتليلها اله وطريقة مجع البيانات واختبار صحة البياناتالبيانات وبؤرة البحث وجم
  :وأما مناهج البحث اليت استخدمتها الباحثة فهي كما يلي

 نوع البحث  .أ 
وهو البحث الذي يصف وحيلل املظهر واحلادثة هذا البحث  حبث نوعي 

 ٦٢.والنشاط اإلجتماعي والسلوك واإلعتقاد والرأي والفكر فرديا كان أم مجاعيا
وهذا . حبث نوعي ميداين، وحبث نوعي مكتيب: والبحث النوعي ينقسم إىل قسمني

واملراد ببحث ميداين أن دراسة عميقية باستخدام طريقة . البحث حبث نوعي ميداين
وأما صفته البحث النوعي ٦٣.مجع البيانات مباشرة من اإلنسان يف البيئة الطبيعية له

واهلدف منه للوصف حالة احلقيقي . الة حالياالوصفي الذي يبحث مجيع املوضوع يف ح
والتصميم من هذا البحث النوعي هو . املوضوع يف ميدان البحث منظمة وواقعية

الدراسة احلالة، والذي اختلفتها من التصميم اآلخر ألا يصف وحيلل نظام املعينة فائقا 
  ٦٤.مثله الفرد أو الربنامج الواحد أو الواقعة أو اجلماعة

  
 واملكان جلمع البياناتالوقت   .ب 

ومن املعلوم البحث . الوقت البحث زمان الذي حتتاجه الباحثة جلمع البيانات
النوعي حيتاج زمانا طويال جلمع البيانات، ولكنه يعلق على وجود مصادر البيانات وهدف 

واملكان البحث مكان الذي  ٦٥.البحث وجماله وكيف تراقب الباحثة وقتا يوميا أو أسبوعيا

                                                           
62Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya Offset, 2010), hlm 60. 

63Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 61-62. 
64Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitaif dan kualitatif serta Kombinasinya 

dalam Penelitian Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 55. 
65Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 37. 
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يف هذا البحث تريد الباحثة أن تعمل حبثا نوعيا يف طلبة و. دمه الباحثة جلمع البياناتتستخ
املستوى األول من قسم االقتصاد اإلسالمي جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 

يوليو  ١٥وينتهي يف التاريخ  ٢٠١٤يونيو  ١٠أما وقت البحث فهو يف التاريخ، . مسارنج
٢٠١٤.  
 

 اتمصادر البياني  .ج 
أن  Arikuntoعند  ٦٦.البيانات هي نتائج املشاهدة اليت تتكون من األشياء احمللّلة

  ٦٧ :مصادر البيانات ثالثة انواع
هو مصادر البيانات اليت تستطيع أن تعطي البيانات ) person(اإلنسان   .أ 

كاألجوبة الشفوية والتحريرية، ومصدر اإلنسان يف هذا البحث هو احملاضر اللغة 
 .لبتهالعربية وط

هو مصادر البيانات اليت تتقدم األحوال كاألحوال اجلمودية ) place(املكان   .ب 
 .واملتحركة، ومصدر املكان يف هذا البحث هو غرفة الفصل وبيت احملاضر

هو مصادر البيانات اليت تتقدم عالمات كاحلرف أو الرقم أو ) paper(الورق   .ج 
هو نتائج البحث السابقة  الصورة أو عالمة أخرى، ومصدر الورق يف هذا البحث

 .والوثائق وكذلك الكتب املتعلقة به
وفقا لنظرية البحث النوعي، جتيب على الباحثة أن جتمع البيانات كامال لكي 

وأما مصادر البيانات تنقسم إىل نوعني مها املصدر األساسي . حتقق أهداف البحث
شكل اللفظي واإلمياءات يتكون املصدر األساسي من البيانات يف ال. واملصدر الثانوي

واملصدر الثانوي هو البيانات اليت حتصل . أو السلوك اليت يعملها الشخص بالصدق
عليها الباحثة من الوثائق املكتوبة مثل اجلداول واملالحظات، والرسالة القصرية، وغري 
ذالك؛ والصور؛ واألفالم؛ وتسجيالت الفيديو؛ واألشياء األخرى اليت متكن املصدر 

   ٦٨.اسياألس

                                                           
66Barbara Johnstone, Qualitative Methods in Sociolinguistics, (New York: 

Oxford University Press, Inc., 2000), p. 22. 

67Yunita Rahmawati, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2011), hlm. 81. 

68Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Tindakan Praktik, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22. 
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وفقا للنظرية السابقة، أن املصادر األساسية يف هذا البحث هي وصفية عن أداء 
القراءة لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة 

وكذلك  ٢٠١٤/٢٠١٣وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج للعام الدراسي 
أما املصادر الثانوية فيه هي نتائج البحث . ري ذلكاحملاضر اللغة العربية وطلبته وغ

 .السابقة والوثائق وكذلك الكتب املتعلقة به
  

 بؤرة البحث  .د 
بؤرة البحث تدل على العارض والوصفي واحلايل اليت تظهر يف كل فردها 

ومعناها حتديد جمال املسئلة يف . وحدد البحث بالبؤرة تناسب خبلفية املسئلة. خمتلفة

الخيرج البحث عن املوضوع ينبغي للباحثة أن حتدد بؤرة البحث وجماله  ولذا،.البحث
وأما بؤرة البحث فيه هي التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية . قاصرا

منظور من أداء القراءة لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي يف كلية االقتصاد واألعمال 
  .سالمية احلكومية مسارنجاإلسالمية جبامعة وايل سوجنو اإل

 
 طريقة مجع البيانات  .ه 

. طريقة مجع البيانات هي ج منتظم لنيل البيانات اليت حتتاج إليها الباحثة
وأما الطرائق اليت استخدمتها الباحثة لنيل البيانات يف هذا البحث فهي طرائق 

طرائق لعدة وهذه ال. النوعية منها طريقة املشاهدة وطريقة املقابلة وطريقة التوثيق
األوىل، تناسبت أساليب النوعية أكثر سهولة عندما تواجه مع مجع : االعتبارات

الثانية، وهذه الطريقة يعرض مباشرة على العالقة بني الباحثة واملدعى . احلقيقة
الثالثة، وهذا األسلوب هو أكثر حساسية وأكثر قدرة على التكيف مع الكثري . عليه

 :كما يلي تفصيلها ٦٩.لى أمناط القيم الواجهتهامن شحذ تأثري املشتركة ع
  
  
  
  

                                                           
69Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 9-10. 
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 طريقة املشاهدة )١
وهي شاكلة الطريقة مجع البيانات بطريق املراقبة إىل عمليات 

أو الطريقة تقوم ا الباحثة مبشاهدة إىل املدعى عليه مباشرة أو  ٧٠.املباشرة
ة هي وفقت الباحثة بالتعريفني السابقني، الطريقة املشاهد  ٧١.غري مباشرة

الطريقة اليت يقوم ا مشاهد على سبيل استعمال السمع واألبصر ملشاهدة 
  .املدعى عليه معينة إما مباشرة أو غري مباشرة

وهذه الطريقة اليت استخدمتها الباحثة الكتساب البيانات من حالة 
البيئة ووصفية أداء القراءة من طلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد 

ل اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج واألعما
  .كدليل املشاهدة كما امللحق

 
 طريقة املقابلة )٢

وهي طريقة مجع البيانات حمتاجة إىل املواصالت املباشرة بني الباحثة 
 ٧٢.واملدعى عليه، وهي احملاورة اليت يعمل املقابل لنيل البيانات من املقابل

بتقدمي األسئلة واألجوبة مباشرة كانت أوغري مباشرة  أو هي مجع البيانات
قبل املقابلة، تقوم الباحثة باستعداد وسيلة املقابلة اليت . من مصادر البيانات
وهذا الدليل حيتوي عدة من األسئلة اليت جيب عليها . مسيتها دليل املقابلة

  .املقابل
نيل البيانات عن واجتهت الباحثة هذه الطريقة إىل حماضر اللغة العربية ل

وأما دليل املقابلة إىل . طلبته ملعرفة وصفية األداء يف قراءة النصوص العربية
  :حماضر اللغة العربية منه

كيف كفاءة القراءة لدي الطلبة من قسم االقتصاد اإلسالمي يف كلية   .أ 
االقتصاد واألعمال اإلسالمية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 

 مسارنج؟
 ود املقياس اخلاص ليقوم كفاءة قراءة الطلبة؟ هل موج  .ب 
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هل موجود التدخل الصويت الذي حيدث على طلبة من قسم االقتصاد   .ج 
 اإلسالمي عندما تقرئون النصوص العربية؟

لتصغر التدخل الصويت الذي ) احملاضر(ما حماولتك ) لو موجود(  .د 
 حيدث؟

م ما رأيك عن التدخل الصويت الذي حيدث على الطلبة من قس  .ه 
 االقتصاد اإلسالمي سيؤثر على فهم لآلخر؟

  
 طريقة التوثيق )٣

وهي طريقة مجع البيانات بتجميع وحتليل الوثائق إما املكتوبة أو 
وهي تقرير مكتوب عن احلادثة اليت تدل على  ٧٣.الصورة أو اإللكترونية

 ٧٤.البيانات والتفكري عنها ويكتبها القائم به بالقصد حلفذها وإليصاهلا
ريقة اليت استخدمتها الباحثة جلمع البيانات عن قائمة الطلبة من وهذه الط

قسم االقتصاد اإلسالمي يف كلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية جبامعة وايل 
سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج واملعلومات األخرى كاجلدول عن 

  .أصوات اللغة اإلندونيسية واللغة العربية
 

 اختبار صحة البيانات  .و 
اختبار صحة البيانات يبني رتبة وضوح الواقعة من إنتاج البحوث إن 

ويف البحوث النوعي بني الباحثة واملشتركات هلا اإلتفاقية يف وصف . بالواقعية
وأن اختبار صحة البيانات ال بد  ٧٥.الواقع بنوع اخلاص إستنتاج املعىن من الواقعية

  ٧٦:حتقيق احلالت األتية
 عرض القيمة احلقيقية .١
 ألساس لتطبيق يف هذه احلاالتعال ا .٢
 .جوز خارج املقررات عن تعارض إجراءها وحياد اإلكتشاف ومقرراا .٣
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وطريقة اإلستفهام تستند . وتعيني صحة البيانات حيتاج إىل طريقة اإلستفهام
هناك أربعة املقايس يف اختبار صحة البيانات فهي درجة . إىل عدة املقياس اخلاص

ودرجة  (transferability)ودرجة قابلية النقل  (credibility)املصداقية 
   ٧٧.(confirmability)ودرجة احلقوق  (dependability)املوثوقية 

وظيفتها تقوم باستفهام  (credibility)املقياس األول، درجة املصداقية 
حبيث درجة مصداقية اإلكتشاف ويتظاهرها صدقا على واقع املضاعف اليت تبحثه 

وظيفتها امجال  (transferability)س الثاين، درجة قابلية النقل واملقيا. الباحثة
واملقياس الثالث، درجة املوثوقية . اإلكتشاف هل هذه البحث نفاذ للسكاين أم ال

(dependability) فهي درجة اليت تتم الباحثة باستعراض البحث تكرارا .
انات املوضوعية لتحقيق البي (confirmability)واملقياس الرابع، درجة احلقوق 

  ٧٨.وغري املوضوعية
أما اختبار صحة البيانات . ومن هذه اربعة املقايس حتقق بعدة االختبارات

  :يف هذا البحث فهو
 تثليث  )١

فهو طريقة اختبار صحة البيانات باستعمال الشيء اآلخر مثله املصدر 
ويف هذا البحث، استخدمت الباحثة تثليث الطريقة  ٧٩.والطريقة والنظرية

. يل مراجعة درجة املصداقية إلكتشاف البحث بعدة طريقة مجع البياناتبسب
البيانات اليت مجعتها الباحثة بطريقة املشاهدة واملقابلة والتوثيقية : وأما خطوا

مث قارنت الباحثة البيانات من طريقة واحدة إىل األخرى الكتساب اتفاق 
يف اللغة العربية منظور من البيانات عن التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية 

أداء القراءة لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال 
اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج، مثله البيانات 
اليت اكتسبتها الباحثة بطريقة املشاهدة قد قارنتها بالبيانات من طريقة التوثيق 

لقة بالتدخل الصويت ونطق أصوات اللغة العربية صحيحا، وهي النظريات املتع
والبيانات من طريقة املقابلة قارنتها الباحثة بالبيانات من . ملعرفة التدخل
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طريقة التوثيق وطريقة املشاهدة لنيل اليانات عن عوامل اليت تؤثر التدخل 
  .الصويت لكي يستطيع أن تصغريه

  
  حتليل احلال السليب )٢

اليت قامتها الباحثة بسبيل مجع النموذج واحلال الذي غري وهو الطريقة 
مناسب بالنماط واتجاه املعلومات اليت مجعتها الباحثة واستخدامها كاملادة 

ويف هذا البحث، استخدمت الباحثة هذه الطريقة الختبارة صحة  ٨٠.املقارنة
لعربية البيانات عن أحوال التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة ا

الذي حيدث على الطلبة من قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد 
واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج، 
بسبيل مجعتها الباحثة النموذج كالكليمات اليت نطقها طلبة قسم االقتصاد 

الباحثة  قرنتهاإلسالمي من أداء قراءة النصوص العربية، مث هذا النموذج 
  .باملعلومات والنظريات يف الباب السابقة

  
 طريقة حتليل البيانات  .ز 

للحصول إىل نتائج البحث الكاملة، حتتاج  الباحثة الطريقة الصحيحة يف 
وطريقة حتليل البيانات فهي عملية تنظيم ترتيب البيانات املتنوعة، . حتليل البيانات

شاء الرتبة أو الفصيلة أي تصنيف أنواع إنشاء التنظيم إىل تصميم املباحث، وإن
وإنشاء فك أساسي، حىت تشري العملية إىل  (categorization)البيانيات 

وهذه العملية تبدأ مبطالعة البيانات اليت توجد من مصادر بواسطة  ٨١.موضوع
 .املقابلة واملشاهدة والتوثيقية

حث فهو طريقة وأما طريقة حتليل البيانات املستخدمة الباحثة يف هذا الب
حتليل البيانات النوعية الوصفية، وهي طريقة حتليل البيانات اليت تستخدم الكلمات 

تقوم هذه الطريقة لوجود املعىن و عالقة البيانات بعضها بعضا . يف اجلملة املوسعة
  ٨٢.يف حاهلا كامال
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 Lexy بالنسبة إىل تعريف عملية حتليل البيانات السابق، وبالنسبة إىل نظرية

J. Moleong  ٨٣:أن خطوة يف حتليل البيانات فهي كما يلي  
العملية األوىل، بعد اية مجع البيانات هي تنظيمها إيل اآلحاد البيانات 

ومجعت الباحثة مجيعهم من نتائج . (categorization)وتنسيقها أو ترميزها 
  . واحدا إمجاالاملقابلة ونتائج املشاهدة ونتائج التوثيقية، حىت صارت البيانات بيانا 

وتنقسم البيانات . والعملية الثانية، تصنيف أنواع البيانات بالنسبة إىل رتبتها
وللمشكالت لغوية تتكون . املشكالت لغوية واملشكالت غري اللغوية: إىل قسمني

وللمشكالت غري اللغوية تتكون من جهة . من ناحية حروفها ونطقها وغري ذلك
  .التعليم أو الثقافة أو غري ذلكاملتعلم أو املعلم أو طريقة 

والعملية الثالثة، فهي حبث عن نظرية جديدة من البيانات على سبيل 
وهذه العملية تؤخذ . استخالص، يعين االنتقال من املعلومات اخلاصة إىل العامة

  .بعد العمليتني السابقني
اط وباإلضافة إىل عملية حتليل البيانات يف هذا البحث تعملها الباحثة بنش

  ٨٤:كما يلي
 اختزال البيانات  )١

وهو عملية اختيار وتبسيط والتركيز وحتويل البيانات اخلام إىل حقل 
وهو األنشطة يف اختزال مجيع البيانات اليت تناهلا الباحثة من .  املالحظات

يف هذه األنشطة، تعانق الباحثة مجيع البيانات . املقابلة واملشاهدة وغري ذلك
  . كيزها على البيانات املهمةإىل رسالة منظمة وتر

يف هذا البحث كانت البيانات ستختزل هي البيانات اليت تناهلا 
  .الباحثة من حماضر اللغة العربية وطلبته عن أداء القراءة
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 عرض البيانات )٢
وهو وسيلة لترتيب البيانات يف املنظمة اليت تسهل لصنع 

ة بشكل الوصفية واملنظمة وهو األنشطة لترتيب البيانات املهم. االستنتاجات
  .لتسهل الباحثة يف تركيز املوضوع وإعطاء املعىن

يف هذا البحث، كانت البيانات املقدمة هي البيانات املقترنة بالتدخل 
  :الصويت اللغة اإلندونيسية واللغة العربية، مثل

 . أداء القراءة للطلبة من قسم االقتصاد اإلسالمي  .أ 
أسباب أو عوامل اليت تؤثر التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف   .ب 

 .اللغة العربية
  

 إثبات البيانات )٣
. وهو أنشطة البحوث املعىن من البيانات اليت مجعتها الباحثة حمتاطا

وهذه األنشطة تقوم الباحثة بسبيل البحوث النمط واملوضوع والشاكل 
وإنتاج من هذه األنشطة فسوف . ذلك واالرتباط والعوامل اليت تؤثرها وغري

وصفها يف هذا البحث هي صورة التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف 
اللغة العربية منظور من أداء القراءة للطلبة من قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية 
االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 

  .مسارنج
  
  

____________________  
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  الباب الرابع
  نتائج البحث

الدراسة احلالة يف أداء القراءة (حتليل التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية (
لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو 

  ))اإلسالمية احلكومية مسارنج
  

باب يقدم نتيجة البحث عن وصفية التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف هذا ال
اللغة العربية الذي حيدث على الطلبة من قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال 

وجائت . اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج منظور من أداء قراءا
يانات عنه اليت حتتوي على توصيف البيانات املتعلق بالتدخل الصويت الذي الباحثة بتقدمي الب

حيدث على طلبة قسم االقتصاد اإلسالمي، مث تقدمت الباحثة حتليله يف آخر هذا الباب، وهي 
  :كما يلي

 توصيف البيانات  .أ 
البيانات املتعلقة بالتدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية الذي 

ث على طلبة قسم االقتصاد اإلسالمي مجعتها الباحثة بثالثة الطرائق، وشرحت حيد
فلذا، يف هذا الباب ستبحث الباحثة يف وصفية . ثالثة الطرائق يف الباب السابق

البيانات اليت مجعتها الباحثة ذه الطرائق وهي الطريقة املشاهدة والطريقة املقابلة 
ت اليت تتعلق بالتدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف وأما البيانا. والطريقة التوثيقية

اللغة العربية الذي حيدث على الطلبة من قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد 
الوصفية : واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج منها

ل اليت تؤثر التدخل الصويت، عن أداء القراءة طلبة قسم االقتصاد اإلسالمي، وعوام
  .واحملاولة لتصغري التدخل الصويت

الوصفية عن أداء القراءة لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد  .١
 .واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج

القراءة وهي واحدة من مهارات اللغة املتعلقة بصوت اللغة أو علم 
فلذا، اختارت الباحثة أداء . ألصوات أو الفونيتيك خبالف الكالم واإلستماعا

القراءة لدي الطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال 
اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج لتعرف موجود 
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بناء على ما . أم الالتدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية 
مجعتها الباحثة من البيانات فالوصفية عن أداء الطلبة يف قراءة اللغة العربية 

  :وهي كما يلي
   زهراء نور عليا:     إسم )١

  ١٣٢٤١١٠٦٨:   رقم الطلبة
جملّد األول، يف " زاد النجاح"كتاب اللغة العربية مبوضوع :   املادة

  ٣٥: صفحة 
  يف املصرف

  املصرف؟ لو مسحت، أين:   كمال 
  يف هذا الشارع إىل اليسار:   عامر

  ما اسم هذا الشارع؟:   كمال
  هذا الشارع محد الكبري:   عامر

  من فضلك، مىت يفتح املصرف:   كمال
  أظن أنه يفتح يف الساعة الثامنة صباحا:   عامر

يأخذ كمال رقما، وجيلس على الكرسي، حىت يظهر رقمه على اللوحة 
  اإللكترونية

  حبا بك، أي خدمة؟مر:   املوظف
  أريد أن أفتح حسابا:   كمال

  أتريد حساب التوفري أم حساب اجلاري؟:   املوظف
  أريد حسابا جاريا:   كمال

  ما املبلغ الذي تريد إيداعه يف حسابك؟:   املوظف
  عشرون ألف ريال:   كمال

  من فضلك، أعطين بطاقتك الشخصية:   املوظف
  ٨٥تفضل هذه هي البطاقة:   كمال

 
 

                                                           
٨٥

 .٣٥. ص األويل، جملد ،)٢٠١٣ سوجنو، وايل مطبعة: مسارانج( ،النجاح زاد وآخرون، عزيز الدين فخر 

٣٧ 



 

وصفية احلصول على أداء قراءة زهراء نور عليا من . ١ل وهذا جدو
  : احلوار األعلى وهي كما يلي

  تقرائه  الكلمة
  التدخل الصويت  صوت اللغة

موجود أم غري (
  )موجود

اللغة 
  العربية

اللغة 
  اإلندونيسية

  موجود ṣ  /s  س/ ص   املسرف  املصرف
  موجود s / sy  س/ ش   السارع  الشارع

  موجود  / a‘   أ/ ع   آمر  عامر
  موجود d / ḍ  د/ ض   فدلك  فضلك

ز/ ظ   أزنّ  أظن  z / ẓ موجود  
  موجود s / ṡ  س/ ث   السامنة  الثامنة

  غري موجود q  ق   رقم  رقم
  موجود d / ż  د/ ذ   يأخد  يأخذ
  موجود t / ṭ  ت/ ط  أعتين  أعطين

  موجود ḥ / kh  ح/ خ   الشحصية  الشخصية
 
 سيت مزدلفة:     إسم )٢

  ١٣٢٤١١١١٢:   رقم الطلبة
جملّد األول، يف " زاد النجاح"كتاب اللغة العربية مبوضوع :   املادة

  ٣٥: صفحة 
  يف املصرف

  لو مسحت، أين املصرف؟:   كمال 
  يف هذا الشارع إىل اليسار:   عامر

  ما اسم هذا الشارع؟:   كمال
  هذا الشارع محد الكبري:   عامر

  من فضلك، مىت يفتح املصرف:   كمال
  أنه يفتح يف الساعة الثامنة صباحا أظن:   عامر

٣٨ 



     

 

يأخذ كمال رقما، وجيلس على الكرسي، حىت يظهر رقمه على اللوحة 
  اإللكترونية

  مرحبا بك، أي خدمة؟:   املوظف
  أريد أن أفتح حسابا:   كمال

  أتريد حساب التوفري أم حساب اجلاري؟:   املوظف
  أريد حسابا جاريا:   كمال

  إيداعه يف حسابك؟ ما املبلغ الذي تريد:   املوظف
  عشرون ألف ريال:   كمال

  من فضلك، أعطين بطاقتك الشخصية:   املوظف
  ٨٦تفضل هذه هي البطاقة:   كمال

وصفية احلصول على أداء قراءة سيت مزدلفة من . ٢وهذا جدول 
  : احلوار األعلى وهي كما يلي

  تقرائه  الكلمة
  التدخل الصويت  صوت اللغة

موجود أم غري (
  )موجود

غة الل
  العربية

اللغة 
  اإلندونيسية

  موجود ṣ  /s  س/ ص   املسرف  املصرف
  موجود s / sy  س/ ش  السارع  الشارع

  غري موجود ‘   ع  عامر  عامر
  موجود d / ḍ  د/ ض   فدلك  فضلك

أظن  ظ  أظن  ẓ غري موجود  
  موجود s / ṡ  س/ ث   الثامنة  الثامنة

  موجود k / q  ك/ ق   ركم  رقم
  موجود d / ż  د/ ذ   يأخد  يأخذ
  موجود t / ṭ  ت/ ط  أعتين  أعطين

  غري موجود kh  خ  الشخصية  الشخصية
  
  

                                                           
٨٦

 .٣٥. ص ،النجاح زاد وآخرون، عزيز الدين فخر 

٣٩ 



 

 سيسكا سفيت أجنارين:     إسم )٣
  ١٣٢٤١١١٣٤:   رقم الطلبة

جملّد األول، يف " زاد النجاح"كتاب اللغة العربية مبوضوع :   املادة
  ٧٥: صفحة 

 بودي يف املطعم
  أهال وسهال، مساء اخلري، أية خدمة؟:   فاطمة
أنا جوعان، أقراء ما . هات قائمة الطعام من فضلك. مساء النور:   بودي

  .عندك من أكالت
تفضل، هنا قائمة، عندنا مأكوالت شرقية خمتلفة وأيضا مأكوالت :   فاطمة

  .أوروبية
  .وماذا أشرب؟ أنا عطشان:   بودي
  .عندنا عصري وماء معدينّ، بغاز وبدون غازٍ وبِيسبِسي:   فاطمة
  وما هذه األكالت؟. ب ماء معدنيا بدون غازأشر:   بودي
  .هي أكالت شرقية أي عربية، وبينها أكالت حارة جدا:   فاطمة
هات هذه الوجبة مع الرز واللحم والدجاج واخلضروات :   بودي

  هل هذه األكالت حارة؟. والسلطات
  ال، هي عادية، وكيف بالنسبة للمقبِّالت والشرقية؟:   فاطمة
ما هي . املقبالت فكرة جيدة. ة يف هذا الطقس احلارال اكل شرب:   بودي

  هذه املقبالت؟
عندنا مقبالت كثرية جدا، مثال حلوم خمتلفة ومسك وفُطر وزيتون :   فاطمة

  .وخضروات وفواكه ولوز وجوز وباذجنان وفُطر وفول إىل آخره
  .أنا آخذ هذه املقبالت، أي حلم البقر والسمك واخلضروات:   بودي
  وبعد االكل، شاي أو قهوة؟  :  فاطمة
  .قهوة من فضلك:   بودي
  مع السكر؟:   فاطمة
  .ال، بدون السكر:   بودي
  وكيف بالنسبة للحلوى بعد االكل أو أيس كرمي؟:   فاطمة
  .أيس كرمي فكرة جيدا:   بودي

٤٠ 



     

 

  .تفضل، املاء املعدين بدون غاز واالكل، هنيئا مريئا:   فاطمة
  ٨٧.ك ملعقة وشوكة وسكّيناهناءك اهللا، وهات من فضل:   بودي

وصفية احلصول على أداء قراءة سيسكا سفيت . ٣وهذا جدول 
  : أجنارين من احلوار األعلى وهي كما يلي

  تقرائه  الكلمة
التدخل الصويت   صوت اللغة

موجود أم غري (
  )موجود

اللغة 
  العربية

اللغة 
  اإلندونيسية

  موجود t / ṭ  ت/ ط   املتعم  املطعم
  موجود  d / ż  ذ/  د  خذمة  خدمة
  غري موجود  q  ق  قائمة  قائمة

  غري موجود  ṭ  ط  الطعام  الطعام
  موجود  d / ḍ  د/ ض   فدلك  فضلك
  غري موجود  ‘  ع  عندك  عندك

  موجود  a / ‘  ع/ أ   معكوالت  مأكوالت
  موجود  s / sy  س/ ش   سرقية  شرقية
  موجود  ḥ / kh  ح/ خ   حمتلفة  خمتلفة

أ، ش / ع   أطسان  عطشان
  س/ 

a / ‘, 
sy/s  

  موجود

  موجود  s / ṣ  س/ ص   عسري  عصري
  غري موجود  ‘  ع  معدينّ  معدينّ
  موجود  h / ḥ  هـ/ ح   هارة  حارة

  موجود  a  ا  الواجبة  الوجبة
  موجود  s / ṡ  س/ ث   كسرية  كثرية

  موجود  sy / s  ش/ س   الشكر  السكر
  موجود  ‘ / a  ئ/ ع   ملئقة  ملعقة
  غري موجود  sy  ش  شوكة  شوكة

                                                           
٨٧

 .٧٥. ص ،النجاح زاد وآخرون، عزيز الدين فخر 

٤١ 



 

  غري موجود  s  س  سكينا  اسكّين
  موجود  y  ي  هنئا مرئا  هنيئا مريئا
  

 فوفوت فوسفتا ساري:     إسم )٤
  ١٣٢٤١١١١٤:   رقم الطلبة

جملّد األول، يف " زاد النجاح"كتاب اللغة العربية مبوضوع :   املادة
   ٧٥:صفحة 

 بودي يف املطعم
  أهال وسهال، مساء اخلري، أية خدمة؟:   فاطمة
أنا جوعان، أقراء ما . ات قائمة الطعام من فضلكه. مساء النور:   بودي

  .عندك من أكالت
تفضل، هنا قائمة، عندنا مأكوالت شرقية خمتلفة وأيضا مأكوالت :   فاطمة

  .أوروبية
  .وماذا أشرب؟ أنا عطشان:   بودي
  .عندنا عصري وماء معدينّ، بغاز وبدون غازٍ وبِيسبِسي:   فاطمة
  وما هذه األكالت؟. أشرب ماء معدنيابدون غاز:   بودي
  .هي أكالت شرقية أي عربية، وبينها أكالت حارة جدا:   فاطمة
هات هذه الوجبة مع الرز واللحم والدجاج واخلضروات :   بودي

  هل هذه األكالت حارة؟. والسلطات
  ال، هي عادية، وكيف بالنسبة للمقبِّالت والشرقية؟:   فاطمة
ما هي . املقبالت فكرة جيدة .ال اكل شربة يف هذا الطقس احلار:   بودي

  هذه املقبالت؟
عندنا مقبالت كثرية جدا، مثال حلوم خمتلفة ومسك وفُطر وزيتون :   فاطمة

  .وخضروات وفواكه ولوز وجوز وباذجنان وفُطر وفول إىل آخره
  .أنا آخذ هذه املقبالت، أي حلم البقر والسمك واخلضروات:   بودي
  هوة؟ وبعد االكل، شاي أو ق:   فاطمة
  .قهوة من فضلك:   بودي
  مع السكر؟:   فاطمة

٤٢ 



     

 

  .ال، بدون السكر:   بودي
  وكيف بالنسبة للحلوى بعد االكل أو أيس كرمي؟:   فاطمة
  .أيس كرمي فكرة جيدا:   بودي
  .تفضل، املاء املعدين بدون غاز واالكل، هنيئا مريئا:   فاطمة
  ٨٨.هناءك اهللا، وهات من فضلك ملعقة وشوكة وسكينا:   بودي

وصفية احلصول على أداء قراءة فوفوت فوسفتا . ٤وهذا جدول 
  : ساري من احلوار األعلى وهي كما يلي

  تقرائه  الكلمة
التدخل الصويت   صوت اللغة

موجود أم غري (
  )موجود

اللغة 
  العربية

اللغة 
  اإلندونيسية

  موجود  t / ṭ  ت/ ط   املتعم  املطعم
  غري موجود  d  د  خدمة  خدمة
  موجود a / ‘  ع/ أ   مةقاع  قائمة

  غري موجود  ṭ , ‘  ط ، ع  الطعام  الطعام
  موجود  d / ḍ  د/ ض   فدلك  فضلك
  موجود  d / ż  ذ/ د   عنذك  عندك

مأكوال
  ت

  موجود  q / k  ق/ ك   مأقوالت

  موجود  s / sy  س/ ش   سرقية  شرقية
  موجود  kh / ḥ  ح/ خ   حمتلفة  خمتلفة

ت، / ط   عتسان  عطشان
  س/ ش 

t / ṭ, s/sy  وجودم  

  موجود  s / ṣ  س/ ص   عسري  عصري
  غري موجود  ‘  ع  معدينّ  معدينّ
  موجود  h / ḥ  هـ/ ح   هارة   حارة

  موجود  wh / w  و  الوجبة  الوجبة
  موجود  s / ṡ  س/ ث   كسرية  كثرية

                                                           
٨٨

 .٧٥.ص ،النجاح دزا وآخرون، عزيز الدين فخر 

٤٣ 



 

  موجود  sy / s  ش/ س   الشكر  السكر
  موجود  ’ / a  ئ/ ع   ملئقة  ملعقة
  موجود  s / sy  س/ ش   سوكة  شوكة
  غري موجود  s  س  كيناس  سكينا
هنيئا 
  مريئا

  موجود  y  ي  هنئا مرئا

  
 إحسان معروف:     إسم )٥

  ١٣٢٣١١١٠٠:   رقم الطلبة
جملّد األول، يف " زاد النجاح"كتاب اللغة العربية مبوضوع :   املادة

  ٧٨: صفحة 
  يف املطعم
هذا الصباح كلّمت مدير املطعم . حنن اآلن يف مطعم على شاطئ النهر النيل

. فحجزلنا مائدة لستة أشخاص، هم عائلة السيد احلليب وعائليت. بالتلفون
وضع . حضرنا إىل املطعم وجلسنا إىل املائدة، املائدة قريبة من النافذة
مث جاء . اجلرسون األطباق على املائدة، وجبانبها السكاكني والشواك واملالعق
ضروات باملطعم أوال بعصري الطماطم وبعد هذا جاء باللحم واألرز واخل

   ٨٩.وآخرا، بطبق احللوى والقهوة، هذه األكلة لذيذة جدا. والسلطة
 وصفية احلصول على أداء قراءة إحسان معروف. ٥وهذا جدول 

  : من احلوار األعلى وهي كما يلي

  يقرائه  الكلمة
التدخل الصويت   صوت اللغة

موجود أم غري (
  )موجود

اللغة 
  العربية

اللغة 
  اإلندونيسية

  غري موجود t / ṭ  ط  املطعم  املطعم
  موجود  h / ḥ  هـ/ ح   ن  حنن

  موجود  s / sy  س/ ش   ساطئ  شاطئ
  غري موجود  h  هـ  ر  ر

                                                           
٨٩

 .٧٨. ص ،النجاح زاد وآخرون، عزيز الدين فخر 

٤٤ 



     

 

  موجود  y / z  ي/ ز   حجي  حجز
  موجود  ’ / ‘  ع/ ء   معدة  مائدة

  موجود  s / sy  س/ ش   أسخاش  أشخاص
  غري موجود  ḍ  ض  حضرنا  حضرنا
  ودموج  d / ż  د/ ذ   النافدة  النافذة

  موجود  k / q  ك/ ق   األطباك  األطباق
  موجود  ‘‘ /  ء/ ع   املالئق  املالعق

  غري موجود  ṭ  ط  الطماطم  الطماطم
  غري موجود  z  ز  األرز  األرز
  موجود  d / ż  د/ ذ   لديدة  لذيذة

  
 أوجي فرمانشه:     إسم )٦

  ١٣٢٣١١٠٩٦:   رقم الطلبة
لّد األول، يف جم" زاد النجاح"كتاب اللغة العربية مبوضوع :   املادة

  ٧٨: صفحة 
  يف املطعم
هذا الصباح كلّمت مدير املطعم . حنن اآلن يف مطعم على شاطئ النهر النيل

. فحجزلنا مائدة لستة أشخاص، هم عائلة السيد احلليب وعائليت. بالتلفون
وضع . حضرنا إىل املطعم وجلسنا إىل املائدة، املائدة قريبة من النافذة

مث جاء . املائدة، وجبانبها السكاكني والشواك واملالعق اجلرسون األطباق على
باملطعم أوال بعصري الطماطم وبعد هذا جاء باللحم واألرز واخلضروات 

  ٩٠.وآخرا، بطبق احللوى والقهوة، هذه األكلة لذيذة جدا. والسلطة
  
  
  

                                                           
٩٠

  .٧٨. ص ،النجاح زاد وآخرون، عزيز الدين فخر 

 

٤٥ 



 

وصفية احلصول على أداء قراءة أوجي فرمانشه من . ٦وهذا جدول 
  :كما يلياحلوار األعلى وهي 

  يقرائه  الكلمة
التدخل الصويت   صوت اللغة

موجود أم غري (
  )موجود

اللغة 
  العربية

اللغة 
  اإلندونيسية

  موجود t / ṭ  ت/ ط   املتعم  املطعم
  موجود  h / ḥ  هـ/ ح   ن  حنن

  موجود  s / sy  س/ ش   ساتئ  شاطئ
  غري موجود  h  هـ  ر  ر

  موجود  h / ḥ  هـ/ ح   هجز  حجز
  موجود  ’ / ‘  ع/ ء   اعدةم  مائدة

  موجود  sy / ṣ  س/ ش   أسخاش  أشخاص
  غري موجود  ḍ  ض  حضرنا  حضرنا
  موجود  d / ż  د/ ذ   النافدة  النافذة

  موجود  k / q  ك/ ق   األتباك  األطباق
  موجود  ‘ /’   ء/ ع   املالئق  املالعق

  غري موجود  ṭ  ط  الطماطم  الطماطم
  موجود  ż / z  ذ/ ز   األرذ  األرز
  موجود  d / ż  د/ ذ   لديدة  لذيذة

 
 نانا سفتري:     إسم )٧

  ١٣٢٢١١٠٩٣:   رقم الطلبة
جملّد األول، يف " زاد النجاح"كتاب اللغة العربية مبوضوع :   املادة

  ٧٨: صفحة 
  يف املطعم
هذا الصباح كلّمت مدير املطعم . حنن اآلن يف مطعم على شاطئ النهر النيل

. هم عائلة السيد احلليب وعائليتفحجزلنا مائدة لستة أشخاص، . بالتلفون
وضع . حضرنا إىل املطعم وجلسنا إىل املائدة، املائدة قريبة من النافذة

٤٦ 



     

 

مث جاء . اجلرسون األطباق على املائدة، وجبانبها السكاكني والشواك واملالعق
باملطعم أوال بعصري الطماطم وبعد هذا جاء باللحم واألرز واخلضروات 

  ٩١.حللوى والقهوة، هذه األكلة لذيذة جداوآخرا، بطبق ا. والسلطة
وصفية احلصول على أداء القراءة نانا سفتري من . ٧وهذا جدول 

  : احلوار األعلى وهي كما يلي

  تقرائه  الكلمة
التدخل الصويت   صوت اللغة

موجود أم غري (
  )موجود

اللغة 
  العربية

اللغة 
  اإلندونيسية

  موجود t / ṭ  ت/ ط   املتعم  املطعم
  موجود  h / ḥ  هـ/ ح   ن  نحن

  موجود  t / ṭ  ت/ ط   شاتئ  شاطئ
  غري موجود  h  هـ  ر  ر

  موجود  h / ḥ  هـ / ح   هجز  حجز
  موجود  ’ / ‘  ع/ ء   معدة  مائدة
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٩١

  .٧٨. ص ،النجاح زاد وآخرون، عزيز الدين فخر 

 

٤٧ 



 

 عوامل اليت تؤثر التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية  .٢
ت أو األخطاء يف استخدام صوت اللغة التدخل الصويت وهو التدخال

العربية بسبب تأثري اللغة اإلندونيسية كاللغة األم، ألنها اللغة األقوى لدي فرد 
ما، فسوف يهيمن عليها حينما يستخدم اللغة العربية أو اللغة األجنبية 

كما نظرنا من بيانات املشاهدة أن التدخل الصويت من اللغة . األخرى
 اللغة العربية حدثت على طلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية اإلندونيسية يف

االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 
: وعوامل اليت تؤثر أو يسبب التدخل حبيث النظرية السابقة، منها. مسارنج

  .الدافعية والدهر واللغة األوىل ومتثيل الشكلي والبيئة
حماضر اللغة العربية األوىل، أنّ التدخل الصويت تسببه  وبناء على

اللهجة املختلفة بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية، ولكن التدخل الصويت 
الذي حيدث على الطلبة من قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد 

س واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج لي
قليل من :  من العامل األعلى فقط، ولكن تسببه العوامل اآلتية أيضا، ومنها

معرفة الطلبة عن املفردات العربية، خربة الطلبة يف تعلم صوت اللغة العربية يف 
مرحلة التعليم السابقة، وقليل من اهتمام املدرس يف تدريس اللغة العربية 

وموجود اختالف درجة االتقان  ٩٢باللهجة العربية ليس باللهجة اإلندونيسية،
اللغة من الطلبة فيسببها الستخدام عناصر اللغة اليت اتقنتها، يغيب الطلبة عن 
استخدام اللهجة اللغة اإلندونيسية حينما قراءة النصوص العربية ألن عرفها 

  .يف استخدام اللهجة اإلندونيسية، وغري ذلك
الصويت الذي حيدث  واحلل من هذه املسألة يستطيع بتصغري التدخل
وأما لتصغري التدخل . ألن التدخل ال يستطيع أن يصدف يف تعلم اللغة الثانية

الصويت من اللغة اإلندونيسية يف الغة العريبة الذي حيدث يف طلبة قسم 
االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو 

  . ستطيع أن ينظر يف نتيجة البحثاإلسالمية احلكومية مسارنج ي
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حماولة اليت يعملها احملاضر لتصغري التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف  .٣
  اللغة العربية 

وحماولة اليت يعملها احملاضر لتصغري التدخل الصويت من اللغة 
اإلندونيسية يف اللغة العربية الذي حيدث على طلبة قسم االقتصاد اإلسالمي 

القتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية بكلية ا
أكثر من تدريب نطق اللغة العربية جيدا، وتتعود : احلكومية مسارنج فهي

الطلبة أن ينطق صوت اللغة العربية املناسب بالقواعد الصوتية اللغة العربية، 
  ٩٣.ويستخدمها الطلبة يف احلياة اليومية

  
 نتائج البحث  .ب 

البيانات، تريد الباحثة أن تقوم بالتحليل البيانات يف هذا الباب بعد مجع 
لتجاوب حتديد املسألة يف هذا البحث، يعين كيف التدخل الصويت من اللغة 
اإلندونيسية يف اللغة العربية منظور من أداء القراءة لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي 

سوجنو اإلسالمية احلكومية  بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل
  مسارنج؟ 

كما النظرية اليت حبثتها الباحثة يف الباب الثاين أن التدخل الصويت قد حدثت 
  :إحدى الظواهر اآلتية وهي كلها متثل أخطاء نطقية

 .نطق صوت يف اللغة الثانية كما ينطق يف اللغة األوىل  .أ 
ا على اللغة األوىل ونطقهما اعتبار فونيمني يف اللغة الثانية فونيما واحدا قياس  .ب 

 .دون متييز
 . اعتبار فونيم واحد يف اللغة الثانية فونيمني قياسا على اللغة األوىل  .ج 
 . استبدال فونيم صعب يف اللغة الثانية بفونيم آخر يف اللغة األوىل  .د 
 .نقل نظام النرب من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية  .ه 
  . اللغة الثانية نقل نظام التنغيم من اللغة األوىل إىل  .و 

وهذه النظرية مناسبة بالبيانات اليت مجعتها الباحثة أن التدخل الصويت من 
اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية الذي حيدث على طلبة قسم االقتصاد اإلسالمي 
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بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 
  :هر األعلى منهامسارنج تسببها الظوا

 :نطق صوت يف اللغة الثانية كما ينطق يف اللغة األوىل، ومثال ذلك .١
خيرج من اللثوي حنكي وصفاته شديدة / د/عندما ينطق بعض الطلبة  )١

خيرج من اللثوية / د/، ولكن أصله /d/كما ينطق ) جمهور ومرقق(
، ألن الفرق من عناصر اللغة بينهما )جمهور ومرقق(وصفاته شديدة 

 .العرفية من الطلبة يف نطق اللغة اإلندونيسيةو
) لني(خيرج من شفتاين وصفاته متوسطة / و/عندما ينطق بعض الطلبة  )٢

وهذا حيدث من بعض الطلبة يف . أيضا، ولكن أكثر من التفخيم صوتا
وهذه املسألة تسببها . مدن خاصة، مثلها فماالنج وفكالوجنان وغري ذلك

 .حالة البيئة والعرفية
 

 :تبدال فونيم صعب يف اللغة الثانية بفونيم آخر يف اللغة األوىل، ومثال ذلكاس .٢
ليستسهلوا / س/أي / s/فتستبدلون بصوت / ص/عندما ينطق بعض الطلبة  )١

والعكس / s/أو / س/ألن اللغة اإلندونيسية تستطيع تزويده بـ . يف نطقه
 /.ṣ/أو / ص/اللغة العربية ال تستطيع تزويده بـ 

ليستسهلوا / س/أي / s/فتستبدلون بصوت / ش/بعض الطلبة  عندما ينطق )٢
والعكس / s/أو / س/ألن اللغة اإلندونيسية تستطيع تزويده بـ . يف نطقه

 /.sy/أو / ش/اللغة العربية ال تستطيع تزويده بـ 
ليستسهلوا / س/أي / s/فتستبدلون بصوت / ث/عندما ينطق بعض الطلبة  )٣

والعكس / s/أو / س/ة تستطيع تزويده بـ ألن اللغة اإلندونيسي. يف نطقه
 /.ṡ/أو / ث/اللغة لعربية ال تستطيع تزويده بـ 

ليستسهلوا / د/أي / d/فتستبدلون بصوت / ض/عندما ينطق بعض الطلبة  )٤
والعكس / d/أو / د/ألن اللغة اإلندونيسية تستطيع تزويده بـ . يف نطقه

 /.ḍ/أو / ض/اللغة العربية ال تستطيع تزويده بـ 
ليستسهلوا / ذ/أي / ż/فتستبدلون بصوت / ض/عندما ينطق بعض الطلبة  )٥

 .يف نطقه، ألنه عرفية

٥٠ 



     

 

ليستسهلوا / ذ/أي / ż/فتستبدلون بصوت / د/عندما ينطق بعض الطلبة  )٦
 .يف نطقه، ألنه عرفية

ليستسهلوا / ك/أي / k/فتستبدلون بصوت / ق/عندما ينطق بعض الطلبة  )٧
 .يف نطقه، ألن عرفية

ليستسهلوا / ت/أي / t/فتستبدلون بصوت / ط/طق بعض الطلبة عندما ين )٨
والعكس / t/أو / ت/ألن اللغة اإلندونيسية تستطيع تزويده بـ . يف نطقه

 /.ṭ/أو / ط/اللغة العربية ال تستطيع تزويده بـ 
ليستسهلوا / ع/أي / ’/فتستبدلون بصوت / أ/عندما ينطق بعض الطلبة  )٩

 .يف نطقه، ألن عرفية
ليستسهلوا / أ/أي / a/فتستبدلون بصوت / ع/طق بعض الطلبة عندما ين )١٠

والعكس / a/أو / أ/يف نطقه، ألن اللغة اإلندونيسية تستطيع تزويده بـ 
 /.’/أو / ع/اللغة العربية ال تستطيع تزويده بـ 

ليستسهلوا / ح/أي / ḥ/فتستبدلون بصوت / خ/عندما ينطق بعض الطلبة  )١١
 .يف نطقه، ألنه عرفية

/ هـ/أي / h/فتستبدلون بصوت / ح/نطق بعض الطلبة عندما ي )١٢
أو / هـ/ألن اللغة اإلندونيسية تستطيع تزويده بـ . ليستسهلوا يف نطقه

/h / أو / ح/والعكس اللغة العربية ال تستطيع تزويده بـ/ḥ./ 
ليستسهلوا / ي/أي / y/فتستبدلون بصوت / ز/عندما ينطق بعض الطلبة  )١٣

 .يف نطقه، ألنه عرفية
ليستسهلوا / ذ/أي / ż/فتستبدلون بصوت / ز/ا ينطق بعض الطلبة عندم )١٤

 .يف نطقه، ألنه عرفية
 

 :نقل نظام النرب من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية، ومثال ذلك .٣
، وهم نقلون نظام النرب على /الثامنة/عندما ينطق بعض الطلبة كلمة  )١

ل النطق تغيريا يف ، مما جيع/نة-الثمي/يكون مقطعا/ منة-الثا/الكلمة مبقطع
 .املعين، ألنه عرفية

٥١ 



 

، وهم نقلون بنظام النرب على /الوجبة/عندما ينطق بعض الطلبة كلمة  )٢
، مما جيعل النطق تغيريا يف /جبة-الوا/يكون مقطعا/ الوجبة/الكلمة مبقطع

 .املعين، ألنه عرفية
ا ينطق عندم: نقل نظام التنغيم من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية، ومثال ذلك .٤

، /هنئا مرئا/، وهم نقلون بطريقة نشبه نغمة /هنيئا مريئا/بعض الطلبة كلمة 
 . وهذا األمر الذي جيعل النطق غريبا أو غري مفهوم، ألنه عرفية

ومن التحليل السابق، عرفت الباحثة أن التدخل الصويت من اللغة  
قسم االقتصاد اإلسالمي اإلندونيسية يف اللغة العربية منظور من أداء القراءة لطلبة 

بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 
مسارنج ال حيدث يف كل أصوات اللغة العربية أو حروف العربية ولكن يف األصوات 
أو احلروف اخلاصة فقط، يعين يف أصوات اللغة العربية هلا تشابه باللغة اإلندونيسية 

صوات املتحركة أو األصوات الصامتة، حىت تسبب التدخلَ يف نطق أصوات إما يف اال
 . كما الوضوح السابق. اللغة العربية ألن التبديل يف نطقها

ويف حالة التدخل الصويت بال شك موجود العامل الذي تأثريه، مع ذلك يف 
على طلبة  حالة التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية الذي حيدث

قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو 
والتدخل الصويت هو واحدة من العوامل اليت يؤثر . اإلسالمية احلكومية مسارنج

ووفقا لعبد اخلري يف كتابه، عوامل .لنجاح يف اكتساب اللغة الثانية أي اللغة العربية
  : اكتساب اللغة الثانية منهااليت يؤثر لنجاح يف

الدافعية وهي مدى إحساس املتعلم الذي يسبب اهلمة القوة باحلاجة إىل تعلم   .١
 .الشيئ ما، وهو يف هذه احلالة اللغة الثانية أي اللغة العربية

الدهر وهو العمر من املتعلم، ألن الطفل أقدر من البالغ على تعلم اللغة الثانية،  .٢
 .العربية ويف هذا الشيء اللغة

واللغة األوىل وهي اللغة األم من املتعلم، وتؤثر اللغة األوىل يف تعلم اللغة الثانية  .٣
فحيثما تتشابه اللغة األوىل واللغة الثانية يكون . تأثريا خيتلف من حالة إىل أخرى

، ويف هذه احلالة يسهل تعلم اللغة األوىل )positive transfer(االنتقال إجيابيا 
وحيثما ختتلف اللغة األوىل . ة الثانية، والنتيجة تسهيل وأداء صحيحتعلم اللغ

٥٢ 



     

 

، وتكون النتيجة أن )negative transfer(واللغة الثانية يكون االنتقال سليبا 
 .اللغة األوىل هنا أعاقت تعلم اللغة الثانية، وأخريا سيكون التدخل

ئة الشكلية مثل يف ومتثيل الشكلي وهو تعليم اللغة الثانية الذي يطول يف البي .٤
 .املدرسة

  .والبيئة وهي البيئة من املتعلم من خالل تعلم اللغة الثانية أي اللغة العربية .٥
وهذه مناسبة بعوامل اليت تؤثر لنجاح يف اكتساب اللغة الثانية اليت حدث 
لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة وايل 

المية احلكومية مسارنج فيسبب التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف سوجنو اإلس
وسوى ذلك، قد كانت العوامل األخرى اليت تؤثر التدخل الصويت من . اللغة العربية

اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية الذي حيدث على طلبة قسم االقتصاد اإلسالمي 
جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف 

  : مسارنج، منها
 .اللهجة املختلفة بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية .١
 .قليل من معرفة املفردات العربية .٢
 .خربة الطلبة يف تعلم صوت اللغة العربية يف مرحلة التعليم السابقة .٣
عربية ليس باللهجة قليل من اهتمام املدرس يف تدريس اللغة العربية باللهجة ال .٤

 .اإلندونيسية
موجود اختالف درجة االتقان اللغة من الطلبة فيسببها الستخدام عناصر اللغة  .٥

 .اليت اتقنتها
عرفية، يغيب الطلبة عن استخدام اللهجة اللغة اإلندونيسية حينما قراءة  .٦

 .النصوص العربية ألن عرفيتها يف استخدام اللهجة اإلندونيسية، وغري ذلك
عرفنا عوامل اليت تؤثر التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة وبعد 

العربية الذي حيدث على طلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال 
اإلسالمية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج فتقدم الباحثة احلال 

  : اآلتيةلتصغري شبه املشكلة وهي بعملية احملاوالت 
 .أكثر من تدريب نطق اللغة العربية جيدا .١
تتعود الطلبة أن ينطق صوت اللغة العربية املناسب بالقواعد الصوتية اللغة   .٢

 .العربية

٥٣ 



 

يستخدمها الطلبة يف احلياة اليومية، ويبحث عن املراجع اللغة كما العريب  .٣
 .ينطقه

لطلبة يف تعلم صوت جييب على املدرس اللغة العربية الهتمام الصعوبات من ا .٤
 .اللغة العربية، فيستطيع أن حيدد طريقة التعليم املضبوط

 
 قصر البحث  .ج 

هذا البحث قد قامت به الباحثة مناسبة مبنهج البحث املقرر، ولكن هذا 
 :البحث له القصر، ما يلي

يف هذا البحث بؤرته املقصورة هي كفاءة القراءة، ولكن يف هذا تعليم اللغة العربية  )١
إذا . ليس تركّز على مهارة القراءة ولكن مهارة االستماع ومهارة الكالم األوىل

كان هذا البحث قام بتعليم الذي تركز مهارة القراءة، فينال النتيجة أحسن من هذا 
 .البحث

يف اداء هذا البحث، الوقت له مقصور حىت ال تنال الباحثة البيانات الكاملة ألا مل  )٢
فلذلك، . يم اللغة العربية األوىل يف كل وقت مقررتستطيع أن تشاهد عملية تعل

 .هناك التعبري من البيانات غري كامل
يف اداء هذا البحث، القارئ من الطلبة املقصور ألنه ليس كل طالب يريد أن يكون  )٣

 .فلذلك، هناك التعبري من البيانات غري كامل. القارئ هلذا البحث
  

____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٤ 



     

 

  امسالباب اخل
  اخلامتة

  
ويف هذا . احلمد هللا الذي بنعمته وفضله تستطيع الباحثة أن تتم كتابة هذا البحث

الباب ستقوم الباحثة بتلخيص نتائج البحث وتقدم االقتراحات املتعلقة مبوضوع هذا البحث 
  :اليت متكننا االستفادة منها

 اخلالصة  .أ 
قة وحتليل البيانات انطالقا مما حصل عليه هذا البحث من االضاحات الساب

الدراسة احلالة يف أداء (عن التدخل الصويت من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية 
القراءة لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة 

، ووفقا إىل حتديد املسألة أهداف هذا )وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج
  :يف مقدمة، فصفوة قوله كما يلي البحث

إن التدخل الصويت من اللغة  اإلندونيسية يف اللغة العربية هو التدخالت أو 
املشكالت اليت تظهر عند تعلم الفرد اللغة الثانية وهي اللغة العربية، أو األخطاء يف 

ألنها اللغة  استخدام األصوات اللغة العربية بسبب تأثري اللغة اإلندونيسية كاللغة األم،
  . األقوى لدي فرد ما، فسوف يهيمن عليها حينما يستخدم اللغة العربية

وأما التدخل الصويت من اللغة  اإلندونيسية يف اللغة العربية منظور من أداء 
القراءة لطلبة قسم االقتصاد اإلسالمي بكلية االقتصاد واألعمال اإلسالمية يف جامعة 

ومية مسارنج ال حيدث يف كل أصوات اللغة العربية أو وايل سوجنو اإلسالمية احلك
حروف العربية ولكن يف األصوات أو احلروف اخلاصة فقط، يعين يف أصوات اللغة 
العربية هلا تشابه بأصوات اللغة اإلندونيسية، حىت تسبب التدخلَ يف نطق أصوات 

يف / s/بصوت / ص/تغيري صوت : اللغة العربية ألن التبديل يف نطقها، ومثال ذلك
، "حارة"يف قراءة الكلمة / h/بصوت / ح/، تغيري صوت "املصرف"قراءة الكلمة 
، نقل نظام النرب على "السكر"يف قراءة الكلمة  /sy/بصوت / س/تغيري صوت 

، نقل نظام النرب على الكلمة /نة-الثمي/يكون مصقطعا / منة -الثا/الكلمة مبقطع 
هنيئا /، نقل نظام التنغيم على الكلمة /جبة-االو/يكون مصقطعا / الوجبة/مبقطع 

  .، وغري ذلك/هنئا مرئا/يكون / مريئا

٥٥ 



 

وأما عوامل اليت تؤثره منها حالة البيئة ومتثيل الشكلي من الطلبة يف تعلم اللغة 
وموجود اختالف درجة االتقان اللغة : العربية  مبرحلة التعليم السابقة، واللغة األوىل

ستخدام عناصر اللغة اليت اتقنتها فهي اللغة األوىل، وعرفية، من الطلبة فيسببها ال
يغيب الطلبة عن استخدام اللهجة اللغة اإلندونيسية حينما قراءة النصوص العربية ألن 
عرفيتها يف استخدام اللهجة اإلندونيسية، وقليل من معرفة عن املفردات العربية، 

ة باللهجة العربية ليس باللهجة وقليل من اهتمام املدرس يف تدريس اللغة العربي
  .اإلندونيسية، وغري ذلك

ومن العوامل األعلى، تقدمت الباحثة احلل لتصغري شبه املسألة وهي 
أكثر من تدريب نطق اللغة العربية جيدا، وتتعود الطلبة أن ينطق : باحملاوالت اآلتية

ستخدمها الطلبة يف صوت اللغة العربية املناسب بالقواعد الصوتية اللغة العربية، وي
احلياة اليومية، ويبحث عن املراجع اللغة كما العريب ينطقه، جييب على املدرس اللغة 
العربية الهتمام الصعوبات من الطلبة يف تعلم صوت اللغة العربية، فيستطيع أن حيدد 

  .طريقة التعليم املضبوط
 

 اإلقتراحات  .ب 
حث، رأت أنه البد أن بعد أن حللت وحبثت الباحثة عن ما يتعلق ذا الب

يكون البحث العلمي مهتما بالضوابط من االقتراحات اليت تسردها كما يلي ليحصل 
وذه االقتراحات، لعل هذا البحث . على ما هو األحسن من البحث يف املستقبل

  :واالقتراحات هي كما يلي. يفيد لتعليم اللغة العربية وال سيما يف جمال الصوتية
 املستقبل الذي يتعلق باألصوات اللغة العربية ينبغي حيلل للبحث العلمي يف .١

 .أعمق من هذا البحث
وللمدرس أو احملاضر اللغة العربية ال يستخف بصوت اللغة، ألنه املقوم األول  .٢

 .فلذا، صوت اللغة ال بد يدرسه املدرس بالطريقة الصحيحة. يف تعليم اللغة
ة، يستطيع باستخدام الناطق يف تدريب نطق األصوات اللغة العربية صحيح .٣

 .األصلي أو باستخدام الوسائل السمعي البصري
ويف تعليم صوت اللغة العربية يستطيع باستخدام املقارنة بني صوت اللغة العربية  .٤

واللغة اإلندونيسية، بالشرح الفرق واملرادف بينهما لكي ال يتخالط الطلبة يف 
 .نطق بينهما

٥٦ 



     

 

 االختتام  .ج 
. الباحثة قوة وهدى وسهولة إىل اية هذا البحث احلمد هللا الذي أعطى

والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد السادات وعلى اله وصحبه إىل يوم امليعاد، 
  .أما بعد

قد عرفت الباحثة أن البحث الذي كتبته الباحثة ليس خالف من كل علة، 
تراح واالنتقاد ليقيم فلذا، ترجو الباحثة االق. ألن قصر املعلومات والكفاءة من الباحثة

وترجو أن ينتفع هذا البحث للباحثة خاصة، وللمدارس اللغة . تصليح هذا البحث
  .آمني يا رب العاملني. العربية وللقراء غالبا

  
____________________  
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KEMAMPUAN MEMBACA MAHASISWA EI FEBI IAIN 

WALISONGO SEMARANG 
 

Kelas   : FSEI2-34 
Mata Kuliah  : Bahasa Arab I 
Teks   : 1 

No. Nama 
Mahasiswa Kata Dibaca Huruf 

Ketepatan Makhroj dan Sifat-sifat 
Huruf 

Inter-
ferensi اين

شفت
اين  
أسن

يت 
شف

 
اين

أسن
ني 

ب
 

وي
لث

 
ري

 غا
وي

لث
 

ري
غا

 
قي

طب
 

ايت
هل

 
حللق

ىن ا
أد

حللق 
ط ا

وس
حللق 

ى ا
قص

أ
 

Sifat 
Huruf 

1. Zahro’ Nur 
Ulya 
(132411068) 

�    ص املسرف املصرف        TB/Rq � 

�    ش السارع الشارع        TB/Rq � 

�           ع آمر  عامر Rq � 

�    ض فدلك فضلك        B/Rq � 

ظ أزنّ أظن    �        B/Rq � 

�    ث السامنة الثامنة        TB/Rq � 

�        ق رقم رقم    B/Kh - 

�    ذ يأخد يأخذ        B/Rq � 

�    ط أعتين أعطين        TB/Rq � 

�          خ الشحصية الشخصية  TB/Rq � 
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شفت
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يت 
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ني 
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لث
 

ري
غا

 
قي

طب
 

ايت
هل
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أد

حللق 
ط ا

وس
حللق 

ى ا
قص
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Sifat 
Huruf 

2. Siti 
Muzdalifah 
(132411112) 

�    ص املسرف املصرف        TB/Rq � 

�    ش السارع الشارع        TB/Rq � 

�          ع عامر  عامر  B/Rq - 

�    ض فدلك فضلك        B/Rq � 

أظن ظ أظن   �         B/Kh - 

�   ث الثامنة الثامنة         TB/Rq - 

�       ق ركم رقم     TB/Rq � 

لحق الثاينامل  



     

 

�    ذ يأخد يأخذ        B/Rq � 

�    ط أعتين أعطين        TB/Rq � 

�         خ الشخصية الشخصية   TB/Kh - 
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3. Siska Septi 
Anggraeni 
(132411134) 

�    ط املتعم املطعم        TB/Rq � 

�   د خذمة خدمة         B/Rq � 

�        ق قائمة قائمة    B/Kh - 

�    ط الطعام الطعام        B/Kh - 

�    ض فدلك فضلك        B/Rq � 

�          ع عندك عندك  B/Rq - 

�          أ معكوالت مأكوالت  Rq � 

�    ش سرقية شرقية        TB/Rq � 

�          خ حمتلفة خمتلفة  TB/Rq � 

�    ع،ش أطسان عطشان       � Rq, 
TB/Rq 

� 

�    ص عسري  عصري        TB/Rq � 

�          ع معدينّ  معدينّ  B/Rq - 

�           ح هارة  حارة TB/Rq � 

 �             ا الواجبة  الوجبة

�    ث كسرية  كثرية        TB/Rq � 

�     س الشكر  السكر       TB/Rq � 

�           ع ملئقة  ملعقة Rq - 

�     ش شوكة  شوكة       TB/Rq - 

�    س سكنيا  سكنيا        TB/Rq - 

�     ي هنئا مرئا  هنيئا مريئا        � 
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4. Puput 
Puspitasari 
(132411114) 

�    ط املتعم املطعم        TB/Rq � 

�    د خدمة خدمة        B/Rq - 

�          أ قاعمة قائمة  B/Rq � 

�    ط،ع الطعام الطعام      �  B/Kh, 
Rq 

- 

�    ض فدلك فضلك        B/Rq � 

�   د عنذك عندك         B/Rq � 

�        ك مأقوالت تمأكوال    B/Kh � 

�    ش سرقية شرقية        TB/Rq � 

�          خ حمتلفة خمتلفة  TB/Rq � 

�    ط،ش عتسان عطشان �       TB/Rq, 
TB/Rq 

� 

 

�    ص عسري عصري        TB/Rq � 

�          ع معدينّ معدينّ  B/Rq - 

�           ح هارة حارة TB/Rq � 

 -             و الوجبة الوجبة

�    ث كسرية كثرية        TB/Rq � 

�     س الشكر السكر       TB/Rq � 

�           ع ملئقة ملعقة Rq � 

�    ش سوكة شوكة        TB/Rq � 

�    س سكنيا سكنيا        TB/Rq - 

�     ي هنئا مرئا هنيئا مريئا        � 
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5. Ichsan 
Maruf 
(132311100) 

�    ط املطعم املطعم        B/Kh - 

�           ح ن حنن TB/Rq � 

�    ش ساطئ شاطئ        TB/Rq � 

�           هـ ر ر TB/Rq - 

�     ز حجي حجز        � 

�          أ معدة مائدة  B/Rq � 

�    ش،ص أسخاش اصأشخ �       TB/Rq, 
TB/Kh 

� 

�    ض حضرنا حضرنا        B/Kh - 

�    ذ النافدة النافذة        B/Rq � 

�       ق األطباك األطباق     TB/Rq � 

�           ع املالئق املالعق Rq � 

�    ط الطماطم الطماطم        B/Kh - 

�    ز األرز األرز        B/Rq - 

�    ذ لديدة لذيذة        B/Rq � 

 
Kelas   : FSEI2-19 
Mata Kuliah  : Bahasa Arab I 
Teks   : 3 

No. Nama 
Mahasiswa Kata Dibaca Huruf 

Ketepatan Makhroj dan Sifat-sifat 
Huruf 

Inter-
ferensi اين

شفت
اين  
أسن

يت 
شف

 
اين

أسن
ني 

ب
 

وي
لث

 
ري

 غا
وي

لث
 

غ
ري

ا
 

قي
طب

 
ايت

هل
 

حللق
ىن ا

أد
حللق 

ط ا
وس

حللق 
ى ا

قص
أ

 

Sifat 
Huruf 

6. Ogi 
Firmansyah 
(132311096) 

�    ط املتعم املطعم        TB/Rq � 

�           ح ن حنن TB/Rq � 

�    ش،ط ساتئ شاطئ        TB/Rq � 

�           هـ ر ر TB/Rq - 

�           ح هجز حجز TB/Rq � 

�          أ ماعدة مائدة  B/Rq � 



 

�    ش،ص أسخاش أشخاص �       TB/Rq, 
TB/Kh 

� 

�    ض حضرنا حضرنا        B/Kh - 

�    ذ النافدة النافذة        B/Rq � 

�    ط،ق األتباك األطباق �       TB/Rq,
TB/Rq 

� 

�           ع املالئق املالعق Rq � 

�    ط الطماطم الطماطم        B/Kh - 

�   ز األرذ األرز         B/Rq � 

�    ذ لديدة لذيذة        B/Rq � 

 
Kelas   : FSEI2-19 
Mata Kuliah  : Bahasa Arab I 
Teks   : 3 

No. Nama 
Mahasiswa Kata Dibaca Huruf 

Ketepatan Makhroj dan Sifat-sifat 
Huruf 

Inter-
ferensi اين
شفت

اين  
أسن

يت 
شف

 
اين

أسن
ني 

ب
 

وي
لث

 
ري

 غا
وي

لث
 

ري
غا

 
قي

طب
 

ايت
هل

 
حللق

ىن ا
أد

حللق 
ط ا

وس
حللق 

ى ا
قص

أ
 

Sifat 
Huruf 

7. Nana Safitri 
(132211093) 

�    ط املتعم املطعم        TB/Rq � 

�           ح ن حنن TB/Rq � 

�    ط شاتئ شاطئ        TB/Rq � 

ر ر هـ           � TB/Rq - 

�           ح هجز حجز TB/Rq � 

�          أ معدة مائدة  B/Rq � 

�    ش،ص أشخاص أشخاص �       TB/Rq, 
TB/Rq 

- 

�   ض حذرنا حضرنا         B/Rq � 

�    ذ النافدة النافذة        B/Rq � 

�    ط،ق األتباك األطباق   �     TB/Rq, 
TB/Rq 

� 

�       ع،ق املالئك املالعق    � Rq, 
TB/Rq 

� 

�    ط الطماطم الطماطم        B/Kh - 

�   ز األرذ األرز         B/Rq � 

�    ذ لديدة لذيذة        B/Rq � 

 
 
 

Keterangan: 
 
B : Bersuara (جمهور) 

TB : Tidak Bersuara (مهموس) 
Rq : Muroqoq (مرقق) 
Kh : Mufakhom (مفخم) 
 



     

 

Acuan atau dasar ketepatan makhroj dan sifat huruf: 
Tabel 1. Bahasa Arab 

 
Tabel 2. Bahasa Indonesia 

 
 
 

  املخارج          
 

  الصفات

شفتاين
  

شفيت أسناين
  

بني أسناين
  

لثوي
  

لثوي غاري
  

غاري
طبقي  
هلايت  
  

أدىن احللق
وسط احللق  

أقصى احللق  
  

  شديدة
          P      t    c  k  مرقق  مهمموس

  جمهور
          b      d      g  مرقق

        j    q            مفخم

  رخوة
  مهمموس

  f  s  sy            h      مرقق

                        مفخم

  هورجم
                v    z    مرقق

                        مفخم

              m      n  ny  انفي  متوسطة

                l       جانيب

                r        مكرر

              w        y  لني

  املخارج          
  

  الصفات

شفتاين
  

شفيت أسناين
  

بني أسناين
  

لثوي
  

لثوي غاري
  

غاري
طبقي  
هلايت  
  

أدىن احللق
  

وسط
 

احللق
أقصى احللق  
  

  شديدة
        ك      ت        مرقق  مهمموس

  ء
  جمهور

          ج    د      ب  مرقق
        ق        ط        مفخم

  رخوة
  مهمموس

  ه  ح          ش  س  ث  ف    مرقق
      خ          ص        مفخم

  جمهور
    ع            ز  ذ      مرقق
      غ          ض  ظ      مفخم

                ن      م  انفي  متوسطة
                ل        جانيب
                ر        مكرر
              ي        و  لني



 

  امللحق الثالث

PEDOMAN WAWANCARA 

Dosen Pengampu Matakuliah Bahasa Arab I 

Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Walisongo Semarang 

(Muhammad Anieq, Lc., M.S.I.) 

 

1. Bagaimana kemampuan mahasiswa EI dalam membaca teks 

berbahasa Arab? 

2. Apakah ada standar khusus untuk mengevaluasi kemampuan 

membaca para mahasiswa? (jika ada, apa sajakah itu) 

3. Adakah interferensi fonetik yang terjadi pada mahasiswa ketika 

membaca teks berbahasa Arab?  

4. (jika ada) apakah kiat Bapak untuk meminimalisir interferensi 

fonetik yang terjadi pada para mahasiswa tersebut? 

5. Menurut Bapak, apakah interferensi fonetik yang terjadi pada 

mahasiswa dapat mengakibatkan gangguan pemahaman 

terhadap teks bagi mahasiswa yang lain? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 الرابعامللحق 

HASIL WAWANCARA 

Dosen Pengampu Matakuliah Bahasa Arab I 

Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Walisongo Semarang 

(Muhammad Anieq, Lc., M.S.I.) 

 

1. Sebenarnya permasalahan mahasiswa dalam pembelajaran 

Bahasa Arab terletetak pada kurangnya pemahaman mahsiswa 

terhadap qowaa’id dan mufrodat. Jadi, jika diambil rata-rata 

bagaimana kemampuan membaca para mahasiswa tersebut tidak 

dapat dipastikan karena semua tergantung pada pembelajaran 

yang diperoleh dari jenjang pendidikan yang sebelumnya, 

seperti: SMA/MA/sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SD/MI, atau 

Madrasah Diniyah. Sehingga jika pada jenjang pendidikan 

sebelumnya mahasiswa tersebut sudah mempelajari materi 

tentang qowaa’id dan mufrodat Bahasa Arab maka mahasiswa 

tersebut akan mampu membaca dengan baik, dan sebaliknya jika 

belum atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang qowaa’id dan 

mufrodat Bahasa Arab maka akan kesulitan membaca teks 

berbahasa Arab.  

2. Karena pada matakuliah Bahasa Arab I ini lebih menekankan 

pada maharoh istima’ dan kalam, jadi maharoh Qiro’ah belum 

terfokus, karena maharoh qiro’ah akan ditekankan pada 

matakuliah Bahasa Arab II. Sehingga tidak ada standar khusus 

dalam mengevaluasi kemampuan mebaca mahasiswa. 

3. Interferensi ada, hal ini disebabkan oleh perbedaan lahjah antara 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab, selain itu juga karena faktor 

guru yang mengajarkan siswa dengan lahjah Indonesia bukan 



 

lahjah Arab, lebih tepatnya karena kurangnya perhatian guru 

dalam mengajarkan fonetik Arab sebagaimana orang Arab 

mengucapkannya. 

4. Kiat yang saya lakukan untuk meminimalisir interferensi fonetik 

yang terjadi di kelas saya adalah dengan hal-hal sebagai berikut: 

a) Berlatih, maksudnya mahasiswa harus sering berlatih 

mengucapkan/ melafalkan fonetik Arab dengan benar. 

b) Membiasakan, maksudnya mahasiswa dituntut untuk selalu 

membiasakan menggunakan fonetik Arab yang sudah 

diberikan dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan 

kaidah fonetik Bahasa arab. 

c) Menguacapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana 

orang Arab mengucapkannya. 

5. Menurut saya, boro-boro mahasiswa, dosen saja dalam menilai 

pemahaman mahasiswa itu secara subjektif, maksudnya jika 

yang diucapkan mahasiswa itu sepaham dengan dosen maka 

dosen akan menilai mahasiswa tersebut baik. Begitu pula 

sebaliknya, jika tidak maka mahasiswa tersebut dinilai buruk. 

Jadi kesimpulannya, tentu ineterferensi fonetik akan sangat 

menggangu pemahaman mahasiswa yang memang tidak 

sepaham dengan mahasiswa yang mengucapkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 امللحق اخلامس

Daftar Mahasiswa Kelas FSEI2-19 

Matakuliah: Bahasa Arab I 

Dosen Pengampu: Muhammad Anieq, Lc., M.S.I. 

 

NO. NIM NAMA MAHASISWA 

1. 132111070 MUCHAMMAD MIFTACHUR  

2. 132111071 WINDI YULIANA 

3. 132111087 HAUZIAN AULIA MAGNESI 

4. 132111130 MUHAMMAD AFENDI 

5. 132211001 MUTMAINAH NUR QOIRI 

6. 132211002 MIRDAWATI 

7. 132211033 DEVI NOVITA YULIANA 

8. 132211064 IVAN DWIWIDYA HARJONO 

9. 132211081 MUHAMMAD ANDI P. 

10. 132211093 NANA SAFITRI 

11. 132211110 BQ WAFA ULANTARI 

12. 132311080 DIAN ISTI FAMBUDI 

13. 132311096 OGI FIRMANSYAH 

14. 132311098 MEGA DWI ANGGRAENI 

15. 132311100 ICHSAN MARUF 

16. 132311109 ANSORI IHWANUDDIN 

 

 

 

 

 

 



 

Daftar Mahasiswa Kelas FSEI2-34 

Matakuliah: Bahasa Arab I 

Dosen Pengampu: Muhammad Anieq, Lc., M.S.I. 

 

NO. NIM NAMA MAHASISWA 

1. 132411016 EKO RAHMAN SYARWANI 

2. 132411061 ITSNA ELVI KHUSNA 

3. 132411068 ZAHROK NUR ULYA 

4. 132411095 UMMI KHULSUM 

5. 132411108 APRILIA YUKA UTAMI 

6. 132411112 SITI MUSDALIFAH 

7. 132411113 MUSTIQOATUL KHOIROT 

8. 132411114 PUPUT PUSPITASARI 

9. 132411117 MIFTAKHUL KHOIRIYAH 

10. 132411121 YULIA ARI SUSANTI 

11. 132411128 ANISA AYU SUCININGRUM 

12. 132411134 SISKA SEPTI A. 

13. 132411139 ZULIA RAHMAWATI 

14. 132411141 AHMAD ARIEF WIDODO 

15. 132411146 M. KHOERUL FIKRI 

16. 132411161 IZZA NUR MAULIDA 

17. 132411166 UMI LATIFATUL CH. 

18. 132411181 KARTINA KARUNIA KARIM 

 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

  امللحق السادس

 



 

امللحق السابع
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