
 اللغة العربية و اللغة اإلندونسيةعلم األصوات يف 

 ة (ي) دراسة تقابل 

 

 رسالة

 قدمتها

 فضيلة

 وكلية الرتبية وتأهيل املعلمنيشعبة اللغة العربية  ةطالب

 121100571 رقم القيد :

 

 

 
 
 

 لنجسابوت كاال اإلسالمية احلكومية جامعة زاوية تش
م ٢۰۱5ه/  ۱٤۳5     



 أ

 شعار
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 اِنَّا َجَعْلَنُه قُ ْراَناً َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ 
 (3) الزخرف: 
 
 

 ة و عل موها الناسموا العربي  تعل  
 )حديث شريف(                                   

 

 

 

 

 أحرصوا على تعل م اللغة العربي ة فإهنا جزء من دينكم
 (عمر ابن اخلطب)                                             

  
 
 

 جاة ومل تسلك مسالكهاالن   ترجو
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 اإلهداء
 أبو طالب العزيز والدي إىل

 التحديات من املليئة احلياة ملواجهة والتفاؤل آمال لنيل التقدم على وحثين ربين الذي
 خوف بدون حق كلمة أقول أن وعلمين

 

 باسية الكرمية  والديت وإىل

 عين مهمتها أفاضت اليت

 

 سلمة أخيت وإىل

 اخلرية األعمال على القيامعلى   تينحث اليت

 

 أساتذيت السادة وإىل

 الفكر يف للتقدم وشجعوين رفاواملع مو العل لطلب حثوين الذين

 

 وبقائها األمة وجود على حرصهم العربية اللغة على حيرصون الذين وإىل



 

 

 

 تقديرالشكر و ال
 

 الش   انرين، الص  ابرين خ  ر عل   ى وأس  لم وأص  ل  ،ان  زا الق  ران ه   د  لن  اس هلل احلم  د
 :بعد أما الدين، يوم إىل بإحسان تبعهم ومن والتابعني ،أمجعني وأصحابه آله وعلى

حلمد والثناء، فلك احلمد يا  اد هذا البحث، فلهباالنتهاء من إعدوقد من  هللا عل  
أن  –بعد محد هللا تعاىل  –ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين نان هلم فضل يف خروج هذا البحث إىل حيز 
 حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص. ومنهم : الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن 

جامعة زاوية جوت ناال  ، مدير املاجستر ذو القرننيمساحة  الدنتور احلاج 
 .اإلسالمية احلكومية لنجسا

جامعة زاوية جوت   النائب األوا ملدير،  األستاذ بصري إبراهيم املاجستر مساحة
 .ناال  اإلسالمية احلكومية لنجسا

جامعة زاوية  الرتبية نليةاللغة العربية   شعبة، رئيس فضل املاجستراألستاذ  مساحة
 .جوت ناال  اإلسالمية احلكومية لنجسا

، املشرف األوا الذي أفاد الباحث الدنتور أمحد فوزي املاجستر األستاذ مساحة
هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت  الكتابةاً ووجه خطواته ىف نل مراحل علمياً وعملي

 .إلنتهاء منه، فله من هللا خر اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقديرا

املشرف الثاين، فحقًا يعجز لساىن عن املاجستر،  برهان الدين سيهوتانج مساحة
شكره وتقديره فقد قدم للباحث نل العون والتشجيع طواا فرتة إعداد هذا البحث فلم 

الباحث وتوجيهه، ونان لتفضله مبناقشة هذا  يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة
البحث أنرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم الثواب 

 واجلزاء. 



تعليم اللغة شعبة نما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف   
. فلهم من الباحث  اإلسالمية احلكومية لنجساامعة زاوية جوت ناال  بقسم الرتبية جبالعربية 

نل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  وجزاهم هللا عىن خر 
 اجلزاء. 

نان له بعد هللا تعاىل فضل إمتام هذا   يأما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي الذ
وألشقائ   ل.ص ىف العمة واالخالمن حب للعلم واملعرف  البحث مبا غرسه ىف نفس

وزمالئ  وأصدقائ  ونل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل خر الوجود ولو 
 بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.

 التوفيق وهللا ويل
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 بالعربية ص البحثستخلم
 

. علم األصوات يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية )دراسة تقابلية(م،  2015فضيلة، 
املشرف األول : دوكتور أمحد فوزي املاجستري، املشرف الثاىن : برهان الدين سيهوتانج 

 املاجستري.
 الكلمة األساسية : تقابلية علم األصوات يف اللغتني  

إن اللغة أدة اإلتصال بني أعضاء اجملتمع شفويا كانت أم كتابيا. إن املوضوع يف  
هذه الرسالة :"علم األصوات يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية )دراسة تقابلية(" 
وإختارات الباحثة هذه املوضوع ألن علم األصوات هى: علم الذي يبحث عن 

جلهاز النطق. وأما دراسة تقابلية بني اللعتني مهم األصوات من كالم اإلنساىن املنطوقة با
للدراسني واملدرسني يف تعليم علم اللغة وليفهموا املقابلة بينهما. وتريد الباحثة أن تشرح 

 املساوات واملتفاوات بني علم األصوات يف اللغة العربية ويف اللغة اإلندونيسية 

ومشكلة هذا البحث هي: ما هي علم األصوات يف اللغة العربية واللغة   
 اإلندونيسية، وما هي املساوات واملتفاوات بينهما.

ومنهج البحث لكتابة هذه الرسالة هو منهج الوصفي واملقارنة. الطريقة الىت  
ب استخدمتها الباحثة جلمع البيانات هلذه الرسالة. وهي طريقة اإلطالع على املكت

والنشرات العلمية املتعلقة هبذه الرسالة، وأما طريقة التأليف هذه الرسالة وكتابتها فهي 
طريقة البحث املكتىب، وجلمع املعلومات الىت تتعلق هبذه الرسالة وكيفية هلذه الرسالة 



 

 ز

تناسب فيها يف الكتاب "دليل إجرائ لكتابة البحث العلمى شعبة اللغة العربية جامعة 
 م" 2011سالمية اكحكومية عام جوت كاال اإل

 أما نتائج هذا البحث هي : 

حتقيق يف نظام الصوت اللغة ناجتة جباز النطق، وكيف يتم إنتاج  املساوات بينهما : -1
الصوات. ويف اللغة العربية هلا نوعان من املفونيمات سواء ولكن يفرق املعىن وبذلك 

 ت واكحركات.باللغة اإلندونيسية، وله أصوات الكالم الصوام

املتفاوات بينهما : يف اللغة العربية يستعمل مفرد، مثىن، ومجع يف الكلمة، ويف اللغة  -2
اإلندونيسية يستعمل مفرد ومجع. و يف اللغة العربية يستعمل ضمري تذكري وتؤنيث 

 يف الكلمة، ويف اللغة اإلندونيسية ال يستعمل فرق بني املرأة أو الرجال يف الكلمة.

 



 ملخص باللغة اإلندونيسية

Fadhilah, 2015, Ilmu Fonetik dalam bahasa arab dan dalam bahasa indonesia, 

pembimbing 1: Burhanudin Sihotang, MA, pembimbing2: Dr. Ahmad Fauzi M.Ag 

Kata kunci : Perbandingan ilmu fonetik dalam bahasa arab dan dalam bahasa 

indonesia. 

 Bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol 

bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Judul yang dipilih penulis ialah: “Ilmu 

Fonetik dalam bahasa arab dan dalam bahasa indonesia (studi perbandingan)” , 

peneliti memilih judul ini karena ilmu fonetik ialah : ilmu yang menyelidiki 

penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa, adapun studi perbandingan 

keduanya sangat penting untuk kita pahami khususnya bagi guru-guru dan murid-

murid di dalam pembelajaran bahasa, sehingga mereka mengetahui perbandingan 

keduanya, maka peneliti ingin mencari persamaan dan perbedaan antara ilmu fonetik 

dalam bahasa arab dan dalam bahasa indonesia. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apa pengertian ilmu fonetik 

dalam bahasa arab dan dalam bahasa indonesia, apa persamaan dan perbedaan ilmu 

fonetik dalam bahasa arab dan dalam bahasa indonesia. 

 Metode penilitian: menggunakan metode perbandingan dengan menela’ah 

buku-buku yang berhubungan dengan judul. Begitu juga dengan hal mengumpulkan 

bahan untuk penelitian ini berdasarkan tela’ah buku-buku penelitian bahan seminar 

dan lain-lain yang berhubungan dengan judul. Dan metode penulisannya berdasarkan 

buku pedoman penulisan skripsi jurusan tarbiyah prodi pendidikan bahasa arab 

STAIN Cot Kala Langsa tahun 2011 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaanantara 

ilmu fonetik dalam bahasa arab dan dalam bahasa indonesia. 

a. Persamaannya: 

 - Sama-sama menyelidiki sistem bunyi dalam bahsa yang dihasilkan oleh alat 

ucap manusia, serta bagaimana bunyi itu dihasilkan. 



 - Dalam bahasa arab ada dua buah fonem yang hampir sama namun dapat 

membedakan makna, begitu juga dalam bahasa indonesia. 

 - Sama-sama memiliki huruf vokal dan konsonan. 

b. Perbedaannya: 

 - Dalam bahasa arab memakai mufrad, musanna, dan jamak dalam kalimat, 

sedangkan dalam bahasa indonesia hanya memakai tuggal dan jamak. 

 - Dalam bahasa arab juga memiliki perbedaan dalam ujaran kata pada laki-laki 

dan perempuan, namun dalam bahasa indonesia tidak memiliki perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan. 
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 الباب األول

 مقدمة -أ

للغة تعريفات كثرية ال حمل إلسهاب القول فيها، إال ان التعريف الذي نقبله للغة 

يتعارف أفراد  : جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني، واليت هو أن اللغة

إن اللغة . 1ذو ثقافة معينة على دالالهتا، من أجل حتقيق االتصال بني بعضهم وبعض

العربية هي الكلمات يعربهبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. 

وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، ومارواه الثقات من منثور العرب 

 .2ومنظومهم

 اللغة يف ذاهتا ومن أجل علمى، وإمنا هيهى دراسة اللغة على حنو  اللغة علم كان
تظهر وتتحقق يف أشكال لغات كثرية، وهلجات متعددة، وصور خمتلفة من  اليتو  ذاهتا،

 وهذه ختتلف عنصور الكالم اإلنساىن، فمع أن اللغة العربية ختتلف عن اإلجنليزية. 
جتمع بني هذه اللغات من جانب، كما  .3ة، فإن هناك أصوال وخصائص جوهريةاألملاني

                                                           
، ) القاهرة : دار الفكر مناهج تدريسةاللغة العربية بالتعليم األساسي، رشيد أمحد طعيمة 1

 26ص. (، 1998،العريب
 7ص.  ،( 2005 ، ) القاهرة : دار احلديث،امع الدروس العريبجىن، بيمصطفى الغال 2
3
)دون مكان : دار تامعرفة اجلامعة، ، فقه اللغة وعلم نصوص ودراسات حممد سليمان ياقوب، 

 80-79(، ص. 1995
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جانب آخر، هو كاّل منها اإلنساىن، من جتمع بينها ومن سائر اللغات، وصور الكالم 
لغة، أو نظام اجتماعى معني تتكلمه مجاعة معينة، بعد أن تتلقاه عن اجملتمع، وحتقق به 

بأطوار من الطوار، متأثرا يف ذلك بسائر وظائف معينة، وينتقل من جيل إىل جيل، فيمر 
 النظام االجتماعية، والسياسية، واإلقتصادية، والدينة، وغر ذلك.

بناء ( ،  phonotics, phonology  ويدرس علم اللغة يف أربع جماالت فهى األصوات )

     ( ، وداللة األلفاظ   syntax( ، ونظام اجلملة/ النحو ) morfology الكلمة/ الصرف ) 

( semantics  .) 

وىل هي علم األصوات. ألّن عريف اللغة األرفنا جملة من اجملاالت أمهية يف توقد ع 

اهلواء من  لف منها األصوات نطقها باخراج منتتأ ية. وهي اليتبالعر كبريا يف تعليم   اأثر  هلا

ني دون أن تصادف يف طريقها عائقا يف جهاز النطق، وخترج األصوات جبهاز النطق تالرئ

يف ك يطلب بريها كل قوم األظهار اغراضعم. لذلتعالىت ي ن حتصل الكلمات أو األلفاظأ

ر على وأما دراسة املقارنة تنظ أن نستعمل خمرجا جيدا وصوتا حسنا.قراءت القرآن 

، وتسهل يف تعليم علم اللغة حىت يفهموا املقارنة مهمة للقارئنيالتقابل بني اللغتني 

لك تريد ، ولذبينهما. وأما اللغة العربية واإلندونيسية هلا مساوات ومتفاوات يف قواعدها

ملوضوع: "علم األصوات يف اللغة العربية واللغة الباحثة أن تبحث هذا البحث حتت ا

 اإلندونيسية ")دراسة تقابلية(.
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 ب. أسئلة البحث

 اما أسئلة البحث من هذه الرسالة كما يلي: 

  اهو علم األصوات يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية؟. م1

 ؟سيةياإلندون اللغةفاوات بني علم األصوات يف اللغة العربية و . ماهي املساوات واملت2

 ج. أهداف البحث

 هت إليها الباحثة فهي كما يف األمور اآلتية :أما أهداف البحث إجت 

 و يف اللغة اإلندونيسية. ملعرف ماهو علم األصوات يف اللغة العربية 1

اللغة فاوات بني علم األصوات يف اللغة العربية و . ملعرف ماهي املساوات واملت2

 سية.ياإلندون

 البحثد. امهية 

 اما أمهية البحث كما يلي:
قواعد الىت تتعلق مراجع عن  هذا البحث من الناحية النظرية : أن تكون .1

وأن تكون هذه الرسالة مدخلة الىت تتعلق مبعرفة علم يف اللغتني،  باألصوات

 اللغة عن األصوات.
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، أن تكون معلومات بتعليم اللغة لمكتبةمن الناحية التطبيقية : ستستفيد ل .2

وللقارئني أن تكون متطور يف تطبيق  تني،يف اللغاألصوات العربية عن 

 أن توفر مراجع الدراسة ملكتبة اجلامعة.  األصوات يف اللغة، وللجامعة

 هـ. حدود البحث

هذالبحث بتقابلها على . حدود املوضوعية : حتدد الباحثة املوضوع 1 

 اللغتني.األصوات يف 

  2016-2015سية االدر  سالة يف عام. حدود زمانية : قامت الباحثة هذه الر 2 

 حتديد املصطلحات -و

اللغة اللغة العربية و علم األصوات يف : " املوضوع هلذه الرسالة هي

تعلق هبذا املوضوع فيما ي ةبحث الباحثت" وقبل أن ة (ي) دراسة تقابل  سيةياإلندون

املعاىن املصطلحات من الكلمات املتعلقة مبوضوع هذه الرسالة كى شرح فيحسن هبا أن ت

 . وهذه املصطلحات كما يلى:ةيفهم القارئون معانيها الىت تقصد هبا الباحث



5 
 

العلم الذي يدرس األصوات اللغوية من ناحية خمارجها :  هى  . علم األصوات1

صدوره، أو أن إما أن يدخل حيز الوعى حلظة   .وحدوثها وصفاهتا وقوانينها

 .4بضيع إىل األبد

 وأماّ علم األصوات ملا غرد الكاتبة يف هذالبحث هي : علم األصوات النطقى

   . اللغة العربية2

 –لغوا: تكلم به. واللغة مجعها: لغي  –يلغو  –اللغة هي: مصدر من "لغا 

 ولغون: الكلم املصطلح عليه بني قوم والنسبة إىل اللغة لغوي. –ولغات 

 .5والعربية : الصرحاء اخلّلص، ولفظ العرب هنا مؤنث على تأويل الطائفة

م مقومات القومية العربية وهى اآلن : لغة العروبة واإلسالم وأعظالعربية هيفاللغة 

بني مجع الشعوب اللغة الرمسية يف مجيع األقطار العربية الشقيقة ولغة التفاهم 

 املدارس واملعاهد وأكثر الكليات واجلامعات.العربية كما أهنا لغة التعليم يف مجيع 
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(، 2004افة الدينية الطبعة األوىل، القاهرة : مكتبة الثق)، علم األصواتالدكتور حسام البهنساوى،  

 5ص. 
 390( ص.  2000لبان : دار املشرق ) ،  يف اللغة واألعالم منجد، لوس معلوف 5
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جلميع الشعب إندونيسيا الىت كان أصلها : اللغة االحتادية  واللغة اإلندونيسية هي

  . 6أساس من اللغة املاليوية املعاصرة

 . منهج الباحث ز

قارن بني ت سالة هو منهج الوصفى املقارنة وهيث لكتابة هذه الر كان منهج البح 

. اللغة العربية واإلندونسية وات يفت بني علم األصوافاتبحث املساوات وامللتاللغتني 

طريقة اإلطالع على  يانات هلذه الرسالة هيثة جلمع البتخدمتها الباحالطريقة الىت اس

 ذه الرسالة. هبالكتب والنشرات العلمية املتعلقة 

 Libraryتىب حث املك: طريقة البتها فهيأليف هذه الرسالة وكتابوأما طريقة ت 

Research  الة تناسب هلذه الرس وكيفية كتابتها تتعلق هبذه الرسالة، اليتوجلمع املعلومات

اإلسالمية شعبة جامعة جوت كاال  بحث العلميرائي لكتابة الالكتاب دليل إج فيما يف

 2011احلكومية لنجسا عام 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Utama,1995), Hal. 116  




