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 ملخص

 يالحروف الهجائية ف نطقتأثير اللغة المحلية على " .2018 محمد صادق الخير,

المدرسة ب  ةعشر الثانيصف ال يدراسة إثنوْغرافية ف :م اللغة العربيةيتعل

الدكتور  كينديكان ناحية سبانج منطقة لوو الشمالية":جاألسعدية فنالعالية 

 .Lcسعيد  الحاج رقمان عبد الرحمن ,المشرف األول M.A ,مهيمن

M.Th.I. المشرف الثاني. 

 العرية, اللغة المحلية اللغة ,الحروف الهجائية ,تأثير :أساسية اتكلم

 يالحروف الهجائية ف نطقتأثير اللغة المحلية على  حول ناقشي البحث هذا

المدرسة العالية ب  ةعشر الثانيصف ال يم اللغة العربية دراسة إثنوْغرافية فيتعل

 نطقة لوو الشمالية.م جاألسعدية فنجكينديكان ناحية سبان

الحروف  نطقالمحلية على  اللغات تأثير معرفة هي الرئيسية المشكلة

 نطقكيف تأثير اللغة المحلية على  .1.هي البحث هذ فيرعية فال المشكلة والهجائية.

ما هي عوامل تأثير اللغة المحلية على  .2.م اللغة العربيةيالحروف الهجائية فى تعل

 .م اللغة العربيةيالحروف الهجائية فى تعل نطق

 خالل من .ثنوْغرافيةاإل االجتماعية طرق مع ىنوعال بحثال هو البحث هذا

تأثير اللغة المحلية على نطق الحروف الهجائية في الكلمات التي  وجد البحث هذ

كينديكان جالمدرسة العالية األسعدية فن بةتغييرات في نطق الحروف في طل فىتشهد 

 ،ظ (ha)تنطق  خ ،ه ،ح (sa) ص تنطق ،ش ،س ،ذ ،ز ،ثمع التفاصيل التالية: 

 .(dongتنطق ) _ً_ٍ_ٌ( ngن تنطق ) (ka) تنطق ق ،ك (da) د تنطق ،ض

 مع زيادة لمعرفة حول م اللغة العربيةييعطي المساهمة في تعل بحث هذا           

 ةليبحث مع عينة من قبالخاصة في هذا  وصحيح, جيدبشكل  الحروف الهجائية نطق

 ( وبوغيس اسكار) نطق في ( يوجد اختالفبوغيس اسكار)بوغيس ألنه لغةبوغيس 

في  ,غير مطبقة في القواعد الحروف الهجائيةنطق  في,الحروف الهجائية نطق في

الحروف  التي يمكن ان ينطق م اللغة العربيةيهذ البحث يعطي فوائد في سياق تعل

 .وفقا للقواعد الهجائية

 بســـم هللا الرحمن الرحيـــم

 كـلمــــة التقدير والعـــرفان



 
 

الحمد هلل والشكر هلل على نعمه وهدايته، والصالة والسالم على 

وموالنا محمد وعلى آله وأصحابه  أشرف األنبياء والمرسلين. سيدنا 

 وذريته أجمعين.

وإني ألشكر هللا سبحانه وتعالى على عونه ونعمته ورحمته اذ قدرت 

 نطقتأثير اللغة المحلية على  على كتابة هذا البحث المتواضع بعنوان:

صف ال ي)دراسة إثنوْغرافية ف م اللغة عربيةيتعل يالحروف الهجائية ف

نطقة م جكينديكان ناحية سبانجاألسعدية فنالمدرسة العالية ب  ةعشر الثاني

من الشروط المطلوبة للحصول على شهادة  وهو يمثل شرطا (لوو الشمالية

 .سرجانا التربية

 وأقدم كلمة الشكر على بعض األشخاص: 

عبد  المكرم رئيس الجامعة اإلسالمية الحكومية فالوفو، الدكتور. ١

 ,روستان الدكتور األول الجامعة رئيس نائب وM.Ag ،.الفيرول

شريف  أحمد الدكتور الثاني الجامعة رئيس نائبو  ,..M.Humسانتريا

قد أرقوا  .M.Agحسبى  الدكتور الثالث الجامعة رئيس نائبو  ,M.Mإسكندر

  على درجة جودة الجامعة.

  .M. Pd.Iالدين هارقحضرة عميد كلية التربية والعلوم التعليمية الدكتور . ٢

نائب العميد الثاني منير  و ٬.M.Aنائب العميد األول الدكتور مهيمن  و

 و ٬ .M.Pd.I ىشمس نور الدكتورنداة العميد الثالث ةنائبو  ٬.S.Ag. M.Pdيوسف 

جميع  و.M.Pd رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيني،

كرام، الذين لمحاضرى الجامعة اإلسالمية الحكومية فالوفو ونائبيهم ا

 ساعدونى فى معرفة اللغة العربية.

مان عبد قحاج رال والمشرف االول، .MA ،مهيمن الدكتور حضرة. ٣

اإلهتمام الكبير  المشرف الثانى،أعطيا اإلشراف Lc. M.Th.I ،الرحمن سعيد

 حتى اتمام هذا البحث.



 
 

ن وموظفات مكتبة الجامعة فى الجامعة اإلسالمية يموظف حضرة. ٤

الحكومية فالوفو، الذين ساعدونى فى جمع المواد والمراجع المتصلة لهذا 

 البحث. 

ولد  المحبوبةحليمة وبددو و زوجتى كسمور ين الكريم يوالدلوخاصة . ٥

مواصلة في  الذين ساعدونى وجميع أسرتيعزم المحمد عبد هللا خير 

 حتى بلغت إلى هذا المستوى، وأسال هللا تعالى أن يعينهم ويساعدهم.  بحثال

تدريس اللغة العربية الذين ساعدوني فى إستكمال هذا في  أصحابي. ٦

 البحث فأقدم لهم جزيل الشكر والتقدير.
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 المبحث األول

   مقدمة

 . خلفية البحثأ

اللغة هي أداة التواصل والدعم في العالقات اإلنسانية في كل يوم سواء 

بين األفراد، واألفراد مع المجتمع، فضال عن بعض الدول. في هذا العالم 

اللغة العربية هي اللغة  .بينها  اللغة العربية منلغات والهناك مئات من 

لغة  مجردية اللغة العربليست  في هذا العالم كما نعلم، لذلك ةمتميزال

 سلمين في العالم.الم توحدالحضارة، ولكن 

من اللغات الرئيسية في العالم التي يتحدث بها  ةاللغة العربية هي واحد

البشر، اللغة العربية هي أيضا لغة الكتاب الرسمي أو دليل المسلمين أكثر 

ثم بلدا. وألنها لغة كتاب هللا واإلرشاد الديني للمسلمين في العالم،  20من 

لمئات الماليين من المسلمين في جميع اللغات بالطبع أنها لغة من أعظم 

م 1أنحاء العال   : ىكما قال هللا سبحانه تعال.

   

   (.3)  
2 

اللغة العربية هي لغة القرآن وهي واحدة من اللغات الدولية الذي يستخدم 

لغة  تعتبرعلى نطاق واسع في العالم اإلسالمي. العربية في إندونيسيا 

، سوندا وا، جالغات محلية مثل ونستخدي اندونيسيإغلبية أأجنبية، بسبب 
                                                             

1
 Muhammad Irfan Hasanuddin,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Cet.I, palopo LPS 

STAIN)h.1 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Surabaya: CV. Pustaka Agung 

Harapan, 2006), h. 684 



 
 

لعربية في . لكن اللغة ابجانب لغة الوطن وهي اللغة االندونيسية وغيرها

إندونيسيا ليست جديدة ألن غالبية سكانها المسلمين هي بالتأكيد قريبة من 

 3القراءة العربية.

حرفا. الحرف  28 وعددهالحروف الهجائية العربية تسمى ا لحروفا

مزة، ولكن منذ ألف عادة ما اله في الحقيقة هى حرفاألول باللغة العربية 

ف األول في ترتيب الحروف. وكما الحرمزة، يتم تعيين ألف هيكون الناقل 

 ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب الحروف هي: ا

مزة في حين أن هال تشمل   28اذاحروف الهجائية عدد 4.ي و ه ن م ل ك

 .مزةهيشمل  29عدد 

 t d) ,(p b m P) ,(k g G K)   23وهى كالتالى البوغيسية عددها  حروفال أما

n R), (c j N C), (y r l w), (s a h = “o e =E.5 

 k b m t d n j y s a h :ىه بوغيس بالحروف التى لها تشابه حروف الهجائية وال

r l w,  ع ظ ط ض ص ذ خ ح ث ال: ىه لها تشابه ووالتي ليست في النطق 

حروف الهجائية هناك مختلفة، وهناك نفس الشيء مع الش, في النطق  غ

لتكون قادرة على قراءتها وبشكل صحيح ، ثم اندونيسيإنطق الحروف 

و حروف  اندونيسيإومن الواضح أنه في األبجدية  6مطلوب الدقة والمثابرة.

                                                             
3
 Eckehard Schulz. Bahasa Arab Baku dan Modern.( Jogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 

2011),h.v. 
4
 Ibid.h.6. 

5
 Enre Ambo Fakhruddin. ”Ritumpa’nna Welenrednnge: Telaah Filologis Sebuah Episode 

Sastera Bugis Klasik Galigo”. Disertasi. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), h. 40. 
6
 Nurul Huda. Tokcer Bahasa Arab.( Jogyakarta: Bening. 2012). H.17-21. 



 
 

الهجائية هناك اختالفات في النطق، الكثير من الناس في اندونيسيا الذين 

 حروف الهجائية.اللديهم صعوبة في نطق 

العربية ينبغي أن يكون وذلك من أجل الطالقة والخير في تالوة القراءة 

خطأ في النطق يمكن أن يسبب اختالفات الصياغة لها.  كل حرف بدا وفقال

معنى أو خطأ المعنى على القراءات التي يتم قراءتها. في ظل ظروف الفي 

هذا الحقيقة في ن يؤدي إلى الكفر إذا فعلت عمدا.معينة هذا الخطأ يمكن أ

 هم جدا.فقراءة حروف الهجائية 

التي  فلن نخطئا قادرين على إتقان التعبير جيدا وبشكل صحيح، إذا كن

 و قد تحدث في وقت قراءة القراءة العربية، قراءة القرآن، والصالة

  خطأ فادح بسبب عدم القدرة على التمييز بين الكلمات .التواصل. مثال

"عين"بمعنى مادة والمعرفة للجميع مع "أليم" مع "ألف" باالحروف"عليم"

 7معنى لكلمات. كالم عين و الف وهذا يمكن تغييرخطأ في الال ؤلمممعنى 

مثل حروف "ح"فى نطق  ىمعن مثال آخر على الخطأ الذي تسبب في تغيير

الرحيم على الجملة بسم هللا التي تقرأ"خ"الرخيم كلمة الرحيم مع "ح" 

"هو صوت االيقاعات. حتى اآلن خيم مع "خبمعنى الرحيم على مسافة الر

8بمعنى من ما تريد من هللا سبحانه وتعالى.بعيدا 
 

صف ال يفاستنادا إلى المالحظات والمقابالت مع لمعلمين والطالب 

وجدت مشاكل فيما  األسعدية فنجكينديكانالعالية  المدرسةب  ةعشر نيالثا

مثل  يتعلق نطق الحروف الهجائية العربية والتي طالب من حيث الحوار

ف "ع"إلى حروف "أ" و حروف  "ق" النطق حروف "ر" إلى"رك"حرو

                                                             
7
 Muhammad Zaid. Tajwid Untuk Pemula. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani2009),h.3. 

8
 Ibid.h.3. 



 
 

إلى حروف "ك" بسبب النطق مخارج الحروف الهجائية العربية خاطئ  

صف ال يفمما أدى إلى اختالف وهذا يعني في كلمة أو عبارة. أما لطالب 

األديان  ما عدابكينديكان جاألسعدية فنالمدرسة العالية ب  ةعشر نيالثا

يس، قبيلة توراجا، غوهي جاء من قبيلة بو المختلفة لديهم خلفيات مختلفة

 وقبيلة جاوة.

هي لغة تحدث في منطقة داخل دولة وطنية، سواء كانت  المحليةاللغة 

، أو مساحة أكبر. إن العاصمةفي منطقة صغيرة، الواليات االتحادية أو 

وجود لغة محلية أو لغة إقليمية قريب جدا مع وجود قبيلة التي أنجبت 

ة. وأصبحت اللغة العنصر الرئيسي الداعم للتقاليد واستخدمت اللغ

والعادات. اللغة هي أيضا عنصر أدبي، الفن، الثقافة، حتى حضارة 

القبيلة.وتستخدم اللغات اإلقليمية في مجموعة متنوعة من التقليدية، وفي 

المحادثات اليومية. وهكذا اللغة اإلقليمية هو عنصر أساسي في الثقافة 

 لوقت نفسه الثقافة الوطنية.اإلقليمية وفي ا

، أخذت زمام المبادرة مما جعل المشكلة في البحثاستنادا إلى خلفية 

م يتعل يالحروف الهجائية ف نطق: تأثير اللغة المحلية على دراسة بعنوان

العالية  المدرسةب  ةعشر انيالثصف ال يف اللغة العربية )دراسة إثنوْغرافية

 (ةشماليالمنطقة لوو ج ناسب ناحية كينديكانجاألسعدية فن

 البحث شكاليةإ.ب



 
 

باحث صياغة لا توطئة البحث المذكورة أعاله، يستطيع الى واستنادا

 المشاكل على النحو التالي:

 م اللغةيفى تعل الحروف الهجائية نطقاللغة المحلية على  تأثير.كيف 1

 العربية؟

فى  الحروف الهجائية نطقاللغة المحلية على  تأثير. ما هي عوامل 2

 اللغة العربية؟ ميتعل

 أهداف البحث . ج

 األهداف: ابعد معرفة المشاكل التي تحدث،ثم المباحث هذ

 م اللغةيفى تعل الحروف الهجائية نطقاللغة المحلية على  تأثيرمعرفة  .1

 .العربية

 ميفى تعل الحروف الهجائية نطقاللغة المحلية على  تأثيرعرفة عوامل م .2

 .اللغة العربية

 .فوائد البحثد

 على النحو التالي هذا البحث يعطى المنفعة

 ةنظريالفوائد ال. 1

اللغة المحلية على  تأثيريد المعرفة جديدة حول زيان الباحث يستطيع 

اللغة  حفي االصطال جائية اللغة العربية تناسب مفصلالحروف اله نطق

ان يستطيع يعطى فهم  متوقع العربية مذكر الحروف الهجائية عدا الباحث



 
 

 ةبمعنى العبارة التي يلفظها. ويمكن استخدامها كمصدر مرجعي والقراء

 وخاصة المتعلمين في اللغة العربية.

 يةعملالفوائد ال. 2

الحروف الهجائية اللغة العربية  نطقاللغة المحلية على  تأثيربحث 

 يستطيع يعطى الفوائد:

 للقراء . أ

الباحث فإنه من المفيد جدا الحروف الهجائية تالوة عند قراءة  ةللقراء

 الصالة والصالة وغيرها من الجمل العربية

 معلم اللغة العربيةل . ب

والكالم  اءةلمعلم اللغة العربية وهذا البحث أن يساعد في مهارات القر

يمكن أن تكون واضحة بشكل صحيح لصياغة لها ، حتى ال يسبب أي 

 .أخطاء في المعنى

 

 

 لمتعلم اللغة العربيةل . ت

علم اللغة العربية البحث يستطيع يعطى لمهارات الكالم والقراءة تلمل

هم الجملة واالستماع، ألنه مع التعبير الصحيح يمكن للمتعلمين ف

 والقراءة والنص العربي

 البحث .التعريف التشغيلي للمتغيرات ونطاقه



 
 

البحث،ثم البحث  اي هذلمنع التفسيرات المختلفة من متغير المستخدم ف

 يشعر بالحاجة إلى تقديم تفسير كما يلي:

 العربية اللغة ميتعل تعريف .1

 يتعلم ينتج سوف النشاط هذا .للتعلم جهد هو العربية اللغة ميتعل تعريف

 عملية هو التعلم معنى أن (نابابان) ذكر كما .وفعالة بطريقة شيئًا طالب

 .للتعلم الترشيح

 المحلية لغة .2

هي لغة يتحدث في منطقة داخل دولة قومية، سواء كان ذلك في منطقة 

صغيرة، أو المنطقة األوسع من إندونيسيا هي دولة موحدة تتألف من 

مختلف القبائل والثقافات واللغات. باإلضافة إلى اإلندونيسية كلغة 

وطنية، إن اللغة اإلقليمية هي كنز من الثروة مهم جدا للحفاظ عليه 

عليه من أجل تجنب الغريبة األجنبية القادرة على محو البصمة والحفاظ 

الذين تعترف  اندونيسيإالثقافية أهيرا، واللغات اإلقليمية هي أنصار اللغة 

 9الدولة بوجودهم.

 جيد بشكلالهجائية  فوحراب االتصال على الطالب قدرة هو النطق .3

 أي هناك كان إذا ما معرفة إلى البحث هذاأما بالنسبة للبيئة  صحيح
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 الطالب يتقدم عندماالهجائية  حروفال نطق على اإلقليمية للغة تأثير

 .وتحدث بطلب

إلثنوغرافيا تأتي من الكلمة األخالقية ، أي األمة أو المجموعة العرقية و .4

 الجرافيين ، أي الكتابة أو الوصف.

حياة وثقافة مجتمع أو عرق ، على سبيل المثال  البحثاإلثنوغرافيا هي 

حول العادات والجمارك والقانون والفن والدين واللغة. إن مجال الدراسة 

القريب جداً من اإلثنوغرافيا هو علم األعراق ، أي الدراسات المقارنة 

للثقافات من مجتمعات أو مجموعات مختلفة )ريتشاردز وآخرون ، 

1985.) 

 

 

 

 المبحث الثاني

 ظريةنالالدراسة 

 المتعلقة بالبحثالسابقة  اتالدراس أ.

بعض الدراسات ذات الصلة التي أثارت هذه المسألة هي: أول بحث 

غير  الهجائية الحروفمع عنوان صعوبات نطق   (إفناني إيفكا) يتأجر

في باتوريتنو جمعية وونوجيري. البحث في  اندونيسيالحروف إمتوفر على 

هو البحث النوعي. يستخدم الباحث تصميم البحث الوصفي.  الهجائيةنطق 



 
 

البيانات في هذا البحث هو خطاب المجتمع قرية ساردان. مصدر البيانات 

 في هذا البحث هو مجتمع قرية ساردان.

الكلمات التي تواجه تغييرات  53من خالل هذا البحث، وجد البحث 

 1من حروف إلى س،  ( تغيير كلمة2الصوت في المجتمع قرية سارادان. )

تغيير  2تغيير كلمة من ح ح تصبح ك،  12تغيير كلمة من حروف إلى ح، 

تغيير  1تغيير كلمة من حرف خ إلى / كو /  7كلمة من حروف تصبح ه، 

تغيير كلمة من  2تغيير كلمة من حرف ت إلى ز،  1كلمة من ق إلى ك، 

كلمة من تغيير  2تغيير كلمة من حرف ر إلى ل،  1حرف ذ تصبح ز، 

 تغيير كلمة من حرف ع تصبح نغا. 17حرف ا إلى نغا، 

مع هذا البحث يكمن في نطق   (إفناني إيفكا) يتهمية البحث الذي أجرأ

. وهي متطابقة لمراقبة سوء السلوك المساعد الشخصي الهجائيةالحرف 

والفرق هو  10، ونوع البحوث التي أجريت نفسها.مخارجالرقمي رسائل 

موقع البحث حيث أجريت في المجتمع باتوريتنو ونوجيري في حين أن 

 .األسعدية فنجكينديكانفى المدرسة العالية تقع  بحثال

عنوان التجويد إتقانها  البحثمع عالقة   (علي )محمدالثانية هي  بحثوال

 المدرسة إلبتدائية 7مع القدرة على قراءة القرآن الكريم فئة الطالب 

، وجمع البيانات الداعمة 2012-2011باوين السنة  04جيري كاندانغان ني

األخرى. يتم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام تقنية التحليل 
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اإلحصائي. ومن المعروف أن نتيجة تحليل البيانات أن إتقان العلوم تجويد 

باوين  04نيجري كاندانغان  المدرسة إلبتدائيةمن الصف الخامس من 

، بعد مطابقة على جدول 26،1يكفي، ألنه بعد الحساب ثم متوسط قيمة 

، لمتغير 26-25جودة متغير من إتقان العلوم تجويد تقع في الفاصل الزمني 

القدرة على قراءة القراءة للقرآن كاف، ألنه بعد حسابه، كان متوسط النتيجة 

لفاصل الزمني ، بعد التطابق مع قدرة متغير قراءة قدرة القرآن على ا69،9

. اختبار فرضية البحث باستخدام تحليل االرتباط اللحظي للمنتج. 66-73

وأظهر اختبار الفرضية وجود عالقة ايجابية بين إتقان العلوم التجويدية مع 

القدرة على ممارسة قراءة القرآن الكريم التي تظهر بقيمة لحظة المنتج 

(. بعد التشاور مع السعر 0.846إمبيريس القيمة التي تم الحصول عليها )

٪ 5، عند مستوى أهمية 20 لحظة انتقد الجدول لحظة المنتج مع ن

( وعلى مستوى 0.444الحصول على قيمة لحظة المنتج من الحد الرفض )

(. 0.561٪ الحصول على قيمة المنتج قيمة ر من الحد الرفض )1األهمية

حد سواء عند مستوى من البيانات يتحول قيمة المنتج لحظة التجريبية على 

٪ أكبر من رفض لحظة المنتج. وهذا يدل 1٪ وعلى مستوى أهمية 5أهمية 

على أن هناك عالقة إيجابية بين إتقان العلم التجويد مع القدرة على ممارسة 

 11قراءة القرآن الكريم.
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يقع على الحروف الهجائية.   (محمد علي)أهمية البحوث التي أجريت 

ي لتحديد مستوى تجويد في طالب المرحلة حيث في البحث الذي أجر

البحث لمعرفة كيف تبخر حجيا الحروف  االبتدائية في منغاجي بينما في هذ

سواء كان لها سيساوي مع رسائل مخارج. والفرق هو من حيث أنواع 

البحث المختلفة التي يتم إجراؤها بكمية، في حين يتم إجراء هذا البحث 

 لنت مختلفة أي الطالب االبتدائيينلعينات كا. ومن حيث انوعبنوع البحث ال

األسعدية العالية المدرسة ب  ةعشر نيالثاصف ال يفهذ البحث مع عينة 

 .كينديكانجفن

 ب.دراسة مكتبية

 التأثير .1

 اتخذالتأثير هو القوة التي تنشأ من شيء )الناس، األشياء( التي 

 12.الشخص أفعال أو، التصديد، الطبيعة، الشكل

 القوة هي (فووردرمنت و.ج.س.) رأي مع يساوي نفسه هوتعريف التأثير  

السلطة،  التيإلى ذلك(  واألشياء الناس) شيء عن الناشئة أو الموجودة

 13إلى ذلك( غيب ووهو قوي )

 .الحروف الهجائية النطق قدرة على تؤثر التي العوامل .1

 التداخلية . أ
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يعني تفاعل اللغة.  وتقول الوصلة )في اسلند و ليني( أن التداخل  

التأثير هو في أبسط أشكاله أخذ عنصر واحد من لغة واحدة واستخدامه 

بالتزامن مع لغة أخرى. وقد عبر نفس الرأي الدو وسنيونو عن أن 

التأثير بين اللغات يمكن أن يكون أيًضا تأثير عادة اللغة األولى )األم( 

 التي أتقنت المتحدثين في اللغة الثانية.

 إلى تقسيمها ويمكن اللغوية األلفاظ جميع في التداخل يحدث أن يمكن

 ;التداخل من أنواع أربعة( اسلند و ليني في) وينريخ يحدد. أنواع عدة

 .أخرى إلى لغة من العناصر نقل .1

 .النقل عملية بسبب العناصر وفئات وظائف في التغييرات .2

 .األولى اللغة في الثانية اللغة على تنطبق ال التي العناصر تطبيق .3

 .األولى اللغة في موجودة غير ألنها الثانية اللغة بنية جهل .4

 جميع في يحدث أن يمكن التداخل أن( اسلند و ليني في) سويتو أوضح

 .والمعنى والكالم ، والجملة ، الصوت مجاالت وهي ، اللغوية المكونات

 :وهي ، أنواع خمسة في تدخل

 في .بلغتين المستخدمة اللغة خالل من الثقافي التداخل ينعكس أن يمكن .1

 المتحدثين لجهود نتيجة أجنبية عناصر ظهرت ، اللغة ثنائي خطاب

 .جديدة خبرات أو جديدة ظواهر عن للتعبير

 التي الكلمات استخدام في يحدث الذي التداخل هو الداللي التداخل .2

 .ما لغة في متغيرات على تحتوي



 
 

 أو القرض كلمة دمج. القرض كلمة عن تمييزه يجب ، المعجل التدخل .3

 اللغة من كجزء التداخل قبول يمكن ال بينما ، الثانية اللغة مع التكامل

 اللغة إلى األجنبية اللغة أو األولى للغة المعجمى العنصر دخول .الثانية

 .للقلق مثير الثانية

 .والتعبير اإليقاعي والتشويه التجويد الصوتي التداخل يشمل .4

 .والنحوي والفسيولوجي المورفولوجي التداخل النحوي التدخل ويشمل .5

التداخل األكثر شيوعا هو من الجانب الصوتي. عادة ما يستخدم 

المتحدثون لهجات محلية ، على سبيل المثال: كلمة باب )بابون( النطق 

/ ب / من كلمة بابون باستخدام لهجة الجاوية مع التركيز في الحرف 

ح بحرف "ذ" اللسان األمامي ب ، قال لماذا )لماذ( النطق الصحي

مقطوع بواسطة األسنان العلوية و أسفل على المتحدثين من منطقة 

بتوي ، قل كلمة )لماز( إلى لمايجا )لماج( ، غناء / ذ / غيرت إلى / ج 

/ ، والبعض حتى يقول لمازا )لماذ( ، حرف العلة / ذ / غيرت إلى / ي 

./14 

 

 

 العوامل التي تسبب التدخلية . أ
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 Aslinda dan Leni Syafyahya. Pengantar Sosiolinguistik. ( Bandung 2007: Refika 

Aditama.),h.66-67 

 



 
 

هو فوضى اللغة. الكثير من األشخاص الذين يعانون من التدخل 

وينريش )في  يحدث هذا بسبب عدة عوامل. وفقال ,التدخل في التحدث

أنداف( هناك العديد من العوامل التي تسبب التداخل ، من بين أمور 

 .أخرى

 ( يشارك المشاركون في الخطاب. 1 

 ( والء مستخدم اللغة المستلم. 2

 ( مفردات غير كافية من لغة المستلم. 3

 ( اختفاء الكلمات المستخدمة نادرا. 4

 ( الحاجة إلى المرادفات. 5

 ( هيبة اللغة المصدر وأسلوب اللغة. 6

 ( تنفيذ العادة في اللغة األم.7

 .حروفال رجامخ .1

 )خرج(يأتي من فعل ماض  المورفولوجي الشكل حيث من رجاخم

 ، اسم ماكن شكل في وهو( مفعل)الخروج. ثم شملت وزان بمعنى

 )مخرج(بمعنى ماكن خروج الشكل هو)مخارج الحروف (يصبح

 خارجم األماكن بمعنى حروف خارجم اذا.خارج األماكن بمعنى

في  خارج األماكن بمعنى)موضع الحروف(بمعنى رجامخ حروف لغة

 خارجم نطق(اذا ان)الحروف تشكيل يتم التي مكان اسماصطالح هو

 .روفخال نطق يتم عندما الحروف فيها تظهر التي األماكن هو حروف



 
 

 اإلمام يجادل. الرسالة تقسيم حول اختلفوا العلماء أن وحيودي وذكر

 في مخراج 16 إلى تنقسم جيرامخ رسائل بأن سايثيبي-آسي و سيباوايا

 شهرة األكثر الرأي ولكن ، مخارج 14 إلى يقسم الفرا اإلمام أن حين

 اإلمام وأوضح مخارج 17 إلى خارجم رسائل تنقسم التي الدول أن هو

 اإلمام ذلك في بما القرآن قراء قبل من عقد الرأي هذا أن أحمد بن خليل

 المخترعة هذه تصنف ، ذلك على عالوة .النحو والخبراء الجزاري بن

. حرف كل من خارجم مواقع هي أماكن خمسة في عشر السبعة

 ،( الحلق) .2الحلق ثقب (الجوف .)1:يلي كما هي الخمسة األماكن

 وقاعدة ،(الخيشوم) .5شفتين ،(الشفتان) .4اللسان ،(اللسان) .3الحلق

 .األنف

 الجوف . أ

 ظهرت ، والفم الحلق تجويف من. والفم الفم تجويف يعني الجوف

 تأتي رجامخ هذا من و".الجوف مخروج" باسم والمعروفة ،خارجم

. سعداء هم الذين( ي) ونعم ،(و) ،(ا) وهي مجنونة، رسائل ثالث

 يعني والذي" جوفية" بالحرف أيًضا جنون الثالث الحرف يسمى

 .والفم الحلق جوف

 الحلق . ب

 على الحروف فيه توجد الذي المكان هو وهذا. الحلق يعني الحلق

 :وهي حروف( 6)  لوضع تستخدم خارجم ثالثة تقع هنا من. الحلق



 
 

 خارجم هذا من. الداخلي الحلق أو الحلق قاعدة هو( الحلق اقصى) .1

 هو( مزماري/  حنجري) سنغيدو وفقال 15(.ه') و( ء) الرسالة تأتي

 حين في( ء) صوت ذلك في بما ، الحنجرة في المنتجة اللغة صوت

 الحبال بين المساحة ضيق بسبب يحدث الذي الصوت هو أن

 (.ه)  هو الناتج والصوت الصوتية

 الحروف يخرج الكلمة هذ من. األوسط الحلق هو( الحلق وسط)  .2

 اللسان جذر بين الناتج الصوت هو الحلقي/  حسب 16(.ح') و( ع)

 ع و ح وهما ، ينتجان صوتان هناك. الحلق لجوف الخلفي والجدار

 الجدار من اللسان جذر تقريب طريق عن الصوتين إنتاج يتم ،

 هناك لذلك ، عبره بالمرور للهواء والسماح الحلق لتجويف الخلفي

 (.استمراري=  استمرارية) مستمر صوت

 الكلمة هذه من. الحلق نهاية أو خارجم من الحلق هو( الحلق ادنى) .3

ً (. غ) و( خ') الحرف يأتي  الصوتان هما( غ)  و( خ/ ) لـ وفقا

 والسماح الهواء يتدفق حيث المكان تضييق طريق عن الناتجان

 هي( استمراري) المستمرة األصوات فإن ، بالمرور للهواء

ً  تُدعى خ ع ح ه ه فوق الستة األحرف. متسلسلة غير أصوات  أيضا
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 من تخرج الحروف ألن ، الحنجرة تعني والتي" حلقية" حروف

 .الحلق

 اللسان .ج

 عدد. اللسان على الحروف توجد حيث يعني وهذا. لسان يعني لسانه

 وينقسم حرفًا 18 هو خارجم هذا من تخرج التي الهجائية الحروف

 :هي العشر. خارجم 10 إلى

 مخراج هذا من. فوقه مستقيم بسقف اللسان من بالقرب اللسان قاعدة .1

 الفم أيضا مخراج هذا يسمى ، أخرى وبعبارة(. ق) حرف يأتي

 ؤر م مع اللثة وفقال. العلوي اللسان قاعدة يعني( فوق اقصىاللسان)

 اللسان قاعدة/  الخلفي اللسان بين ينتج الذي الصوت هو اللسان

 توصيل طريق عن( ق) هو الناتج الصوت. البلعوم مع والطفل

 للهواء يسمح وال الرخو الحنك مع بالبلغم الطفل مع اللسان قاعدة

 (.انفجاري) انفجار هناك ، بالمرور

( الصدارة أو) السفلي الجزء في التحديد وجه على ، اللسان قاعدة ، .2

 تأتي الكلمة هذه من. العلوي السقف يجتمع ، مخارج من قليالً 

ً  المصطلح هذا على يطلق ، أخرى وبعبارة(. ك) الرسالة  اسم أيضا

 وفقال 17.السفلي اللسان قاعدة ويعني ،( اقصى) الفموي أصفول
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 الهواء يتدفق حيث المكان إغالق طريق عن الناتج الصوت هو( ك)

 (.انفجاري) انفجار وهناك فتحه ثم

 ال) تعزيز اللسان منتصف. العلوي السقف يجتمع اللسان منتصف .3

 جيم إلكتروني مخراج الخروج هذا من. فوق السقف على( تعلق

 أيضا مخراج ويسمى أخرى، ناحية من(. ي) ونعم( ش) شين ،(ج)

 الحرف على ويطلق. اللسان منتصف تعني والتي" اللسان وسط"

 ألن اللسان، منتصف تعني والتي" شجرية" الرسالة أيضا الثالث

 واحد سنغيدو لوفقا 18.اللسان منتصف من هم الرسائل عن اإلفراج

 اللسان( رفع) تحريك طريق عن وينتج( ي/ ) ص/  أي صخبا شبه

 في الوسط، طريق عن للهواء والسماح األقصى الحد إلى األمام إلى

 الدور هذا عن الناتجة الضوضاء هو( ش/ ) ش/  الصوت أن حين

( رفع) تحريك طريق عن المضافة( العلة نصف) العلة حرف

 الضوضاء هي( ج/ ) ي/  يبدو لمختار وفقا. أكثر األمامي اللسان

 مع وتوقفت الحنك من األمامي الجزء على اللسان ربط عن الناتجة

 .ببطء الهواء

 هذا من. العلوية األضراس مع كليهما أو اللسان من واحدة حافة .4

 فوبالحر أيًضا الرسالة هذه تسمى(. ض) حرف يأتي مخراج
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 حافة من قادم الحرف ألن ، اللسان حافة يعني الذي" جنبية"

ً . اللسان  (.جهر) الصوت عديم الصوت صوت يبدو لوفقا

 اللثة مع اللسان طرف إلى دلود مهروج بعد معا اللسان طرفي كال .5

 (.ل) الم الرسالة تأتي الكلمة هذه من. للسن العلوية

. الم مهروج من قليال متقدما العلوية القواطع لثة مع اللسان طرف .6

 انفي هو الصوت ، وفقاًلـ(. ن) الراهبة رسالة تأتي الكلمة هذه من

 .األنفي التجويف خالل الهواء تدفق إغالق عن الناتج الصوت وهو

. ةغالل يلمس ال اللسان. العلوية القواطع لثة مع العلوي اللسان طرف .7

 الصوت إنتاج يتم  لمختار وفقا(. ر) را الرسالة تأتي الكلمة هذه من

 وإطالقه ، السن قوس في اللسان طرف توضيح طريق عن( ر/ )

 حروف أيًضا تسمى( ل ن ر) أعاله الثالثة األحرف. ذلك وتوضيح

 .اللسان رأس تعني والتي" ذلقية"

 هذه من. العلوية القواطع بقاعدة اللسان طرف من العلوي الجزء .8

 األحرف هذ وتسمى(. ط) و( د) و( ت) الحروف تأتي الكلمة

 نهاية تعني والتي" نطعية" بالحروف أيًضا( ط د ت) الثالثة

 نارية رشقات هو ط ض ت د الصوت فإن لسانغيدو وفقا. السقف

 (.انفجاري=  توقف)

 الرسالة تأتي مخراج هذا من. القواطع وطرف اللسان طرف بين .9

 ز) أعاله المذكورة الثالثة األحرف(. ص) و( س) الخطيئة ،( ز)



 
 

 اللسان رأس تعني والتي" اسلية" الحروف أيًضا تسمى( ص س

 وهي( استمراري ) أصوات هو صوتي صوت وفقال(. اللقطات)

  .تنفجر ال التي األصوات كل

 يبدأ ، عريضين قاطعين مع اللسان طرف من العلوي الجزء.10

 قاطعين مع ةغالل ومفصل السن وسط ، الطرف من بالتسلسل

. يخرج( ظ) و ،( ذ) ،( ث) الحروف ، مخراج هذا من. علويين

 يعني الذي" لثوية" بالحرف أيًضا الثالثة األحرف هذه تسمى

 19.ةغال

 الشفتان .د

 تنقسم. شفتيه على الحروف توجد حيث يعني وهذا. شفتين تعني سيفاتان

 ، مخراج اثنين إلى شفتين الرماد من السفلية والشفة العليا الشفة هذه

 :وهي

 الشفة من األوسط الجزء أو( الداخلي الجزء) البطن أسفل شفة .1

(. ف) رسالة تأتي الكلمة هذه من. العلوية القواطع طرف مع السفلى

 والسن السفلى الشفة بين الناتج الصوت هو( ف/ ) سنغيدو فقال

 (.أسناني شفو) العلوي

 من الشفتين، من كل أغلقت إذا الشفاه، معا والسفلية العلوية كال .2

 وإذا. ميم من اجتماع أكثر با(. ب") وتفل( م) ميم الرسالة هذه خارج
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 هو( شفتاني) شفاهى سنغيدو لوفقا(. و) يخرج ، مفتوًحا كان

/  أي نتيجة، و السفلى، الشفة إلى العليا الشفة بين الناتجة الضوضاء

 شفتين على تعمل ال الظروف هذه ظل وفي(. م/ ) م/  و( ب/ ) ب

 أن( انفجار=  توقف( )ب/ ) ب/  الصوت تنتج ثم فتح، ثم لحظة

 مكان في اإلطالق على الهواء تدفق منع طريق عن ينتج الصوت

 صدر من حرف مخرج في للتحدث وسائل وبعد فجأة، محددة تلفظي

 يفتح ولكن فمك خالل من الهواء وتدفق شفتين حالة في. أخرى مرة

 من الهواء تدفق إغالق. األنف تجويف خالل من للخروج الطريق

/  م/  للصوت نتيجة وهما الشفتين، بين يحدث أن يمكن الفم خالل

 أيضا ويسمى( و ب م ف) حرف فوق رابعا(. انفي=  األنف( )م)

 .شفتين تعني والتي" شفوية" حرف

 الخيشومه.

 أحد يخرج ، الُخْييُوم من(. األنف قاعدة) األنفسية األناقة تعنيالخيشوم 

 المخارج هذ من يخرج بحيث( الطيرانية/  األنفية) الغنة وهو ، المخروج

 :في يحدث األنفي الرنين هذا. األنفية/  الطنانة األصوات جميع

 وعندما' اخف و ادغم بغنا تقرأ عندما تانوين أو( ن) سكينة راهبة .1

 تشجيد. الراهبة تكون



 
 

 يشرح وعندما( شفء)' اخفا ، (متصل) ادغم تقرأ عندما( مْ ) .2

 مكانًا ليس الواقع في القسيم أن( وحيود) استاذ اسماييل 20.تشجيد

 أيضا ويسمى ، الحروف في الضجة ألن فقط ،( مخراج) للحرف

 أو فجوة تشكل أن يمكن الصوتية الحبال وإغالق فتح ، مخراج

 في الصوتية الحبال موقف شرح يمكن. الفك من زوج بين مسافة

 :التالي النحو على اللغة أصوات إنتاج

 يهتز ال بحيث ، واسعة أو كبيرة فجوة هناك الصوتية الحبال في .1

 ، مفتوًحا المزمار كان إذا أو الصوتية الحبال من الخارج الهواء

 ت ه: هي األصوات ،( مهموس/  همس ، مكرر غير الناتج الصوت

 .ك ق ف ط ص ص س س خ

 يهتز الرئتين من الصادر الصوت أن بحيث جدا قليل هو الشق .2

 الناتج الصوت صوت ، المزمار إغالق تم إذا أو الصوتية بالحبال

 .كسرة( ِدْكِرهِ  ج ب: هي األصوات ،( مجهور/  جهر)

 صوت تنتج بإحكام مغلقة حالة في غلوتية صوتية طيات أو تيتوبوب .3

 الصوت هذا(. الحنجرية الوقيفية) غلطية توقف يدعى( ء) الهمزة

 مجهورة ال االصوات/  مكتشفة غير أو معبرة غير أصوات يشمل

 .مهموسة وال
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 من كثيف( نطق) لقول طريقة هو( مفصل) السميك الكثيف الصوت .4

 اللسان على الضغط يتم أنه تقول عندما. العادية الالتينية الحروف

 من ثقيلة بطريقة نطقه كيفية أو" س" وكأنه يبدو فإنه ، ألسفل

 االصوات. الصدر من الصوت يخرج ، العادية الالتينية الحروف

 .ل ق غ ظ ط ض ص خ: هي

 بشكل( نطق) استدعاء طريقة هو( مرققة) الخفيف الرقيق الصوت .5

 شد يتم ، تقولها عندما. العادية الالتينية الحروف صوت من رقيق

 نطقه كيفية أو ، العلوية األمامية األسنان طرف إلى اللسان طرف

 قليال الفم مع المريء من خروج. العادية الالتينية الحروف من بخفة

 تتألم: هي األصوات. تبخرت نصف/  فتح

 وفقا الحجائية حروف نطق بإلقاء الباحث يقوم ، أعاله التوضيح من .6

 21.الحروف عن للتعبير

 .اللغة2

تعريف اللغة: اللغة هي نظام األصوات الرمزية للمحكمين)ال عالقة   

البشري وتستخدم من بين رمز الصوت والكائن( التي تنتجها إناء الكالم 

قبل الجمهور على التواصل، والتعاون، والتعرف على الذات. اللغة الشفوية 

 هي اللغة األساسية، في حين أن اللغة المكتوبة هي لغة ثانوية.
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فقال غوريس كيراف ، اللغة هي وسيلة لالتصال بين أفراد الجمهور 

في شكل رموز الصوت التي تنتجها أواني الكالم البشري. وقد يعترض 

البعض على القول بأن اللغة ليست الوسيلة الوحيدة لالتصال. وهي تشير 

إلى أن شخصين أو أطرافا تتواصل باستخدام أساليب معينة تم االتفاق عليها 

صورة متبادلة. لوحات، دخان النار، طبل األصوات أو برميل وهلم جرا. ب

ولكن يجب أيضا أن ندرك أنه بالمقارنة مع اللغة، كل هذه األجهزة 

 22االتصاالت تحتوي على العديد من الجوانب الضعيفة.

 بوغيسأ.لغة ا

 في سيما ال ,إندونيسيا في ةالمحلي اللغات من واحدة بوغيس لغة

 .لونترك المسمى الخاص نص لها بوغيس لغة .الجنوبية يسسوالوي

 ثالثة هناك .الماضي في البشرية الحياة يوضح التليدية نص هو لونترك

 ,Pasang لونترك, هو، الجنوبية يسسوالوي في وجدت لونترك

Attoriolong,.
23

 .Pau-Pau Rikadong و

 ف اللغة العربيةيعرتب. 

الكالم الذي يستخدمه كل الناس  هيمصطفي الغالييني  اللغة  وقال

للتعبير عن نواياهم. ويمكن أيضا أن تفسر اللغة على أنها عدد من 

قواعد عادات الكالم المستخدمة للتواصل بين األفراد داخل المجتمع، 

وتستخدم في شؤون حياتهم )فتحي علي يونس وآخرون، يعرف محمد 
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أن تنقل شيئا تتلقاه  المبروك )في عبد المؤمن( اللغة كأداة فريدة يمكن

 24الحواس إلى القلب. لذلك اللغة هي جسر يمكن ربط الحياة مع الفكر.

 .الحروف الهجائية4

هي عالمة على األبجدية في قواعد اللغة التي هي  الهجائيةالحروف 

عضو في األبجدية التي ترمز إلى صوت اللغة، في حين أن الحروف 

 25الهجائية هي حرف عربي يتكون من ألف إلى ي.

الحروف الهجائية  28هايوود )في كوسواردونو( أن اللغة العربية لديها 

العربي هي  التي هي كل الحروف الساكنة. حروف العلة في النص

، 6عالمات الترقيم تسمى سياكل. حروف العلة باللغة العربية هي 

، u حروف العلة الطويلة، أي 3حروف العلة القصيرة و  3تتكون من 

a ،i ،u: ،a: ،i وباإلضافة إلى ذلك هناك نوعان من قطع .:au  وai .

، و أنا عالمات الترقيم تسمى ضمة، فتحه u ،aحروف العلة القصيرة 

كسراه. بينما حروف العلة الطويلة تتضمن الحروف الساكنة واو و 

. وبالمثل، i، و u ،a)و(، ألف )ا(، نعم )ي( بعد حروف العلة القصيرة 

فإن السطوح تتضمن الواو الساكن )و( والنعم )ي( بعد حرف العلة 

a.26 ف األول في األبجدية العربية هو في وويشير شولز  إلى أن الحر
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مزة، ثم يتم تعيين هولكن منذ ألف عادة ما يكون الناقل مزه، هالواقع 

  27ف األول في الترتيب األبجدي.والحركألف 

استنادا إلى التفسير أعاله، هناك بعض الحروف الهجائية التي يصعب 

، وبالتالي الباحث إجراء من حيث نطق الحروف اندونيسيإنطقها في 

األسعدية العالية المدرسة ب  ةعشر نيالثاصف ال يفالهجائية على الطالب 

 .كينديكانجفن

 إطار الفكر.ج.

واستنادا إلى التفسير الوارد أعاله، وخلص الباحث إلى أن الحد من 

م اللغة العربية تعطى يحتى طالب في تعلالحروف رج مخاالخطأ في نطق 

وتوفير التدريس الحروف تفسيرا عن األشياء التي تؤثر في النطق مخارج 

 .هجائيةعن الحروف 
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 , Eckehard Schulz. Bahasa Arab Baku dan Modern. (Jogyakarta: LKiS Printing Cemerlang. 
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 حروف الهجائية النطق



 
 

 

 :معلوماتال

 :المؤفر

 به:المؤفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 مناهج البحث

 نوع البحثالمنهج و أ.

هجائية التي يتم عليها في الالحروف  النطق أخطاء حول تأثيرنوع البحث 

 ثنوْغرافيةاإل االجتماع علم طريقة مع النوعىالبحث هجائية هي الالحروف 

 تكنولوجيا تطوير مع الصلة ذات البشر سلوكيات لفحص يستخدم والذي

 ال البحث هذ ألن ، والثقافية االجتماعية البيئات بعض في االتصاالت

 ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا

 ي ال و ه ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض



 
 

 حول إحصائية صيغًا تستخدم ال أنها كما ، البيانات جمع في األرقام تستخدم

 28.البحث نتائج

هجائية التي لم يتم العثور عليها التصميم البحث على خطأ نطق الحروف 

هجائية هي وصفية، ألن الباحثين تصف فقط وشرح عن نطق الفي حروف 

المدرسة ب  ةعشر نيالثاصف ال يفهجائية يتحدث بها طالب الالحروف 

. تنص على أن التصميم الوصفي هو طريقة 29 فنجكينديكاناألسعدية العالية 

لفحص حالة مجموعة بشرية أو كائن أو مجموعة من الشروط أو نظام 

 الفكر أو فئة من األحداث في الوقت الحاضر.

 

 موقع البحثب.

األسعدية العالية المدرسة ب ةعشر نيالثاصف ال يف يتم البحث

هو شهر واحد   تطبيق الشمالية وقتكينديكان ناحية سبانج منطقة لوو جفن

 .2018 أغسطس 30التاريخ حتى1من التاريخ 

 . موضوع البحثج

المدرسة ب  ةعشر نيالثاصف ال يف هذ هو الطالب البحث موضوع

 .22الطالب عدد مع األسعدية فنجكينديكانالعالية 

 مصادر البحث .د
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كمواد لجمع البيانات هي كل الحقائق واألرقام التي يمكن استخدامها 

ف هجائية من قبل والبيانات في هذا البحث هو نطق حر 30المعلومات.

 .األسعدية فنجكينديكانالعالية المدرسة ب  ةعشر نيالثاصف ال يفطالب ال

من  ف( )مستويات، وهي الحرف 3وتصنف مصادر البيانات إلى 

مصدر بيانات مكان اللغة اإلنجليزية في شكل مصدر بيانات شخص أو 

شخص في شكل أشخاص، والورق )الورق أو الكتاب( مصدر البيانات في 

، يستخدم الباحث المكان فقط والشخص. مكان بحثفي هذ ال 31شكل رموز.

)شخص( في هذا البحث  ةعشر نيالثاصف ال يفمن هذا البحث هو طالب 

 األسعدية فنجكينديكان.العالية المدرسة ب  ةعشر نيالثاصف ال يفهو طالب 

مصدر البيانات في البحث هو الموضوع الذي يمكن الحصول على 

مقابالت في جمع الستبيانات أو لالبيانات من خالله. استخدم الباحث ا

البيانات،ثم يسمى مصدر البيانات المستفتى، وهذا هو الشخص الذي 

أسئلة الباحث، سواء كانت أسئلة مكتوبة أو شفوية. يستجيب أو يجيب على 

هي الكلمات،  لنوعىدر البيانات الرئيسية في البحث اوفقال لوفالند في مصا

في هذ  32واإلجراءات، والباقي هي بيانات إضافية مثل الوثائق وغيرها.

  ةعشر نيالثاصف ال يفالبحث ، حصل الباحث على بيانات من طالب 

 .األسعدية فنجكينديكانالعالية المدرسة ب
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 مصادر البيانات األساسية. ه

 (محسون)انات اللغوية التي أثارها واستخدم الباحث طريقة جمع البي

وتقنيات توفير أو جمع البيانات على  الطريةوالتي تنص على صياغة 

 النحو التالي:

 االستماع ة.طرق1

الباحثين الطريقة هي طريقة تستخدم لتوفير البيانات عن طريق 

لالستماع إلى استخدام اللغة. في العلوم االجتماعية، يمكن أن تتماشى هذ 

الطريقة مع أساليب الرصد أو أساليب المراقبة. هذا األسلوب لديه تقنية 

تسجيل. يتم  و كتاب، تحدث ، مع تحدث متقدمة، وهو تقنية االستماع

صف ال يف استخدام هذه الطريقة للحصول على بيانات النطق من طالب

سياق وسلوك  األسعدية فنجكينديكانالعالية  المدرسة ب  ةعشر نيالثا

 الطالب عندما تحدث أحداث المحادثة في مجموعات من المتكلمين.

 إستماع مع تحدثتقنية  . أ

يهدف إلى اعتراض  إستماع مع تحدثطريقة اإلحالة إلى تقنية 

سلوك اللغة في حدث النطق دون أي مشاركة في الحدث النطق. 

وتستخدم هذ التقنية للحصول على البيانات على حد سواء في شكل 

العالية المدرسة ب  ةعشر نيالثا صفال يفالكالم وسلوك طالب 

 األسعدية فنجكينديكان.

 تحدثالتقنية  . ب



 
 

المختصة أو ما يسمى بالمراقبة التشاركية أو طريقة  تحدثالتقنية 

المراقبة أو المالحظة الكاملة، ويهدف إلى محاولة لالستفادة من 

نطق الحدث من قبل الباحث مع الطريقة التي يشارك الباحث 

مباشرة في هذا حدث. وتستخدم هذه التقنية للحصول على البيانات 

وكذلك السياق الذي يحدث سواء في شكل الكالم والسلوك المتكلم 

 األسعدية فنجكينديكانالعالية  المدرسةب  ةعشر نيالثاصف ال يففي 

 عن طريق دعوة الطالب إلى الحوار مباشرة عن شيء.

 ةكتابتقنية ال . ت

. تحدثوتقنيات  ستماع مع تحدثإلة هذ ترافق تقنيات كتابتقنية ال

ولم يستفاد الباحث فحسب بل الحظوا أيضا األمور ذات الصلة، 

وخاصة الشكل السلوكي لكل مشارك في حدث النطق. ولدى عودة 

الباحث من جمع البيانات، الباحث دراسة السجالت واستكمالها مع 

ها في هذا المجال. وتستخدم هذ التقنية كتاباألشياء التي لم يتم 

علقة بأحداث النطق التي تحدث أثناء لالستفادة من األمور المت

االتصاالت يحدث. هذ يمكن أن تكون سياقات في حدوث أحداث 

عشر فى المدرسة العالية   نيالثافى الصف النطق، وسلوك طالب 

عند الحديث، واتجاه المحادثات الطالب األسعدية فنجكينديكان 

 وغيره.

 تقنية التسجيل . ث



 
 

 طريقةهذا يعني أن  .وات تحققتقنيهذ التقنية هي تقنية متقدمة من 

التسجيل يرافق دائما هذ التقنيات ألن التسجيل ال يمكن أن يصف 

شكل السلوك غير اللغوي للمشاركين في حدث الكالم. الطريقة 

األخيرة لهذه الطريقة المتقدمة هي التقنية األكثر أهمية في جمع هذ 

االتصال الذي  البيانات البحثية. وتستخدم هذه التقنية دائما في وقت

العالية  المدرسةب  ةعشر نيالثاصف ال يفهو عندما طالب 

، من خالل وضع مسجل بين مقاعدهم عند  األسعدية فنجكينديكان

 الحديث.

 المالحظة. طريقة 2

هي طريقة من خالل استبيانات أو قائمة االستبيانات  المالحظة اطريقة 

التي هي منظمة ومفصلة للحصول على معلومات من عدد كبير من 

. يتم استخدام هذ الطريقة باحثيمثل مجتمع الالمخبرين التي تعتبر 

تاريخ اكتساب الخارج. قد تكون المعلومات مللحصول على معلومات 

، وخطأ النطق في جائيةهالاللغة العربية للمتكلم، وقدرة المتكلم في نطق 

هجائية، وما إلى ذلك عن طريق نشر االستبيان في وقت الحروف 

األسعدية المدرسة العالية  ب  ةعشر الثانيصف ال يطالب ف

 كينديكان.جفن

 

 



 
 

  التكلم طريقة .3 

االجتماعية المعروفة باسم طريقة إن الطريقة الجيدة أو في العلوم 

المقابلة أو المقابلة هي إحدى الطرق المستخدمة في جمع البيانات التي 

يتم إجراؤها بالطريقة التي يجري بها الباحثون محادثة أو االتصال مع 

يتم استخدام هذ الطريقة للحصول على معلومات  33المتحدثين كمورد.

علومات تاريخ من معالج اللغة خارج الحدث النطق. يمكن أن تكون الم

العربية، معرفة المتحدث باللغة العربية، وجهة نظر المتكلم من وظيفة 

العربية وموقف من بين لغات أخرى الخ عن طريق طرح بعض األشياء 

صف ال يفالتمثيلية لغرض إجراء مقابالت مباشرة مع بعض طالب 

 كان.األسعدية فنجكينديالعالية   المدرسةب  ةعشر نيالثا

 وتحليل البيانات معالجة تقنية .و

تحليل البيانات النوعية وفقا ل سيدل )في موليونغ( لديه تدفق العملية 

 التالية:

سجل الذي يولد المالحظات الميدانية، مع أنها مشفرة للحفاظ على  .1

 مصدر البيانات للبحث

 الفهرس وإنشاء عامة لمحة تقديم ,توليف ,وأوضح ,اجمعها .2

خالل جعل فئات البيانات ذات مغزى والبحث والعثور التفكير من  .3

 على األنماط وإيجاد العالقات وجعل النتائج العامة.
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استنادا إلى تدفق عملية تحليل البيانات النوعية أعاله، يقوم الباحث 

بصياغة الخطوات التي سيتم اتخاذها في تحليل البيانات من هذا البحث 

 على النحو التالي:

المسجلة من البحث على حد سواء في شكل النطق سجلت األشياء  .1

والسياق، وسلوك الطالب ثم مزيج مطابقة بحيث يمكن وصف 

 .المحادثة التي وقعت أثناء الحوار أخذ مكان

ة ثم البيانات المحددة ذات جمع كل السجالت من البيانات المسجل .2

بأهداف البحث في علم األصوات ودالالت النطق. ثم يتم تحليل الصلة

 البيانات

بعد كل شيء تم تحديد الباحثين استخالص النتائج بشكل عام استنادا  .3

 34.إلى البيانات التي تم تحليلها

 

 

 
 

 المبحث الرابع

والمناقشة البحث نتائج  

 .البحث نتائجا.

نطقة م جناناحية سب كينديكانجلمدرسة العالية األسعدية فن القصير تاريخال .ا

 ة.شمالياللوو 
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 كينديكانجفن قرية في عنوانه كينديكانجالعالية األسعدية فنمدرسة ال 

مسمبا و  الناحية من كيلو 18 حولها يقع ة,شماليالمنطقة لوو  جناناحية سب

منطقة لوو  جناناحية سبالتى وقعت في ، اإلسالمية التربية مؤسسةواحد من 

 ، الوقف أرض ملكية وضع مع 2007 مايو 24ف في التاريخ الوق ة.شماليال

الحاج دينج مع الحدود من شمال األرض له 2م 6000األرض مساحة مع

 منذ الحاج بيددو, غربي الحاج بيددو شرق طريق القرية ، جنوب ,فوير

المدرسة العالية األسعدية مع  المدرس هذ سميت 2007 عام في الوقف

 تقف ال ةالمدرس هذ بالطبع ة.شماليالمنطقة لوو  جناناحية سب كينديكانجفن

 تاريخ مثل طويل هااسم ، المدرسة نسمي كما بسهولة وتعمل بالضرورة

 .اآلن هو كما يكون أن يمكن المدرسة

 الحاج بوزعيم المجتمع يدعى ا أساس شخص على ةالمدرس هذ بنيت

قرية في   ,مكان لعيش 40حول  ىالذين ولدسوبيرى  حماد بن الحاج

 األشخاص من واحد هو منطقة لوو الشمالية. جناحية سبان كينديكانجفن

 اآلن حتى منطقة لوو الشمالية.ج ناحية سبان كينديكانجقرية فن في المؤثرين

 على والقدرة تحقيق ، جيدا تعمل كينديكانجالمدرسة العالية األسعدية فن

 35المنطقة لوو الشمالية. الموجودة المدارس مع التنافس

 معلمين الأسماء  . أ
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 جناحية سبانة األسعدية  فنجكنديكان يالمدرسة العال في عدد المدرسين

مدرسة   المعلمين بأسماء قائمة .ميفي عملية التعل كافية منطقة لوو الشمالية

 :هي كما يلي  منطقة لوو الشمالية جناحية سبانفنجكنديكان  األسعدية ةيلعالا

 2018األسعدية  فنجكنديكان  عاليةلمدرسة اللمعلمين الأسماء  قائمة 4.1

 رقم اسم حالة

 S.Pd.,M.Pd 1شريف الدين  رئيس المدرسة

 S.Pd 2شمس الدين،  المدرس 

 S.Pd 3نورنيني،   المدرسة

 S.Pd 4، ىمصطف المدرس

 S.S 5سوحيرمن،  المدرس

 S.Pd.i 6.جمعياتى، المدرسة

 S.Pd 7محمد إلياس نور،  المدرس

 S.Pd 8أنوغرة،  ةالمدرس

 S.Ag.,M.Pd  9رتناواتي،  المدرسة 

 S.H.i, 10أندئ حيرمياتي ةالمدرس



 
 

 S.Pd.i 11نور عالم،     المدرسة 

 S.Ag 12جومنية ،  ةالمدرس

 S.Pd.,M.Pd 13محمد مردان،  المدرس

 S.Pd 14رشدي  المدرس 

 S.Pd 15،  ينتوبود المدرس

 S.pd 16مثنى،  المدرسة

 S.Pd 17رسميدار،  ةالمدرس

 18 فردوس نور المدرس

 2018 أغسطس 15األسعدية  فنجكنديكان عاليةالمدرسة ال اإلدارة قسم: دراصم

ناحية سبانج منطقة لوو األسعدية  فنجكنديكان  عاليةالمدرسة ال طالب حالة . ب

 .  الشمالية

 في نفستخضع و المتعلمين .في عملية التعليم عامال حاسما أيضاالمتعلمين المعلمين و باإلضافة إلى    

 :فصل كل في الطالب بعدد قائمة يلي فيما ، .األشياء الوقت في تعلم

 2018 فنجكنديكان ة األسعدية يالمدرسة العالبيانات التالميذ في ال 4.2

 رقم فصل  عدد



 
 

 1 العاشر 21

 2 الحادي عشر 19

 3 الثاني عشر 22

 عدد كل 62

 2018 أغسطس 15األسعدية  فنجكنديكان عاليةالمدرسة ال اإلدارة قسم: دراصم

منطقة لوو  نجناحية سبا فنجكنديكان ة األسعدية يالمدرسة العال في البنية التحتيةحالة ت.

   .الشمالية

ة األسعدية  يالمدرسة العال في ميالتعل ةوجود لتحسين نوعية

البنية التحتية المرافق و إعداد  نطقة لوو الشماليةم جناحية سبانفنجكنديكان 

المدرسة   الواردة في المكونات .في عملية التعلم التي سيتم استخدامها

هي كما   منطقة لوو الشمالية جناحية سبانة األسعدية  فنجكنديكان يالعال

 :يلي

ة األسعدية  يالمدرسة العالبيانات األساسية األدوات ال :4.3

     2018فنجكنديكان

 رقم أدوات المدرسة عدد حالة

 1 مكتب رئيس المدرسة 1 جيد



 
 

اإلدارة غرفة 1 جيد  2 

 3 مكتب المدارس 1 جيد

 4 مسجد 1 جيد

 5 ميدان  1 غير جيد

 6 ركن الطلبة 1 جيد

2018 أغسطس 15األسعدية  فنجكنديكان عاليةالمدرسة ال اإلدارة قسم: صدرم
36

 

. تأثير اللغة المحلية على نطق الحروف الهجائية الطالب فى المدرسة العالية 2

 األسعدية

 كينديكان.جفن 

 شهر منذكينديكان جفى المدرسة العالية األسعدية فن هذ البحث يتم

 2018سبتمبر  8حتى  2018أغسطس  8الذي يبدأ من التاريخ  واحد

صف التأثير اللغة المحلية على نطق الحروف الهجائية الطالب في حول 

 .عشرة الثاني

المدرسة العالية األسعدية  في أغسطس 8التاريخ  في البحث هذا بدأ        

 الثانيصف الالطالب في الى الفصل  الباحثالوقت  ذلك في ,كينديكانجفن
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يجلسو في  الطالبشخصا,في الساعة الوحدة تماما   22 عدد عشرة

 .والغرض القصد ينقل الباحثالكراس ثم 

 فيالمسح  طريقة وهي البيانات خذ افعل الباحثاألولى  الخطوة        

 الخطوة .الطالب وظروف موقع يتضمن أغسطس 11حتى  8التاريخ 

 15التاريخ  في عطىن القراءة أدوات على الطالب تسجيل طريقة هي الثانية

 .ال أم يتأثر الطالب نطق ما هو هدف على للحصول أغسطس 25حتى 

 ,سبتمبر 8 أغسطس  28التاريخ  فيالمقابلة  طريقة هي األخيرة والخطوة

 وتكوين الهجائية الحروف نطق لغةل تأثير في تتسبب التي العوامل

 .والبيئة المنزلية والحياة المدرسة في الجمعيات

نطق الحروف الهجائية الطالب  اتهذا الباحث يناقش حول الصعوب

، وجدت هناك  البحثكينديكان. في هذ جفى المدرسة العالية األسعدية فن

كينديكان جتأثير النطق الحروف في الطالب فى المدرسة العالية األسعدية فن

صوت الفي النطق الحروف, لذلك العديد من الحروف تجربة تغييرات 

 ((kaefa تنطق (kaifa) ،مثل كيف

 شروحاتالالحروف و  اتتغيير .قائمة جدول4.4

 شروحات تغييرات رقم

 التأثير الذي يحدث في الحروفذ,ز,س,ش,ص( 1

وجود معادالت  ذ, ز,س,ش,ص((



 
 

 (sa) هي الحروف النطق و (sa) تنطق (

التأثير هو بسبب اللهجة )بوغيس( 

أو عادات طالب في التواصل 

 .اليومي

 تنطق)ح,ه,خ( 2

(ha) 

 ( التأثير الذي يحدث في الحروف

 وجود معادالت النطق و (ح,ه,خ

التأثير هو  (ha) هي الحروف

بسبب اللهجة )بوغيس( أو عادات 

 .طالب في التواصل اليومي

تنطق)ظ,ض,د( 3

(da) 

 ( يحدث في الحروف التأثير الذي

وجود معادالت النطق  ظ,ض,د(

التأثير هو  (da) هي الحروف و

بسبب اللهجة )بوغيس( أو عادات 

 .طالب في التواصل اليومي

تنطق)ك,ق( 4

(ka) 

 ( التأثير الذي يحدث في الحروف

 وجود معادالت النطق و ك,ق(

التأثير هو  (ka) هي الحروف

بسبب اللهجة )بوغيس( أو عادات 

 .طالب في التواصل اليومي

التأثير الذي يحدث في  (ng) تنطق) ن( 5

( هو نطق نالحروف)

( n( يجب أن يكون)ngالحروف)

التأثير هو بسبب  (ngتنطق) لكن

اللهجة )بوغيس( أو عادات طالب 

 في التواصل اليومي.

6 ) ٌٍ ٍٍ  تنطق)ًٍ

(dong) 

التأثير الذي يحدث في كل حرف 

 في

)د(  في نهاية الحروف التنوين



 
 

  تنطق  (dun) يجب أن تقرأ

(dong)  التأثير هو بسبب اللهجة

)بوغيس( أو عادات طالب في 

 التواصل اليومي.

 

 الجدوال خصائص لغة بوغيس ومقارنتها باللغة العربية4.5

 معلومات اسكار بوغيس حرف الهجائية رقم

 a ا 1

 النطق نفس الحرف

 b ب 2

 t ت,ط 3

 j ج 4

 h ح,خ,ه 5

 d د,ض,ظ 6

 r ر 7

 s س,ث,ذ,ز,ش,ص 8

 k ك,ق 9

 l ل 10

 m م 11

 n ن 12

 w و 13



 
 

 y ي 14

  ث 1

اليوجد اسكار بوغيس والنطق 

 مختلف

  خ 2

  ذ 3

  ز 4

  ش 5

  ص 6

  ض 7

  ط 8

  ظ 9

  ع 10

  غ 11

  ف 12

  ق 13

  ه 14

15 ٌْ_ٍ_ً_  ٍْ  

1 G  

والنطق  الهجائيةال يوجد حرف 

 مختلف

2 K  

3 P  

4 P  



 
 

5 R  

6 C  

7 N  

8 C  

 

الواردة في الجدول  . تغيير تأثير اللغة المحلية على نطق الحروف2

 على النحو التالي.

 ((ng تنطقْن(  الحروف) اتجدول تغيير 4.6

ر

 قم

 النطق اتالكلم متكلم

إِلَى  22 2

 ,الدين,نستعيننِ اْليَِميْ 

Ilalyamiing,addiin

g 

,nastaiing 

     2018البيانات االساسية :دراصم

 مشاركة عند للطالب .عليها الحصول التي أعاله الجدول أساس على

 أن يستنتج بحيث ,باللفظ النطق عند بالتناوب وسمع طالب كل مع البيانات

 تنطق هو في الحروف )ْن(  الحروف نطق على المحلية ةللغ تأثير هناك

 تأثير .كينديكانجالطالب فى المدرسة العالية األسعدية فن  (ng) الحروف

ال  3فى النطق و تأثير 19,متكلم 22يتم  الحروف نطق على المحلية ةللغ



 
 

 تنطق من متكلم  منطو(نستعين الدين, ,اْليَِمْينِ إَِلى )النطق ,تأثير

Ilalyamiing, addiing, nastaiing )  نطق على لغة بوغيسلبسبب تأثير 

 الصوت التغيير بسبب التكيف أعراض باسم المعروف العربية الكلمات

 .بوغيس هو اللغة نطق أو سماع االستقبال مع يتوافق الذي والهيكل

 s(sa) تنطق الحروف) ص( اتجدول تغيير 4.7

 النطق اتالكلم متكلم رقم

 َصامَ َن,َصحْ  22 3

 ,َصْوةٌ 

Sahnun,saama, 

sautun 

    2018البيانات االساسية :دراصم 

 مشاركة عند للطالب .عليها الحصول التي أعاله الجدول أساس على

 أن يستنتج بحيث ,باللفظ النطق عند بالتناوب وسمع طالب كل مع البيانات

 تنطق هو في الحروف )ص(  الحروف نطق على المحلية ةللغ تأثير هناك

 تأثير .كينديكانجالمدرسة العالية األسعدية فنالطالب فى   (sa) الحروف

ال  2فى النطق و تأثير 20,متكلم 22يتم  الحروف نطق على المحلية ةللغ

 ,تنطقمن متكلم  منطوق(َصامَ,َصْوةٌ َصْحَن,)النطق ,تأثير

Sahnun,saama,sautun )  الكلمات نطق على لغة بوغيسلبسبب تأثير 

 والهيكل الصوت التغيير بسبب التكيف أعراض باسم المعروف العربية

 .بوغيس هو اللغة نطق أو سماع االستقبال مع يتوافق الذي



 
 

 (da) تنطق) ظ (الحروف اتجدول تغيير 4.8

ر

 قم

متكل

 م
 النطق  اتالكلم

 ْرُت ,ظَ نَ 22 3

 َظِلم,َظْرفٌ 

Nadartu,dalimun, 

Darfun 

    2018البيانات االساسية :دراصم

 مشاركة عند للطالب .عليها الحصول التي أعاله الجدول أساس على

 أن يستنتج بحيث ,باللفظ النطق عند بالتناوب وسمع طالب كل مع البيانات

 تنطق هو في الحروف )ظ(  الحروف نطق على المحلية ةللغ تأثير هناك

 تأثير .كينديكانجالطالب فى المدرسة العالية األسعدية فن  (da) الحروف

ال  7فى النطق و  تأثير 15,متكلم 22يتم  الحروف نطق على المحلية ةللغ

 ) تنطقمن متكلم  منطوق( َظِلم,َظْرفٌ نََظْرُت,) النطق ,تأثير

Nadartu,dalimun,darfun )  الكلمات نطق على لغة بوغيسلبسبب تأثير 

 والهيكل الصوت التغيير بسبب التكيف أعراض باسم المعروف العربية

 .بوغيس هو اللغة نطق أو سماع االستقبال مع يتوافق الذي

 s(sa) تنطق ( الحروف) ذ اتجدول تغيير 4.10

 النطق الكلمة متكلم رقم



 
 

 sahaba,saaqa,sanbun ذََهَب,ذَاَق,ذَْنبٌ  22 7

    2018البيانات االساسية :دراصم

 مشاركة عند للطالب .عليها الحصول التي أعاله الجدول أساس على 

 أن يستنتج بحيث ,باللفظ النطق عند بالتناوب وسمع طالب كل مع البيانات

 تنطق هو في الحروف )ذ(  الحروف نطق على المحلية ةللغ تأثير هناك

 تأثير .كينديكانجالطالب فى المدرسة العالية األسعدية فن  (sa)الحروف

ال  2فى النطق و  تأثير 20,متكلم 22يتم  الحروف نطق على المحلية ةللغ

 تنطقمن متكلم  منطوق (ذََهَب,ذَاَق,ذَْنبٌ )النطق ,تأثير

sahaba,saaqa,sanbun)   العربية الكلمات نطق على لغة بوغيسلبسبب تأثير 

 يتوافق الذي والهيكل الصوت التغيير بسبب التكيف أعراض باسم المعروف

 .بوغيس هو اللغة نطق أو سماع االستقبال مع

 s(sa) تنطق ( الحروف) ز ات. جدول تغيير4.11

رق

 م

متكل

 م

 النطق الكلمة

ْوَجةٌ, زَ  22 7

اٌر,ُزَكازر

 مٌ 

Saujatun,siraarun,sukaamu

n 



 
 

    2018البيانات االساسية :دراصم  

 مشاركة عند للطالب .عليها الحصول التي أعاله الجدول أساس على 

 أن يستنتج بحيث ,باللفظ النطق عند بالتناوب وسمع طالب كل مع البيانات

 تنطق هو في الحروف )ز(  الحروف نطق على المحلية ةللغ تأثير هناك

 تأثير .كينديكانجالطالب فى المدرسة العالية األسعدية فن (sa) الحروف

 2فى النطق و  تأثير 20,متكلم 22يتم  الحروف نطق على المحلية ةللغ

 ,Saujatun تنطقمن متكلم  منطوق( ُزَكامٌ  ِزَراٌر, ْوَجٌة,زَ ) النطق ,تأثيرال

siraarun, sukaamun)  الكلمات نطق على لغة بوغيسلبسبب تأثير 

 والهيكل الصوت التغيير بسبب التكيف أعراض باسم المعروف العربية

 .بوغيس هو اللغة نطق أو سماع االستقبال مع يتوافق الذي

 s(sa) تنطق ( ثالحروف)  اتجدول تغيير 4.12

 النطق الكلمة متكلم رقم

 Siyaabun,salasa,samanii ثِيَاٌب,ثاََلَث,ثََمانىِ  22 8

    2018البيانات االساسية :دراصم  

 مشاركة عند للطالب .عليها الحصول التي أعاله الجدول أساس على 

 أن يستنتج بحيث ,باللفظ النطق عند بالتناوب وسمع طالب كل مع البيانات

 تنطق هو في الحروف )ث(  الحروف نطق على المحلية ةللغ تأثير هناك

 تأثير .كينديكانجالطالب فى المدرسة العالية األسعدية فن (sa) الحروف



 
 

 2فى النطق و  تأثير 20,متكلم 22يتم  الحروف نطق على المحلية ةللغ

 ,Siyaabun, salasa تنطقمن متكلم  منطوق( ثََمانىِ  ثاََلَث, ثِيَاٌب,) النطق ,تأثيرال

samanii)  المعروف العربية الكلمات نطق على لغة بوغيسلبسبب تأثير 

 مع يتوافق الذي والهيكل الصوت التغيير بسبب التكيف أعراض باسم

 .بوغيس هو اللغة نطق أو سماع االستقبال

 s(sa) تنطق ( شالحروف)  ات. جدول تغيير4.13

 النطق الكلمة متكلم رقم

 Sakaa,samsun,su’urun َشكاَ,َشْمٌش,ُشعُْورٌ  22 9

    2018البيانات االساسية :دراصم  

 مشاركة عند للطالب .عليها الحصول التي أعاله الجدول أساس على 

 أن يستنتج بحيث ,باللفظ النطق عند بالتناوب وسمع طالب كل مع البيانات

 تنطق هو في الحروف )ش(  الحروف نطق على المحلية ةللغ تأثير هناك

 تأثير .كينديكانجالعالية األسعدية فنالطالب فى المدرسة  (sa) الحروف

 2فى النطق و  تأثير 20,متكلم 22يتم  الحروف نطق على المحلية ةللغ

من متكلم  منطوق( َشكاَ,َشْمٌش,ُشعُْورٌ ) النطق ,تأثيرال

 الكلمات نطق على لغة بوغيسلبسبب تأثير  (Sakaa,samsun,su’urun iتنطق

 والهيكل الصوت التغيير بسبب التكيف أعراض باسم المعروف العربية

 .بوغيس هو اللغة نطق أو سماع االستقبال مع يتوافق الذي



 
 

 (ka) تنطق ( قالحروف)  ات. جدول تغيير4.14

 النطق الكلمة متكلم رقم

 Kaama,kabada,kala قاََم,قَبََض,قَالَ  22 10

    2018البيانات االساسية :دراصم  

 مشاركة عند للطالب .عليها الحصول التي أعاله الجدول أساس على 

 أن يستنتج بحيث ,باللفظ النطق عند بالتناوب وسمع طالب كل مع البيانات

 تنطق هو في الحروف )ق(  الحروف نطق على المحلية ةللغ تأثير هناك

 تأثير .كينديكانجالطالب فى المدرسة العالية األسعدية فن (ka) الحروف

 6فى النطق و  تأثير 16,متكلم 22يتم  الحروف نطق على المحلية ةللغ

 Kaama,kabada,kala تنطقمن متكلم  منطوق( قاََم,قَبََض,قَالَ ) النطق ,تأثيرال

 باسم المعروف العربية الكلمات نطق على لغة بوغيسلبسبب تأثير 

 االستقبال مع يتوافق الذي والهيكل الصوت التغيير بسبب التكيف أعراض

 .بوغيس هو اللغة نطق أو سماع

 (ha) تنطق ( خالحروف)  اتجدول تغيير 4.15

 النطق الكلمة متكلم رقم

 Haraja,hafa,hamsa َخَرَج,َخاَف,َخْمسَ  22 11

    2018البيانات االساسية :دراصم  



 
 

 مشاركة عند للطالب .عليها الحصول التي أعاله الجدول أساس على 

 أن يستنتج بحيث ,باللفظ النطق عند بالتناوب وسمع طالب كل مع البيانات

 تنطق هو في الحروف )خ(  الحروف نطق على المحلية ةللغ تأثير هناك

 تأثير .كينديكانجالطالب فى المدرسة العالية األسعدية فن (ha) الحروف

 7فى النطق و  تأثير 15,متكلم 22يتم  الحروف نطق على المحلية ةللغ

 تنطقمن متكلم  منطوق( َخَرَج,َخاَف,َخْمسَ ) النطق ,تأثيرال

Haraja,hafa,hamsa  العربية الكلمات نطق على لغة بوغيسلبسبب تأثير 

 يتوافق الذي والهيكل الصوت التغيير بسبب التكيف أعراض باسم المعروف

 .بوغيس هو اللغة نطق أو سماع االستقبال مع

ٌٍ الحروف) اتجدول تغيير 4.16 ٍٍ  (Dong) تنطق ( ًٍ

 النطق الكلمة متكلم رقم

 ,َجِمْيلٌ  ,دَِلْيلٌ  22 12

 تِْلِمْيذ

Dalillong,jamiilong, 

Tilmisong 

    2018البيانات االساسية :دراصم  

 مشاركة عند للطالب .عليها الحصول التي أعاله الجدول أساس على 

 أن يستنتج بحيث ,باللفظ النطق عند بالتناوب وسمع طالب كل مع البيانات

ٌٍ هو في الحروف )  الحروف نطق على المحلية ةللغ تأثير هناك ٍٍ  تنطق (ًٍ

 تأثير .كينديكانجالطالب فى المدرسة العالية األسعدية فن (ng) الحروف



 
 

 12فى النطق و  تأثير 10,متكلم 22يتم  الحروف نطق على المحلية ةللغ

 ,Dalilong تنطق من متكلم  منطوق( تِْلِمْيذ ,َجِمْيلٌ  ,دَِلْيلٌ ) النطق ,تأثيرال

jamiilong, tilmisong   العربية الكلمات نطق على لغة بوغيسلبسبب تأثير 

 يتوافق الذي والهيكل الصوت التغيير بسبب التكيف أعراض باسم المعروف

 .بوغيس هو اللغة نطق أو سماع االستقبال مع

 ب. المناقشة

 حصل الباحث أجراها التي طلبة أحد مع المقابلة نتائج إلى استنادا 

كينديكان .هو جالطالب فى المدرسة العالية األسعدية فن ان معلومات على

 98من معلومات على الحصول باحث في الفصلوعموما من قبيلة بوغيس

 .بوغيس هناك٪ 

كينديكان بعيدا من بحر المدينة ، لذلك جالمدرسة العالية األسعدية فن  

ال عجب هم فقط الحصول على المعرفة من الوالدين والبيئة حول مثال في 

ف على الحروف منذ يجلس يالدين هم يعرفون اإلسالم منذ الطفولة وتعر

في المدرسة االبتدائية لكن في نطق الحروف أو قراءتها من اآلباء 

 37.والمعلمين بلدي

التي أجراها الباحث ، هناك بين المدرسة العالية األسعدية  ثحانتائج الب

 لكن  كينديكان الذين يواجهون صعوبات من ناحية نطق الحروفجفن
                                                             

37
 Nur Sinta. Siswa di M.A As’adiyah Pengkendekan Wawancara 15 Agustus 2018 



 
 

فقط  هم الطالب افترض ذلك من الصعب تغيير نطق الحروف لذلك

وفقا لمعلومات  التعرف على حروف الذي تدرس من والديه أو المعلم

 ,alefu, ba, tsa, jing )بوغيس يسمىأن أذكر حروف في قبيلة  ،واحدة

ha, kha, daleng, saleng, ra, zaleng, sinu, sying, shod, 

dhod, tho, dhleng, ain, ,gaeng, fa, gafu, kefe’, lameng, 

mim, num, wauw, ha, ya ,)  في حين أن الحروف في الوقت

د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ الحاضر هو المعروف هو:ا ب ت ث ج ح خ 

 تنطق (اخذلذلك عندما تنطق) ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي :

(akhosa) ذ(يقرا) تنطقالطالب(اعتاد على ذكر الحروفsa ألنه في )

)ذ( في هذه الحالة  الحروف األبجدية لغة بوغيس ال تفعل ذلك هناك حروف

الطالب في تصحيح نطق حروف . يمكن االستنتاج ،  ، عدم وجود الدافع

استنادا إلى البيانات والمالحظات التي يتم بها الباحث الطالب فى المدرسة 

تأثير  كينديكان ,ال تفعل شي للتغلب على أخطاء النطقجالعالية األسعدية فن

الطالب فى المدرسة العالية  الذي حدث على نطق الحروف المحليةاللغة 

 ر,يكينديكان تأثجفن األسعدية

العوامل المعتادة من البيئة. المدرسة هي مركز النشاط الطالب فى  .1

كينديكان, في التفاعل الطالب فى المدرسة جالمدرسة العالية األسعدية فن

كينديكان بالطبع استخدام لغة للتواصل. يمكن أن جالعالية األسعدية فن



 
 

لشخص ، لذلك هناك يؤثر االتصال الذي يحدث في البيئة على لهجة ا

 .تغيير في نطق حروف 

تأثير اللغة األولى)ولده( وهي لهجة بوغيس. ، لغة بوغيس لديها  .2

نطق  مجموعة لهجة من اللهجات ، واحدة منها هي لهجة بوغيس بوني

ر باللهجة المستخدمة الطالب فى المدرسة العالية يالشخص يمكن أن يتأث

، هناك عدة تغييرات في  بحثال كينديكان في بيئته. في هذجاألسعدية فن

 .(sa) تنطق ر بلهجة بوغيس بوني هي:)ذ(يالحروف تأث

موقع نطق الحروف مهم جدا في النطق ألن أخطاء النطق يمكن أن  .3

ر على األصوات والمعاني. ، قد يحدث خطأ في النطق من خالل يتؤث

لغات أخرى. في البحث تمشيا مع لنفس موقع النطق ، متباعدة وتأثير 

 النظرية التي تؤثر على نطق حروف، وهي:

العوامل التي تؤثر على تعلم أنواع عديدة ، ولكن يمكن تصنيفها إلى 

فئتين فقط ، أي العوامل الداخلية والخارجية. العوامل الداخلية هي العوامل 

الموجودة في األفراد الذين يتعلمون ، بينما العوامل الخارجية هي عوامل 

 رد.ج الفيخارمموجودة 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث الخامسمال

 خاتمة

 خالصة البحثأ. 

نطق الحروف الهجائية تأثير اللغة المحلية على  بحثناقش هذ الي 

كينديكان. بناء على مناقش السابقة جالطالب فى المدرسة العالية األسعدية فن

كينديكان هناك ج، استنتج الباحث أن طالب فى المدرسة العالية األسعدية فن

تأثير اللغة المحلية على نطق الحروف الهجائية أما بالنسبة لبعض 

  .التأثيرات اللغوية المحلية على نطق حروف الهجائية 

تأثير اللغة المحلية على نطق الحروف الهجائية من صعوبة العوامل 

المدرسة العالية األسعدية  يلطالب فلنطق الحروف الهجائية 

 كينديكان.هيجفن

 عادات من البيئة ، .1



 
 

 تأثير اللغة األولى )األم( وهي لهجة بوغيس .2

 النطق. .3

 االقتراحات ب.

 ةبعض االقتراحات لقراء ،ثم يوصي الباحث البحثاستنادا إلى نتائج   

 ومتعلمي اللغة العربية على النحو التالي:

تأثير اللغة المحلية على نطق الحروف  األخرى المتعلقة .يأمل الباحث1

 وفحص. بحث الهجائية طالب ألنه هناك كثير من األشياء التي تحتاج إلى

كمرجع في الفهم تأثير اللغة المحلية  بحثال. من المتوقع استخدام نتائج هذ 2

 على نطق الحروف مع الطالب

 . بالنسبة للطالب اللغة عربية ، يجب أن يفهموا نطق حروف 3

المعرفة  زيدبالنسبة للطالب ، من المأمول أن هذا البحث يمكن أن ي .4

 حول نطق حروف التي جيدة وحقيقية
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