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امللخص :ؤنبذ حٗلُم ألانىاث ؤخضا مً اإلاكا٧ل في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ،ألن َىا٥
جضزل ألانىاث بحن اللٛت ألاولى واللٛت الٗغبُت ،لظلً ٪ازغ الخضزل بلى حُٛحر اإلاٗنى
في هُ٣هاً .غ٦ؼ َظا البدث ٖلى َالب ٢ؿم ٖال٢اث الضولُت في حامٗت بغاوحاًا.
وَض ٝالبدث إلاٗغٞت الهٗىباث ا إلاىحىصة مً َالب في هُ٦ ٤الم الٗغبُت.
وَؿخسضم َظا البدث مىهجُت بدث الُُٟ٨ت ٌٗ .مل حم٘ البُاهاث باؾخسضام
حسجُل ألانىاث مً َالب .وهدُجت البدث جىحض الهٗىباث وألازُاء في هُ٤
خغ ٝر  -ح -ر -ط -ف -م -ى ٖ .١- ٕ- ّ-لى ؤؾاؽ َظٍ اإلاك٩لت ،ب٢ترخذ الباخشت
ّ
٦دل في حٗلُم ألانىاث .مً
ؤؾلىب حٗلُم ألانىاث بمضزل الخدلُل الخ٣ابلي
اإلام ً٨بمضزل الخ٣ابلى وؿخُُ٘ للخهىٖ ٫لى الىٓغ ؤوحه الدكابه ألانىاث
وؤلازخالٞه بحن اللٛخحن.
الكلمت ألاضاضيت :جدلُل ألازُاء ،الهىجُت  ،الُالب ٢ؿم ٖال٢اث الضولُت،
جدلُل الخ٣ابلي

ٖلم ألانىاث َى ؤخض ٞغوٕ ٖلم ا للٛت الظي ًضعؽ نىث اللٛت .ما َى اإلا٣هىص
مً نىث اللٛت َىا َى ال٨الم في ال٨خابت والىُ .٤الخُاب الجُضوالهاص ١ؾُٟهمه
اإلاؿخمٗىن بالخإُ٦ض .ص٢ت الىُ ٤في الخُاب مهمت ألنها ًم ً٨ؤن جازغ ٖلى اإلاٗنى اإلا٣هىص
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لظا مً هاخُت اؾخسضام اللٛت ًجب ؤن ًٟهم اإلاغء ٠ُ٦

وؤًً ًً٘ نىث اللٛت  ،بدُث ًمٞ ً٨هم الهىث
٧ل لٛت زهاثو مسخلٟت زانت في هٓام الىُ ٤الهىحي .لً ًىاحه الصخو
مكا٧ل في ال٨الم بطا ٧ان ًخٗلم وَؿخسضم لٛت واخضة ( ِ٣ٞاللٛت ألام)  ،ول ً٨بطا جم
جهيُ ٠شخو ما ٖلى ؤهه زىاجي الىحىص ٞ ،هظا َى ألاشخام الظًً ٌؿخسضمىن لٛخحن
ٞ ،ةن َظا ؾُاصي بلى الاجها ٫بحن

اللٛاث .. Chaer dan Agustina (2010) mengatakan

ٖملُت اؾخسضام لٛخحن مً ٢بل شخو ما حؿمى زىاثُت اللٛت  ،اؾخسضام اللٛت بالخىاوب
ًجٗل الاجها ٫بحن اللٛاث اإلاؿخسضمت مً ٢بل مؿخسضم اللٛت ًم ً٨ؤن جازغ ٖلى بًٗها
البٌٗ .في ٦شحر مً ألاخُان ٌؿخسضم شخو ما لٛخحن ؤو ؤ٦ثر  ،و٧لما ػاص اؾخسضام
الاجها ٫بحن اللٛاث.
٢ؿم ٖال ٢اث الضولُت في حامٗت بغاوحاًا جً٘ اللٛت الٗغبُت ٧لٛت ازخُاعٍت في
اللٛت ألاحىبُت الشاهىٍت ) .(SFLالُالب الظًً ًسخاعون الٗغبُت ٦مىيىٕ لضيهم زلُٟت
مسخلٟت ًٖ بًٗهم البٌٗ .البٌٗ صعؽ اللٛت الٗغبُت في اإلااض يَ .ىاَ ٥الب لم
ً
ًضعؾىا اللٛت الٗغبُت  ،ل٨جهم ؾاٖضوا ألهه ٧ان مؿلما ٧ان ًخٗامل م٘ الخغو ٝالهجُىت ،
ل٧ ً٨ان َىا ٥مً لم ٌؿب ٤له ؤن صعؽ الخغو ٝالٗغبُت و٧ان ٌٗغ ٝاللٛت الٗغبُت
ً
مؿب٣اَ .ظا ال ٌؿدبٗض بم٩اهُت وحىص نٗىباث في حٗلم اللٛت الٗغبُت زانت مً ؤَم
ٖىانغ اللٛت ٖ ،لم ألانىاث .خُث بحن ٖلم ألانىاث في اللٛت الٗغبُت وؤلاهضوهِؿُت لضًه
ازخالٞاث ٦شحرة مً قإنها ؤن ججٗل الُالب ًسُئىن في اؾخسضام اللٛت .وٍلُام ٞغاوؿِـ
ما٧اي في الىالًاث اإلاخدضة

Broto Reveals

ؾِخٗغى شخو ًخٗلم لٛت زاهُت للٗ٣باث

التي جىٗ٨ـ في ألازُاء ؾىاء مً خُث هٓام الهىث ؤو اؾخسضام اإلاٟغصاث ؤو َُ٩ل
453

Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa III Tahun 2019
HMJ Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

Kendala dan Solusi Kreatif dalam Belajar Bahasa dan
Sastra Arab

P-ISSN 2598-0637
E-ISSN 2621-5632

الجملتَ .ظا ألن زلُٟت اللٛت الشاهُت اإلاؿخٟاصة جسخل ًٖ ٠اللٛت ألاولى (اللٛت ألام) التي
ًمخل٨ها(Hidayat 2014).

ً
لهظا الؿبب  ،ؤحغي الباخشىن ؤبدازا باؾخسضام جدلُل ألازُاء ٖلى ؤمل
الخهىٖ ٫لى ون ٠ألًت ؤزُاء ًىاحهها الُالب في حٗلم اللٛت الٗغبُت الغثِؿُت في مجا٫
ٖلم ألانىاث.
ًغي الباخشىن ؤن الُ٣ىص اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ جمشل مكا٧ل زُحرة  ،بدُث ال ٌكغح
الباخشىن  ِ٣ٞألازُاء التي ًىاحهها الُالب  ،بل ً٣ضم الباخشىن ً
ً
همىطحا للخدلُل
ؤًًا
ً
الخباًً باٖخباعٍ خال في حٗلم اللٛت الٗغبُت .وَؿدىض َظا الخل ٖلى الغؤي

Lado, Fries

)٣ً dkk. Lado (1957) dan Fries (1945ا ٫ختى ًخم ً٨اإلاٗلمىن مً الخيبا باألزُاء التي
ًغج٨بها الُالب ً ،جب ٖلحهم بحغاء جدلُل مخباًً بحن اللٛاث التي جم حٗلمها م٘ اللٛت
اإلاؿخسضمت في الخُاة الُىمُت  ،وزانت في م٩ىهاث ٖلم ألانىاث والهغ ٝواإلاٟغصاث
والىدى)(Hidayat 2014

مىهجيت البدث
مذخال البدث ومىهجه
حؿخسضم َظٍ الضعاؾت َغٍ٣ت ونُٟت هىُٖت م٘ جدلُل ألازُاء الٟىُت (جدلُل
الخُإ)ً .خم بحغاء َظا الخدلُل ل٨ك ٠وون ٠ؤهىإ ألازُاء الهىجُت التي جيكإ ٖىض
الخدضر باللٛت الٗغبُت في مداصزت .البُاهاث اإلاؿخسضمت في ق٩ل نىجُاث اللٛت الٗغبُت
مً هخاثج اإلاداصزاث اإلاسجلت مً ٢بل الٗضًض مً اإلاجُبحن.
 .1مصادر البياهاث
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جم ؤزظ اإلاؿخجُبحن مً َالب الٗال٢اث الضولُت في حامٗت  UBالظًً ٧اهىا
ًدًغون صوعاث بلؼامُت وهي اللٛت ألاحىبُت الشاهُت ) (SFLو٧اهذ اللٛت الٗغبُت
واخضة مً ٞئاث اللٛاث ألاحىبُت التي جمذ صعاؾتها
 .2الخطىاث الخدليل ألاخطاء
ًدخىي جدلُل الخُإ َظا ٖلى الٗضًض مً الخُىاث ً ،
و٣ٞا لخدلُل جدلُل
(dalam Pateda, 1989:32) mengatakan bahwa

ألازُاء ,

 Chrystalجدلُل ألازُاء َى ؤؾلىب

لخدضًض وجهيُ ٠وجٟؿحر ألازُاء التي ًغج٨بها الُالب الظًً ًخٗلمىن لٛت زاهُت ؤو لٛت
ؤحىبُت بك٩ل مجهجي باؾخسضام الىٓغٍت وؤلاحغاءاث اللٛىٍت

( Inderasari dan Agustina

2017). secara

والخُىاث الخدلُل ٦ما ًلي:
أ)

حم٘ البُاهاث  /الُٗىاث مً زال ٫حسجُل مداصزاث الُالب

ب)

جدضًض ألازُاء ً ،دضص الباخث ما هي ؤزُاء الهىث التي حٗاوي مً
ؤزُاء  /ؤزُاء في سجل اإلاؿخٟتى

خ)

 .جٟؿحر ألازُاء ٢ ،ام الباخشىن بخدلُل ألازُاء م٘ هٓغٍت الىٓام
الهىحي ٖلى خض ؾىاء خغو ٝالٗلت والخغو ٝالؿا٦ىت

ز)

 .جهيُ ٠ألازُاء ً ،هى ٠الباخشىن ؤزُاء الهىث ٖلى ؤؾاؽ هىٖهم /
ؾببهم.

ج)

 .جُُ٣م ألازُاء ً ،دؿب الباخث ٖضص ألازُاء اللٛىٍت وٍجٗل الخباًً
بحن اللٛخحن

 .3طزيلت حمع البياهاث
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اؾخسضمذ ج٣ىُاث حم٘ البُاهاث في َظٍ الضعاؾت زالر َغ ، ١وهي َغٍ٣ت
اإلاالخٓت واإلا٣ابل تً .خم يبِ اؾخسضام َاجحن الُغٍ٣خحن للبُاهاث اإلاُلىبت.
حؿخسضم اإلاغا٢بت إلاغا٢بت سجل اإلاداصزت الخام باإلاؿخجُب  ،زم البدث ًٖ
ؤزُاء نىجُت ًخم هُ٣ها .مً َظٍ اإلاالخٓت ٢ ،ام الباخث بدسجُل الهىث بال٩امل زم
٢ام بخهيُ ٠ألازُاء .ؤحغٍذ اإلا٣ابالث الؾخ٨كا ٝاإلاٗلىماث خى ٫اإلاجُبحن وزلُٟاتهم.
ج .عزض الباهاث وجدليلها واملىاكشت
 .1عزض الباهاث وجدليلها
ً
اؾدىاصا بلى بُاهاث الباخشحن اإلاإزىطة مً حسجُل مداصزت (٦الم) للمجُبحن  ،مً
اإلاٗغو ٝؤن َىا٧ 112 ٥لمت  ،ؤو بطا جم جدلُلها لخ٩ىن ً 227
ً
مؿمىٖا .مً البُاهاث
نىجا
وحضث الٗضًض مً ألازُا ء ج٣ى ٫في بٌٗ ألانىاث ٖلى خض ؾىاء ألانىاث الؿا٦ىت
والخغو ، ٝبما في طل:٪
الصىامذ
الكلمت

 No.الصىامذ

هطم الصىاب

هطم ألاخطاء

طل ٤اللؿان (طل٣ي – طل ٤اللؿان (طل٣ي –
1.

ى

عمًان

2.

ٍ

َالبَ/البت/مؿُغة

ؤؾىاوي – لشىي – ؤؾىاوي – لشىي –
اهٟجاعي  -مجهىع)

اهٟجاعي – مجهىع -
مُب)٤
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طل ٤اللؿان (طل٣ي – طل ٤اللؿان (طل٣ي –
ؤؾىاوي – لشىي – ؤؾىاوي – لشىي –
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اهٟجاعي  -مهمىؽ)

اهٟجاعي – مهمىؽ -
مُب)٤

ؤ٢ص ى اللؿان (٢ص ي ؤ٢ص ى اللؿان (٢ص ي
3.

١

٢لم/وع٢ت/الخضً٣ت

4.

ّ

مىٓغة

5.

ط

َظا

6.

ر

زحر

7.

٥

ؾب/٪جل٦/٪غس ي

.2

م

مهباحٞ/هل

– َب٣ي – اهٟجاعي  – -لهىي – اهٟجاعي -
مهمىؽ)

مهمىؽ)

طل ٤اللؿان (طل٣ي – طل٤

اللؿان (بحن

ؤؾىاوي – لشىي – ؤؾىاوي – اخخ٩ا٧ي –
اهٟجاعي  -مجهىع)

مجهىع  -مُب)٤

طل ٤اللؿان (طل٣ي – طل٤

اللؿان (بحن

ؤؾىاوي – لشىي – ؤؾىاوي – اخخ٩ا٧ي -
اهٟجاعي  -مجهىع)

مجهىع)

حضع اللؿان (حظعي ؤ٢ص ى اللؿان (٢ص ي
– خل٣ي – اخخ٩ا٧ي – َب٣ي – اخخ٩ا٧ي -
– مهمىؽ)

مهمىؽ)

ؤ٢ص ى اللؿان (٢ص ي ؤ٢ص ى اللؿان (٢ص ي
– لهىي – اهٟجاعي َ – -ب٣ي – اهٟجاعي -
مهمىؽ)
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مهمىؽ)

طل ٤اللؿان (طل٣ي – طل ٤اللؿان (طل٣ي –
لشىي – اخخ٩ا٧ي  -ل٣ىي – اخخ٩ا٧ي –
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مهمىؽ  -مُب)٤

مهمىؽ)

خىجغي – اهٟجاعي حضاع اللؿان (حظعي
ٕ

.7

وٗم

–

بحن

بالهمجىع

بحن

(ال – خل٣ي – اخخ٩ا٧ي -
وال مجهىع)

باإلاهمىؽ)

بىاء ٖلى طل ٪الجضو٢ ٫ض ٖغ ٝألازُاء في ُُٟ٦ت الىُّ ٤
ألن َىا ٥ال٩لماث التى ال
جىاؾب بُُٟ٨ت الهىابتَ .ظا َى جٟهُل ألازُاء الظي ٢ض خضر:
ٔ  .الهامخت /ى /له مٟهل في " طل٣ي – ؤؾىاوي – لشىي – اهٟجاعي – مجهىع –
مُبً "٤ىُ ٤بالهامخت /ص /الظي ًمازل بالهامخت  /d/في اللٛت ؤلاهضوهِؿُت ،ختى
مٟهل الىًُ ٤سغج في " طل٣ي – ؤؾىاوي – لشىي – اهٟجاعي – مجهىع"الهامخت
 /ٍ/له مٟهل في " طل٣ي – ؤؾىاوي – لشىي – اهٟجاعي – مجهىع – مُب"٤
ًىُ ٤با لهامخت /ث /الظي ًمازل بالهامخت  /t/في اللٛت ؤلاهضوهِؿُت ،ختى مٟهل
الىًُ ٤سغج في " طل٣ي – ؤؾىاوي – لشىي – اهٟجاعي – مهمىؽ"
ٕ  .الهامخت  /١/له مٟهل في " ٢ص ي – لهىي – اهٟجاعي  -مهمىؽ " ًىُ٤
بالهامخت  /٥/الظي ًمازل بالهامخت  /k/في اللٛت ؤلاهضوهِؿُت ،ختى مٟهل
الىًُ ٤سغج في

" ٢ص ي – َب٣ي – اهٟجاعي – مهمىؽ "

ٖ  .الهامخت  /ّ/له مٟهل في "بحن ؤؾىاوي – اخخ٩ا٧ي – مجهىع  -مُبً " ٤ىُ٤
بالهامخت /ص /الظي ًمازل بالهامخت  /d/في اللٛت ؤلاهضوهِؿُت ،ختى مٟهل الىُ٤
ًسغج في
458
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ٗ  .الهامخت /ط /له مٟهل في "بحن ؤؾىاوي – اخخ٩ا٧ي – مجهىع  -مجهىع " ًىُ٤
بالهامخت /ص /الظي ًمازل بالهامخت  /d/في اللٛت ؤلاهضوهِؿُت ،ختى مٟهل الىُ٤
ًسغج في

" طل٣ي – ؤؾىاوي – لشىي – اهٟجاعي  -مجهىع "

٘  .الهامخت /ر /له مٟهل في " ٢ص ي – َب٣ي – اخخ٩ا٧ي  -مهمىؽ " ًىُ٤
بالهامخت /ح /ختى مٟهل الىًُ ٤سغج في " حظعي – خل٣ي – اخخ٩ا٧ي –
مهمىؽ"
 . ٙالهامخت  /٥/له مٟهل في " ٢ص ي – َب٣ي – اهٟجاعي  -مهمىؽ" ًىُ٤
بالهامخت  /١/الظي ًمازل بالهامخت  /q/في اللٛت ؤلاهضوهِؿُت ،ختى مٟهل
الىًُ ٤سغج في

" ٢ص ي – لهىي – اهٟجاعي – مهمىؽ " ٌٗغ ٝمإن الُالب

٦شح را ما ًىُ /٥/ ٤بدغ /١/ ٝو /ء٦ /مشل ٧لمت " جلً "٪ىُ ٤ب "جل "٤و٧لمت
"قباً "٥ىُ ٤ب "قبإ"
 . 7الهامخت /م /له مٟهل في " طل٣ي – ل٣ىي – اخخ٩ا٧ي – مهمىؽ  -مُب" ٤
ًىُ ٤بالهامخت /ؽ /الظي ًمازل بالهامخت  /s/في اللٛت ؤلاهضوهِؿُت ،ختى مٟهل
الىًُ ٤سغج في " طل٣ي – لشىي – اخخ٩ا٧ي  -مهمىؽ "
 . 8الهامخت  /ٕ/له مٟهل في " حظعي – خل٣ي – اخخ٩ا٧ي  -مجهىع " ًىُ ٤بالهامخت
/ء /الظي ًمازل بالهامخت  /a/في اللٛت ؤلاهضوهِؿُت ،ختى مٟهل الىًُ ٤سغج في
" خىجغي – اهٟجاعي – بحن بحن (ال بالهمجىع وال باإلاهمىؽ "
بىاء ٖلى بُاهاث البدث الظي ًازظ مً حسجُل ألانىاث َالب٨ً ،ك٠
ألازُاء الخغ٧اث في ال٨الم :
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ٔ  .في ٧لمت ُ
"ٖ َم ٌغ" اللظي له الخغ٦ت ال٣هحرة ًىُ ٤بال٩لمت "ٖماع"ختى خغ٦ت –
َ
َ
َ ( -الٟخدت ال٣هغة) الظي وحض في نامخت /مً /ىُ ٤بدغ٦ت –َ ا –
(الٟخدت ال٣هغة)
ٕ  .في ٧لمت "ؤها " اللظي له خغ٦ت الٟخدت ال٣هغة و الٟخدت الُىٍلت ًىُ٤
َ
بال٩لمت "آن"ختى خغ٦ت –َ ( -الٟخدت ال٣هغة) الظي وحض في نامخت /ؤ/
َ
َ
ًىُ ٤بدغ٦ت –َ ا – (الٟخدت الُىٍلت) ،وخغ٦ت –َ ا – (الٟخدت الُىٍلت)
َ
الظي وحض في نامخت /نً /ىُ ٤بدغ٦ت –َ ( -الٟخدت ال٣هغة)
ٖ  .في ٧لمت "َظا " اللظي له خغ٦ت الٟخدت ال٣هحرة و الٟخدت الُىٍلت ًىُ٤
َ
بال٩لمت " َاص"ختى خغ٦ت –َ ( -الٟخدت ال٣هغة) الظي وحض في نامخت /ٌ/
َ
َ
ًىُ ٤بدغ٦ت –َ ا – (الٟخدت الُىٍلت) ،وخغ٦ت –َ ا – (الٟخدت الُىٍلت)
َ
الظي وحض في نامخت /طً /ىُ ٤بدغ٦ت –َ ( -الٟخدت ال٣هغة)
ٗ  .في ٧لمت " مسجض " اللظي له الخغ٦ت ال٣هحرة في ٧ل الهامخت ًىُ ٤بال٩لمت
" مسجُض "ختى خغ٦ت – َِ ( -ال٨ؿغة ال٣هحرة) الظي وحض في نامخت /ج/
ًىُ ٤بدغ٦ت – َِ ي – ال٨ؿغة الُىٍلت
٘  .في ٧لمت " الخضً٣ت " اللظي له الخغ٦ت ال٣هحرة ولخغ٦ت الُىٍلت في نامخت
/صً /ىُ ٤بال٩لمت " الخاص٢ت"ختى خغ٦ت – (-الٟخدت ال٣هغة) الظي وحض في
َ
نامخت /حً /ىُ ٤بدغ٦ت –َ -ا الٟخدت الُىٍلت ،وٍدظ ٝخغ٦ت ال٨ؿغة
الُىٍلت الظي وحض في نامخت /ص/
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مً َظا البدث ًٖ ألازُاء الخغ٧اث هٟهم ّؤن الُالب ٌٗمل ألازُاء في هُ٤
الخغ٧اث  .وطل ٪ألازُاء َى ؤن الُالب ال ٌؿخُ٘ ؤن ًٟغ ١بحن خغ٦ت الُىٍلت
وال٣هحرة
 .2املىاكشت
ٌٗخمض جدلُل الخُإ لىٓام الىُ ٤الهىحي للُالب في بغهامج حامٗت َاعٍباجي ٖلى
الخُىاث التي ويٗتها

Syamsul ghufron

 ،وهي زمـ زُىاث .الخُىة  ).0حم٘

الُٗىاث  ).7 ،جدضًض ألازُاء  ).1 ،قغح ألازُاء  ).0 ،جهيُ ٠ألازُاء  ،و  ).2جُُ٣م
ألازُاء(Ghufron 2015).

مً زال ٫الخُىاث التي جم اجساطَا  ،وحض الباخث الٗضًض مً ألازُاء في
الهىجُاث ل٩ل مً خغو ٝالٗلت والخغو ٝالؿا٦ىت في هٓام الىُ ٤اإلاىُى٢ت ٦ما ونٟذ
الىخاثجً .دضر َظا بؿبب جإزحر اللٛت ألاولى ؤو اللٛت الشاهُت ٖلى اللٛت اإلاؿتهضٞت التي جخم
صعاؾتها٦ .ما ٌٗبر هاهضاو ًٖ ٜؤن اللٛت ألام لضيها ال٣ضعة ٖلى الخضزل في لٛت الهض/ ٝ
اللٛت الشاهُت التي ًخم صعاؾتها .زم ًم ً٨الاٞت راى ؤن ال٨ك ًٖ ٠حمل ال لٛت اإلاؿتهضٞت
ً
ً
ًىٗ٨ـ قٟهُا و٦خابُا م٘ ٢ىاٖض اللٛت ألام ؤو اللٛت اإلادلُت التي ؤج٣جها(Hidayat 2014).
ؾُ٩ىن للخُإ الهىحي الظي ًىاحهه اإلاؿخٟتى جإزحر ٖلى مٗنى ال٩لمت اإلاىُى٢ت ،
ألهه بطا هُ ٤بيُت الهىث بك٩ل زاَئ ٞةن مٗنى ال٩لمت ؾِخٛحر وٍ٩ىن ٚحر مٟهىم.
وهدُجت لظلٞ ، ٪ةهه ًمى٘ ونى ٫الغؾاثل بلى قغ٧اء

االذصاالخ )Wirdana (2014: 77

ً dalam jurnal nyaجاص ٫بإن الخُإ في حُٛحر الخغو ٝبلى ؤخغ ٝؤزغي ًم ً٨ؤن ًازغ ٖلى
صالالث ألالٟاّ .ص٢ت الىُ ٤في الخُاب مهمت ألنها ًم ً٨ؤن جازغ ٖلى اإلاٗنى اإلا٣هىص
للمخ٩لم
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بخض اإلاشا ٫ؤزُاء الىُ ٤الهىامذ في الهامخت  /٥/ؤنبذ الهامخت /ؤ /في ٧لمت
"قباً "٥ىُ" ٤قبإ"َ ،ظا َى الخُاء في هُ٣ه .في ؤوله له مٗنى ” ―Jendelaؤنبذ لِـ له
مٗنى.
واإلاشا ٫في ألازُاء الخغ٦ت هي في ٧لمت "ؤها" ًىُ" ٤آن" َ ،ظا َى الخُاء في هُ٣ه،
في ؤوله له مٗنى ”ٞ “sayaبؿبب َظٍ الخُاء انبذ لِـ له مٗنى ألن طل ٪اإلاٟغصة مافي
اللٛت الٗغبُت.
ول ً٨مً ألازُاء اللظي ٌٗمل الُالب ٌٗغ ٝمً زال ٫جدلُل ألازُاء .ألانىاث
التى ؤ٦ثر ؤناب ألازُاء مجها الهىامذ:
ٔ  .نامخت /مً /ىن ٠بُُٟ٨ت الىُ " ٤اخخ٩ا٧ي ،مهمىؽ ،مُبً "٤ىُ٤
٦هامخت /ؽ /الظي ًىن ٠بُُٟ٨ت الىُ " ٤اخخ٩ا٧ي ،مهمىؽ" ،اإلاشا ٫في
٧لمت " مهباح ،نباخاٞ ،هل مهُٟي" الظي ٧ل الهامخت /مً /ىُ٤
بالهامخت /ؽ/
ٕ  .نامخت ً /ٍ/ىن ٠بُُٟ٨ت الىُ " ٤اهٟجاعي ،مهمىؽ ،مُبً "،٤ىُ٤
٦هامخت /ث /الظي ًىن ٠بُُٟ٨ت الىُ " ٤اهٟجاعي ،مهمىؽ" اإلاشا ٫في
٧لمت " مهُٟي ،مؿُغةَ ،البَ ،البت " ،الظي ٧ل الهامخت ً /ٍ/ىُ٤
بالهامخت /ث/
مً َظالكغح ٖغى البُاهاث واإلاىا٢كت ًٖ جدلُل ألازُاء الهىجُت التى
ؤناب الُالب وؿخُ٘ ؤن هٟهم ّؤن الُالب ه٣و اإلاٟاَم ًٖ ٢اٖضة الهىجُت
في اللٛت الٗغبُتَ ،ظا ًم ً٨بؿبب جىحض الخضزل بحن اللٛت ؤلاهضوهِؿُت وللٛت
الٗغبُت ؤو جىحض الهٗىباث في اللٛت الٗغبُت ( )B2في حٗلُمها .ولظل ٪ل٩ي َظٍ
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البدث لِـ ٚحر ً٨ك ٠وَكغح ألازُاء الهىجُت ا لتى ؤناب الُالب ،جهمم
الباخشت حٗلُم ألانىاث باؾخسضام ؤؾلىب جدلُل الخ٣ابل الظي ً٣اعن بحن
ألانىاث اللٛت الٗغبُت واللٛت ؤلاهضوهِؿُت لخل في حٗلُم ألانىاث الٗغبُت .
َظا ألاؾلىب ًغ٦ب بىاء ٖلى ٞىهُم الظي له اإلادؿاوي واإلاسخل ٠واإلامازل في
اللٛخحن:
حى ٫الهىامذ اإلادؿاوي
بحن هٓغٍت (ههغالضًً بصعَـ حىَغ  )7400وهٓغٍت ( )Masnur Muslich 2012
ركم

أخزف
العزبيت

إلاهذوهيطيت

.0

ب

B

.7

ث

T

.1

ج

J

.0

ص

D

.2

ع

R

أًً ًىطم وكيف ًىطم
قٟخاوي (،اهٟجاع مجهىع)
Bilabial-Plosif

طل٣ي -ؤؾىاوي ،لشىي (اهٟجاعي
مهمىؽ)
) Dental-Plosif )hambat

َغفي ٚاعي (مغ٦ب مجهىع)
Palato Alveolar-Afrikatif

طل٣ي ؤؾىاوي لشى ّي (اهٟجاعي
مجهىع)
Apiko-alveo-Dental-Plosif

طل٣ي لشىي(ج٨غع مجهىع)
Apiko-Alveolar-Tril

463

Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa III Tahun 2019
HMJ Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

P-ISSN 2598-0637
E-ISSN 2621-5632

ّ
ي لشى ّي٣طل
)ي مجهىع٧ا٩(اخخ
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Z

ػ

.2

S

ؽ

.2

F

ٝ

.2

Q

١

.7

K

٥

.04

L

٫

.00

N

ن

.07

M

م

.01

W

و

.00

H

ٌ

Y

ي

Apiko-Alveolar-Frikatif

)ي مهمىؽ٧ا٩ي لشى ّي (اخخ٣طل
Apiko-Alveolar-Frikatif
Labio dental-Frikatif

)جاعي مهمىؽٟص ي لهىي (اه٢
Dorso-Uvular-(Plosif)

ّ
)جاعي مهمىؽٟي (اه٣َب
ص ّي٢
Darso-Velar-(Plosif)

ي ؤؾىاوي لشىي (حاهبي٣طل
)مجهىع
Apiko-Alveo-dental-Lateral

يٟي ؤؾىاوي لشىي (ؤه٣طل
)مجهىع
Apiko-Alveo-dental -Nasal

)ي مجهىعٟ( اه،خاويٟق
Bilabial-Nasal

)ي مجهىع٧ا٩ي (اخخ٣ص ي َب٢
Bilabial-Semi vokal

)ي مهمىؽ٧ا٩خىجغي (اخخ

.02

Glotal-Frikatif

ّ
اعيٚ وؾُي
)ي مهمىؽ٧ا٩(اخخ

.02

Medio-Palatal-Semi vokal
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خحنٛ بحن الل٠بىاء ٖلى الهىامذ اإلاسخل
أًً ًىطم وكيف ًىطم

Palato Alveolar–Afrikatif

)ي مجهىع٧ا٩بحن ؤؾىاوي (اخخ

أخزف

ركم

إلاهذوهيطيت

العزبيت

C

-

.0

-

ا

.7

-

ء

.1

-

ط

.0

ت ؤلاهضوهِؿُتٛت الٗغبُت ٖلى اللٛبىاء ٖلى الهىامذ اإلامازل مً الل
أًً ًىطم وكيف ًىطم
)ي مهمىؽ٧ا٩بحن ؤؾىاوي (اخخ

الصىامذ

ركم

إلاهذوهيطيت

العزبيت

Ts

ر

.0

ح

.7

Kh

ر

.1

Sy

ف

.0

Interdentals- Frikatif

ّ
حظعي
ي٧ا٩ي (اخخ٣خل
)مهمىؽ
Rooto-pharyngeal- Frikatif

)ي مهمىؽ٧ا٩ي(اخخ٣ص ي َب٢
Darso velar- Frikatif

)ي مهمىؽ٧ا٩اعي (اخخٚ َغفي
Lamino-Palatal- Frikatif
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ي مهمىؽ٧ا٩ي لشىي (اخخ٣طل
)٤مُب

Sh

م

.2

ḍ

ى

.2

ṭ

ٍ

.2

ẓ

ّ

.2

‘

ٕ

.7

gh

ٙ

.04

Apiko-Alveolar- Frikatif

ّ
جاعيٟي اؾىاوي لشىي (اه٣طل
)١مجهىع مُبى

Apiko-alveo-dental- Plosif
جاعيٟي اؾىاوي لشىي(اه٣طل
)١مهمىؽ مُبى
Apiko-Alveo-dental- Plosif

ي مجهىع٧ا٩بحن اؾىاوي(اخخ
)٤مُب
Inter-dentals- Frikatif

)ي مجهىع٧ا٩ي (اخخ٣حظعي خل
Rooto-pharyngeal- Frikatif

)ي مجهىع٧ا٩ي (اخخ٣ص ي َب٢
Darso-Velar- Frikatif

ت ؤلاهضوهِؿُتٛت الٗغبُت واللٛاث الل٧اعهت بحن خغ٣اإلا
الحزكاث
أًً ًىطم وكيف ًىطم

إلاهذوهيطيت

العزبيت
الُىٍلت

ركم
هحرة٣ال
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.0

َ
َ-

َ
َا

A

Depan-Rendah

.7

َِ

َِي

I

Depan-Tinggi

.1

َُ

َُو

U

Belakang-Tinggi

.0

-

E

Depan-Sedang

.2

-

O

Belakang-Sedang

ٖلى ؤؾاؽ اإلا٣اعهت بحن الهىامذ اإلادؿاوي والهىامذ اإلاسخل ٠والهىامذ
اإلامازل وحض ٦ثر اإلادؿاوي واإلاسخل ٠الظي َىا ٥اإلامازل ؤو ٚحر ممازل بحن الهىامذ اللٛت
الٗغبُت وللٛت ؤلاهضوهِؿُت .مً اإلادؿاوي الهىامذ وحض  02الهىامذ ،ومً َظ اإلادؿاوي
ؾُيكإ الؿهىلت في حٗلُم ألانىاث زهت في اللٛت الٗغبُت ،ول ً٨مً حهت اإلاسخل٠
الهىامذ الظي ًىحض  00الهىامذ في اللٛت الٗغبُت ؾُيكإ الهٗىبت في حٗلُم اللٛت
الٗغبُتّ .
ألن ٧لما اعجٟٗذ اإلادؿاوي بحن اللٛخحن ُٞبٗا ؤنبذ ؾهال في حٗلُمها بالٗ٨ـ
٧لما اعج ٟ٘اإلاسخل ٠بحن اللٛخحن ُٞبٗا ؤنبذ نٗبا في حٗلُمها.
وللم٣اعهت بحن الخغ٧اث اللٛت الٗغبُت واللٛت ؤلاهضوهِؿُت ،جىحض اإلاسخل ٠بُجهما،
وفي اللٛت الٗغبُت لها الخغ٧اث ال٣هحرة والخغ٧اث الُىٍلت ولٖ ً٨ىض اللٛت ؤلاهضوهِؿُت
مافي الخغ٧اث مشل طل  ،٪وَظا اإلاسخلٌ ٠ؿبب الُالب ؤ٦ثر ٌٗمل ألازُاء في هُ٤
الخغ٧اث ّ
إلن ًمً ً٨ازغ خغ٦ت اللٛت ؤلاهضوهِؿُت بلى اللٛت الٗغبُت .وَظا َى الخضث الظي
ؤناب الُالب ٦ما قغخىا مً ٢بل.

الخالصت
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حٗبحر الهىث بحن الخغ ٝوخغ ٝآزغ مسخلٟت ولى بلٛت واخضة .ول ً٨بٌٗ
ألانىاث الٗغبُت ل ها ؤوحه حكابه م٘ ألانىاث ؤلاهضوهِؿُت ٦مشل خغ ٝم م٘ خغٝ
ؾالظي ً٣غؤ بدغ s ٝفي اللٛت ؤلاهضوهِؿُت .لهظا الؿببً ،
ٚالبا ما ج٩ىن َىا ٥ؤزُاء بحن
ألانىاث في ٧لخا اللٛخحن ،زانت في َالب اللٛت الشاهُت والتي ال جؼا ٫مغجبُت اعجباَا
باللٛت ألاولى .زم اخًغث َظٍ ألازُاء بلى جضازل لٛىي ًم ً٨ؤن ًاصي بلى حُٛحر في مٗنى
ال٩لمت ؤو الجملت .لخجىب َظا اإلاك٩لتٞ ،ةن همىطج الخٗلم مً الخدلُل الخ٣ابل ٦دل
بضًل في صعاؾت الجىاهب الؿلُمت في لٛت زاهُتٌٗ .خمض َظا الىمىطج ٖلى الهىجُاث التي
لها ؤوحه حكابه ؤو ؤنىاث اإلاسخلٟت
إلاكتراخاث
ٔ ً .جب ؤن ٌٗغٖ ٝلى مخٗلمي اللٛت الشاهُت (َالب اللٛت الٗغبُت) الازخال ٝبحن
حٗبحر ألانىاث الظي ًغ٦ؼ في مسغج الهىث وَغٍ٣ت لخغج الهىث في اللٛت ألاولى
وفي اللٛت الشاهُت لخجىب الخضازل اللٛىي في الخٗبحرَا.
ٕ  .لدؿهُل ٖملُت حٗلم ٖلم ألانىاث لٛحر الىاَ٣حن ،ؤؾهل الؾخسضام همىطج مً
ال خٗلم الخدلُل الخ٣ابل .وبهظاً ،م ً٨للُالب بؿهىلت جمُحز مى ٘٢ؤنىاث اللٛخحن
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