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 الباب الخامس: 

 والتوصيات   ةصالخال 

 واالقتراحات:   ةيتكون هذا الباب من الخالص

 ة . الخالصأ

إن وجود هذه الكلمات املقترضة وتغيراتها يدل على وجود عالقة قوية بين القرآن اللغة العربية   

غة وجعلوها جزءا منها، فلم تنفك عنها إذ جعلوها والسندوية، حيث كان السندويون قد تعاملوا مع هذه الل

واستخدموها في حياتهم اليومية لتلبية حاجاتهم االتصالية والدينية والعبادية واالجتماعية وما إلى ذلك،  

 وهذا يؤكد لنا دور اللغة العربية في إثراء املفردات التي لم تكن السندوية  تعرفها ولم توجد فيها. 

ية املقترضة من القرآن  اسة وأسفرت على وجود التغيرات في الكلمات السندو ولقد تمت هذه الدر  

الكريم، حيث انقسمت هذه التغيرات إلى ثالثة أقسام، وفي كل قسم أنواع: فينظر من حيث تغيرها إلى  

 األصوات والصرف والداللة.  

املقترضة في  عربيةالكلمات الفالتغير في األصوات انقسم إلى أنواع من التغيرات بعد دخول هذه  

اللغة السندوية. وقد خرجت هذه الدراسة بنتائج أجابت مشكلة البحث. فالتغير في األصوات يمكن تقسيمه  

ئت املدية )األلف  إلى أربعة من التغيرات، وهي التغير بصورة حذف بعض الفونيمات كحذف فونيم الصوا

  وحذف كل حرف مضعف يعني املشدد   ،(43عدده    ةوالياء املدي،  20وعدده  والواو املدية  ،  99وعدده  املدية  

وحذف الحركة  ، 7عدده وحذف صفة الهمس وحذف فونيم العين في وسط اللفظ وآخره  ،19وعدده 

 اآلخيرة أو تحويلها إلى السكون وقفا ووصال.  

اللغة السندوية قد حذفت كل لفظ فيه حروف  طيع القول إن نستوعلى هذا االطراد  

وكذا كل لفظ فيه حرف   واختفت تلك الصوائت،صائت إال كلمة فيها كل تخلو ال تكاد ألنه  صوائت/املدود

وصفات الحروف العربية قد اختفت    ظ إال القليل منهاا من كل األلفمشدد وحذف الحركات األخيرة  /مضعف

 . دخلت إلى اللغة السندويةملا 

والتضعيف   ،29عدده  رف الراءوالتغير الثاني التغير بتضعيف الحروف املفخمة إلى املرققة في ح 

 .25وعدده  بحذف صفة القلقة في الحروف املقلقة

ملا دخلت إلى اللغة السندوية قد تم ومن هنا نستطيع القول إن التفخيم والقلقلة في اللغة العربية   

 .بناء على هذا الطراد إلى الترقيق وحذف صفة القلقلةتضعيفه 
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رفيم، ففي إضافة فونيم واحد نجد مثال إضافة فونيم /هـ/  والثالث التغيير بإضافة فونيم أو مو  

  .، وإضافة فونيمين أو ثالثة/uو/  /iو/  /aوإضافة فونيم /، /hأو /

، ألنه قل أن نجد إضافة  يعتمد عليها  باالطراد فأصبح قاعدةهذا التغيير فال يمكن القول فيه    وأما  

 .ال اليسير جدا إ  في الكلمات العربية التي اقترضتها السندويةفونيم 

  السندوية   والتغير الرابع التغيير باإلبدال، فاإلبدال يكون في الحروف العربية التي ال توجد في اللغة   

إبدال حرف القاف /ق/ كافا /ك/    .65حيث بلغ عدده    / aحرف العين /ع/ تم تبديلها همزة /ء/  ونظيرها /   كــــ:

في  ونظيرهاإبدال حرف الفاء /ف/ فاء كويتية،  .كلمة 34 وعددها /K/ في اللغة السندوية فونيم ونظيرها

في اللغة السندوية  ونظيرهاإبدال حرف الحاء /ح/ هاء /ه،/  .كلمة 27وعددها   /P/ اللغة السندوية فونيم 

  H//  في اللغة السندوية فونيم  ونظيرهاإبدال حرف التاء املربوطة /ة/ هاء /ه/    .كلمة  27وعددها     H//  فونيم

  في اللغة السندوية فونيم   ونظيرها إبدال حرف التاء املربوطة /ة/ تاء مفتوحة ساكنة /ت/،    .كلمة  21وعددها  

//T     في اللغة السندوية فونيم  ونظيرهاإبدال حرف الطاء/ط/ تاء /ت/  .كلمة 17وعددها /T /   17وعددها  

إبدال   .كلمة 16 وعددها  / S/ في اللغة السندوية فونيم ونظيرها إبدال حرف الصاد/ص/ سينا /س/  .كلمة

إبدال حرف الزاي  .كلمة 15وعددها   /Sفي اللغة السندوية فونيم / ونظيرهاحرف الشين /ش/ سينا /س/ 

إبدال حرف الخاء /خ/ هاء /ه/   .كلمات 10وعددها  /J/ في اللغة السندوية فونيم ونظيرها /ج/  جيماز/ /

تحريك الفونيم الصامت الساكن الذي توسط .كلمات 8وعددها   /H/  في اللغة السندوية فونيم ونظيرها

؛ وذلك في اسم ثالثي. فإن كان ما قبله مفتوحا  /U/   أو /I/  أو   /A/  الكلمة إذا اتصل به الفونيم الصامت صائت

ن كان ما قبله  إكلمات. و  7وإن كان ما قبله مكسورا كسر وقد بلغ عددها   .كلمات 7فتح، وقد بلغ عددها  

  في اللغة السندوية فونيم   ونظيرها     إبدال حرف الذال /ذ/ داال /د/   .كلمات  7عددها     لغوقد بمضموما ضم،  

/D /  في اللغة السندوية فونيم  ونظيرها إبدال حرف الضاد /ض/ داال /د/   .كلمات 4 وعددها  /D / 4 وعددها  

 .متانوعددها كل /S/ في اللغة السندوية فونيم ونظيرها إبدال حرف الثاء /ث/ سينا /س/  .كلمات

 ، وهيقليلةلسابقاتها  ، وهي بالنسبة  وبجانب هذا االطراد، فإن هناك ألفاظا قد شذت عن أخواتها 

تقليال،   /A/ كلمة. وإبدال اللين واملدود وصائت  12إمالة، وعددها  /A/ إبدال اللين واملدود وصائتكاآلتي: 

  .كلمات  4وعددها    /P/  غة السندوية فونيم في الل  ونظيرهاإبدال حرف الباء /ب/ فاء كويتية،    .كلمة  6وعددها  

إبدال حرف   .كلمات 3 وعددها /K/ في اللغة السندوية فونيم ونظيرهاإبدال حرف الخاء /خ/ كافا /ك/، 

إبدال حرف الحاء /ح/ همزة /ء/  .  وعددها كلمتان  / H/   في اللغة السندوية فونيم   ونظيرهاالتاء /ت/ هاء /ه/  

في اللغة   ونظيرهاإبدال حرف الزاي /ذ/ داال /د/  .  عددها كلمة واحدة  /A/  نيمفي اللغة السندوية فو   ونظيرها

في اللغة السندوية   ونظيرها إبدال حرف العين /ع/ كافا /ك/ . وعددها كلمة واحدة /D/ السندوية فونيم 

 / D/  في اللغة السندوية فونيم ونظيرهاإبدال حرف الظاء /ظ/ داال /د/ . وعددها كلمة واحدة  /K/ فونيم

  / A/ إبدال صائت. وعددها كلمة واحدة /NY/ إبدال حرف النون /ن/ فونيم. وعددها كلمة واحدة
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وعددها    /U/صائت    / A/إبدال صائت  .  وعددها كلمة  /A/صائت  / U/    إبدال صائت.  وعددها كلمة  /U/صائت

 .كلمة

وقد تتغير إلى التاء  كــالتاء املربوطة، فقد تتغير إلى الهاء وبعض الحروف ال يثبت على تغير واحد  

 . يدل على عدم ثبوت هذا التغيراألمر الذي   املفتوحة

وبالنسبة للتغير الصرفي للكلمات السندوية املقترضة فقد حدث لبعض هذه الكلمات التغير   

( 2) ،1وعدده  الفاعل  اسم  ( ما تحول من صورة املصدر إلى صورة1: )الصرفي حيث تتحول بعض الكلمات 

رة املصدر إلى ( ومن صو 4، )2وعدده    ( ومن صورة الجمع إلى املفرد3، )1وعدده    د إلى الجمعومن صورة املفر 

 . 2وعدده  مصدر آخر

وأما عن التغير الداللي فقد حدث لهذه الكلمات التغيرات الداللية، حيث انقسمت إلى ثالثة  

وعدده  واالنحراف الداللي ،48وعدده  والتوسع الداللي ،113وبلغ عدده نحو  أقسام، وهي التضييق الداللي

، نعم هذه الكلمات  95وعدده    كما هي ال يحدث لها أي تغير داللي، إضافة إلى أن بعض هذه الكلمات تبقى  20

وإن لم تتفق معانيها في اللغتين اللغة العربية واللغة السندوية تماما إال أنها تحمل نفس املعنى أو لها في 

 اللغتين مدلول واحد. 

في تعليم اللغة   دراسة بعد التحليل والنظر أن هذه الكلمات بإمكاننا أن نجعلها ونضعهاوأثبتت ال 

العربية لدى السندويين املبتدئين، وذلك بجعلها في تعليم األصوات للحروف التي تتشابه نطقيا بين اللغة  

متشابهين في ألفاظ  السندوية والعربية وصورة تعليمها على شكل الثنائيات الصغرى وهي مقارنة بين صوتين  

 متقاربة. 

ندوية املقترضة بأن نجعلها في االشتقاقات الصرفية مع  وصورة االستفادة األخرى من الكلمات الس 

تركيب الضمائر، والغرض منها زيادة املفردات وتثقيفها من جذر الكلمة وقد عرف الدارس السندوي هذه  

علها في تعليم املفردات بأن نضعها في جمل مستقلة أو  الكلمات وأدركوا معانيها، ويمكن االستفادة كذلك بج

 إعطاء املرادفات أو املتضادات لهذه الكلمات املقترضة.   عبارات مفيدة ثم

وبعد هذه االستفادة وقد تم إثراء الدارس املفردات وحصل على الثروات اللغوية الكثيرة نأتي بهذه   

كن من فهمها عندما تكون هذه الكلمات في فقرة الكلمات في نصوص الحوار أو نصوص القراءة حتى يتم

ختبارات الكتشاف مدى فهم الدارس للمعنى القديم الذي عرفه في اللغة السندوية مكتملة، ثم توضع له اال 

 واملعنى الجديد.  

وبهذا، فقد تمت الدراسة وأخرجت بنتائجها والحمد هلل على نعمه وصلى للا على نبينا محمد وعلى   

 أجمعين.    آله وصحابته 
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 . التوصيات ب

 لية: على ضوء نتائج البحث يرى الباحث األمور التا 

املدرسين   ينبغي ملدرس ي اللغة العربية أن يراعوا الفروق الفردية عند تدريس اللغة العربية خاصة .1

يث يفهم الدارس العربية بح أفضل الطرق وأنسبها في تعليم اللغة واويبتكر  واأن يبدع، و السندويين

قدرة نطقية صحيحة   مأن يكون لديه و ، للدرس السندوي الدرس بكل سهولة ويجذب انتباه الدارس 

   ال يخطئ السامع ما خوطب به. لألصوات العربية كي 

شكالت لدى متعلمي  فهم املعلى العربية معلم اللغة إن البحوث التي تتعلق بالكلمات املقترضة تعين  .2

  بية تعليمه حتى يدرك املتعلم أهمية اللغة العر علم ويبتكر في  امل  ، فلذا ال بد وأن يستفيدلعربيةاللغة ا

أسرع  و  جهد أقل بويتيسر له تعلم اللغة العربية  طالب ليتسنى لدى االتالي ب، و سهولةبيسر و ها ويفهم

 .وقت

اللغة أن يكون لدى هذه ا، فإني أقترح والحفاظ عليه التي تهتم بتطوير اللغة اللسندوية  مؤسسةللو  .3

نظرا  ،  ( من اللغة العربية إلى اللغة السندويةPedoman terjemahanدليل الترجمة )اللغة السندوية  

 ة. كما هو موجود في اللغة اإلندونيسي ألهمية هذه اللغة

تخدم  مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها اإلكثار من البحوث التي على من تخصص في .4

  ا.تعليم اللغة العربية ومعلميها ومتعلميه

مل  فيكمنه ما ظهر  خطأوال قصه يستدرك ما في هذا البحث من النعلل ، ادحثين ممن جاء بعوللبا .5

 .تأٍن و  وينتقد بلطف ه ويسد ما نقص من

ن جاء ماحث البص في هذا البحث، فلذا يوص ي قائعيوب والنود الوجب ف وأخيرا، فإن الباحث اعتر  .6

يتناول  أن  ن بها  غير الناطقيل  وتعليمها  ر اللغة العربيةطويوالحريصين في تالراغبين  الباحثين  من  بعده  

  ا حرصا من  الكريم من القرآن املقترضة السندوية في الكلمات  كتينكتيك واملورفونوتموضوع الفونوت

. على تمام الفائدة


