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 ولاأل الفصل

 المقّدمة

 خلفية البحث .أ

اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم، واللغات كثيرة وهي   

مختلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث المعنى، أي أن المعنى الواحد الّذي 

 ٥.خرينيخالج ضمائر الناس واحد، ولكن كل قوم يعبرون عنه بلفظ غير لفظ األ

، وقد وصلت إلينا للغة العربية فهي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهمأما ا

حاديث الشريفة، وما رواه الثقات الكريم واأل نآوحفظها لنا القر  .من طريق النقل

الصوت آلة اللفظ. والجواهر التي يقوم به التقطيع،  ٥من منثور العرب ومنظومهم.

ال إورا ثما موزونا وال منن لفظا وال كالالسوبه يوجد التأليف، ولن تكون حركات ال

بن جني أول إال بالتقطيع والتأليف. ويعد إما تكن الحروف كال الصوت والببظهور 

ستعمل إمن نظر إلى المبحث الصوتي على أنه علم قاعد بذاته. وإنه أول من 

 ٥ن وهو علم الصوت.مصطلحا لغويا للداللة على هذا العلم نستعمله إلى األ

                                                             
 .9  (،م٥٠٠٥)بيروت: العصرية،  جامع الدروس العربيةصطفى الغالييني، م ٥
 .9  نفس المرجع، ٥
   .٥7 ،(م٥٠٠٥روب، ثالقاهرة: عالم الكتب عبد الخالق ) دراسة صوت اللغويأحمد مختار عمر،  ٥
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، وكيفية اللغوية من مخارج الصوت لم األصوات هو دراسة األصواتع  

ترجمة، وفرق الصوت بصوت أخر بسبب الصفة التي تحدث أنواعا. تصنيف علم 

على هذا  ووظيفيتها يتفرع علم األصوات األصوات على أساس مادية األصوات

 ختصتإ ،همن تصنيف ٥.والفوناميك التصنيف إلى فرعين يطلق عليهما الفوناتيك

الفوناميك. الفوناميك هو علم يدرس األصوات وظيفيا داخل تراكيب لغة معينة من 

 وبالخصوص في الفصل الفونيم. ٥ووظيفتها الداللية.، وصفاتها، حيث خصائصها

الفونيم  أنواع ٥الفونيم أصغر وحدة صوتية تميز معنى الكلمات. الفونيم هي أنّ 

الفونيمات فوق و  الفونيمات القطعية  يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسين هما:

 القطعية تسمى الفونيمات .الفونيمات القطعيةختصت في إ، من أنواعه القطعية.

أما   7ألن من خاللها يمكن تقطيع الكالم من وحداته االكبر إلى أصغر وحداته.

ختصت في إه، قسممن يقسمها هي األصوات  الصامتة واألصوات الصائتة. 

األصوات  الصامتة )وتسمى بالحروف عند علماء العربية(  .األصوات الصامتة

                                                             
 ،بة لسان عربي للنشر والتوزيع)سيدورجو: مكت ندونيسيينصوات لدارسي اللغة العربية من اإلعلم األ ،إدريس جوهر نصر الدين ٥
 .٥٥ ،ه(٥7٥9  
 .٥٥ ،نفس المرجع 2
 .٥٢١ ، ندونيسيينصوات لدارسي اللغة العربية من اإلعلم األ،  نفس المرجع 3
 .٥٢٥ ، ندونيسيينصوات لدارسي اللغة العربية من اإلعلم األ،  نفس المرجع 4
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ختالف ، ولكن درجة اإلتحتلف من لغة إلى أخرى في عددها وصفاتها المميزة لها

  ختالف بين اللغات في حالة الحركات.هنا أقل من درجة اإل

والقرآن الكريم ألفاظ عربية مكتوبة في المصحف التي ترتبط كثير في   

ن في هذا العلم من مخارج ان تحتاج إلى ما كآن قراءة القر إعلم األصوات، ف

ن إن الكريم، فآسالم بدون قراءة القر الحروف. ال يكفي للمسلمين مالزمة أركان اإل

على قلبك لتكون من  ،رب العالمين. نزل به الروح األمينن الكريم هو كالم آالقر 

ن المعجزة المستعّرة آالقر ب ٢وإنه لفي زبر االولين. ،بلسان عربي مبين ،المنذرين

نس والجان بأجمعهم، وأفحم بها جميع التى يتحدى بها اإل زمان،على تعاقب األ

ن، فال يخلق على كثيرة اوجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرف ن،اأهل الزيغ والطغي

ستظهره صغار الوالدين، وضمن حفظه إحيان، ويسره للذكر حتى ير اإلاالترّدد وتغ

ن اختلف الملو إن، وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما االتغير إليه والحدثمن تطرق 

ن، فجعلوا فيها من كل فّن اعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل احذق واالتقووّفق لإل

  ٠ن.اما ينشرح له صدره أهل االيق

                                                             
 .٥٠٠-٥٠٥ شعراء: سورة 5

 .  ٥٥ ،(ه٥٠9 ،دار الكتب السلفية )سورابايا: التبيان ،ف النوويبي زكريا يحيى بن شر أمام اإل ٠
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 هي السورة السادسة والثالثونو سورة يس.  ختصتإ ،عدة سورة في القرآنمن  

وعشرون. ويبلغ عدد  لثالثفي الجزء ا تقعن، و آسورة في القر  عشرمن مائة وأربعة 

 .صافات سورة وبعد فاطر سورة قبليس سورة ول نز كان نون أية، و اأياتها ثالثة وثم

 أبى يتيم هو بل مرسل وال بنبي ليس محمدا أن قالوا الكفار أن نزولها سببو 

 نافك نبيا يصير فكيف العلم من العلم تعلم وما المكتب إلى ذهب وما طالب

سورة وشهد ال هذه أنزل الكفارو قول لىاتع الله فرد أنكارهم في مصرين الكفار

بذاته الجليل على رسالته ونبوته فقال يا محمد أن أنكر الكفار رسالتك فالتغتم 

نت هذه السورة دالة وشاهدة على ابذلك أنا أشهد أنك لمن المرسلين فلما ك

ن قرأها إفضله و  9ن كما قال عليه السالم.آب القر رسالته فالجرم إنها صارت قل

لى حزنه وخوفه وأن قرأها الفقير خلص من دينه وإذا قرأها االخائف أذهب الله تع

 ٢.وغير ذلك لى حاجتهاذو الحاجة قضى الله تع

ألن ألن لدي إهتمام وأنا مهتم جدا بإجراء البحث  سورة يس إختارة الباحثة 

 السابقمن المتخرّج  لم يتم ،كبير على نتائج البحث  عامل اإلهتمام سيؤثر بشكل

 األصوات الصامتة الفونيم القطعية في خصائصو  أشكالواهم  ،اّتخذ هذا البحث

ثم  .للتأثير الّذي يسبب بتغيير المعنى ألن سورة يسفي الكلمتين المتشابهتين في 
                                                             

 .٥ ،ه(٥7٥٠ ،دار العابدين )سورابايا: تفسير سورة يسالشيخ حمامى زاده.  9
 . ٥-٥ ،تفسير سورة يس ،نفس المرجع ٢
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الصامتة  صواتالفونيم القطعية في األفي  المعنى تغييرإختارة الباحثة الموضوع "

 ".في سورة يس

 أسئلة البحث  .ب

 الفونيم القطعية في األصواتفي  المعنى تغييرالمسائل الّتي ستبحث في بحث " 

 : تيةسئلة األتترّكب باأل ".في سورة يس الصامتة

الكلمتين المتشابهتين  من. ما أشكال الفونيم القطعية في األصوات الصامتة ٥ 

 ؟ ي سورة يسيسبب بتغيير المعنى ف الّذي

 ؟خصائص الفونيم القطعية في األصوات الصامتة في سورة يسكيف .  ٥ 

 أهداف البحث  .ج

 : هداف الرئيسية لهذا البحث بمطابقة أسئلة البحث المذكورة هياأل   

الكلمتين المتشابهتين  من. لمعرفة أشكال الفونيم القطعية في األصوات الصامتة ٥

 ورة يسيسبب بتغيير المعنى في س الّذي

 لمعرفة خصائص الفونيم القطعية في األصوات الصامتة في سورة يس .٥ 

 فواعد البحث  .د

 : ستفادة من هذا البحث هيالفواعد التي تمكن اإل   
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 . الفواعد النظرية٥

سوف يدرسون  أن يكون مراجع السديد لبحث بعدها للطالب الّذين -

 .الفونيم القطعية في األصوات الصامتةاألصوات مع 

، خاصًة األصواتدب حول تحليل يادة معرفة طالب اللغة العربية واألز  -

 .الفونيم القطعية في األصوات الصامتةتحليل 

  سالمّية بوجونغارا.ن غيري اإلازيادة المراجع المكتبة الجامعة سون -

 . الفواعد التطبيقية٥

من المتوقع أن تضيف نتائج هذه الدراسة نظرة ثاقبة وتصبح أحد الدوافع  -

 .سورة يس يةاوية أخرى في رو اجراء البحوث من ز إل

 زيادة المراجع للباحث أو باحثة بعدها. -

 تحديد البحث .ه

     في  ترتكز البحث فيما وضع ألجله لكي ال يتسع إطارا وموضوعا فحددت الباحثة     

 : ضوء ما يلي     

 أية.أخر في وأما  األصوات الصامتة، منهذا البحث هو الفونيم القطعية، ترتكز  .٥

 سورةفي المعنى  الّذي يسبب بتغييريقارن بين الكلمتين المتشابهتين هذا البحث  .٥

 عليم. -مثل : أليم  يس،
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 /مثل : صوت خصائص الفونيم القطعية في األصوات الصامتة في سورة يس، .٥

 . /ء،ع

 الدراسة السابقة .و

يم القطعية في الفونتغيير المعنى في  أما البحث التي تتعلق بهذه الرسالة عن     

  والموضوعات األخرى التي تتعلق بعلم  في سورة يس ال أحد يكتبها األصوات الصامتة

 :   منها األصوات
  

 سورة الكهف"في تعيين لمعنى لفية "الفونيم القطعية و وظيفتها . فريدة األ٥

ولى في اللغة ستيفاء الشروط لنيل الدرجة الجامعية األتكميلي مقدم إل

جامعة  نيةانسدب والعلوم اإلدب كلية األدبها في قسم اللغة واألوأ العربية

ونتائج التي يتعلق . ٥١٥٠سنة  يا،اسالمية الحكومية سوراباإل أمبيل ناسون

سورة  في تعيين المعنىالفونيم القطعية و وظيفتها  البحث وهي بهذا

بسورة الكهف في  ٥٠والفونيم القطعية في علم األصوات  هي  الكهف،

(، ٢١-٢7(، )٥١-7٠(، )٥٠-٠١) (،٥٠-٥١) (،٥١٠-٥٥)  ةياأل

(٢٢(، )٢٢-٠٠-9٠(، )٥9-٥-٥٥(، )٥،) (٠٢(، )٥٥-٠٢-

(،٥٥-٢٠) (،٥٥ (٥7-٥٥( ،)7٥٢-٠( ،)9٠-9٠٥-٠٥(، )٥ ،)

(٥٢-٠٢(، )٥٠-٥١( ،)9٠٠-٥.) 
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وية ا. أحلنا دارل المقامة "التحليل التقابلي عن فونيم اللغة العربية والج٥

ستيفاء الشروط لنيل إلتعليم اللغة العربية" تكميلي مقدم  في وتضمينها

هيل المدرسين في قسم تعليم ااالولى في العلوم التربية وت الدرجة الجامعية

ن كاليجاكا اهيل المدرسين جامعة سوناالعلوم التربية وت اللغة العربية  كلية

بهذا ونتائج التي يتعلق . ٥١٥7سنة  يوكياكرتا، سالمية الحكومية اإل

العربية ستة، ثالث منها قصيرة وأخرى طويلة.  الصوائت اللغة البحث وهي

( و الصوائت طويلة من ا ىي ىو. -َِّ -َ  -) تكون الصوائت القصيرة من َُ

 a, i, u, e, oفعددها ستة وكلها القصيرة و هي  ويةاأما الصوائت في اللغة الج

لك قد ال يفرق وية، لذاوجود لها في اللغة الج و الصوائت طويلة فال

و اللغة  ٥٢القصيرة و طويلة. واللغة العربية  وي بين الحركةاالدارس الج

التي ليس لها نظئر في األصوات األصلية  . أما الصوائت العربية٥٥وية االج

 ث، ج، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، صامتا و هي ٥٢وية فعددها االج

األصلية بعدم وجودها في األصوات  و،ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ن،

وبناء على ذلك ينبغي لكل  ويين.اوية قد تسبب صعوبات نطقية لجاالج

 على المتعلم. معلم أن يبدا بتعلم أيسرها ثم يتدرج إلى أصعابها
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تين نرينتن " التحليل التقابلي بين فونيم اللغة العربية والسندوية وتضمينها أ. ٥

روط لنيل الدرجة ستيفاء الشإلتعليم اللغة العربية " تكميلي مقدم  في

هيل المدرسين في قسم تعليم اللغة ااالولى في العلوم التربية وت الجامعية

ن كاليجاكا اهيل المدرسين جامعة سوناالعلوم التربية وت العربية  كلية

ونتائج التي يتعلق بهذا . ٥١٥٥سنة  يوكياكرتا، سالمية الحكوميةاإل

ث منها قصيرة وأخرى اللغة العربية ستة، ثال الصوائت في البحث وهي

( و الصوائت طويلة من ا -َِّ -َ  -من ) طويلة. تكون الصوائت القصيرة َُ

فعددها سبعة وكلها القصيرة و هي  السندوية الصوائت في اللغة ىي ىو. أما

a, i, u,`e, e, eu, o طويلة فال وجود لها في اللغة السندوية،  و الصوائت

الحركة القصيرة و طويلة. واللغة بين  لذلك قد ال يفرق الدارس السندوية

 ,y, w, t, s, r, p, ng, nyصامتا، هي  صوتا ٥٢و اللغة السندوية  ٥٢العربية 

n, m, l, k, j, h, g, d, c, األصوات  العربية التي ليس لها نظئر في  . أما

و هي ث، ج، ح، خ، ذ،  صامتا ٥٠فعددها  األصوات األصلية السندوية

وجودها في األصوات  بعدم ، ف، ق،ع، غز، ش، ص، ض، ط، ظ،

األصلية اللغة السندوية قد تسبب صعوبات نطقية لسندويين. وبناء على 
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أيسرها ثم يتدرج إلى أصعابها على  ذلك ينبغي لكل معلم أن يبدا بتعلم

 المتعلم. 

بعد أن تالحظ الباحثة في الدراسات الّسابقة تفّصل الباحثة أن هذا 

ال في موضوع إبالبحث في الدراسات الّسابقة البحث ال يقوم بالّسواء 

بحثت الباحثة "الفونيم القطعية و وظيفتها ول األصوات، في البحث األ

" مختلف في الغرض، فروع علم األصوات سورة الكهف في تعيين المعنى

ني بحثت الباحثة انات، جمع البيانت. في البحث الثا، مصادر البي

وية وتضمينها في تعليم اللغة اغة العربية والج"التحليل التقابلي عن فونيم الل

نات، جمع اختالفهما، مصادر البيإوصفهما و  مختلف فيالعربية" 

"التحليل التقابلي بين فونيم في البحث الثالث بحثت الباحثة  البيانت.

 مختلف فياللغة العربية والسندوية وتضمينها في تعليم اللغة العربية" 

 نات، جمع البيانت. ادر البيختالفهما، مصاإوصفهما، و 

ذلك البحث يختلف بهذه الرسالة تركز بحثها عن أهمية علم 

تغيير  األصوات  في دراسة اللغة العربية. أما هذه الرسالة تبحث عن

الصامتة في سورة يس في دراسة  الفونيم القطعية في األصوات المعنى في

 .علم األصوات عند الدكتور نصر الدين إدريس جوهر
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 هج البحثمن .ز

أما هذه الدراسة هي من دراسة كيفية باستعمال المنهج الوصفي. حول 

الفونيم القطعية في ساليب الوصفية النوعية في تطبيق أبحاث ستخدام األإكيفية 

. تعريف االسلوب الوصفي نفسه هو وصف شيء سيكون موضوع األصوات  الصامتة

بحاث التي تنتج وع من األالبحث. في حين أن البحث النوعي في حد ذاته هو ن

حصائية أو غيرها من االساليب جراءات األستخدام األإالنتائج التي ال يمكن تحقيقها ب

 الكمية.

 تامصادر البيان  .٥

الفونيم القطعية في األصوات الصامتة في تغيير المعنى في نوع البحث في "

علم األصوات(". وقسمت الباحثة على  في )دراسة تحليلية سورة يس

 : نوية، وهما كما يلىاساسية والمصادر الثمصادر األال

لتي تجتمعها الباحثة من ا تاسية هي البياناسألا تاالبيان المصادر  .أ

 نات من سورة يس.اساسي هو بيألا تاالبيان مصدر 9ولى.األ المصادر

لتي تجتمعها الباحثة من المصادر ا تانوية هي البياناالمصادر الث .ب

من الكتب المتعلقة كتب، مجّلة، و غيرها  نات مأخوذةابي 10.ىخر ألا
                                                             

9 (Malang: Unit penerbit Fak.UIN Malang, 2009), 30. Pedoman Skripsi, Dimyathi Ahmadin,  
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اللغة  بالبحث العلمي مثل كتاب علم األصوات لدارسي الّذي تعّلق 

 ، صحيفة المختلفدراسة صوت اللغوي ،ندونيسييناإل العربية من 

 ذلك. وغير  تحليلية المختلفة

 ناتاجمع البي .٥

 التثار المكتوبة كالسجآلفي هذه الطريقة من قبيل  تاتجمع البيان

 تاستخدمت الباحثة منهج الدراسة المكتبية في دمع البيانإو     11والكتب.

الكتب المتعلقة بموضع البحث. الطريقة المكتبية لبحث  والمعلومات من

 تاالبيان المحتاجة من تاتجمع الباحثة البيان حيث ٥٥المحتوى. تحليل

في  عيةالفونيم القطفي   تغيير المعنى  نوية بدراسة "اوالث ساسيةاأل

 .يس" األصوات الصامتة في سورة

 هيكل البحث  .ح

 هذه البحث تحتوي على خمسة أبواب متتابعة، وفي كل باب منها عدد من

 طار العام لمحتوت الرسالة.ولتوضيحها، قامت الباحثة بتصنيف اإل فصول.

                                                                                                                                                                       
10  , 30.Ibid  
11 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Metode Penelitian Sosial; Sosial dan Pendidikan Nurul Zuriah,  

2016), 191.   
12 , Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan PenelitianAndi Prastowo,  

(Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2001), 190-191. 
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 ، تحتوي على: خلفية البحث، أسئلة البحث، أهداف البحث،المقّدمة : ولاأل الفصل

 البحث. السابقة، منهج البحث، وهيكل ةالبحث، تحديد البحث، الدراس فواعد

  علم األصوات  مفهوم) طار النظري، تحتوي على: علم األصوات اإل : نياالثالفصل 

 ةيختبار فونيمإ ،مفهوم الفونيمم )الفونيو  ،(علم األصوات  وفروعى 

 .والعالقات بين الفونيمات( ،الفونيمات أنواع الصوت،

 سورة  تسمية سبب ،تعريف سورة يسال وصف لمشكلة، تحتوي على: : الثالث صلالف  

 سورة   ، أسباب نزولمضامن سورة يس ،سورة يس محور مواضع ،يس                   

 .سورة يس فضل ،يس                   

 صوات  األ أشكال الفونيم القطعية في وتحليلها، تحتوي على: تاعرض البيان : الرابع الفصل

 المعنى في سورة يس الّذي يسبب بتغييرالكلمتين المتشابهتين  منالصامتة 

 خصائص الفونيم القطعية في األصوات الصامتة في سورة يس و 

 ملخص البحث والمقتراحات. : الخاتمة، تحتوي على: الخامس الفصل
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