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امللخص
:الكلمات ألاساسية
اهدظاب لؼت
خسوؾ العلت
الخسوؾ الظاهىت

حهدؾ تهدؾ هره الدزاطت ئلى وصف اهدظاب اللؼت في مسخلت الطـىلت اإلابىسة في عمليت اهدظاب اللؼت
ً جصميما
ً
بدثيا
 حظخخدم هره الدزاطت.مً خالٌ ما ٌظمع وٍمازض مع اللؼت والخىاصل مً اليلماث لدحهم
ً وصـيا
ً
هىعيا ألن هره الدزاطت حعسض هخائج البدث على أطاض الخلائم اإلاىحىدة في خياة اإلاخددزين
 البياهاث التي جم الخصىٌ عليها هي هديجت.ٌاليىميت وعمليت اهدظاب اللؼت في الجىاهب الصىجيت لؤلطـا

 حشير هخائج هره الدزاطت ئلى أن اليائً كد. واإلالابالث،  مرهساث مرهساث، البدث مً خالٌ اإلاالخظت
 ًمىً الاطخيخاج أن اهدظاب اللؼت لدي،  مً الىصف أعاله.]o[ [ وe] ،[u] ،[i] ،[a] أجلً خسوؾ العلت
 والتي جخميز بعدد اإلاـسداث،  وخاصت عائلت اللبعت، ألاطـاٌ في الجىاهب الصىجيت ًخأزس بالعىامل البيئيت
.التي ًدصلىن عليها في البيئت ألاطسٍت وخىلها

ABSTRAK
Pembahasan ini mempunyai tujuan ingin menjelaskan bagaimanakah fase atau

Kata Kunci:

tahapan perolehan bahasa pada anak usia dini dalam proses perolehan bahasanya dari
Pemerolehan bahasa
Anak usia dini
Huruf vokal

apa yang didapat baik dari yang didengar maupun dipraktikkan dengan bahasa dan
komunikasi dari kata-kata yang mereka punyai. Pembahasan ini menggunakan
penulisan deskriptif kualitatif karena pembahasan ini menyajikan hasil pembahasan
berdasarkan fakta dan data dalam kehidupan sehari-hari para penutur dan proses
penguasaan bahasa dalam aspek vokal anak usia dini. Data yang diperoleh adalah hasil

Huruf konsonan

pembahasan dari cara literasi, observasi, dan diskusi. Hasil pembahasan ini memberi
tahukan bahwa objek dalam hal ini adalah anak usia dini telah menguasai vokal [a], [i],
[u], [e] dan [o]. Menurut uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perolehan bahasa
pada anak usia dini dalam aspek vokal dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama
keluarga. Hal ini ditandai dengan jumlah kata yang didapati dari dalam dan sekitar
lingkungan keluarga.
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املقدمة
اللؼت هي أداة اجصاٌ خصل عليها البشس مىر الىالدةً .بدأ ئجلان الطـل للؼت مً خالٌ اهدظاب
ً
اللؼت ألاولى والتي ػالبا ما حظمى اللؼت ألام .اللؼت هي في ألاطاض هظام زمص صىث حعظـي ٌظخخدمه أعظاء
اإلاجمىعاث الاحخماعيت للعمل ً
معا والخىاصل وجددًد هىٍتهم .عالوة على ذلً  ،أوضح أوًٍ أهه ًمىً
ً
حعسٍف اللؼت على أجها زمص ملبىٌ
احخماعيا أو هظام جلليدي لىلل اإلاـاهيم مً خالٌ اطخخدام السمىش
اإلاطلىبت ومجمىعاث السمىش التي جدىمها ألاخيام
اهدظاب اللؼت ً
ً
طمىيا
وؿلا ل ـ ( )Maksan:1993هي عمليت ئحادة للؼت ًلىم بها شخص بدون وعي ،
وػير زطميً .ىص على أن اهدظاب اللؼت هى عمليت طبيعيت إلجلان اللؼت التي ًإدحها ألاطـاٌ عىدما ًخعلم
لؼخه .الصخص ليع لدًه ؿجأة كىاعد واملت مع حميع اللىاعد في دماػهً .خم الخصىٌ على اللؼت ألاولى
مً كبل الطـل في عدة مساخل  ،وول مسخلت جاليت أكسب ئلى كىاعد اللؼت الخاصت بالبالؼين .مصطلح
الاطخدىاذ هى ما ٌعادٌ اهدظاب اليلمتٌ .ظخخدم هرا اإلاصطلح في عمليت ئجلان اللؼت ألاولى باعخبازها
واخدة مً الخطىزاث التي جددر في ئوظان مىر الىالدة .بطبيعت الخاٌ  ،طيخعسؾ ألاطـاٌ على اللؼت
وىطيلت للخىاصل مع ألاشخاص مً خىلهم .حظمى اللؼت ألاولى التي ٌعسؿها الطـل وٍخلنها ً
الخلا اللؼت ألام.
ً
جباطا ً
وزيلا بالخطىز الاحخماعي لؤلطـاٌ وحشىيل الهىٍت الاحخماعيت.
ًسجبط اهدظاب اللؼت ألاولى از
ً
عظىا في مجخمع ( .)Yogotama:2011ؿيما
حعلم اللؼت ألاولى هى أخد الخطىزاث الشاملت للطـل وىهه
ًخعلم اهدظاب اللؼت أو اهدظاب اللؼت هىان العدًد مً اإلاعاويً .
وؿلا لخازٍجان (جازٍجان  ، )8811 ،ؿان
اهدظاب اللؼت هى عمليت امخالن مهازاث لؼىٍت  ،هالهما
في شيل ؿهم أو الىشف الطبيعي  ،دون الرهاب ئلى أوشطت الخعلم السطمي .عالوة على ذلً ،
ًىص على أن اهدظاب اللؼت هى عمليت ئجلان اللؼت التي ًخم ئحساؤها بشيل طبيعي مً كبل ألاطـاٌ عىدما
ًخعلم ألاطـاٌ لؼتهم ألامً .
وؿلا إلاا ذهسه ماهىزوهج  ،ؿان اهدظاب اللؼت لؤلطـاٌ له خصائص مظخمسة ،
وهى عبازة عً طلظلت مً الىخدة  ،وٍبدأ مً هالم بظيط ميىن مً ولمت واخدة لخدليم مصٍج أهثر
ً
حعليدا مً اليلماث والجمل (.)Salnita:2019عادة ما ًخم جمييز اهدظاب اللؼت عً حعلم اللؼتً .ددر
اهدظاب اللؼت عادة بشيل طبيعي  ،عً ػير كصد ً ،خم الخصىٌ عليه في هطاق الخياة اليىميت  ،بيىما في
حعلم اللؼت ً ،خم الخصىٌ على اللؼت بعد دزاطتها بشيل زطمي مع الامخثاٌ لللىاعد الىدىٍت اإلاعمىٌ
بها(ً . )Chaer:2003
وؿلا لتروٍيي في الخصىٌ على لؼت زاهيت ً ،ـترض أن حميع اإلايزاث اإلاهمت اإلاـترطت ولؼت
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ً
عادة ما ًبدأ اهدظاب اللؼت الثاهيت مً طً الثالثت وٍخعلمىن
زاهيت هي لؼاث في مسخلت الطـىلت اإلابىسة.
لؼت ألاشخاص اإلاديطين بهم (.)Troike:2006
مىر طً مبىسة  ،جـاعل ألاطـاٌ في بيئتهم الاحخماعيتً .
ػالبا ما جمىذ ألام ؿسصت لؤلطـاٌ
ً
للمشازهت في الخىاصل الاحخماعي  ،لرلً عىدما ٌعسؾ الطـل أوال أن هرا العالم هى ميان ٌشازن ؿيه
ً
الىاض مشاعسهم .مً خالٌ اللؼت ألاولى )ً ، (B1خعلم الطـل أن ًيىن عظىا في اإلاجخمع . B1هي ئخدي
وطائل الخعبير عً اإلاشاعس والسػباث واللىاعاث  ،بأشياٌ اللؼت التي حعخبر مىحىدةً .خعلم ألاطـاٌ ً
أًظا
ً
أشياال ػير ملبىلت ألؿساد مجخمعهم  ،وٍجب أال ٌعبر ألاطـاٌ ً
دائما عً مشاعسهم بصساخت.
أن هىان
اهدظاب اللؼت ألاولى أو اللؼت ألام لؤلطـاٌ خىٌ العالم هي هـظها .ال ًدظبب حشابه عمليت
ً
أًظا في حاهب علليت
الاطخدىاذ ؿلط في عىاصس البيىلىحيا وعلم ألاعصاب  ،ولىً
اللؼت(.)Arifudin:2010لرلً ً ،مىً أن وظخيخج أن اللؼت ألاولى أو اللؼت ألام هي اللؼت التي خصل عليها
ً
ً
ً
وػالبا ما ًخم اطخخدامها مً كبل
تهدًدا
الـسد أوال في خياجه .طخيىن هره اللؼت هي اللؼت ألاهثر
مظخخدمي اللؼت.
جم ئحساء بدث عً اللؼت ألاولى لؤلطـاٌ في ئهدوهيظيا .مً خالٌ البدث الري أحساه ً ،مىً
اطخيخاج أهه مً خالٌ حعبيراث الىحه وؤلاًماءاث التي ًظهسها الطـل ًمىً أن حظاعد ألاشخاص مً
خىلهم على ؿهم اللؼت التي ًخددثها الطـل .خصل البدث الري أحساه على هخائج أهه في عمس زالر طىىاث
لم ًخمىً الطـل مً هطم الصىجياث  / r /و  / s /بشيل صخيذ .اليلماث التي ًخلنها ألاطـاٌ هي ولماث
كسٍبت مً بيئت الطـل وحميع اليلماث اإلاىطىٍت على أطـاٌ في هرا العمس جدخىي على معجى جدوٍجي .وكد
جىصل البدث الري أحساه ئلى الىخائج أهه في طً السابعت مً العمس  ،وان ألاطـاٌ في البىاء البظيط كادزًٍ
على هطم الجمل في حمل جىطيديت واطخجىابيت وطسوزٍت.
ً
ً
وؿلا لـ  Ingramفي دزاطت ،جم جلظيم اهدظاب اللؼت ألاولى ئلى أزبع ؿتراث .أوال  ،جخميز اإلاسخلت
ً
ألاوليت بثالزت أهىاع مً الظلىن  ،وهي الىطم والخلليد والـهم ألاولي .زاهيا ً ،دصل ألاطـاٌ في الـترة ألاولى
( 8.1-8طىت) على عدد مً ألاصىاث ذاث اإلاعاوي الخاصت التي حعبر عً ؿىسة الجملت هيل  ،ولىً ال ًىحد
ً
دليل على أن ألاطـاٌ ًـهمىن اللىاعد .زالثا  ،جدزن الـترة الثاهيت ( )0.2-8.1مً ألاطـاٌ أن ول ش يء له
معجى مً الىجاح وهى في اهدظاب اليلماث وألاطئلت خىٌ اطم اليائً .زابعا  ،جبدأ الـترة ( )0.1-0.2في
جيىًٍ حمل حيدة بمعجى اخخىاء اليلماث على العالكاث الىدىٍت السئيظيت للمىطىع واإلاظىد.
ALSUNA Vol. 2 (1), 2019
http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/alsuna
https://doi.org/10.31538/alsuna

)(61

Nafiul Huda
اهدظاب اللؼت ألاولى في الطـىلت اإلابىسة

e-ISSN:2615-0905

ALSUNA: Journal of Arabic and English Language

ًمىً جلظيم جطىز اهدظاب اللؼت لؤلطـاٌ ئلى زالزت أحصاء  ،على الىدى الخالي .أوال  ،جطىٍس ما
كبل اإلادزطت .جخيىن مسخلت الخطىٍس ما كبل اإلادزطت مً زالر مساخل مً الخطىز  ،وهي جطىٍس علم اللؼت ،
مسخلت ولمت واخدة  ،والىالم في بداًت اإلاجمىعت .في الىمى اللؼىي لؤلطـاٌ ً ،طىز ألاطـاٌ مـهىمهم
الراحي .خاوٌ أن ًميز هـظه عً اإلاىطىع  ،هـظه مع آلاخسًٍ  ،والعالكاث مع ألاشياء وألاؿعاٌ .في اإلاسخلت
ألاولى ً ،ىاصل الطـل مداولت حمع أطماء ألاشياء وألاشخاص الرًً ًلابلىجهم .زاهيا  ،جطىٍس الىالم
الخىاؿلي .الثالثت  ،وجطىٍس الـترة اإلادزطيت.

ً
مـيدا مً الىاخيت الىظسٍت والعمليت .مً الىاخيت الىظسٍت  ،كد
مً اإلاخىكع أن ًيىن هرا البدث
ً
مـيدا لآلباء
ًيىن مً اإلاـيد شٍادة اإلاعسؿت خىٌ اهدظاب ألاطـاٌ للؼت ألاولىً .مىً أن ًيىن هرا البدث
لييىهىا كادزًٍ على ؿهم ما ًلىله طـلهم .ئذا جمىً الىالدان مً ؿهم ما ًلىله الطـل  ،ؿظييىن الطـل
ً
طعيدا .طيخم جأطيع الخىاصل بين أولياء ألامىز وألاطـاٌ .طىؾ ٌشعس ألاطـاٌ الخلازب الداخلي مع
آلاباء .هرا طىؾ ٌظاعد في علم هـع ألاطـاٌ ًىمى بشيل أؿظل.
منهجية البحث

الطسٍلت اإلاظخخدمت في هرا البدث هي طسٍلت وصـيت ذاث مىهج هىعيً .
وؿلا ،ؿان الطسٍلت

الىصـيت هي طسٍلت لـدص مجمىعت مً ألاشخاص  ،أو اإلاىطىع  ،أو الخـىير في الىكذ الخاطسً .خم
اطخخدام هره الطسٍلت الىصـيت إلعطاء هظسة عامت على هخائج حمع البياهاث التي أحساها الباخثىن  ،مً
خالٌ اإلالابالث (آلاباء  ،ألاطـاٌ) واإلاالخظاث اإلاباشسة ئلى اإلايدان  ،خىٌ ألالـاظ التي ًىطم بها مىطىعاث
البدث .جم اخخياز ألاطاليب الىصـيت مً كبل الباخثين ألن هره الطسٍلت ًمىً أن جىؿس صىزة دكيلت
كدز ؤلاميان عً ألاؿساد أو الظسوؾ أو اللؼاث أو ألاعساض أو اإلاجمىعاث.
وكد أحسي هرا البدث مً خالٌ مساكبت مباشسة ألاطـاٌ الرًً واهىا مىطىع الدزاطت .ألن الطـل
ليع لدًه ؿجأة كىاعد مىخظمت في دماػه .جخعلم اإلاسخلت ألاولى مً اهدظاب اللؼت بخطىٍس لؼت ألاطـاٌ.
ً
هرا ألن اللؼت ألاولى ًدصل عليها شخص ما عىدما ًيىن طـال .طبم هرا الباخث جلىياث الاطخماع
اإلااهسة .اطخمع الباخث ئلى اليلماث التي ًمىً أن ًىطم بها الطـل بعد ذلً .جـاعل الباخث ً
أًظا وشجع
مىطىعاث البدث على كىٌ اليلماثً .خم حمع البياهاث مً خالٌ مساكبت وؿهم اللؼت التي ًخددر بها
مىطىع البدثٌ .سجل الباخث ول ولمت وهالم ًىطم به مىطىع البدث .أحسٍذ هره الدزاطت إلادة 3
أطابيع ً
جلسٍبا.
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جخيىن مسخلت جدليل البياهاث في هره الدزاطت مً زالر مساخل  ،وهي على الىدى الخالي .أوال ،
الخدً .خم الخخـيع بأزبعت طسق  ،هي :أ) وسخ بياهاث الىالم في شيل مىخىب ؛ ب) ًخم بعد ذلً جددًد
البياهاث التي جم وسخها ؛ ج) ًىـر عمليت الخصييف ؛ د) جـظير البياهاث اإلاصىـت طابلا .الثاهيت  ،مسخلت
العسض .في هره اإلاسخلت مً العسض ً ،خم جلدًم البياهاث اإلاصىـت في شيل حدوٌ .الثالثت  ،مسخلت
اطخخالص الىخائج .في هره اإلاسخلت الثالثت ً ،خم جىـير عمليت ئعادة الخدلم مً البياهاث ألاوليت التي جم
حمعها (ماًلص وهىبسمان .)0282 ،
املباحث ونتائجها
اليلماث ألاولى التي ًدصل عليها في هره اإلاسخلت هي عادة ولماث حعبر عً أؿعاٌ وخصائص
وأطماء .ئن جطىٍس اللؼت ألاولى لؤلطـاٌ أطهل في جددًد اليلماث مً اليلماث اإلاىطىكت .عدد اليلماث التي
ًخددثها الطـل هى مإشس أو دليل لخطىٍس اللؼت.
اليلماث اإلاىطىكت واإلاخلىت مً كبل ألاطـاٌ هي ألاطماء وألاؿعاٌ والصـاث اللسٍبت مً بيئتهم
اليىميت .على السػم مً أن اإلالطع ألاخير ؿلط هى اإلاىطىق  ،ئال أهه له معجى ًمىً ؿهمه مً كبل آبائهم.
الطـل ليع لدًه ؿجأة كىاعد مىخظمت في دماػه .جخعلم اإلاسخلت ألاولى مً اهدظاب اللؼت بخطىٍس
ً
ً
صىجيا  ،ألاطـاٌ خدًثي
لؼت ألاطـاٌ .وذلً ألن اللؼت ألاولى ًدصل عليها شخص ما عىدما ًيىن طـال.
ً
الىالدة لدحهم اخخالؿاث في ألاعظاء اللؼىٍت بشيل ملخىظ للؼاًت ملازهت بالبالؼينً .بلؽ وشن دماػه ٪32
ؿلط مً حجم الصخص البالؽً .خم ملء ججىٍف الـم الظيم جلسٍبا مع اللظان .شٍادة العمس طىؾ ًىطع
ججىٍف الـمً .ىؿس هرا الىمى مظاخت أهبر لؤلطـاٌ إلهخاج أصىاث اللؼت.
في هره اإلاسخلت  ،ؿان أصىاث اللؼت التي ًيخجها الطـل ليظذ ذاث معجى بعد .حشبه ألاصىاث
بالـعل بعع خسوؾ العلت أو الخسوؾ الظاهىت .لىً  ،بشيل عام  ،ال ٌشير الصىث ئلى بعع اليلماث
واإلاعاوي .لخىطيذ اإلاصٍد مً مساخل اهدظاب اللؼت ألاولى  ،ؿيما ًلي وصف إلاساخل اهدظاب لؼت الطـل.
اإلاسخلت ألاولى ،حظخمس هره اإلاسخلت مً الطـل اإلاىلىد ختى عمس ً 80
شهسا .أ ) في عمس  0-2أشهس ،
ال ٌعطي الطـل طىي أصىاث مىعىظت للخعبير عً الجىع أو ألالم أو الاهصعاج .على السػم مً أن
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ألاصىاث ال حعجي اللؼت  ،ئال أن ألاصىاث هي اإلاادة الخاصت باليلمت الخاليت .ب) في عمس  5-0أشهس ً ،بدأ
ً
الطـل في ئصداز ألاصىاث الصىجيت التي جمتزج مع ألاصىاث الشبيهت باألصىاثً .ظهس هرا الصىث عادة
هسد ؿعل على ابدظامت أم خطاب والدجه أو أي شخص آخس .ج) في عمس  7-2أشهس ً ،بدأ الطـل في أن
طليما إلادة أطىٌ .ألاصىاث اإلادشابهت أو الصىجيت الشبيهت أهثر ً
ً
جىىعا .د) في طً ً 80-1
شهسا ً ،بدأ
ًبدو
ألاطـاٌ في الدزدشت .الثرزسة هى هـع جىساز الخسوؾ الظاهىت.
اإلاسخلت ولمت واخدة ،جددر هره اإلاسخلت عىدما ًيىن عمس ألاطـاٌ ً 81-80
شهسا .في هرا الىكذ ،
ٌظخخدم ألاطـاٌ ولمت واخدة لها معجى ًمثل الـىسة بأهملها .باإلاعجى الدكيم لليلمت  ،جمثل ولمت واخدة
حملت أو حمل أو أهثر .لرلً  ،حظمى هره العبازة ً
أًظا مسخلت هىلىؿساطيع .مىطىع البدث في مسخلت
الىالم في هره اليلمت الىاخدة .بدأث اإلاىطىعاث البدثيت جيىن كادزة على اخخباز ألاشياء وألاشخاص
خىٌ مىطىع البدث.
اإلاسخلت ولماث زاهيت ،جددر هره اإلاسخلت عىدما ًيىن عمس ألاطـاٌ ما بين  81ئلى ً 02
شهسا .في
هرا الىكذ  ،جخطىز اإلاـسداث واللىاعد لؤلطـاٌ بظسعتً .بدأ ألاطـاٌ باطخخدام ولمخين في الىالم .بدأ
خدًثه لييىن الخلؼسافي .بمعجى أن ما ًلىله ألاطـاٌ هى مجسد ولماث مهمت  ،مثل ألاطماء والصـاث
وألاؿعاٌ .جم خرؾ اليلماث ػير اإلاهمت  ،هما لى هىا هىخب بسكيت.
اإلاسخلت دمج اليلماث ،جددر هره اإلاسخلت عىدما ًيىن عمس ألاطـاٌ  5-3طىىاث أو ختى بدء
ً
اهخظاما .لم ٌعد
الدزاطت .في طً  2-3طىىاث ً ،بدأ خطاب ألاطـاٌ في أن ًيىن أطىٌ وأن اللىاعد أهثر
ٌظخخدم ولمخين ؿلط  ،بل زالر ولماث أو أهثر .في طً  1-5طىىاث  ،حشبه لؼت ألاطـاٌ لؼت البالؼين.
الخاثمة
ً
بىاء على هخائج هره الدزاطاث ً ،مىً اطخيخاج أن اهدظاب اللؼت هى العملياث التي جىطبم على
دماغ الطـل عىد اهدظاب لؼخه ألامً .ددر اهدظاب اللؼت ألاولى في خياة الطـل اإلابىسةً .خأزس اهدظاب
اللؼت ألاولى للطـل بشدة بالبيئت ألاطسٍت اإلاديطت بالطـل .مً خيث الليم الاحخماعيت والثلاؿيت التي ًخم
الالتزام بها طيخم اطديعابها في العلل الباطً لئلوظان .زم  ،بمسوز الىكذ وهمى الطـل  ،طيدصل الطـل
ً
اعخمادا على
على لؼت أخسي ػير اللؼت التي حعلمها والدجه  ،طىاء اللؼت الثاهيت أو الثالثت أو ما ئلى ذلً ،
ALSUNA Vol. 2 (1), 2019
http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/alsuna
https://doi.org/10.31538/alsuna

)(64

Nafiul Huda
اهدظاب اللؼت ألاولى في الطـىلت اإلابىسة

e-ISSN:2615-0905

ALSUNA: Journal of Arabic and English Language

البيئت الاحخماعيت واإلاظخىي اإلاعسفي الري ًمخلىه الطـل مً خالٌ عمليت الخعلم .جخعامل اللؼت ألاولى مع
اهدظاب اللؼت  ،بيىما جخعامل في اللؼت الثاهيت مع حعلم اللؼت.
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