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الباب األّول 

 مقّدمة

 

 خلفّية البحث .أ 

ة بني الناس كل ياللغة ىي آلة االتصال ىف االجتماع
يوم، إما بني أفراد بأفراد آخر، وبني األفراد باجملتمع وبني 

. الشعوبة ادلثقفة واللغة ىي الصورة من. اجملتمع بالشعوب
بانية يواللغة، إما اللغة اإلندونيسية أو اللغة اإلجنليزية أو اللغة ال

: 1997.أمحد تفسري).أو اللغة العربية ذلا مكانة ودورة مهمة
187) 

 من اللغة األم و ةاللغة العربّية ىي اللغة الثاينوكذلك 
 )ىف اجملتمع   للناسادلهّمة داة االتصالي أاللغة العربّية ه

 (٥٥:١٩٨٧:  مشسورى 
ن والّلغة احلديث آىي لغة القر اللغة العربّيةوغري ذلك 

: إمام بواىن  ). ن الكرًنآوكل العلم يوجد يف القرالنبوي 
ىل إوالده  أوه ن يدّ ل بناتأالّناس يريد    ّح ( ۲۷:١٩٨١

 لتعليم  أو ادلدرسة اإلسالميةو ادلعاىد الّسلفيةأادلعاىد العصرية 
 . اللغة العربّية

1 
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وإذا كنا نريد أن نفهم اللغة العريية ال بد علينا أن نفهم 
علم اللغة العربية كعلم األصوات و النحو و الصرف و غري 

  .وهبا نستطيع أن نفهم اللغة العريية  سنة. ذلك
ىف علم اللغة العربية تكون طريقة كيفية النطق ىف تكلم 
اللغة العربية من ذلك من الذي يتكلم بالنطق العربية الفصحى 
طبعا لغتو جيدا ألنو يستطيع أن يفهم اللغة العربية ليس من 

أي ىف نطقها  )مفرادهتا وتراكيبها فقط بل من أصواهتا أيضا 
 .)
 عند التالميذ مبدرسة السلفية الثانوية اإلسالمية  

شربون معلم اللغة العربية ىف فصلهم يتكلم اللغة العربية بالنطق 
غري فصا ة أي غري ظاىر  ح يسمع السامع كالم ادلعلم غري 
ظاىر وىذا بأسباب ادلعلم اللغة ىف تلك ادلدرسة أصبح شيخا 

  .  ح نطقو ىف تكلم اللغة العربية ينطق بصوة منخفضة
 أكثر التالميذ مبدرسة السلفية الثانوية اإلسالمية  

شربون خصوصا الفصل األول متخرجون من مدرسة ادلتوسطة 
العامة من ذلك ىم ال يقدرون ىف اللغة العربية ألن اليكون 

ومن  قائق اليت تناذلا البا ثة من . الدرس اللغة العربية فيها
ادلال ظة ادلباشرة مبدرسة السلفية الثانوية اإلسالمية شربون أن 
من بعض تالميذ الفصل الثاين يتكلمون اللغة العربية بالنطق 
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 " ز" ذ " ك "  غري فصا ة إذا كان تالميذ أن ينطقوا  رف  
بنطق    " ذادلا"ينطق تالميذ الكلمة : وغري ذلك  ادلثال " ع 
 "بنطق الكمد " و احلمد  " زادلا" 
.   وغري ذلك اليهتم تالميذ طويل الكلمة وقصريىا 

ينطق بطويل  رف النون  ح " من أين " الكلمة : ادلثال 
"   من أينا " تسمع البا ثة 

ىف   مشكلة من األمثلة السابقة تعرف البا ثة أهنا 
اللغة العربية ألن إذا كنا خطاء ىف نطق  رف اللغة العربية أو 

خطاء ىف نطق طويل و قصريىا فطبعا سيغري ادلعىن    
 السابقة تريد البا ثة أن تعرف شكلة إضافة إىل امل 

ىل نطق التالميذ ىف تكلم اللغة العربية كنطق معلم اللغة أم ال 
من ذلك ىف ىذه . ألن عادة يتبع التالميذ على ما يفعل ادلعلم
العالقة بني نطق "  الرسالة تريد البا ثة أن تبحث بادلوضوع 

 )معلم اللغة العربية و نطق التالميذ ىف تكلم اللغة العربية 
دراسة احلالة لتالميذ الفصل الثاىن مبدرسة السلفية الثانوية 

 " (اإلسالمية شربون
 فروض البحث .ب 

 تقرير البحث .1

   ميدان البحث .(أ 
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إذا نظرت البا ثة يف ىذا ادلوضوع فميدان البحث ىف ىذه 
الرسالة  ىو علم اللغة العربية 

  منهج البحث .(ب 

  وأما منهج البحث ىف كتابة ىذه الرسالة فهو حبث كمي 
 حتديد ادلسألة .2

نطق معلم اللغة العربية  مبدرسة السلفية الثانوية  .(أ 
 اإلسالمية شربون ىف تكلم اللغة العربية 

نطق تالميذ الفصل الثاين مبدرسة  السلفية الثانوية  .(ب 
 اإلسالمية شربون ىف تكلم اللغة العربية

 

 أسئلة البحث .3

اىل أي  د نطق معلم اللغة العربية  مبدرسة  السلفية  .(أ 
الثانوية اإلسالمية شربون ىف تكلم اللغة العربية ؟ 

 اىل أي  د نطق تالميذ الفصل الثاين مبدرسة السلفية  .(ب 
 الثانوية اإلسالمية شربون ىف تكلم اللغة العربية ؟

إىل أي  د العالقة بني نطق معلم اللغة العربية و نطق  .(ج 
تالميذ الفصل الثاين مبدرسة السلفية الثانوية اإلسالمية 

 شربون ىف تكلم اللغة العربية ؟

 

 أهداف البحث  .ج 
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لنيل احلقائق عن نطق معلم اللغة العربية  مبدرسة  السلفية  .1
الثانوية اإلسالمية شربون ىف تكلم اللغة العربية                                                                                                      

لنيل احلقائق عن نطق التالميذ الفصل الثاين مبدرسة   .2
السلفية الثانوية اإلسالمية شربون ىف تكلم اللغة العربية 

العالقة بني نطق معلم اللغة العربية و نطق التالميذ دلعرفة  .3
الفصل الثاين مبدرسة السلفية الثانوية اإلسالمية شربون ىف 

 تكلم اللغة العربية

 

 األسس التفكبرية  .د 

أسيف رضوان  )علم اللغة ىو العلم لبحث اللغة موضع لو  
من ذلك كل العلم الذي يتعلق باللغة يسمى  ( 2009 : 2: 

. علم اللغة كعلم النحوى و األصوات و ثقافة اللغة وغري ذلك
و على ذلك , نعرف أن اللغات تتكون من أصوات الكالم  

ميكن التخمني بأن االختالف بني اللغة و اللغة ينحصر ىف ادلقام 
. بني أصواهتا (  االختالف /االتفاق  )األول ىف 

ىناك أصوات ىف اللغة العربية بوصفها إ دى اللغات  
دة ىف كثري من اللغات األخرى من ذلك والسامية ليست موج

الصاد و الضاد و الطاء و الظاء وكذلك : أصوات اإلطباق وىي 
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بعض األصوات اخللفية مثل احلاء و العني و الغني والقاف و 
 ( 3 : 1982. كمال إبراىيم بدري )اذلمزة 

الدراسة العادلية للغات تسمى علم اللغة و الدراسة العادلية  
علم األصوات فرع من  .ألصوات الكالم تسمى علم األصوات
والكالم ىو الوسيلة اللغوية , علم اللغة العام ومهمتو دراسة الكالم

 )الو يدة ادلتخدمة عادليا لالتصال بني أفرد اجلنس البشر اجلنسى 
. ) (يستثىن من ىؤالء ادلصابون بعاىات نطقية أو مسعية أو عقلية 

 ( 5 : 1982. كمال إبراىيم بدري
ىف تكلم  (األصوات   )وىف علم اللغة العربية تكون النطق  

وإذا  كان األجنيب يتكلم . اللغة العربة وىي النطق العربية الفصحى
اللغة العربية بالنطق العربية الفصحى فعرفنا أن األجنيب ماىر ىف 
اللغة العربية ألنو يفهم اللغة العربية ليس من مفردهتا و تراكيبها 
فقط بل من  أصواهتا أيضا أي من ثقافة النطق العربية و ذلجتها 

. أيضا
لذلك لفهم النطق العربية الفصحى ىف تكلم العربية وجب  

علينا أن نفهم علم اللغة العربية  سنة و ينبغي علينا أن نسمع 
كالم العريب ىف نطق اللغة العربية مباشرة أو نسمع كالم العريب من 

.  تلفاز أو غريىا  ح نفهم النطق اللغة العربية الفصحى  سنة
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  فرضية البحث .ه 

 

Ha 

نطق معلم اللغة العربية و نطق وجود العالقة بني 
 التالميذ ىف تكلم اللغة العربية

Ho  نطق معلم اللغة العربية و نطق عدم العالقة بني
 التالميذ ىف تكلم اللغة العربية

 
 
 
 
 

 

 تنظيم الكتابة .و 

: ادلبحث يف ىذه الرسالة يشتمل ابوابا تالية 
    الباب األول 

: مقدمة تتكون من 
خلفية البحث و فروض البحث و أغراض البحث واألسس 

 تفكريية و خطوات البحث و تنظيم الكتابة 

الباب الثانى 
:  حبث نظري عن نطق اللغة العربية تتكون من 
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علم األصوات النطقى و أقسام علم األصوات النطقى 
وعملية النطقى ووصف الصوت  سب ادلخرج و كيفة 

النطق 
الباب الثالث   

: مناىج البحث تتكون من 
دوات أ ومدة البحث وتصميم البحث  وطريقة البحث

 البحث وطريقة حتليل احلقائق وخطوات البحث
الباب الرابع 

:  حتليل احلقائق يتكون من 
وصف احلقائق وحتليل احلقائق وحتليل احلقائق اجملموعة 

    وحتليل ادلناقشة
الباب الخامس  

: اخلامتة تتكون من  
نتائج البحث و االقرتا ات  

المراجــع 

 المالحــق

 



 المـــــــــــــراجع

 
 باللغة العريبية

 1989. القاهرة. املصر. األصوات اللفوية. ابراهيم أنيس 

 مطابق على اللغة العربية. علم اللغة األصوات و النظام الصوتي. كمال ابرهيم بدري .
 1982. اململكة السعودية العربية. رياض

 هاالتربية العربية الدولة الخالج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ب. أمحد حممد .
 1985.الرياض

 نشأة اللغة العربية؛ : موقع أسرة آل باوزير العباسية الهاشمية .أمحد حسن الزيات
عضو جممع اللغة  :  تأليفكتاب تاريخ األدب العربي للمدارس الثانوية والعليا،

    م2000 - هـ1420الطبعة السادسة  - بريوت، لبنان - العربية، دار املعرفة

 
باللغة اإلندونسية 

  فوسات فمبيناءن دن فعمباعان هباس دمفرمتني . جاكرتا  . ديالكتيك. أيت رهيدي
 1983. فنديديكان اندونسيا

 فوستاك . سورابيا. قاموس البشري. شيخ منور عبد الفتاح و شيخ أديب بشري
 1999. فروجرسف

 1981. اإلخالص. سورابايا. بهاس عراب اونتوك فموال. إمام بوهاىن 
  1987. أيرلنجا. جاكرتـا . أناليسس بهاس. مشسوري 
 1999. غاليا اندونيسيا . جاكرتا. متود فنليتيان. حممد نزير   
 2002. راجا غرافندو. جاكرتا. فعنتر ستاتستك فنديديكان. أناس سوجيونو 

  2003. بندونج. ألفابتا.  دسار ستتستك–دسار . رضوان    
  2099. راجا غرافندو. جاكرتا. علم بهاس أوموم . أسيف رضوان 
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