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 استهالل
 

 ( 2(: 12ِإنّآ أنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا لَّعّلُكْم تَ ْعِقُلْوَن ) سورة يوسف )
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya berupa Al-Qur’an dengan berbahasa 

Arab, supaya kalian memahaminya (QS. Yusuf (12): 2) 
 

هُ  ُه وَفكَّ َكفَّ ُر النَّاِس َمْن َكفَّ َفكَّ  َخي ْ
هُ  ُه وَكفَّ َكفَّ  َوَشرُّ النَّاِس َمْن َفكَّ َفكَّ

 َفَكْم ِمْن َفَكِة َكفٍّ َكَفْت ُفُكوَْكُهمْ 
 وََكْم ِمْن َكَفِة َفكٍّ َفَكْت ُكُفْوفَ ُهمْ 

ْوا ُكُفْوَفُكْم. ْوا ُفُكوَْكُكْم وَفكُّ  َكفُّ
 )اإلمام علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه(

 

Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa menahan mulutnya (menjaga 

ucapannya) dan membuka tangannya (ringan tangan dan suka membantu). Dan 

sejelek-jelek manusia adalah orang yang suka membuka mulutnya (tidak menjaga 

ucapannya) dan menahan tangannya (tidak suka menolong). Betapa banyak orang 

yang membuka tangannya (suka menolong), juga menahan mulutnya (menjaga 

ucapannya). Dan betapa banyak orang yang menahan tangannya (tidak suka 

menolong), juga  membuka mulutnya (tidak menjaga ucapannya). Tahanlah 

mulut-mulut kalian (jagalah ucapan kalian) dan bukalah tangan-tangan kalian 

(suka menolong). Sumber, Lihat: M. Abdullah Charis, Untaian Mutiara Hikmah 1 

Bahasa Arab, (Malang: Lisan Arabi, 2017), h. 12. 

  



 

 ز
 

 هداءاإل
 هذه الرسالة إيل:أهدي 

وحبيبيت أمي نور  بن عامل جايا بن مهاد حبييب أيب هارون صهار بن حممد عقيب .1
 اللذين ربياين بن امحد طولني بن أوغول جايي فيغانتني حيايت بنت حممد صاحل

ومها أول معلمي و أول ممن يعرفين إىل  وأّدباين أحسن التأديب أحسن الرتبية
الرتبية اإلسالمية وعلى يديهما الكرميتني أول مبادئ األخالق اإلسالمية، أشكر 
أفضل الشكر واحلمد هلل الرمحن الرحيم على هذه كلها، وشكرا ال هناية لوالدّي، 

، وأدعو مقبوالرمهما وارزقهما عمال صاحلا واك  وارمحهما يل ولوالديّ  اللهم اغفر
اهلل من عميق قليب جباه املصطفى سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم، اللهم إين 
أتوّسل بنبّيك سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ان جيعلنا طول العمر يف صحة 

صة ولطف وعافية وطاعة هلل ولرسوله وبركة ومنفعة يف الدين والدنيا واألخرة واخلا
لوالدّي وزوجيت وذريايت وأساتيذي ومعلمي وإخواين وأخوايت وجلميع أهلي 

 وأسريت وأصحايب واختم لنا حبسن اخلامتة. بالقبول، آمني.

 مجيع كياهي وشيخي وأساتيذي ومعّلمي الكرماء. .2

 .واجعلنا للمتقني إماما األحباء زوجيت وذريايت :عيينأقرة  .3

 .فريكا فاطمة زهراء، حممد نور حسب اهلل، ذوالقرنني إخواين وأخيت األحباء: .4

 مجيع أسريت األحباء من جهة أيب وأمي. .5

إيريك إخواين يف اهلل: سفيانطا، حممد عرفيان، ريان زاهد عارفني، أمري محزة،  .6
جسماين، سفرالدين، مشس البحر، أخيار الدين، أمحر الدين، رمحن غومريي، 

"ج" يف قسم تعليم اللغة العربية حممد أنوار وجلميع أصحايب يف الفصل "د" و 
، وجلميع أصحايب يف قرية آريغ م2014للسنة الدراسية  الدراسات العلياكلية ب

كلية طلبة هبذه   جمموعة آريغ و يف بيت مستأجر فاء باكوغ باتو وخاصة جلميع
 الدراسات العليا من فاملبانج سومطرى اجلنوبية وغري ذلك.
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 البحث مستخلص

التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية . م2017، عبد العزيز
، رسالة املاجستري، )دراسة وصفية حتليلية( لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج 

قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم 
املاجستري.  ،مملوءة احلسنة ةالدكتور  (1: ةمية احلكومية ماالنج. املشرفاإلسال

 .فيصل حممود آدم، املاجستريالدكتور األستاذ ( 2 املشرف
 

اللغة العربية، دراسة التدخل الصويت، األداء، اللغة اإلندونيسية و : المفتاحية الكلمات 
 وصفية حتليلية 

 

إذا تنطق صوت اللغة العربية بصوت اللغة اإلندونيسية فتلك اللغة غري صحيحة 
وتكون فسادة. وقد وجد التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية 

 لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج. 
عرفة حتليل أشكال التدخل الصويت للغة وأما أهداف هذا البحث هي مل

اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج، ولكشف 
 خل الصويت هبذا البحث.rحتليل أسباب وقوعها، و لتحليل احللول ملشكالت التد

وأسلوب  وأما منهجه وصفي حتليلي.، وأما مدخل هذا البحث املدخل الكيفي
واملقابلة والوثائق. ومصادر البيانات هي  مجع البيانات يف هذا البحث هي املالحظة

حماورة الطالب مبعهد الرياض فاملبانج ومدرسو اللغة العربية يف ذلك املعهد ووثائق مثل   
 كتاب املراجع يف احملاورة لدى الطالب يف ذلك املعهد. 

ويف هذا البحث وجد الباحث أشكال التدخل الصويت من الفونيم والنرب  
هناك أسباب متنوعة وتصنيفها هي من األسباب اللغوية وقوعها والتنغيم. وأسباب 

إعطاء . واحللول لتلك املشكالت هي واألسباب االجتماعية واألسباب التعليمية
  .التشجيعات واالكثار من التدريبات وتكوين املمارسة أو تطبيق التكلم باللغة العربية
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Jika bunyi bahasa Arab diucapkan dengan sistem bunyi bahasa Indonesia, 

maka bahasa tersebut menjadi tidak benar dan rusak. Telah ditemukan interferensi 

bunyi bahasa Indonesia dalam performansi bunyi bahasa Arab pada siswa di 

Pesantren Ar-Riyadh Palembang. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis bentuk-

bentuk interferensi bunyi bahasa Indonesia dalam performansi bunyi bahasa Arab 

pada siswa di Pesantren Ar-Riyadh Palembang, dan untuk menyingkap analisis 

sebab-sebab terjadinya interferensi bunyi bahasa Indonesia dalam performansi 

bunyi bahasa Arab pada siswa di Pesantren Ar-Riyadh Palembang, dan 

menganalisis solusi untuk masalah interferensi bunyi bahasa Indonesisa dalam 

performansi bunyi bahasa Arab pada siswa di Pesantren Ar-Riyadh Palembang. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan metode deskriftif 

analisis. Dan tehnik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sumber datanya adalah dari percakapan siswa di 

Pesantren Ar-Riyadh Palembang dan guru bahasa arab dan dokumentasi seperti 

dari kitab referensi percakapan siswa di Pesantren Ar-Riyadh Palembang.  

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bentuk-bentuk interferensi 

bunyi bahasa Indonesia dalam performansi bunyi bahasa Arab pada siswa di 

Pesantren Ar-Riyadh Palembang dari sisi fonem, tekanan, intonasi. Sebab-sebab 

interferensi bunyi bahasa Indonesia dalam performansi bunyi bahasa Arab pada 

siswa di Pesantren Ar-Riyadh Palembang tersebut beraneka ragam yang 

diklasifikasikan dari sebab-sebab kebahasaan, sebab-sebab sosial, dan sebab-

sebab pembelajaran. Solusi untuk masalah interferensi bunyi bahasa Indonesia 

dalam performansi bunyi bahasa Arab pada siswa di Pesantren Ar-Riyadh 

Palembang adalah pemberian dorongan motivasi dan memperbanyak latihan-

latihan serta membentuk pembiasaan atau praktek berbicara bahasa Arab.  
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Abdul Azis. 2017. The Interference of Indonesia Languages Sounds on Arabic 

Languages Sounds Performance for Students at Pesantren Ar-Riyadh of 

Palembang (Analyze Descriptive Studies). Thesis. Postgraduate Program, 
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Maulana Malik Ibrahim, Malang. Adviser (I) Dr. Mamluatul Hasanah, 

M.Pd.I. (II) Prof. Dr. Faisol Mahmoed Adam, MA. 
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If Arabic language sounds spokens by Indonesia language sounds systems, 

so the language its becomes not true and false. Its was found the interference of 

Indonesia language sounds on Arabic language sounds performance for students 

at Pesantren Ar-Riyadh of Palembang. 

This research aims to find out analysis the shapes of Indonesian sound 

interference in Arabic sound performance for students at Pesantren Ar-Riyadh of 

Palembang, to find out the analysis of causes occurred the interference Indonesia 

language sounds on Arabic languange sounds performance for students at 

Pesantren Ar-Riyadh of Palembang and analyze the solutions the interference 

Indonesia language sounds on Arabic language sounds performance for students 

at Pesantren Ar-Riyadh of Palembang . 

This research is qualitative research, the methods used is analyze 

descriftive. The technique of data collection was done through by observations, 

interview and documentation. The sources of data is from students’s conversation, 

Arabic teacher and all of book references as well as conversation of students at 

Pesantren Ar-Riyadh of Palembang. 

The results of this research showed that the shapes of Indonesian sound 

interference in Arabic sound performance for students at Pesantren Ar-Riyadh of 

Palembang is on level of phoneme, pressure and intonation. The causes the 

interference Indonesia languange sounds on Arabic language sounds performance 

for students at Pesantren Ar-Riyadh of Palembang there are varied causes that are 

classified from the causes of language, social causes, and the causes of learning.  

The solution the interference of Indonesia language sounds on Arabic language 

sounds performance for students at Pesantren Ar-Riyadh of Palembang is given a 

motivation, more exercises and given practices to speak arabic language.    
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تقديركلمة الشكر وال  
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف ، بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وأصحابه أمجعني، وبعد.األنبياء واملرسلني وعلى آله 

أن  ريد الباحثلرسالة العلمية للماجستري، وهنا يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه اي
العميق أجزل الشكر و أمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده على   يقدم من صميم القلب

 كتابة هذه الرسالة، وهم :
اإلسالمية إبراهيم  موالنا مالكجامعة  عبد احلارث، مديريسور الدكتور احلاج وفالرب  .1

 مباالنج.احلكومية 

ولدانا والدكتور احلاج  ، مدير كلية الدراسات العليامولياديالدكتور احلاج فيسور و الرب  .2
موالنا مالك جامعة  الدراسات العليا كلية  ، رئيس قسم تعليم اللغة العربيةورغاديناتا

 مباالنج.احلكومية اإلسالمية إبراهيم 

صفتها املشرفة األوىل. والربوفيسور الدكتور فيصل حممود ، باحلسنةالدكتورة مملوءة  .3
بكل اهتمام  أرشداه وأشرفا عليهالباحث و  وجها، بصفته املشرف الثاين، اللذان آدم

 وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.

أن  ستطيع الباحثاحملرتمني، واألصدقاء ومن ال يعليا ال الدراساتمجيع األساتذة يف  .4
 مجيعا هنا.ذكرهم ي

مدير معهد الرياض فاملبانج األستاذ احلبيب حامد عمر احلبشي، ورئيس املدرسة  .5
 الدينية األستاذ احلبيب عبد اهلل باحسني ومجيع هيئة األساتذة مبعهد الرياض فاملبانج

 الذين ساعدوا الباحث يف مجع البيانات تتعلق هبذا البحث.
هذه رسالة املاجستري كون ومثابة، وت ن تكون أعماهلم مقبولةاهلل أ هذا، وأسأل

  .ومفيدة للعباد والبالد، آمنييف الدنيا واألخرة نافعة 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 خلفية البحث .أ

ة أجهز و  مثل اهلاتف واإلذاعة والتلفزيون التقدم يف تكنولوجيا االتصاالت،
وسائل  ومن أكثر .التقدم يف تعليم اللغةأحضر  ما أشبه ذلك،التسجيل الصوتية و 

يف هذا الوقت  لذلك. أقل منها اللغة املكتوبة وأمااللغة املنطوقة  املستخدمة هياالتصال 
يكون حتدثا بشكل جيد ول و مكانة هامة، همم موقع تكون يفاحلاضر اللغة املنطوقة 

 جيب على املرء أن يعرف أصوات اللغة اليت كان يستخدمها.أوله  ،وصحيح

اللغة ، واحدة منها هي ومتنوعة لغات خمتلفةأن  هذا العامل ومن املشهور يف
وخصوصا  اليت تُدَرس كثرية يف البلدان،العربية واحدة من اللغات العاملية واللغة عربية. ال

غريبة  يستالعربية لاللغة  لذلك لديهم ني،مسلم أغلبية اجملتمع فيها من ألنإندونيسيا 
 ولكن ا،لدراسته ي األسباب الرئيسيةدينية هالسباب وهذه األحياة املسلمني،  عن

الصعوبات  فيهاال يزال  ألن ،ليست سهلةالناطقني هبا غري ل بيةلتعليم اللغة العر 
 .1واملشكالت

و  راسخة ةبالطل نشأقد وأما املشكالت لتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا منها: 
ت، ا)هداي حىت عادة التفكري يف تلك اللغة تعوق لفهم اللغة األجنبيةاللغة األم، ب ماهرة

بسبب اللغة العربية  املشكلة فتظهر الصعوبات ملتعلميه هذبالنسبة (، 2: 2006

                                                 
1Ahalana Darol Muqomah, Analisis Kontrastif Terhadap Fonem Bahasa Arab dan Bahasa Jawa 

serta Implikasinya dalam Pengajaran Bahasa Arab, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2014), hlm. 2. 
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سواء  تعلموها، ياللغة اجلديدة اليت مع  تهم األوىلبني نظام لغ ألساسيةاالختالفات ا
 .2نظام الصوت )صوت(، كلمة )مرفيم(، واجلمل )النحو( كانت من

  دائرة حول عناصرهااملشكالت لتعليم هذه اللغة لغري الناطقني هبا  وايضا من
أصواهتا ونظامها اليت ليست كاإلندونيسية. فللعربية هلا خصائص البد منها من قواعدها و 

املوزع توزيعا اليتعارض فيه صوتا مع صوت وهلا  صويتمن متعددة األنظمة فلها نظامها ال
وهلا نظامها الصريف الذي  ،موقع مع موقعمها التشكيلي الذي اليتعارض فيه نظا

 ،وهلا نظامها النحوي الذي اليتعارض فيه باب مع باب ،صيغة التتعارض فيه صيغة مع
وهلا بعد ذلك نظام مع نظام للمقاطع ونظام للنرب ونظام للتنغيم فهي ))منظمة من 

 .3النظم(( على حد تعبري بعضهم

متتاز بالوفرة  ،شاعرة ،دقيقة ،إن اللغة العربية لغة غنية ،هلذا قال عبدالواحد وايف
كما تدل بوحدة طريقتها يف تكوين اجلملة على درجة من التطوير اعلى   اهلائلة يف الصيغ

 . 4منها من اللغات السامية األخرى

االختالفات بني كثرة من   أساسه ي يفلغو ال رنظالاللغة العربية من  تعليمصعوبة و 
، بدءا من أصوات النظام )الفونيمات(، ةاإلندونيسي أنظمة اللغةالعربية مع اللغة أنظمة 

يف نظام الصوت و أما اجلملة واملفردات.  وتراكيب، ةالكلموصيغة ، روفرق كتابة احلوط
أي  يف اللغة االندونيسية، مثيلهافونيمات العربية اليت ال ال 14على سبيل املثال، هناك 

أصوات من حرف الثاء )ث(، احلاء )ح(، اخلاء )خ(، الذال )ذ(، الزاي )ز(، الشني 
)ش(، الصاد )ص(، الضاد )ض(، الطاء )ط(، الظاء )ظ(، العني )ع(، الغني )غ(، 

                                                 
2Moh. Amin Santoso, “Faktor Linguistik dan Non-Linguistik dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 

Indonesia”, Al-Arabi Jurnal Bahasa Arab dan Pengajarannya, Vol. 9, No. 2, (2 Desember 2011, 

ISSN 1693-3257),  hlm. 85. 
 66، )املغرب: دار الثقافة(، ص. مناهج البحث يف اللغةان، سمتام ح3
 165، ص . مناهج البحث يف اللغةمتام حسان، 4
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 كثري من الطلبة الذين يتعلمون علم التجويد  ولو. لذلك، الفاء )ف(، القاف )ق(
 .5اءمن األخط النطقيف  ونال يزال همولكن

يتكلم الفرد اللغة الثانية، قد يرتكب أخطاء ال يرتكبها املتكلم األصلي  عندما
هلذه اللغة. ويرى البعض أن سبب بعض هذه األخطاء يعود إىل تأثري اللغة األم. مثل 

هذه الظاهرة تدعى تدخاًل: أي أن اللغة األم تدخلت يف أداء اللغة الثانية كالمًا أو  
 6كتابة.

نسان يستخدم اللغتني فعنده ظاهرة تدخل اللغة عادة. وعند برون وإذا كان اإل
Brown .7أن تدخل اللغة هو تطبيق نظام اللغة األوىل إىل اللغة الثانية بغري صحيح 

لذلك، لدي متعلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخري وخصوصا يف إندونيسيا عندهم 
 للغة العربية.ندونيسية يف األداء الصويت الصويت للغة اإلتدخل الظاهرة تدخل اللغة منها 

ولو أن الظاهرة عادة ولكنها مشكلة. ألن لكل لغة أنظمة. وأنظمة اللغة األوىل 
بأنظمة اللغة األخرى خمتلفة. لذلك إذا كان صوت اللغة العربية تنطق بصوت اللغة 

لبيانات اإلندونيسية فتلك اللغة غري صحيحة بل تلك اللغة فاسدة. وبالنسبة إىل ا
السابقة أن تدخل اللغة خاصة يف التدخل الصويت جيب ان يبحث لصحة اللغة والكالم 

 السليم.

الذي يشتهر معهد الرياض فاملبانج هو من أحد أقدم املعاهد يف املدينة فاملبانج 
، وأيضا هبذا املعهد وجب على كل بتقدمي اللغة العربية وصحة التكلم هبا من أول قيامه

يتكلمون باللغة العربية كل يوم يف املكان املعني، مثال يف املصلى ويف الغرفة الطالب أن 
. لذلك، ذلك املعهد حيتاج إليه اهتمام كثري ألنه يكون أسوة لسائر املعاهد يف ويف املكتبة

                                                 
5Moh. Amin Santoso, “Faktor Linguistik dan Non-Linguistik dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 

Indonesia”, Al-Arabi Jurnal Bahasa Arab dan Pengajarannya, Vol. 9, No. 2,  hlm. 86. 
 91 .، ص(1988، 1الرياض، مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف، ط )، احلياة مع لغتنيحممد علي اخلويل، 6

7H. Douglas Brown, Principles of Language Learning and Teaching, (New Jersey: Prentice Hall 

Regents, 1994), hlm. 91-92  
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فاملبانج وخاصة يف ترقية وتقدمي اللغة العربية، إذن كل الطالب يف ذلك املعهد يتعلمون 
لغات منها اللغة األم واللغة  وأما الطالب فيه هلم عدةهم إندونيسيون. اللغة العربية و 

 يتكلمون ويتحدثونويف بعض األوقات املعينة  يلزم عليهم أن يسية واللغة العربية. اإلندون
ر يطلع سؤال خطري يف صدالواقع ا . انطالقا من هذاللغة العربية يف تواصلهم اليوميب

يتكلموا ويتحدثوا بنطق يقدرون أن  الرياض فاملبانج ، هل كان الطالب مبعهدالباحث
ا يؤسس الباحث ممهذا و اللغة العربية جيدا صحيحا أثناء اللغة األم  واللغة اإلندونيسية ؟ 

للغة الصويت تدخل الوهو عن  ولتحليلها األحوال اللغوية مبعهد الرياض فاملبانجلدراسة 
 .للغة العربيةاألداء الصويت اإلندونيسية يف 

ومن ذلك، ظن الباحث أن متعلمي اللغة العربية يف معهد الرياض فاملبانج ميكن 
عندهم تدخل اللغة اإلندونيسية يف تعليم اللغة العربية. وانطالقا من ذلك قد عمل 

م، يوم  2016نوفمرب  11الباحث مالحظة عند أنشطة تعليم اللغة العربية بتاريخ 
وهو  حسني العطاسث بعض الطالب منها امسه اجلمعة يف ذلك املعهد. و وجد الباح

ينطق صوت اللغة العربية كما ينطق صوت يف اللغة  يف الفصل الثامن الطالب
اإلندونيسية، وأشكال ذلك التدخل موجود منها يف النطق "العلم بال عمل كالشجر بال 

والعمل  مثر" من هذه اجلملة وجدت نطق العني )ع( احللقية االحتكاكية يف الكلمة العلم
( احلنجرية االنفجارية، ونطق الشني )ش( الطرفية الغارية يف الكلمة iتنطق بنطق )

( الطرفية اللثوية، ونطق الثاء )ث( بني األسنانية يف الكلمة syو  sالشجر تنطق بنطق )
 ( اللثوية. تلك اجلملة عربية ولكنها تنطق بنطق اللغة اإلندونيسية.sمثر تنطق بنطق )

ة يف تدخل اللغة قد عملها الباحثون قبلها وكثري من دراستهم يف وأما الدراس
تدخل اللغة اجلاوي إىل اللغة اإلندونيسية، وبعض من دراستهم يف تدخل تراكيب اللغة 
اإلندونيسية يف كتابة اللغة العربية يف املعهد و تدخل اللغة اإلندونيسية يف كتابة اللغة 
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الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء تدخل ال دراسة عنالالعربية يف املدرسة الثانوية. إذن 
 للغة العربية ملا يعملها.الصويت 

الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء تدخل الن ذلك، يريد الباحث أن حيلل وم
على  هذا البحثكز ن ير ف    رييد الباحث اة الفكر  للغة العربية. وانطالقا من هذهالصويت 
للغة العربية لدى األداء الصوتي اإلندونيسية في للغة الصوتي  لخّ "التد املوضوع

 ".()دراسة وصفية تحليلية الطالب بمعهد الرياض فالمبانج

 أسئلة البحث .ب
 : كما يليبناء على خلفية البحث السابقة، فأسئلة البحث  

للغة العربية لدى لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت التدخل اأشكال ما  .1
 الطالب مبعهد الرياض فاملبانج ؟ 

للغة العربية لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت ما أسباب وقوع التدخل ا .2
 لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج ؟ 

للغة لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت ما احللول ملشكالت التدخل ا .3
 الرياض فاملبانج ؟العربية لدى الطالب مبعهد 

 

 أهداف البحث .ج
  :مناسبة باألسئلة السابقة فأهداف هذا البحث كما يلي

للغة األداء الصويت التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف  حتليل أشكالملعرفة  .1
 العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج.

لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت أسباب وقوع التدخل ا حتليل لكشف .2
 للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج. 

للغة لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت لتحليل احللول ملشكالت التدخل ا .3
 .العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج
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 فوائد البحث .د
 :النظرية هي وائدالفوأما  فوائد تطبيقية.فوائد نظرية و هلذا البحث 

وترقية مهارة الكالم  ان يعطى مسامهة لتطوير علوم اللغة يف تعليم اللغة العربية .1
 .خاصة من ناحية نظام أصوات اللغة

 ليكون هذا البحث مرجعا من مراجع العلمية. .2
 :هي وأما الفوائد التطبيقية

تطوير اسرتاتيجية للمدرسة، يرجي نتائج هذا البحث أن تعطى املعلومات يف  .1
 تعليم اللغة العربية.

للمدرس، يرجي نتائج هذا البحث أن تعطي املعلومات عن التدخل الصويت للغة  .2
 .األداء الصويت للغة العربية لدى طالهبم اإلندونيسية يف

للطالب، يرجي نتائج هذا البحث أن تعطي املعلومات عن استخدام اللغة  .3
ال يقعون األخطاء يف ل اللغة حىت الصحيحة ويستطيعون أن ينقصوا تدخ

، وتنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة األصوات اليت تغري وتفسد املعىن
 العربية والتحدث مع الناطقني بالعربية حديثا معربا يف املعىن، سليما يف األداء.

 

 حدود البحث .ه
عن  ليكون هذا البحث اليشمل جماال ليس مبقتضاه فال بد للباحث أن حيدد

  مشكلته اليت سيبحث الباحث ويركز فيها، وهي كما يلي :
الصويت للغة اإلندونيسية  احلدود املوضوعية: يف موضوع هذا البحث يعين التدّخل .1

للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج. حيدد الباحث  يف األداء الصويت 
 كما يلي :

 لتنغيم.التدخل الصويت من ناحية الفونيم والنرب وا .أ
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الطالب  األداء الصويت للغة العربية لدى ، حيدد الباحثاألداء اللغوي العريب .ب
عند  يف املكان املعني، منها مبعهد الرياض فاملبانج الذي حيصله الباحث

  .اللغة العربية يف الفصل ويف املصلىعملية تدريس 
 الثامنطالب يف الفصل الطالب مبعهد الرياض فاملبانج، حيدد الباحث ال .ج

 .والفصل التاسع )الثالث املتوسط( )الثاين املتوسط(
أجرى الباحث عملية حبثه مبعهد الرياض فاملبانج. وهو أحد من احلدود املكانية:  .2

أقدم املعاهد يف فاملبانج الذي يهتم اشد اإلهتمام منذ أول إقامته يف تطوير اللغة 
الت الىت حتدث يف عملية العربية لدى طالهبم حىت اآلن. وهناك كثري من املشك

للغة العربية، الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت  التدريس، ومنها التدخل
 فهذا األمر دافع الباحث إىل عملية البحث ىف هذا املعهد.

 .م2017 -2016 السنة يف البحث يف هذا البحثزمان احلدود الزمنية: يقعد  .3
 

 الدراسات السابقة .و
 :التدخل اللغوي اليت سبقت كتابتها الباحثني، منهاإن البحوث عن 

( بعنوان: "تدخل اللغة يف مهارة الكالم والكتابة، دراسة 2۰۰9خارس وحيوين ) .1
يف طلبة تعليم اللغة العربية جامعة وايل سوجنو مسارانج." أهداف هذا البحث: أ( 
ملعرفة تدخل اللغة يف مهارة الكالم والكتابة لطلبة تعليم اللغة العربية يف جامعة 

مهارة الكالم والكتابة  وايل سوجنو مسارانج. ب( ملعرفة أسباب تدخل اللغة يف
لطلبة تعليم اللغة العربية يف جامعة وايل سوجنو مسارانج. نتائج هذا البحث: أ( 
هناك أمناط تدخل اللغة مستوى أصوات، الصرف والنحو يف مهارة الكالم 
والكتابة لطلبة تعليم اللغة العربية يف جامعة وايل سوجنو مسارانج. ب( سبب 

الم والكتابة لطلبة تعليم اللغة العربية يف جامعة وايل تدخل اللغة يف مهارة الك
سوجنو مسارانج هو فروق اللغة اإلندونيسية واللغة العربية. والفرق مع هذا البحث 
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هو هذا البحث يركز يف التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف كالم اللغة العربية 
 لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج.

( بعنوان: "تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية يف اللغة 2۰۰9زائمة السادية ) .2
معهد علي بن أيب طالب جامعة حممدية  4العربية يف كتابة الطلبة باملستوى 

جوكجاكرتا". هذا البحث حبث يف تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية يف اللغة 
معهد علي بن أيب طالب جامعة حممدية  4العربية يف كتابة الطلبة باملستوى 

جوكجاكرتا. ونتيجة هذا البحث أن تدخل الرتاكيب كثري يف كتابة الطلبة خاصة 
يف مستوى النحو. وفرقه هبذا البحث هو هذا البحث يركز يف التدخل الصويت 

 للغة اإلندونيسية يف كالم اللغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج.                    
تدخل اللغة اجلاوي يف اللغة اإلندونيسية يف عملية ( بعنوان : "2۰۰۰مشهودى ) .3

التعليم والتعلم: حبث كيفي يف فصل السادس باملدرسة اإلبتدائية رقم رابعة 
سراجني"، ونتيجة هذا البحث تدل على أن الطلبة يف فصل السادس باملدرسة 

للغة اإلبتدائية احلكومية رقم رابعة سراجني الذين يتعلمون اللغة اإلندونيسية كا
الثانية فوجدت فيها آثار اللغة اجلاوي كاللغة األوىل كثريا. وفرقه هبذا البحث هو 
هذا البحث يركز يف التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف كالم اللغة العربية لدى 

 الطلبة مبعهد الرياض فاملبانج. 
اللغة دياه يف أتيك مستكاوايت، بعنوان: "تدخل اللغة اإلندونيسية يف استخدام  .4

جيتيس فونوروغو"، أهداف هذا  1اإلجنليزية يف كتابة التالميذ باملدرسة املتوسطة 
البحث: أ( ملعرفة أشكال تدخل اللغة اإلندونيسية يف استخدام اللغة اإلجنليزية يف  

جيتيس، ب( وملعرفة العوامل اليت تسبب  1كتابة الطلبة باملدرسة املتوسطة 
درس والتالميذ يف التدخل اللغوي. نتائج هذا التدخل اللغوي، ووصف أراء امل

البحث: أ( التدخل اللغوي موجود يف حنو فقط وليس يف كل عناصر اللغة، ب( 
العوامل اليت تسبب التدخل اللغوي هناك أمرين ومها عوامل لغوي وعوامل غري 
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( 1لغوي. وهناك ثالثة أراء من املدرس والتالميذ يف التدخل اللغوي، وهي: 
( التدخل يأثر 2هو أمر عادة يف تعليم اللغة وهو إعاقة يف قاعدة اللغة. التدخل 

( البد من املدرسة أن يكون جهد جيد حلل 3التالميذ يف مهارة الكتابة مباشرة. 
التدخل. وفرقه هبذا البحث هو هذا البحث يركز يف التدخل الصويت للغة 

 الرياض فاملبانج. اإلندونيسية يف كالم اللغة العربية لدى الطالب مبعهد
أمحد راياين، بعنوان "تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية: دراسة يف  .5

استخدام اللغة العربية عند اإلندونيسني". اهلدف من هذا البحث لكشف تدخل 
اللغة اإلندونيسية يف استخدام اللغة العربية، من خالل األخطاء يف كتابة الطلبة 

ية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا، قسم تعليم اللغة العربية. جبامعة شارف هدا
هذا البحث مبدخل كمي يعىن استخدام حتليل تقابلي لتحصيل مستويات اللغتني 
واختالفاهتما. ونتائج هذا البحث موجود تدخل حنو اللغة اإلندونيسية ملتعلمني 

هبذا البحث هو هذا  إندونيسني يف مهارة الكتابة وترمجة اللغة العربية. وفرقه
البحث يركز يف التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف كالم اللغة العربية لدى 

 الطالب مبعهد الرياض فاملبانج.             
كز يف وفرق البحث الذي سيقوم به الباحث والبحوث السابقة هو هذا البحث ير 

لدى الطالب مبعهد  العربيةللغة  األداء الصويتللغة اإلندونيسية يف الصويت  تدخلال
 .الرياض فاملبانج

 

  تحديد المصطلحات .ز
لتسهيل الفهم وتوضيح املراد عن املوضوع حيتاج الباحث على حتديد 

املصطلحات عن كل كلمة حتديدا تاما كي ال يقع القارئ خالف الفهم  وخطأ التفسري  
 ملوضوع هذا البحث وهي كما يلي :
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ل تدخّ  يمأخوذ من املاض “ ”Interferensi باللغة الالتينية يسمى ب      : هولتدخّ ال .1
املثال "تدخل الشيئ" يعين  ،مبعىن ادخل نفسه فيها أو تكلف الدخول فيها

 .8دخل قليال قليال
كلمة   ح علماء علم اللغة اإلجتماعي فهوأما التدخل يف اصطالو 

لغة الثانية من جهة استخدمت ليدل على دخول عناصر اللغة األوىل يف ال
او الداللية  (Morfologi)او الصرفية   (Sintaksis)او النحوية  (Fonologi)الصوتية 

(semantics)  او املعجمية(Leksikal)9. 

ونيسيون لتبادل أفكارهم : هي لغة اليت يستخدمها اإلنداللغة اإلندونيسية .2
 ومشاعرهم.

 .يف معاملتهم : هي لغة اليت يستخدمها العربيوناللغة العربية .3

أى الكالم فيقصد به األصوات اللغوية اليت ينطقها الفرد ( Performance): األداء .4
بالفعل واليت قد ال تكون صورة صحيحة للغة ألن فيها الكثري من الرتدد والتكرار 

لذلك يف الواقع، عن كيف تستخدم اللغة  10،والتوقف وخمالفة القواعد اللغوية
والكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال  11بالفعلّي فهذه احلالة تسمى األداء،

 12.بالنسبة لإلنسان

                                                 
 208 .(، ص1994دار املشرق،  :)بريوت ،املنجد يف اللغة واألعالملويس مألوف، 8

9Abd Chaer dan Leone Agustina, Sosiolinguistik, Perkenalan Awal, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

hlm. 120                                                                                                                                               
ه  (، ص. 1402م/1982)الرياض: جامعة امللك سعود،  علم اللغة النفسي،سيد أمحد منصور، اجمليد  عبد 10

139-140 
11 Suwarna Pringga Widagda, Strategi Penguasaan Berbahasa (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 

2001), h. 50. 
، )ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي،  12

 47(، ص. 2011اإلسالمية احلكومية، 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 اللغةمفهوم  .أ

جاء يف )لسان العرب( أن اللغة هي على وزن فُعلة من الفعل لغوت: أي 
تكلمت، وأصل لغة: لغوة، فحذفت واوها، و مجعت على لغات ولغون، واللغو: النطق، 

 .13يقال: هذه لغتهم اليت يلغون هبا أي ينطقون
عن ويف باب القول على اللغة وما هي: أما حدها فإهنا أصوات يعرب هبا كل قوم 

أغراضهم، ويعلق الدكتور حممود فهمي حجازي على هذا قائال: هذا تعريف دقيق، يذكر  
كثريا من اجلوانب املميزة للغة. أكد ابن جين أوال الطبيعة الصوتية للغة، كما ذكر 
وظيفتها االجتماعية يف التعبري ونقل الفكر، وذكر أيضا أهنا تستخدم يف جمتمع، فلكل 

احثون احملدثون بتعريفات خمتلفة للغة، ونؤكد كل هذه التعريفات قوم لغتهم. ويقول الب
احلديثة الطبيعة الصوتية للغة، والوظيفة االجتماعية للغة، وتنوع البيئة اللغوية من جمتمع 

 .14إنساين آلخر
 

 مفهوم علم اللغة .ب
فقد ذكر  ،ويعد مرتادفا ملصطلح اللغة ،ظهر  مصطلح علم اللغة يف كتب الرتاث

وعرفه بقوله هو بيان املوضوعات  ،ابن خلدون )) علم اللغة(( ضمن علم اللسان العريب
. فقد تبينت من كالم ابن خلدون أن علم اللغة يعين دراسة 15اللغوية أي معاىن املفردات

 معاين املفردات.

                                                 
 11 (، ص.1988)دمشق: دار الفيصل الثقافية،  اللغة..تدريسا واكتسابا،حممود أمحد السيد، 13
(، 2004)القاهرة: دار الفكر العريب،  املهارات اللغوية: مستوياهتا، تدريسها، صعوباهتا،رشدي أمحد طعيمة، 14

 150ص. 
 15(، ص.  2007النشر للجامعات، ، ) القاهرة : دار علم اللغة: مدخل نظري يف علم اللغةحممود عكاشة، 15
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أن علم اللغة يف أبسط تعريفاته هو دراسة اللغة على  16ويرى توفيق حممد شاهني
 و علمي. وتدرس اللغة يف إطار علم اللغة يف اجملاالت األتية :حن

             Phonetics  ،Phonology  األصوات .1

           Morphology ،Mosrphematic بناء الكلمة ) الصرف(  .2

    Syntax بناء اجلملة ) النحو( .3

   Semanticsاملفردات وداللتها  .4

ويدخل يف  ،علم اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي ،نقسم علم اللغة إىل قسمنيي
وهي علم األصوات والصرف والرتاكب  ،علم اللغة النظري باعتبار املادة أربعة علوم

تقابلي  –تارخيي و ومقارن  –منها علم اللغة الوصفي  ،وباعترب املنهج اىل كثرية ،والداللة
لغة التطبيقي اىل كثرية من العلوم بنيوي وتصنيفي إخل... ويدخل يف علم ال –و معياري 

وهي علم اللغة اإلجتماعي وعلم اللغة النفسي وعلم اللغة اجلغرايف وعلم اللغة اإلعالمي 
وعلم اللغة السياسي وعلم اللغة اآليل وعلم اللغة الطيب وعلم اللغة العسكري وعلم اللغة 

تصحيح املنهج(  ،ابليحتليل أخطاء( وعلم اللغة والرتمجة ) تق ،التعليمي )طرق تدريس
  .17وعلم اللغة األنرتوفولوجي

جمموعة  علم اللغة النظريويرى عبد اجمليد سيد أمحد منصور أنه يدخل حتت 
 من املعارف املتعلقة باللغة أمهها ما يلي :

 Phonetics Articulatoryبفروعه مثل : علم األصوات النطقى  علم األصوات .1
وهو العلم الذي يدرس خمارج اخلروف وأعضاء النطقى، وعلم األصوات السمعي 

وهو العلم الذي يعين بدراسة موجة الصوت  Acoustic Phonetics)األكوسيت( 
وكيفية انتقاهلا يف اهلواء ووصوهلا اىل السمع والعوامل املؤثرة يف كل ذلك. 

  phonologyونولوجيا( دراسة النظام الصويت يف اللغات )الف ،ويتضمن أيضا
                                                 

 31(، ص. 1980، ) القاهرة : مكتبة وهبة، علم اللغة العامتوفيق حممد شاهني، 16
 90، )القاهرة : دار غريب, بدون سنة(، ص. العربية وعلم اللغة احلديثحممد حممد داود، 17
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ويدخل حتت هذا املسمى : علم الصرف أو ما يعرف  grammarعلم النحو  .2
ببنية الكلمة أو بتعبري أدق دراسة الوحدات الناقلة للمعىن أي الوحدة الصرفية أو 

 syntaxمثل الكلمة أو اجزائها وتصريفها. وعلم اجلملة  morphemeما باملورفيم 
 أي أنه يدرس نظم الكالم. ،ملة وشبه اجلملة وأنواعهاوهو الفرع الذي يدرس اجل

 Historical linguistics علم اللغة التاريخي.3

ويدرس هذا الفرع من علم اللغة تطور اللغات عرب القرون من النواحى الصوتية 
كما يبحث يف األسراللغوية وارتباط اللغات املتقاربة   ،والصرفية والنحوية والداللية

وهو ما  language tipologyالنسب بعضها ببعض وأوجه الشبه واإلختالف بينها 
 .18يعرف بالتافولوجيا أي دراسة تصنيف اللغات على أساس نوعها

 Semantic .علم الداللة4

ويسمى علم الداللة  ،يدرس هذا الفرع اللغة من حيث داللتها على التعبري
Semantics  وينتظم علم الداللة حبوثا كثرية موضوعها اللغة واستقل كل جمال

وعلم البنية أو  ،Lexicologieحبثي عن غريه يف فرع مستقل  وهي علم املفردات 
  Stylistiqueوأساليب اللغة  Syntaxeوعلم التنظيم  Morphologie علم الصرف 

 Etymologie.19وأصول الكلمة 
 Applied Linguisti  والثاني : علم اللغة التطبيقي 

 ويدخل حتت هذه التسمية جمموعة أخرى من علوم اللغة أمهها :
 Psycholinguistics علم اللغة النفسي. 1

ومن أهم مواضيع دراسته بالنسبة لعلم اللغة هو اكتساب اللغة االصلية )عند 
االطفال بوجه خاص والبالغني بشكل عام( والعوامل املؤثرة ىف ذلك بيولوجية  

كانت او نفسية او اجتماعية مث تعليم اللغات االجنبية والعومل املؤثرة ىف ذلك 

                                                 
 10-9ص.  ،(1982 ،)الرياض: جامعة امللك سعود ،علم اللغة النفسي ،عبد اجمليد سيد امحد منصور18
 26-25، ص. علم اللغة : مدخل نظري يف اللغة العربيةحممود عكاشة، 19
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كما يعين بدراسة عيوب    ،داخلية كانت او خارجية مساعدة كانت او مثبطة
 النطق والكالم.

 Sosiolinguistik علم اللغة اإلجتماعي. 2
كما يدرس مشكلة   ،واللغة على اجملتمع ،ويعىن هذا الفرع بتأثري اجملتمع على اللغة

اللهجات اجلغرافية )ىف مناطق خمتلفة( والطبقية )افراد اجملتمع ىف طبقاته الثقافية 
اللغوى وما شابه ذلك. ومن أهم جماالت هذا العلم  واالقتصادية( واإلزدواج

الذى يعاجل قضايا كثرية مثل تقرير   Language Translation  التخطيط اللغوى
 النظام الكتابة واختيار اللغات الرمسية وأساليب احملافظة عليها وتطويرها.

 Computational Linguistics  علم اللغة اآللى .3

بدراسة اللغة لتطويع املادة اللغوية للحاسب االليكرتوىن وهو الفرع الذى يعىن  
واالستفادة من احلساب االليكرتوىن اللغوية. ومن أبرز مواضيع هذه الدراسات 

وختزين العلومات واستعادهتا من ذاكرة   Machine Translationالرتمجة اآللية 
  Information Retrieval ،الدماغ اإللكرتوىن 

 Lexicography صناعة المعجم  .4
ويدرس هذا الفرع من علم اللغة التطبيقى األمور املتعلقة ب إعداد املعاجم  

إجنليزى  -احادية اللغة )مثل لسان العرب واملعجم الوسيط( وثنائية اللغة )عرىب
املاىن( مبا ىف ذلك مجع املواد  –إجنليزى  –مثال( أو متعددة اللغات )مثل عرىب 

 يب عرضها ......اخل.اللغوية وتنسيقها واسال
  Language Teaching  تعليم اللغات  .5

وهذا الفرع يعىن بكل ماله صلة  ،هذا الفرع من أهم فروع علم اللغة التطبيقى
بتعليم اللغات من أمور نفسية واجتماعية وتربوية مبا ذلك اإلجتاهات والطرائق 

من اعداد للمدارس واملناهج واملواد التعليمية واإلشراف  ،املختلفة والوسائل املعينة
      عليها.
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 التدخل اللغوي .ج
 مفهوم التدخل اللغوي .1

تدخل هو مطاوع دخله ودخل قليال قليال. وتكلف الدخول ىف األمر ويف 
اخلصومة. دخل ىف دعواها من تلقاء نفسه للدفاع عن مصلحة له فيها دون أن يكون 

 .20طرفا من أطرافها
تدخل لغة إعاقة، وهو اصطالحا أن يعيق التعلم السابق املوقف التعليمي احلايل، 

. ومن ذلك مفهوم أن تدخل اللغة هو أن يعيق تعلم اللغة السابق 21ويقابله التسهيل
 املوقف تعليم اللغة احلايل. أي أن يعيق تعلم اللغة األوىل املوقف تعليم اللغة الثانية.

أن تدخل اللغة هو تطبيق نظام اللغة األوىل إىل اللغة الثانية  Brownعند برون 
أن تدخل اللغة هو أخطاء اللغة من  Kridalaksana. وعند كردالكسنا 22بغري صحيح

 Robert. وعند روبيت الدو 23خالل أن يدخل عناصر اللغة إىل اللغة اآلخر اليت يتعلمها

Lado لم اليت وقعت يف عملية تعليم اللغة أن تدخل اللغة ميكن أن يقال كصعوبات املتك
 .24الثانية

عندما يتكلم الفرد اللغة الثانية، قد يرتكب أخطاء ال يرتكبها املتكلم األصلي 
native speaker  هلذه اللغة. ويرى البعض أن سبب بعض هذه األخطاء يعود إىل تأثري

 .interferenceاللغى األوىل. مثل هذه الظاهرة تدعى تدخال 
لتدخل اللغوي املشكالت أو التدخالت اللغوية اليت تظهر عند تعلم الفرد ويعين ا

اللغة الثانية، ألنه عندما يكتسب اللغة األم إمنا يكتسبها دون معرفة ألمناط لغوية سابقة 
                                                 

 275(، ص. 2004. 4، )الفاهرة : مكتبة الشروق الدولية، ط .املعجم الوسيطشوقي ضيف، 20
)بريوت: مكتبة لبنان،  إنكليزي،-عريب مع مسرد عريب-معجم علم اللغة التطبيقي إنكليزيحممد علي اخلويل، 21

 57(، ص. 1986
22H. Douglas Brown, Principles of Language Learning and Teaching, (New Jersey: Prentice Hall 

Regents, 1994), hlm. 91-92  
23Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1993), hlm. 84  
24Abdul Hayi, dkk, Interferensi Grammatikal Bahasa Indonesia dalam Bahasa Jawa, (Jakarta: 

Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), 

hlm. 8 
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ميكن أن تتدخل يف اللغة اليت يتعلمها ألول مرة، وهذا أمر ال يواجهه متعلم اللغة األم 
ة األجنبية أو الثانية بعد أن رسخت يف ذهنه األمناط الصوتية وإمنا يواجه متعلم اللغ

 .25والصرفية والرتكيبية للغة األوىل أو األم
ويرى عبد العزيز العصيلي أن التدخل اللغوي هو نقل املتعلم أنظمة لغته األم 

نية،  وقواعدها إىل اللغة الثانية يف كالم أو الكتابة، نقال سلبيا يعيق عملية تعلم اللغة الثا
كأن يقدم متعلم العربية الناطق باإلجنليزية الصفة على املوصوف أو املضاف إليه على 

 . 26املضاف متأثرا بلغته األم
ولقد دلت البحوث أن التدخل يسري عادة من اللغة األقوى إىل اللغة األضعف، 

 يعىن إىل اللغة األقل هيمنة. وال dominant languageأي من اللغة املهيمنة لدى الفرد 
هذا أن التدخل اليسري من اللغة األضعف باجتاه األقوى. إنه يعىن فقط أن التدخل من 
اللغة األقوى يف اللغة األضعف أشيع من التدخل يف االجتاه املعاكس. فإذا كانت اللغة 
األوىل هي األقوى لدى فرد ما، فأغلب حاالت التدخل لديه تكون من اللغة األوىل يف 

 .27وقليل من حاالت التدخل لديه تكون من اللغة الثانية يف اللغة األوىلاللغة الثانية 
 

 التدخل والتقابل اللغوي .2
التقابل اللغوي هي إجراء دراسة مقارتة بني لغتني أو أكثر ملعرفة أوجه التشابه 
وأوجه االختالف بينهما هبدف التنبؤ بالصعوبات اليت يتوقع أن يواجهها الدارسون عند 

. وميكن أن تتناول الدراسة املقارنة مجيع املستويات اللغوية )أي 28أجنبيةتعلمهم لغة 

                                                 
25Sami A. Hanna & Others, Dictionary of Modern Linguistics; English-Arabic, (Beirut: Libraire du 

Liban, 1997), hlm. 82    
م(، 2010، )سورابايا: مطبعة دار العلوم اللغوية، حماضرة يف علم اللغة االجتماعيحممد عفيف الدين دمياطي، 26

 1۰1ص. 
 92(، ص. 1997، )عمان: دار الفالح للنشر والتوزيع، احلياة مع لغتنيحممد علي اخلويل، 27

(، ص. ۰۰۰2)اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  اللغة التطبيقي وتعليم اللغة العربية،علم عبده الراجحي، 28
47-48  
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األصوات والصرف والنحو والداللة واملفردات والثقافات(. ويتصل التقابل اللغوي 
linguistic contrast  اتصاال وثيقا بانتقال أثر التعلم، من حيث إن الرتاكيب اللغوية

الثانية ستتعلم بسرعة، أما الرتاكيب املختلفة فستتعلم  املتشاهبة بني اللغة األوىل واللغة
ببطء. وهو ما يعرف باالنتقال اإلجيايب واالنتقال السليب على الرتاكيب. فحيثما يكون 
التشابه بني اللغة األوىل واللغة الثانية، تؤدي اللغة األوىل إىل تسهيل تعلم اللغة الثانية. 

اللغة األوىل إىل إعاقة تعلم اللغة الثانية، أي وحيثما يكون االختالف بينهما، تؤدي 
 .29تتدخل اللغة األوىل يف اللغة الثانية وتصبح حجر عثرة يف طريق تعلم اللغة الثانية

 

 التدخل وتحليل األخطاء  .3
عرف اللغويون اخلطأ بأنه احنراف عما هو مقبول يف اللغة حسب املقاييس اليت 

اللغوي هو أي صيغة لغوية تصدر من الطالب يتبعها الناطقون بتلك اللغة. فاخلطأ 
 بشكل ال يوافق عليه الناطقون بتلك اللغة وذلك ملخالفة قواعد اللغة.

هو منهج ظهر يف العقد السابع من القرن  error analysisإن حتليل األخطاء 
العشرين يعمل على استدراك هفوات التحليل التقابلي يف النظر إىل األخطاء اليت يرتكبها 

تعلمو اللغة وهو حتليل بعدّي يعتمد على اإلنتاج اللغوي الفعلي ملتعلم اللغة املنشودة م
وليس حتليال قبليا. ويهتم هذا التحليل بتحديد األخطاء وتصنيفها من جانبني: التصنيف 
اللغوي )خطأ يف القواعد أو اإلمالء أو الكلمات أو الداللة أو األصوات( والتصنيف 

إىل اللغة األوىل أو إىل اللغة الثانية أو خطأ صديف( كما يهتم بتفسري السبيب )خطأ مرده 
 تلك األخطاء.

ويرى دعاة حتليل األخطاء أن تدخل اللغة األم ليس هو املصدر الوحيد لألخطاء 
اليت يرتكبها الطالب وإمنا هناك مصادر أخرى لألخطاء هي التعميم املبالغ واجلهل 

  . 30الناقص للقاعدة واالفرتاضات اخلاطئةبالقاعدة وقيودها والتطبيق 
                                                 

 3۰1ص.  ،حماضرة يف علم اللغة االجتماعي ،مد عفيف الدين دمياطيحم29
  4۰1-3۰1ص.  ،حماضرة يف علم اللغة االجتماعي ،حممد عفيف الدين دمياطي30
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 أنواع التدخل اللغوي .4
يتم التدخل يف مجيع املستويات اللغوية: صوتيا، وصرفيا، ومفرداتيا، وحنوها، 

 ودالليا.
 التدخل الصوتي (أ

يف حالة التدخل الصويت من اللغة األوىل يف اللغة الثانية، قد حتدث إحدى 
 أخطاء نطقية:الظواهر اآلتية وهي كلها متثل 

يف اللغة الثانية كما ينطق يف اللغة األوىل. مثال، قد مييل اإلندونيسي  نطق صوت (1
اإلندونيسية مع أن بينهما خالفا جوهريا.  /d/العربية كما ينطق  /د/إىل نطق 

، /مرقق/قلقلة/جمهور/شديد/أصول الثنايا/ب   /د/فالعلماء العرب يصفون صوت 
 جمهور./انفجاري/حنكي-لثوي/ب   /d/بينما يصف العلماء اإلندونيسيون صوت 

اعتبار فونيمني يف اللغة الثانية فونيما واحدا قياسا على اللغة األوىل ونطقهما  (2
 /Z/كأهنما   /ز/و /ذ/دون متييز. مثال، قد ينطق اإلندونيسي الذي يتعلم العربية 

ونيسية. وهذا التدخل يضر باالتصال والتفاهم متأثرا بعدم التمييز بينهما يف اإلند
"   يغري معىن الكلمة /ذ/حمل  /ز/أو  /ز/حمل  /ذ/ألن إحالل  كما يف كلمة "َذلَّ

 ."  و"َزلَّ
اعتبار فونيم واحد يف اللغة الثانية فونيمني قياسا على اللغة األوىل. مثال ذلك،   (3

قياسا  /V/وأحيانا  /F/العربية أحيانا  /ف/اإلندونيسي الذي يتعلم العربية ويظن 
على وضعهما يف اللغة اإلندونيسية. ويؤدي هذا التدخل إىل غرابة يف نطق 

 صوت اللغة العربية.
استبدال فونيم صعب يف اللغة الثانية بفونيم آخر يف اللغة األوىل. مثال ذلك،  (4

اللغة ، ألن /l/أو  /d/العربية بصوت  /ض/اإلندونيسي الذي يستبدل كل 
 ./ض/وال تستطيع تزويده ب   /l/أو  /d/اإلندونيسية تستطيع تزويده ب  
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نقل نظام النرب من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية. وهذا يؤدي إىل نقل مواضع النرب  (5
على كلمات اللغة الثانية من مقاطعها الصحيحة إىل مقاطع غري صحيحة، مما 

 جيعل النطق غريبا أو غري مفهوم.
ظام التنغيم من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية. وهذا النقل يؤدي إىل نطق نقل ن (6

  31مجل اللغة الثانية بطريقة تشبه نغمة مجل اللغة األوىل.
 

  morphological interferenceالتدخل الصرفي  (ب
هذا النوع من التدخل يعين أن يتدخل صرف اللغة األوىل يف صرف اللغة الثانية. 
مثال ذلك مجع االسم وتثنيته وتأنيثه وتعريفه وتصغريه وحتويل الفعل من ماض إىل مضارع 

ونظام  suffixesونظام اللواحق  prefixesإىل أمر ونظام االشتقاق ونظام السوابق 
 .affixesئد ونظام الزوا infixesالدواخل 

واملثال للتدخل الصريف هو قول بعض الطالب اإلندونيسيني الذين يتعلمون اللغة 
العربية "اثنني كتاب واثنتني كراسة" بدال من كتابان وكرستان تأثرا بلغتهم األم اليت ال 
تعرف نظاما خاصا للتثنية، ومثل قوهلم "أصلي يف املسجد املسجد الكثري" بتكرير كلمة 

 متأثرين بنظام لغتهم يف اجلمع اليت يقتضي تكرير الكلمة مرتني. "املسجد"
.     

 syntactic interference التدخل النحوي (ج
يف التدخل النحوي، يتدخل نظام ترتيب الكلمات اخلاص باللغة األوىل ىف نظام 
ترتيب الكلمات اخلاص باللغة الثانية، أي يتدخل حنو اللغة األوىل يف حنو اللغة الثانية. 
وذلك مثل قول بعض الطالب اإلندونيسيني الذين يتعلمون اللغة العربية "املدرستان 

م مراعاة نظام التطابق يف اجلملة االمسية العربية بني املبتدأ بعيدة والطالبات جمّد" بعد

                                                 
  6۰1-5۰1، ص. حماضرة يف علم اللغة االجتماعي ،حممد عفيف الدين دمياطي31
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واخلرب يف اجلنس والعدد تأثرا بلغتهم اإلندونيسية. ومثل قوهلم "الكتاب هذا جديد" بدال 
 .32من القول "هذا الكتاب جديد" متأثرين بنظام ترتيب الكلمات يف اللغة اإلندونيسية

 

 semantic interference التدخل الداللي (د
هنا تتدخل اللغة األوىل يف اللغة الثانية عن طريق تغيري معىن الكلمة يف اللغة 

اإلجنليزية قد يعطيها  first floorالثانية بإلباسها معىن نظريها يف اللغة األوىل. مثال ذلك 
العريب معىن )الطابق األول( العربية، أي دون احتساب الطابق األرضي. ومثل "املدرسة 

يف اللغة  "madrasah tsanawiyah"لعربية اليت قد يعطيها اإلندونيسي معىن الثانوية" ا
اإلندونيسية اليت تقابل معىن "املدرسة اإلعدادية" يف اللغة العربية، ومثل قول بعض 
الطالب اإلندونيسيني الذين يتعلمون اللغة العربية "تشري إبرة الساعة إىل الرقم التاسع" 

إىل "إبرة الصاعة" مع أن العرب تقول هلذا املعىن  jarum jamحيث يرتمجون كلمة 
 "عقارب الساعة".

 

 lexical interference التدخل المفرداتي (ه
هنا تتدخل كلمة من اللغة األوىل أثناء التحدث باللغة الثانية. وأكثر أنواع 
الكلمات تدخال األمساء، مث األفعال، مث الصفات، مث األحوال، مث حروف اجلر، مث 

التعجب، مث الضمائر وأدوات التعريف والتنكري. وذلك مثل قول بعض الطالب  حروف
 .33اإلندونيسيني الذين يتعلمون اللغة العربية "جئُت حديثا ركبُت موبيل مع زمالئي"

.  
 paralinguistic interferenceالتدخل الحركي  (و

أهل اللغة هو أن يستخدم الفرد وهو يتكلم اللغة الثانية حركات وإشارات اعتاد 
 األوىل على استخدامها، وهي حركات وإشارات غري مألوفة لدى أهل اللغة الثانية.

 
                                                 

  8۰1-7۰1، ص. حماضرة يف علم اللغة االجتماعي ،حممد عفيف الدين دمياطي32
  8۰1-7۰1، ص. حماضرة يف علم اللغة االجتماعي ،حممد عفيف الدين دمياطي33
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 cultural interferenceالتدخل الثقافي  (ز
هذا التدخل معناه أن تتدخل ثقافة اللغة األوىل يف لغة  الفرد وهو يتكلم اللغة 

ما وأفكارا وأمثاال مستقاة الثانية. مثال ذلك أن يضمن املتكلم كالمه يف اللغة الثانية قي
من ثقافة اللغة األوىل. وذلك مثل جلوء الطالب اإلندونيسيني إىل استخدام التعبري 

"ketinggalan kereta"  إىل اللغة العربية، مع أن العرب لديهم تعبري خاص للداللة على
ْيف الَعْدل"  .34هذا املعىن وهو "قد سبق السَّ

.   
 عوامل التدخل اللغوي  .5

عوامل تتحكم يف كمية التدخل من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية. ومنها ما هناك 
 يلي:
إذا طلب من فرد أن يرتجم نصا من اللغة األوىل إىل طبيعة المهمة اللغوية.  (أ

اللغة الثانية، فإن هذا املوقف يفرض عليه التدخل من اللغة األوىل إىل اللغة 
  الثانية.

ضطر الفرد إىل تكلم اللغة الثانية قبل أن يكتمل . إذا اضغط االستعمال المبكر (ب
 تعلمه هلا، فإن هذا املوقف جيربه ال شعوريا على االستعانة باللغة األوىل. 

إذا كان الفرد ملا ميتلك بعد رصيدا كافيا من القوانني اللغوية اليت ضعف الرقيب.  (ج
غة الثانية تقوم بدور الرقيب على صحة استخدام اللغة الثانية، فإن إنتاجه لل

  سيتعرض للتدخل.
ذكرنا سابقا أنه كلما اتسع الفرق بني درجة إتقان اللغة األولى واللغة الثانية.  (د

إتقان اللغة األوىل ودرجة إتقان اللغة الثانية، زاد التدخل من اللغة األقوى إىل 
 اللغة األضعف. 

                                                 
  9۰1ص. ، حماضرة يف علم اللغة االجتماعي ،حممد عفيف الدين دمياطي34
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إلتقان، فإن إذا تقاربت اللغة األوىل واللغة الثانية يف درجة امكانة اللغة.  (ه
االحتمال يبقى أن التدخل يسري من اللغة ذات املكانة املرموقة إىل اللغة ذات 

 املكانة األدىن ألسباب نفسية واجتماعية.
إذا كان الفرد غري راغب  يف تعلم اللغة الثانية لسبب الموقف من اللغة الثانية.  (و

الوقت ذاته من األسباب ولكنه مضطر إىل تعلمها لظروف معينة وكان يف 
متمسكا باللغة األوىل وخيشى التخلي عنها ألنه يعتربها رمزا لكرامته وثقافته 
وأصله وتراثه، يف هذه احلالة تراه يقاوم تعلم اللغة الثانية وتراه يبالغ يف إبراز تأثري 

  .35الللغة األوىل ال شعوريا
 ا:هناك العوامل اليت تسبب تداخل اللغة، منه Weinrich عند وئنريجو 

 .االزدواج اللغوي للمتكلم (أ
 .قليل االتفاق يف استخدام اللغة الثانية (ب

 .قصري الكلمة للغة الثانية (ج
 .ازالة الكلمات اليت غري عادة يف اإلستخدام (د

 .حاجة إىل املرتادف (ه
 .موجود أسلوب اللغة (و
 .36عادة يف استخدام اللغة األم (ز

.     
 تحليل األخطاء .د
 مفهوم تحليل األخطاء .1

حتليل األخطاء مصطلح أخر يستخدمه علم اللغة التطبيقي يف تعليم اللغة، وهو 
اخلطوة التالية للتحليل التقابلي، ولعله مثرة من مثرات، لكنه خيتلف عنه وعن املقارنة 

                                                 
  ۰11-9۰1، ص. حماضرة يف علم اللغة االجتماعي ،الدين دمياطيحممد عفيف 35

36Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), hlm. 159  
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الداخلية يف أهنما يدرسان "اللغة"، أما هو فيدرس "لغة" املتعلم نفسه، ال نقصد لغته 
وهي شاملة على األخطاء يف مجيع  .37اليت "ينتجها" وهو يتعلم األوىل، وإمنا نقصد لغته

 عناصر اللغة من صوهتا و صرفها وحنوها وداللتها. 
حتليل األخطاء موضوع يهتم به علم اللغة التطبيقي بتحليل األخطاء عند تعلم 

أن هناك  Noam Chomskyاللغة األجنبية نتيجة التحليل التقابلي. ويرى نوم جومسكي 
ل السلوك اإلنساين والفيسيقية  عوام،األوىل ،ن  تؤثران األخطاء يف تعليم اللغةعامال

وهذه األخطاء تدور يف  ،والدوافع العاطفية ،والصعب يف التلفظ ،لنقص يف الذاكرةكا
هذه األخطاء سهولة التصويب  ،إطار زالت اللسان يف احلذف والنقل والتكرار

كاألخطاء لنقص املعرفة بالنظام   ،ي التعليميواإلصالح. والثاين عوامل اخلطأ التعبري 
بلي وحتليل األخطاء اهذه األخطاء اليت حتتاج إىل التحليل التق .38اللغوي الذي يتعلمه

 وتصويبها.

 فيما يلي قائمة بعدد من التعريفات اليت قدمها الباحث للمفهوم اخلطأ:

ألغالط، تعريف كوردر: أوضح كوردر يف كتابه الفرق بني زلة اللسان، وا
.معناها األخطأ الناجتة من تردد املتكلم، وما شابه ذلك. أما lapse.انواألخطأ. فزلة اللس

غري مناسب للموقف. أما .فهي الناجتة عن إتيان املتكلم بكالم mistakes.األغالط
.فهو ذلك النوع من األحطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعد error.اخلطأ

 اللغة.

سريفرت: هو أي استعمال خاطئ للقواعد. أو سوء استخدام القواعد  وتعرفه
الصحيحة، أو اجلهل بالشواذ )االستثناءات( من القواعد. مما ينتج عنه ظهور أخطاء 

 تتمثل يف احلذف، أو اإلضافة، أو االبدال، وكذلك يف تغيري أماكن احلروف.

                                                 
 49ص.  ،علم اللغة ،الرجحي37

38Jos Daniel Parera, Linguistic Edukasional: Metodologi Pembelajaran Bahasa, Analisis 

Kontrastif Antar Bahasa, Analisis Kesalahan Berbahasa, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 50                
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االحنراف عما هو مقبول يف عرفه عبد العزيز العصيلي: األخطاء يقصد هبا تو 
 اللغة العربية حسب املقاييس اليت يتبعها الناطقون بالعربية الفصحى.

ومن هذه التعريفات تتضح لنا عدة مواصفات لالستجابة اللغوية حىت تعترب خطأ 
 منها:

خمالفة الالستجابة اللغوية الصادرة من الطالب ملا ينبغي أن تكون عليه هذه  (أ
 االستجابة.

 سبة هذه االستجابة يف بعض املواقف.عدم منا (ب

تكرار صدور هذه االستجابات. فما يصدر مرة واحدة ال يعترب خطأ، وإمنا يعترب  (ج
 زلة أو هفوة.

 

 الخطوات في تحليل األخطاء .2
 .مجع اإلنشائات من متعلم اللغة من نتيجة الإلمتحان وغريها (أ

 .حتديد األخطاء ووصفها حتديدا تاما (ب

 .نوعها تقسيم األخطاء يف مجيع (ج

 .تفسري األخطاء وتفحيصها (د

 .39تصويب األخطا (ه
 

 أهمية دراسة األخطاء .3
صيل األخطاء أمهية كبرية يف برنامج تعليم اللغات األجنبية. ومن أبرز لتح

 جماالت االستفادة من حتليل األخطاء مايلي:

إن دراسة األخطاء تزود الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أو اكتساهبا، وكذلك  (أ
 االسرتاتيجيات واألساليب اليت يستخدمها الفرد الكتساب اللغة.

                                                 
 53،. ص علم اللغةالرجحي، 39



25 
 

 
 

إن دراسة األخطاء تفيد يف إعداد املواد التعليمية، إذ ميكن تصميم املواد التعليمية  (ب
 املناسبة للناطقني بكل لغة يف ضوء ما تنتهي إليه دراسات األخطاء اخلاصة هبم.

سبة للدارسني سواء من حيث إن دراسة األخطاء تساعد يف وضع املناهج املنا (ج
 حتديد األهداف أو ختيار احملتوى أو طرق التدريس أو أساليب التقومي.

إن دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسات أخرى نستكشف من خالهلا أسباب  (د
 ضعف الدارسني يف برامج تعليم اللغة الثانية، واقرتاح أساليب العالج املناسبة.

يث الطالب أي كتابتهم بالتحليل البعدي. إذ وتسمى دراسة األخطاء يف احاد
 إهنا تصف ما حدث وليس ما نتوقع حدوثه. وذلك بعكس التقابل اللغوي.

ولقد شهد ميدان تعليم العربية كلغة ثانية دراسات كثرية حول األخطاء اللغوية 
الشائعة عند الدارسني وهم يتعلمون العربية. ولقد كان تركيز هذه الدراسات على 

 اء الشائعة وليس على األخطاء الفردية لعدة اعتبارات منها:األخط

 ن األخطاء الشائعة هي اليت تعرب عن ظاهرة تستحق الدراسة.ا (أ

 هنا هي اليت تلقي الضوء بسولة على أسباب األخطاء.ا (ب
 

 مخالفات النظام واألخطاء في استعماله .4
إىل لغة من اللغات بوصفها نظاما، أي جمموعة من القواعد لتوليد مجل إذا نظرنا 

حسنة الصياغة من حيث النحو والنظام الصويت والداليل فإن خمالفات النظام أي 
استعمال القواعد اخلاطئة أو اخلطاء يف استعمال القواعد الصحيحة قد يؤدي إىل مجل 

يا، واملتكلم األصلي كما رأينا ال تصدر سيئة الصياغة ظاهريا ولو أن ذلك ليس أمرا حتم
عنه عادة مثل هذه املخالفات إال أنه قد يقع يف أخطاء تتعلق باستعمال النظام، وأقصد 
بذلك أنه قد يأيت بعبارات حسنة الصياغة ولكنها غري مناسبة سياقيا أو من ناحية 

نظام "أي عن املوقف. ومل يطور علم اللغة حىت االن نظرية متكاملة عن استعمال ال
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العالقة بني اللغة والعامل اخلارجي أو املوقف" ومع أن التعرف على حاالت االخفاف يف 
 .40استعمال النظام ليس صعبا إال أنه ليس من املمكن وصفها وصفا دقيقا

)أخطاء الصحة اللغوية( إىل أخطاء إشارية  وميكننا ان نصنف أخطاء املناسبة
referential errors بغرض اإلشارة إىل ملمح ال ينطبق عليه  تعبريااملتكلم حيث يستعمل

( مثال، وأخطاء االستعمال اخلاص يف سياق يتعلق cap( اسم )hatعرفا كأن يطلق على )
. وأخطاء boatبوصفها قاربا naval shipبالتجربة كأن يشري الدارس إىل سفينة حربية 

الحتماعية مع سامعه كأن حيي اجتماعية حني خيتار الدارس صيغة غري مناسبة لعالقته ا
الطالب أسناذه بقوله "حسنا، كيف حنن اليوم أيها العجوز؟" وأخطاء سياقية حيث ال 
خيتار الدارس الصيغة الصحيحة بنيويا ليظهر العالقة املقصودة بني مجلتني يف احلديث، 

. وهذا التحليل john isبقوله  who is over thereمن ذلك أن جييب عن السؤال 
 تصنيفي لألخطاء يعطينا تقسيما رباعيا.ال

 

 مراحل دراسة األخطاء .5
: أوضح كوردر يف كتابه الفرق بني زلة اللسان، واألغالط، (corder) كوردرعند  

.معناها األخطأ الناجتة من تردد املتكلم، وما شابه ذلك. أما lapse.انواألخطأ. فزلة اللس
غري مناسب للموقف. أما .فهي الناجتة عن إتيان املتكلم بكالم mistakes.األغالط

كاتب قواعد .فهو ذلك النوع من األحطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو الerror.اخلطأ
 ومتر دراسة األخطاء بثالث مراحل هي:، اللغة

ويقصد به حتديد املواطن اليت تنحرف فيها استجابات الطالب  :تعريف اخلطأ
 الستخدام اللغوي الصحيح.عن مقاييس ا

                                                 
امعة امللك سعود، ، )الرياض: جالتقابل اللغوي والتحليل األخطاءحممود إمساعيل صيين وإسحاق حممد األمني، 40

 140(، ص. 1982
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ويقصد به بيان أوجه االحنراف عن القاعدة، وتصنيفه للفئة اليت   توصيف اخلطأ:
 ينتمي إليها، وحتديد موقع األخطاء من الباحث اللغوية.

ويقصد به بيان العوامل اليت أدت إىل هذا اخلطأ واملصادر اليت  تفسري اخلطأ:
 41يعزى إليها.

 خطاء:وهناك مدخالن لتفسري األ

األول ويهتم مبصادر اخلطأ. وهناك مصدران أساسيان لألخطاء الشائعة. فاخلطأ 
قد يكون نتيجة نقل اخلربة من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية. وهذا النوع من األخطاء 
يسمى بأخطاء ما بني اللغات. وقد يكون اخلطأ ناجتا عن عجز الدارس عن االستخدام 

ة معينة من تعلمه هذه اللغة. أي أن اخلطأ ال يعزى إىل اللغوي الصحيح يف مرحل
عمليات النقل من لغة إىل أخرى قدر ما يعزى إىل اجلهل بقواعد اللغة اجلديدة، أو 
التداخل بينهما يف عقل الدارس يف مرحلة ما. وهذا النوع من األخطاء يسمى باألخطاء 

 التطورية أو أخطاء داخل اللغة ذاهتا.

اين لتفسري األخطاء فيهتم بتأثري اخلطأ. ويقصد بالتأثري هنا دور أما املدخل الث
 اخلطأ يف تشويه الرسالة اليت يريد املرسل إبالغها.

.   

 تصنيف األخطاء .6
جيب تصنيف األخطاء يف ضوء مدى إعاقتها مللية االتصال. ويف هذا الصدد 

 ميكن اإلشارة إىل نوعني من األخطاء:

  global errorsأخطاء كلية (أ

                                                 
، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني علي أمحد مدكور ورشدي أمحد طعيمة وإميان أمحد هريدي 41

 563م(، ص. 2010ه /1431، )القاهرة: دار الفكري العريب، بلغات أخرى
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فاألخطاء كلية هي اليت تعوق عملية االتصال، ألهنا تؤثر على التنظيم الكلي 
للجملة، كالرتتيب اخلاطئ للكلمات داخل اجلملة مثل: "اللغة العربية حيبون كثري من 
الناس" بدال من " كثري من الناس حيبون اللغة العربية"استبدال أدوات الربط مثل: " جتاوز 

 جتاوز عن سيئاهتم "يف سيئاهتم " بدال من " 

  partial errorsأخطاء جزئية (ب

أما األخطاء اجلزئية فهي اليت ال تؤثر غلى غملية االتصال بصورة كبرية.جيب 
تدريب معلمي اللغة العربية على تصحيح مجيع األخطاء اليت يرتكبها الدارسون. مع 

بعض الوقت،  عتبار أن كثريا من األخطاء سيظل مالزما لبعض الدارسني األخذ يف اال
 كما أن بعض األخطاء سيظل مالزما لبعض الدارسني االخرين طوال حياهتم.

إن بعض الكبار اليسرهم تصحيح أخطائهم، خاصة إذا مت التصحيح بصورة علنية أمام 
أفراد الصف، ألن ذلك يسبب هلم اخلرج، فإذا تكرر هذا أدى إىل فقدان الثقة من 

االستمرار يف تصحيح األخطاء اجلزئية، أما جانب الدارس الكبري، لذلك ال جيب 
األخطاء الكلية فالبد أن تصوب خالل عملية تعلم اللغة. مع األخذ يف االعتبار أن 

 التدريب املوزع خري من التدريب املركز.
 

 موقع تحليل األخطاء .7

يعرض براون تصورا ملدرستني ختتلفان يف وجهة النظر حنو تعلم اللغة األجنبية 
 وتعليمها.

أما املدرسة األوىل فرتى أن تعلم لغة أجنبية، إن هو إال عملية يكتسب الفرد من 
خالهلا أمناط اللغة اجلديدة مما ال يتوفر يف لغته األم. ومن مث فللغة األم تأثري، أي تأثري 
على عملية تعلم اللغة األجنبية. ويف ضوء هذه النظرة الضيقة لتعلم اللغة األجنبية، شغل 

سه بدراسة العالقة بني اللغة األم واللغة األجنبية لبيان أوجه العالقة بينهما، الباحث أنف
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 متشاهبةبني اللغتني، وعناصر ( identical) صر اللغوية إىل عناصر متماثلةوقسمت العنا
(similar )وعناصر خمتلفة (different) وتوقع الباحث أن يبدأ سلم الصعوبة من تلك.

إىل العناصر املتماثلة تلك اليت يتمثلها الدارس يف فرتة وجيزة وال العناصر املختلفة منتهيا 
 متثل مشكلة عنده.

يف جمال دراسات علم النفس اللغوي ميكن التمييز بني نظريتني ختتلف بينهما 
النظرة للخطاء. النظرية األوىل وتسمى بالنظرية السلوكية. وترى أن احتمال اخلطاء يقل، 

ثبت املهارة اللغوية، ومن مث ال جمال لتوقع اخلطاء. تعلم اللغة يف ألن التدريبات النمطية ت
ضوء هذه النظرية أشبه بالعملية االلية. أما النظرية الثانية فتسمى بالنظرية املعرفية، وترى 
أن تعلم اللغة عبارة عن نشاط عقلي يفرتض املتعلم فيه فروضا خاصة باللغة، وخيتربها 

واملتعلم يف أثناء هذه العملية خيطئ، واخلطاء هنا جزء من  إىل أن يثبت على وضع فيها.
 .عملية التعلم

 يعد ينظر إىل متعلم اللغة األجنبية على أنه إنسان يتخبط ىف استعمال اللغة مل
بل على أنه خملوق ذكي خيطو حنو مراحل تعلم اللغة بذكاء وابتكارية، ومن خالل 

عمليات من احملاولة واحلطاء واختبار لفروض إن الدارس مير ب منطقية منظمة الكتساهبا.
 .خاصة باللغة ويقرتب من نظام اللغة كما يستخدمها الناطقون هبا

 

 الصوت .ه
 مفهوم الصوت .1

حياول العلماء املعنيون بدراسة اللغة حتديد ما يعنيه ))الصوت(( فوضعوا تعريفات 
هلذا املصطلح تباينت بني قدميهم وحديثهم. ومن بني القدماء ابن سينا الذي عرف 

بأنه "متوج اهلواء ودفعه بقوة  -(13م: 1998كما نقله مناف مهدي حممد ) –الصوت 
( الذي 9م: 1961ون فمنهم إبراهيم أنيس )وسرعة من أي سبب كان". أما احملدث

 عرف الصوت بأنه "ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها".
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 حدوث الصوت .2
الصوت ال يأيت من فراغ، إمنا هو حيدث مع وجود أسباب. وهناك ثالثة شروط 

 البد من توافرها حلدوث الصوت، وهي:
 (source of energy/sumber energyمصدر الطاقة ) .أ

 (vibrating body/benda yang bergetarجسم مهتز أو متذبذب ) .ب
 (resonator/ruang resonansiوحجرة الرنني ) .ج

أما مصدر الطاقة فيتمثل يف القوة أو احلركة أو الضربة اليت تسبب حركة الشيء 
 واهتزازه. وأما اجلسم املهتز يتمثل يف األشياء اليت هتتز بسبب وجود احلركة أو الضربة اليت

تصيبها. وأما حجرة الرنني فهي وسط غازي )أو سائل أو صليب( يتذبذب بوساطته 
 الصوت الصادر من اجلسم املهتز، وهو الذي جيعل الصوت مسموعا.

ميكن توضيح ما سبق ذكره بعملية حدوث الصوت يف اآللة املوسيقية الغيتار. 
الصوت وتذبذب بواسطة فحينما ضربت أوتار الغيتار اهتزت هذه األوتار فصدر منها 

ثقبته. توافرت يف هذه العملية الشروط الثالثة املذكورة حلدوث الصوت، حيث أن ضربة 
أوتار الغيتار أو ملستها مبثابة مصدر الطاقة )الشرط األول(، وأوتاره املهتزة مبثابة اجلسم 

)الشرط املهتز )الشرط الثاين(، وثقبته اليت يتذبذب فيها صوته مبثابة حجرة الرنني 
 الثالث(.

وحجرة الرنني كما سبق ذكره ميكن أن تكون وسطا غازيا أو سائال أوصلبا. هذه 
األوساط الثالثة هلا قدرة على أن ينتقل ويتذبذب من خالهلا الصوت. ومساع األذن أنواع 
األصوات دليل واضح على أن اهلواء ينتقل ويتذبذب بوساطته الصوت. والتواصل اجلاري 

ات املائية دليل على أن املاء كذلك ينتقل ويتذبذب بوساطته الصوت. بني احليوان
واالتصال السلكي عن طريق اهلاتف التقليدي بني الشخصني دليل على أن الصلب 

 أيضا ينتقل ويتذبذب بوساطته الصوت.
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 حدوث الصوت عند اإلنسان .3
تستلزم  –شأهنا عند غريه  –إن عملية حدوث الصوت ونطقه عند االنسان 

الشروط الثالثة املتقدم ذكرها وهي مصدر الطاقة واجلسم املهتز وحجرة الرنني. وتبدأ هذه 
العملية باندفاع اهلواء أو النفس من الرئتني مث مير باحلنجرة اليت فيها وتران صوتيان فالتقاء 
هذين الوترين الصوتيني حيدث االهتزازات اليت خترج من الفم أو األنف، مث تنتقل خالل 

واء اخلارجي على شكل املوجات الصوتية مبتعدة عن اجلسم املهتز حىت تصل إىل أذين اهل
 السامع.

والوتران الصوتيان هلما أوضاع خمتلفة وال يهتزان إذا كانا متباعدين. إمنا يهتزان إذا  
كانا متقاربني وذلك عندما يضرب هبما اهلواء املندفع من الرئتني. واهتزازمها هذا هو 

الصوت. مث يتضخم هذا الصوت ويصبح مسموعا عندما يبتعد عن الوترين الذي حيدث 
املهتزين ومير بتجاويف احلنجرة والفم واألنف، مث خيرج إما من الفم أو من األنف، مث 

 يتذبذب على اهلواء، مث يصل إىل اذين السامع.
من باب التوضيح ميكن وصف عملية حدوث الصوت ونطقه عند اإلنسان على 

 اآليت:الرتتيب 
 يندفع اهلواء أو النفس من الرئتني متجها إىل احلنجرة. .أ

 يف احلنجرة مير اهلواء بالوترين الصوتيني. .ب
 مرور اهلواء يسبب اهتزاز الوترين الصوتيني. .ج

 اهتزاز الوترين الصوتيني حيدث الصوت أو يكونه. .د
يتذبذب الصوت من خالل التجويف احللقي، مث التجويف الفموي أو  .ه

 األنفي.التجويف 
 خيرج الصوت إما من الفم أو من األنف ليكون مسموعا. .و

ويتضح من هذه العملية توافر الشروط الثالثة حلدوث الصوت وهي مصدر 
الطاقة واجلسم املهتز وحجرة الرنني. أما مصدر الطاقة فيتمثل يف الرئتني اللتان يندفع 
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ثل يف الوترين الصوتيني يف منهما اهلواء متجها إىل احلنجرة. وأما اجلسم املهتز فيتم
احلنجرة اللذان يهتزان عندما يضرب هبما اهلواء من الرئتني. وأما حجرة الرنني فيتمثل يف 
التجويف احللقي والتجويف الفموي والتجويف األنفي اليت يتذبذب وخيرج منها الصوت 

 الصادر من اهتزاز الوترين.
.  

 الصوت واللغة .4
تتمثل يف األصوات، أما الشكل الكتايب هلا فما هو إن اللغة عند نشأهتا األوىل 

إال متثيل للغة املنطوقة. اللغة كالم أساسا، أما الكتابة فثانوية. ويتضح ذلك يف عملية 
اكتساب اللغة لدى األطفال، حيث يالحظ أن أول ما يكتسبه الطفل من البيئة احمليطة 

لكتابة إال بعد ذهاهبم إىل املدرسة. به هو األصوات اليت حياكيها ويكررها، وال يتعلمون ا
فاإلنسان باختالف لغاهتم وبيئاهتم وثقافاهتم يتعلمون الكالم وجييدونه قبل الكتابة. 
واكتشف تاريخ اللغات أن عصر الكتابة ال يتعدى بضعة آالف عام على حني يرجع 

تدون بعد.  الكالم إىل جذور اجملتمع البشري وأن أغلبية اللغات املنطوقة فب العامل مل
وقد وجدت جمتمعات بدائية هلا لغة ال تكتب ولكن ال يعرف حىت اآلن وجود جمتمع له 
لغة مكتوبة ال تنطق. و مما يؤكد هذه احلقيقة األميون الذين يعيشون يف القرى واألرياف، 

 إهنم يعيشون حياهتم بلغة منطوقة دون اللجوء إىل اللغة املكتوبة.
لغوية كثرية تؤكد أن الصوت هو األساس يف اللغة، إىل جانب ذلك هناك ظواهر 

منها ما يسمى بالظواهر الصوتية الفوقطعية )فوق القطعية( اليت حتدد معىن الكلمة أو 
اجلملة عن طريق النطق. العبارة "مديرة املدرسة اجلديدة" حتتمل معنيني: تفيد أن مديرة 

ة "اجلديدة" ميكن أن تكون املدرسة جديدة وتفيد أن املدرسة جديدة. ذلك ألن كلم
وصفا ملديرة املدرسة وميكن أن تكون وصفا للمدرسة. وكيف حتديد معىن هذه العبارة؟ 
يتحدد ويتعني معناها من خالل طريقة نطقها: إذا وقعت السكتة بعد كلمة "مديرة" 
)مديرة + املدرسة اجلديدة( تعين أن املدرسة جديدة. أما إذا وقعت السكتة بعد كلمة 

 ملدرسة" )مديرة املدرسة + اجلديدة( فتعين أن مديرة املدرسة جديدة."ا
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وطريقة نطق مجلة "أمحد ناجح" توضح معناها. إذا نطقت بتنغيم أعلى إىل 
أسفل فتفيد معىن تقريري أي اإلخبار بأن أمحد ناجح. أما إذا نطقت بتنغيم أسفل إىل 

 أعلى فتفيد معىن إنكاري أي اإلنكار بأن أمحد ناجح.
هذا، وكل ما سبق ذكره إن دلَّ على شيء فإنه دليل على أن األصوات هي 

( إىل تعريف اللغة 1052م: 1956أساس اللغة، ولعلَّ هذا الذي قد دفع ابن جين )
 بأهنا: "أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم".

 

 الصوت اللغوي .5
. ألن من هل كل صوت ينطق به اإلنسان ميكن أن يقال إنه لغة؟ ال، بالتأكيد

األصوات ما يصدر جمرد نتيجة عملية نطقية دون أن حيمل معىن، مما يعين أن صدوره ال 
م: 1956يعرب عن شيء ولذلك ال ميكن اعتباره لغة، ألن اللغة على حد قول ابن جين )

 ( "أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم"، أي إمنا اللغة صوت يعرب عن معىن.1052
ر مسعي يصدر من أعضاء النطق على أوضاعها اخلاصة والصوت اللغوي هو أث

ومن خالل حركاهتا املعينة معربا عن شيء عند ناطقه وحمدثا تأثريا معينا عند سامعه. هذا 
يعين أن الصوت اللغوي يصدر من عملية نطقية معينة ليصبح أثرا مسموعا يف صورة 

 فيه تأثريا.ذبذبات صوتية تصل إىل أذن السامع حامال معىن معينا حيدث 
والصوت اللغوي يف هذا الضوء له ثالثة جوانب بينها ترابط ال ميكن فصله، 

 وهي:
( أو artikulatoris( أو جانب نطقي )produktifجانب إصدار الصوت ) .أ

(. وهو يتصل بعملية نطق األصوات fisiologisجانب عضوي فسيولوجي )
أعضاء النطق من جانب املتكلم وما تستتبعه هذه العملية من أوضاع 

 وحركاهتا.
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( أو جانب transmisiجانب انتقال الصوت أو انتشاره على اهلواء ) .ب
( وهو يتصل بعملية انتشار الصوت على اهلواء يف akustikأكوستيكي )

 صورة الذبذبات بعد خروجه من فم املتحدث وقبل وصوله إىل أذن املستمع.
( وهو auditoris( أو جانب مسعي )reseptifجانب استقبال الصوت ) .ج

يتصل بعملية فسيولوجية عندما يستقبل السامع الصوت، ويتصل بعملية 
 عقلية نفسية عندما يفهم السامع الصوت وحيدث يف نفسه من تأثري.

كل من هذه اجلوانب الثالثة للصوت اللغوي يتناوله فرع مستقبل من فروع علم 
( أو artikulatoris fonetikاألصوات. اجلانب األول يتناوله علم األصوات النطقي )

 fonetikاألكوستيكي ) (، والثاين يتناوله علم األصواتfonetik fisiologisفسيولوجي )

akustik( والثالث يتناوله علم األصوات السمعي ،)fonetik auditoris.) 
 والصوت اللغوي جبوانبه الثالثة متر يف عملية لغوية خبمسة مراحل وهي:

تتم فيها عملية نفسية عقلية يف ذهن املتكلم قبل إصدار مرحلة عقلية نفسية  .أ
 الصوت.

مرحلة نطقية فسيولوجية تتم فيها عملية جسدية عندما جيعل املتكلم أجهزة  .ب
 النطق يف أوضاع معينة أو حيركها بطريقة معينة ألجل إصدار الصوت.

واء مرحلة فيزيائية أكوستيكية تتم فيها عملية تذذب الصوت وانتشاره على اهل .ج
 بعد خروجه من املتكلم وابتعاده عنه.

مرحلة مسعية فسيولوجية تتم فيها عملية عملية جسمية عضوية يف حاسة  .د
 السمع للمستمع عندما يصل إليه الصوت.

مرحلة عقلية نفسية تتم فيها عملية فهمية تتبعها استجابة معينة لدى  .ه
 .42املستمع عندما يستقبل الصوت ويفهم ما حيمله من معىن

                                                 
، )مكتبة لسان عريب، اإلندونيسينيعلم األصوات لدارسي اللغة العربية من نصر الدين إدريس جوهر،  42

 19-12م(، ص. 2014سيدورجو, 
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 داءاأل .و

 ، ومن معانيه كما يف املثال : أدَّى من درمص اسم هو األداء 
 .قَاَم بأداء َواِجِبِه : بِِإجْنَازِِه ، بِِإْكَمالِهِ  -
 .كان أََداُؤُه للنَّصِّ َسِليماً : أْسُلوُب تَ ْعبريِِه َوَطريَقُتهُ  -
ها من الوضوح والضغط والنرب تالوة القرآن : كما يتلوه الُقرَّاء من إعطاء األصوات - البدَّ  حقَّ

 .لقارئ القرآن أن يكون حسن األداء
يف قاموس املعجم الوسيط ،اللغة العربية املعاصر. قاموس عريب  األداء تعريف ومعىنأما 

، أى: األداء هو نتائج نشاط مؤّسسة أو استثمار خالل فرتة زمنية حمددة، وتعين باالجنليزية : عريب
performance. 

ويف رأي نعوم تشومسكي أن اللغة تنقسم إىل : لغة و كالم. ووصف اللغة بتعبري كفاية أو 
(، والقدرة هي القدرة اليت تتكون performance( والكالم تعبري أداء )competenceقدرة )

لدى كل فرد من أفراد جمتمع معني واليت متكنه من التعبري عما يريد جبمل جديدة، أى اليت متكنه من 
تكوين ما يريد من اجلمل اجلديدة يف املناسبات املختلفة، ويسمى "تشومسكي" هذه القدرة " 

( ويعتقد بأن أهم مقومات هذه القدرة هي معرفة الفرد verbal knowledgeاملعرفة اللغوية )
 بالقواعد الصرفية النحوية اليت تربط املفردات بعضها ببعض يف اجلمل، باالضافة إىل معرفة جمموعة

( وهي اليت transformational rulesأخرى من القواعد، أطلق عليها "القواعد التحويلية" )
فتحوهلا  إىل الشكل اخلارجي  –وهي البنية اليت حتمل املعاين  –تعمل على البنية العميقة للجملة 

 الذي يعرب عنه باألصوات.

وية اليت ينطقها الفرد ( أى الكالم فيقصد به األصوات اللغperformanceبينما األداء )
بالفعل واليت قد ال تكون صورة صحيحة للغة ألن فيها الكثري من الرتدد والتكرار والتوقف وخمالفة 

     43القواعد اللغوية.

                                                 
ه  (، ص. 1402م/1982، )الرياض: جامعة امللك سعود، علم اللغة النفسيسيد أمحد منصور، اجمليد  عبد 43

139-140 
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الدارسني يف هذا اجملال و مل يس تطع مفاهيم األداء بتعدد الباحثني و  لقد تعددت
ه. فلكل واحد وجهة نظر اخلاصة بامل علماء اإلدارة الوصول إىل مفهوم دقيق و ش

 : نعرض فيما يلي أهم و أكثر املفاهيم مشوال لألداءو 

و الذي اشتق  "to perform" األداء لغويا مصطلح مستمد من الكلمة االجنليزية -
والذي يعين تنفيذ مهمة أو تأدية  "performer" بدوره من الفرنسية القدمية

 .عمل
ية مهما كانت طبيعة وتنوع هذه األخرية. هذا األداء هو حتقيق األهداف التنظيم -

التحقيق ميكن أن يفهم يف اجتاه املب اشر" النتائج " أو باملفه وم الواس ع للع ملية 
 ."اليت ت ؤدي إىل النتائج "ع مل

األداء هو تنفيذ العامل ألعماله ومسؤولياته اليت تكلفه هبا املنظمة أو اجلهة اليت  -
 3النتائج اليت حيققها الفرد باملنظمة ترتب  ط وظيفته هبا.ويعين

 : جند كذلك املفاهيم التالية لألداءو 

 األداء هو العمل الذي يؤديه الفرد و مدى تفهمه لدوره و اختصاصاته و فه  مه -
ه ، و مدى إتباعه لطريقة أو ألسلوب عمل الذي ترشد لللتوقعات املطلوبة منه

 ر.اإلدارة عن طريق املشرف املباش
 العمل الذي يتعهده الفرد بعد أن يكلف به ويكون حمدد الكم  ية ذلك ألداء هوا -

ويؤدى بأسلوب أو بطريقة معينة أي حمدد  -النوعية-ومستوى جودة معينة 
هرة وسلوك األداء هو قيام الفرد بالنشاطات املسترتة الضمنية أوالظا النمط.

 .العمل، نوعيته ومنطهاحملددة بأبعاد ثالثة هي كمية احملسوسة اليت تكون عمل  ه و 
أما االصطالح من الكفاءة واألداء أصبحت الشائعة عندما نشر كتابه 

". الكفاءة  تراجع إىل Aspects of the Theory of Syntaxتشومسكي حتت املوضوع " 
معرفة أساسية عن أنظمة و احداث أو وقائع. والكفاءة بشكل معنوّي أو غري منظور 
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، وتستطيع نظرها بسبيل أعراض الكفاءة اليت تظهر من سلوك ألهنا يف صيغة فكرة الفرد
 44لغة الفرد كالتكلم واملشي والتغنية والرقصة وغري ذلك.

ويف التعليم، الكفاءة املعينة تستطيع ان تقيسها مبقياس مالحظة االداء، هذه 
معرفة  الطريقة عادة تذكر بسبيل االختبار أو االمتحان. ويف علم اللغة، الكفاءة تشري إىل

أنظمة لغوية وقواعد لغوية واملفردات وعناصر اللغة وكيف تلك العناصر تتسلسل 
مسلسال حىت تكون اجلملة املفيدة. وأما األداء من إنتاج واقعي كالكالم والكتابة وأيضا 

 45الشامل من االستماع و القراءة يف احداث أهل اللغة.
دي كمعرفة القواعد و اللغوية هي معرفة عن شيء بالوصف التجري الكفاءة

عناصر نظام اللغة. الكفاءة اللغوية هي معرفة القواعد اليت جتدها يف تراكيب خلف 
اللغة. والكفاءة اللغوية ال تستوي باستعمال اللغة، ألهنا ليست القدرة الستعمال اجلملة 

غة نظام الل فنفهم أن معرفةيف التطبيق، بل الكفاءة هي معرفة عن قواعدها و أنظمتها. 
ال جتعل سواء بقدرة استخدام قواعد اللغة بالفعلّي عند احوال استعمال اللغة. لذلك يف 

  46الواقع، عن كيف تستخدم اللغة بالفعلّي فهذه احلالة تسمى األداء.
عن ثنائيات يف الكفاءة و األداء. الكفاءة توّجه إىل عّما  غنونيسافويف رأي 

يعرف، واألداء توّجه إىل عّما يعمل. لذلك، فقط األداء يستطيع للمالحظة، ومن سبيل 
 47األداء يستطيع تطوير الكفاءة و تقوميها.

بناء على ما سبقت البيانات، فالكفاءة هي القدرة عن معرفة اللغة، واألداء هو 
يق اللغة أو إنتاجها. لذالك، أن األداء هو التنفيذ اللغوي بصيغة طبعة اجلمل فعلية حتق

يف احلال الواقعي كمثل: إذا حنن نريد ان نتكلم فننطق صوت اللغة وهذه عملية النطق أو 
 وقت احلال عندما انت تتكلم تسمي األداء.

                                                 
44 Noam Chomsky, Aspects of The Theory of Syntax (Cambridge: The M.I.T. Press, 1965), h. 4 
45

Douglas Brown, Principles of Language Learning and Teaching (New York: Prentice Hall, 

1987), h. 24 
46 Suwarna Pringga Widagda, Strategi Penguasaan Berbahasa (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 

2001), h. 50. 
47 Sandra Savignon, Communicative Competence: Theory and Classroom Practice, h. 8-9. 
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لتدخل وأما العالقة بني التدخل الصويت واألداء الصويت هي ملعرفة أشكال ا
الصويت فمن طريقتها األوىل مالحظة األداء الصويت. فكيف نعرف التدخل الصويت إذا ال 

 نالحظ عملية األداء الصويت، لذالك تظهر التدخل الصويت بوسيلة األداء الصويت.
 

 الفونيم  .ز
 مفهومه .1

( ظهرت يف دراسة األصوات العربية Phonemeالفونيم مصطلح إنكليزي )
لة هلا، منها: صوتيم، وصوت، وصوت جمرد، وصوتية، مصطلحات كثرية مقاب

ومستصوت، وفونيمية، والفظ. إال أن استخدامه على شكله املعرب )فونيم( هو األكثر 
 تفضيال عند علماء اللغة العرب واألكثر شيوعا يف كتاباهتم.

هناك تعريفات كثرية للفونيم صاغها علماء اللغة واألصواتيون وطرهوها يف كتب 
واألصوات، ميثل كل منها منهجا خاصا يف دراسة الفونيم ويتبىن نظرة معينة إليه. اللغة 

وهبدف وضع تصورا كامال عن الفونيم حتاول السطور التالية عرض هذه التعريفات 
 :48وتصنيفها على النحو التايل

التعريف التجريدي للفونيم هو صورة عقلية للصوت أو فكرة صوتية أو صوت  -
أثناء النشاط الكالمي. فما ينطق به ناطق اللغة يف كالمه ليس  جمرد ال وجود له

فونيما يف احلقيقة إمنا هو ما ميثله يسمى  بألوفون. أو بعبارة أخرى، فونيم هو 
صوت مثايل أو منوذجي يف ذهن ناطق اللغة و حياول أن ينطق به يف سياقات 

اإلندونيسية صوت يف اللغة  /nالنطق املختلفة من خالل األلوفونات. ففونيم /
مثايل ينطق به اإلندونيسيون بصورة متنوعة تبعا للسياقات اليت ورد فيها مثل: 

(nama, tanya, uang, untuk, tanpa كذلك فونيم النون /ن/ العربية فهو صوت )
مثايل يف ذهن الناطق باللغة العربية حياول النطق هبا تبعا هلذه السياقات : 

 )ينحرف(، وغريها من السياقات. )ينقل(، )ينبت(، )ينفي(، 
                                                 

 59-58(، ص: 1987)الرياض: مكتبة اخلرجيي،  األصوات اللغويةحممد علي اخلويل،  48



39 
 

 
 

التعريف الشكلي للفونيم هو أصغر وحدة صوتية غري قابلة للقسمة إىل وحدات  -
( فونيم غري قابل للتقسيم، خبالف iniاإلندونيسية يف كلمة ) /iأصغر. فصوت /

(. وكذلك صوت القاف /ق/ يف i+n( الذي ميكن تقسيمه إىل )niاملقطع )
مها إىل وحدات صوتية أصغر، خبالف )قال( اليت )قال( فونيم الميكن تقسي

ميكن تقسيمها إىل )قا+ل(، و )قا( اليت ميكن تقسيمها إىل )ق+ ا(. وكذلك 
صوت الالم /ل/ يف املثال ذاته يعد فونيما لكوهنا غري قابلة للتقسيم إىل وحدات 

 صوتية أصغر.
و إجياد تغيري التعريف الوظيفي للفونيم هو صوت له قدرة على تغيري املعاين أ -

( فونيمان إذا مها يؤديان إىل kuli( و )tuliيف حنو ) /kو / /tاملعاين. فصوت /
متييز معىن الكلمتني. وكذلك صوت الباء /ب/ وامليم /م/ يف حنو )بال( و 
)مال(. الباء /ب/ هي اليت جعلت )بال( ختتلف من حيث املعىن عن )مال(. و 

 ت )مال( ختتلف من حيث املعىن عن )بال(.يف املقابل، امليم /م/ هي اليت جعل
هذه التعريفات على اختالف صياغتها تتفق على نقطة مشرتكة تعطي تصورا 
عاما وشائعا عن الفونيم وهي أن الفونيم أصغر وحدة صوتية متيز معىن 
الكلمات. الباء /ب/ وامليم /م/ يف حنو )بال( و )مال( وحدتان صوتان غري 

حدات أصغر ومها متيز معىن الكلمتني: الباء متيز )بال( عن قابلتني للتقسيم إىل و 
)مال(، وامليم متيز )مال( عن )بال(. ويف الكتابة الصوتية يكتب الفونيم بني 

 اخلطني املائلني /.../.   
 اختبار فونيمية الصوت .2

ليس كل صوت فونيما. فكيف حتديد ما إذا كان صوت فونيما أم ال ؟ الفونيم  
قادرا على متييز معىن الكلمات أو تغيريه. إذن، فتمييز املعىن أو تغيريه  كما سبق تعريفه

معيار أساسي ميكن االعتماد عليه يف حتديد فونيمية الصوت. وذلك يتم من خالل ما 
(، minimal fairيسمى باختبار التبادل أو اختبار الصوتني من خالل الثنائية الصغرى )
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ا بوضعهما يف كلمتني متفقتني يف مجيع أصواهتا، وهذا أي اختبار الصوتني املراد اختبارمه
 : 49مير خبطوتني

البحث عن كلمتني تتفقان وتتشاهبان يف مجيع أصواهتما إال يف الصوتني املراد  .أ
اختبارمها. الختبار الصوتني السني /س/ والصاد /ص/ مثال، فالبد من 

إحدامها تشتمل  وضعهما يف كلمتني تتفقان يف مجيع أصواهتما وختتلفان يف أن
على السني واألخرى على الصاد مثل )سار( و )صار(. وفيما يلي مزيد من 

 مثل هذه الثنائية الصغرى اليت ميكن استخدامها يف اختبار فونيمية األصوات:

 األصوات المراد اختبارها الثنائيات الصغرى الرقم

 اهلمزة والعني عليم –أليم  1

 التاء والطاء طاب –تاب  2

 اجليم والظاء ظهر –جهر  3

 الكاف والقاف قلب –كلب  4

 الالم والراء جرس –جلس  5

 الصاد والظاء نظر –نصر  6

 الفاء واهلاء هنى –نفى  7

 التاء و الالم بال –بات  8

 امليم والراء دار –دام  9

                                                 
 154، ص. علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسينينصر الدين إدريس جوهر،  49
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 الراء والنون حضن –حضر  10
 

النظر إىل تبادل الصوتني يف كل الثنائية: هل تبادهلما يؤدي إىل تغيري املعىن أو  .ب
ال. إذا أدى إىل تغيري املعىن فهما فونيمان خمتلفان كاهلمزة /ء/ والعني /ع/ يف 

عليم(، كذلك بقية األصوات يف مجيع الثنائيات يف اجلدول  –الثنائية )أليم 
غيري املعىن فهما ليس فونيمني، وإمنا ألوفونان السابق. وإن مل يؤد تبادهلما إىل ت

صراط(، ما مها يف  –لفونيم واحد كالسني )س( والصاد )ص( يف حنو )سراط 
هذه الثنائية إال ألوفونان لفونيم واحد وهو السني /س/. ينطق األلوفون األول 
)س( مرققا ويقلب الثاين )ص( مفخما حتت تأثري الطاء، وهذا من باب 

 املماثلة.
 

 50النبر .ح
( النرب بأنه وضوح نسيب لصوت أو مقطع إذا 194:1979عرف متام حسن )

( 125:1998قورن ببقية األصوات واملقاطع يف الكالم. وعرفه مناف مهدي حممد )
بأنه نطق مقطع معني بقوة و جبهد أعظم من املقاطع اجملاورة له يف الكلمة أو اجلملة. 

بأنه القوة أو اجلهد النسيب املمنوح لنطق ( 139:1982وعرفه كمال إبراهيم بدري )
( 158:1987مقطع معني ليسمع أوضح من باقي املقاطع. وعرفه حممد على اخلويل )

بأنه قوة التلفظ النسبية تعطي للصائت يف كل مقطع من مقاطع الكلمة أو اجلملة. 
 فاملقطع املنبور يتطلب طاقة كالمية أكثر من املقطع غري املنبور. 

 نرب ووظيفتهأنواع ال .1
النرب نوعان: نرب الكلمة و نرب اجلملة. أما نرب الكلمة فيقع على مقطع من 
مقاطع الكلمة مثل ما يقع على املقطع األول )غ  ( يف كلمة )غفر(، وعلى املقطع الثاين 
)تغ   ( يف كلمة )استغفر(، واملقطع الثالث )فا( يف كلمة )استغفار(، واملقطع األخري 
                                                 

 121، ص. اإلندونيسينيعلم األصوات لدارسي اللغة العربية من نصر الدين إدريس جوهر،  50
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)منافقون(. أما نرب اجلملة فيقع على كلمة من كلمات اجلملة مثل ما  )قون( يف كلمة
يقع على حممد )املبتدأ( يف مجلة )حممد طالب نشيط(، أو ما يقع على أداة النفي )ما( 

 يف مجلة )ما تأخر حممد(.
 fonemويعد النرب على مستوى اجلملة فونيما من الفونيمات فوق القطعية )

suprasegmentalيستعمل وظيفيا للتفريق بني اجلمل تفريقا دالليا. والنرب بوصفه  ( إذ إنه
فونيما فوق قطعي يقع يف الكلمة تبعا للسياق اللغوي الذي وردت فيه، كما يف هاتني 

 اجلملتني:
 ب لكمطا ماهذا 

 ب لكمطاهذا ما 
ملحوظة: يقع النرب يف اجلملة األوىل على )ما( فصارت "ما نافية" وصارت 

"مجلة منفية" وتعين "هذا ال يطيب لكم". ويقع النرب يف اجلملة الثانية على اجلملة 
)طاب( فصارت "ما موصولة" وصارت اجلملة "مجلة مثبتة" وتعين "هذا يطيب لكم". 

 اختلف معىن اجلملتني باختالف موضع النرب فيها.
 انتقال النرب .2

 على املقطع ذاته عند من اللغات ذات النرب احلر حيث ال يبقى النرب اللغة العربية
  اشتقاق كلمة من أخرى، وإمنا ينتقل تبعا للمقاطع يف كل كلمة. مثال ذلك:

 : يقع النرب على املقطع األول )د(  دَرس )د+ر+س(  -
 : يقع النرب على املقطع األول )در(  دْرس )در+س(  -
 يقع النرب على املقطع األخري )روس( :  دروس )د+روس(  -
 يقع النرب على املقطع األول )دا(:   دارس )دا+ر+س(  -
 : يقع النرب على املقطع األخري )سون(  دارسون )دا+ر+سون(  -
 : يقع النرب على املقطع الثاين )در( مدرِّس )م+در+ر+سون(  -
 يقع النرب على املقطع األخري )سون( : مدّرسون )م+در+ر+سون(  -
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 : يقع النرب على املقطع األول )مد( مدرسة )مد+ر+س+ة(  -
 : يقع النرب على املقطع الثاين )دا(  ارس )م+دا+ر+س( مد -
 : يقع النرب على املقطع األخري )ريس(  تدريس )تد+ريس(  -

وكذلك احلال يف النرب على مستوى اجلملة : ينتقل النرب يف مجلة واحدة من كلمة 
 إىل أخرى تبعا للمعىن الذي يريد املتكلم توكيده، ومثال ذلك: 

قع النرب على الكلمة األوىل )فعل( تأكيدا أن احلدث هو قرأ حممد كتابا : ي -
 القراءة، وليس كتابة وال كالما.

قرأ حممد كتابا : يقع النرب على الكلمة الثانية )فاعل( تأكيدا أن حممدا هو الذي  -
 قرأ، وليس أمحد وال حممود.

الكتاب هو قرأ حممد كتابا : يقع النرب على الكلمة الثالثة )مفعول به( تأكيدا أن  -
 الذي متت قراءته وليس جملة وال جريدة.

 

 التنغيم .ط
( فعرف التنغيم بأنه ارتفاع الصوت 166و  164: 1990عند متام حسن )

( التتنغيم هو درجات 225: 1991واخنفاضه أثناء الكالم، وعند أمحد خمتار عمر )
 الصوت على مستوى اجلملة أو العبارة أو جمموعة الكلمات.

يدعى أيضا )موسيقي الكالم( فونيم فوق قطعي له وظيفة لغوية تتمثل التنغيم أو 
يف قدرته على التمييز بني املعاين. والتنغيم كما سبق ذكره حيدث على مستوى اجلملة 
خبالف النغمة اليت تقع على مستوى الكلمة. لذا ميكن تعريف التنغيم بأنه توزيع 

خمتلف أنواع الطبقات الصوتية على  النغمات )طبقات الصوت( يف اجلملة أو تتباعات
 مجلة كاملة، وهو وصف للجملة وأجزائها وليس للكلمات املنعزلة.

التنغيم يوجد يف كل اللغات بدون استثناء ألن الكالم أو األداء اللغوي يف أي 
لغة هو يف احلقيقة التعبري عن املعىن والتنغيم ليس إال طريقة من طرائق التعبري عن املعىن. 

اطقون باللغات املختلفة هلم طبيعة لغوية مشرتكة وهي امليل إىل الكالم بتنغيمات والن
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خمتلفة ألهداف داللية معينة. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن التنغيم جزء 
متأصل من كل لغة وأن للتنغيم وظيفة داللية يؤديها. لذا ذهب العلماء إىل أن اللغات 

( تستخدم التنوعات التنغيمية للتفريق intonation languageاإلنسانية هي لغات نغمية )
 بني املعاين.

والتنغيم بوصفه طريقة للتعبري ختتلف أمناطها ارتفاعا واحنفاضا وفقا ألمناط 
الرتكيب واملوقف. وهو يف ذلك يدل على املعاين املعينة يف اجملموعة الكالمية )كلمة  

ع اجلملة  أكانت استفهامية أو تقريرية أو كانت أم مجلة( ومن مث يساعد على حتديد نو 
تعجبية أو سخرية. يتحدد كل هذه األنواع من اجلمل من خالل نوع التنغيم الذي يقرأ 
أو ينطق به اجلملة. فاجلملة )اشرتى أمحد سيارة جديدة باألمس( على سبيل املثال، 

 يلي : تشري إال دالالت خمتلفة عندما تنطق بتنغيمات خمتلفة، كما يتضح مما
 السؤال واإلخبار عن الشراء. .1
 اإلخبار والسؤال عن الشخص الذي اشرتى. .2
 اإلخبار والسؤال عما مت شرائه. .3
 اإلخبار والسؤال عن نوع السيارة اليت مت شرائه. .4
 اإلخبار والسؤال عن الوقت الذي مت فيه شراء السيارة. .5
ارة، أو التعجب من حدوث الشراء، أو املشرتي، أو السيارة، أو صفة السي .6

 وقت الشراء.
اإلنكار والسخرية، الستحالة أو صعوبة حدوث )شراء أمحد سيارة جديدة  .7

 باألمس(.
هذا مع أن اجلدير بالتأكيد أن هذه الدالالت املختلفة لتلك اجلملة ال حتملها 
الكلمات فيها معجميا إمنا هي دالالت تأيت نتيجة التنغيمات املختلفة عند أداء تلك 
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مبعىن أن معىن اجلملة يتغري نوعا وكما بتغري طريقة التنغيم عند أدائها أو اجلملة. 
 .51قراءهتا

 

 خصائص اللغة العربية  .ي
تتصف اللغة العربية خبصائص متتاز هبا على غريها من اللغات، ومن أهم هذه 

 اخلصائص أهنا:
 لغة اإلشتقاق .1

اجلدر الثالثي إن الكلمة يف اللغة العربية تتكون من ثالثة حروف، ومن هذا 
يشتق عدد كبري من الكلمات. وتعد ظاهرة االشتقاق من أهم ما تتميز به اللغة العربية 
وقد دفعت بعض اللغويني إىل القول: "إن هذه اجلذور الشىت، وما ميكن أن يطرأ عليها 
من تغيريات تعز على احلصر، جتعل من العربية إحدى اللغات العظمى يف العامل أمجع، 

هذا فهي جديرة بأن تعلم، إهنا حبق إحدى اللغات الكالسيكية العظمى ومن أجل 
    .52وتقف جبدارة على نفس مستوى كل من اليونانية والسنسكريتية

 لغة اإلعراب .2
إن ظاهرة اإلعراب حقيقة ال تنفرد هبا اللغة العربية إذ إهنا توجد يف بعض 

فعال واألمساء حيثما وقعت مبعانيها اللغات، إال أهنا يف اللغة العربية تشمل الكثري من األ
من اجلمل والعبارات. بينما اإلعراب يف اللغات األخرى ال يزيد على إحلاق طائفة من 

 .53األمساء واألفعال بعالمات اجلمع واإلفراد، أو عالمات التذكري والتأنيث
 

  

                                                 
 133، ص. علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسينينصر الدين إدريس جوهر،  51
، )جامعة أم القرى: معهد األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية للناتقني بغريهارشدي أمحد طعيمة، 52

 18م(، ص. 1982اللغة العربية، مكة املكرمة، 
  19م(، ص. 1983، )دار املعارف: القاهرة، التوجيه يف تدريس اللغة العربيةى السمان، حممود عل53
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 لغة الصيغ .3
ضوئه ميكن إن بناء الصيغ أساس توليد املفردات يف اللغة العربية إذ إن يف 

تشكيل صيغ كثرية من أصل واحد. فاألصل "فعل" على سبيل املثال تتولد منه صيغ 
استفعل ...  -افعلّ  -افتعل -انفعل -تفاعل -تفعل -أفعل -فاعل -عديدة مثل: فّعل

إخل. وبناء الصيغ بالتايل أساس توليد املعاين حبيث تنسب إىل صيغة واحدة معاين 
"استفعل" معاين الطلب كاستخرج، والصريورة   متعددة، كأن تنسب إىل صيغة

كاستحجر، واعتقاد الشيئ على صفة ما كاستصغر، واملطاوعة كاستقام، واالختاذ  
 .54كاستشعر، وحكاية الشيئ كاسرتجع، وقوة العيب كاستهرت، واالستحقاق كاستحصد

 

 خصائص اللغة اإلندونيسية .ك
 ومن أهم خصائص اللغة اإلندونيسية كما يلي:

 الصويت النظام .1
 يف اللغة اإلندونيسية ,واحد وثالثون صوتا موزعة على النحو التايل: .أ

 .ai,au,oi ويوجد يف اللغة اإلندونيسية ثالثة أنواع من الصوائت املركبة وهي:  .ب
 ج. وهبا أحد عشر شكال من مقاطع صوتية.

د. جيوز يف اللغة اإلندونيسية أن تبدأ الكلمة بساكن، وأن تنتهي مبتحرك عكس 
 لعربية.ا

 ه . وجيوز فيها كذلك تتابع صوتني صامتني أو ثالثة صوامت يف الكلمة الواحدة.
   و. ال يوجد الصوت املمدود يف اللغة اإلندونيسية.

 النظام الصريف .2
تعد اللغة اإلندونيسية من اللغات اإللصاقية، إذ ختضع لنظام السوابق واللواحق  .أ

لغة عددا كبريا من السوابق واللواحق، يف توليد الكلمات املشتقة، وتعرف هذه ال
                                                 

)مكتبة الرتبية  ،2وقائق ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، جزء ، من خصائص العربية متام حسن،54
 32م(، ص. 1985العريب لدول اخلليج، 
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اخل، فبإضافة هذه السوابق واللواحق إىل أصل  pem, mem, an, lahمثل: 
: وهو مصدر مبعىن القراءة، فقالوا يف اسم  "baca"االشتقاق تتولد كلمات. مثل 

، ويف "bacalah"، ويف األمر "bacaan"، ويف اسم املفعول "pembaca"الفاعل 
، ويف املستقبل "sedang membaca"، ويف املضارع "sudah membaca"املاضي 

"akan membaca". 
ويوجد يف اإلندونيسية، من حيث عدد االسم اإلفراد واجلمع فقط، واليوجد   .ب

 قبل املعدود، مثل: "dua"فيها املثىن، ويتوصل إىل هذا األخري باستعمال العدد 
 املثىن   املفرد 
Buku )كتاب(   dua buku بان()كتا 

 وجيمع االسم فيها إما باستعمال السوابق، وإما بتكرار االسم، مثل:
 اجلمع بتكرار اإلسم   اجلمع بالسابقة    املفرد

Rumah  )بيت(  beberapa rumah أو  rumah-rumah )بيوت( 
  .55ج. اليوجد يف اإلندونيسية نظام تتميز فيه الكلمات من حيث التذكري والتأنيث

 د. التتغري صيغة الصفة يف اإلندونيسية بتغري عدد املوصوف، فصيغتها ثابتة، مثل: 
 /siswa ulet/طالب جمتهد 

 /dua siswa ulet/طالبان جمتهدان 
 /siswa-siswa ulet/طلبة جمتهدون. 

ه . اليوجد يف اإلندونيسية إال الضمري البارز، أما املسترت فهو منعدم. وينقسم 
يف اإلندونيسية إىل قسمني: مها منفصل ومتصل. فالضمري البارز الضمري البارز 

 املنفصل هو كما يلي:
/saya/ )أنا )لالحرتام   /kami/ حنن 

                                                 
، رسالة لنيل الدكتوراه يف اللغة اللغة اإلندونيسية )دراسة معجمية( اللغة العربية وتأثريها يفتوركيس لوبيس، 55

  53، ص. 2001العربية وآداهبا، 
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/aku )أنا )عام    /kita/ حنن 
/engkau  َأمتِ -أنت   /kamu/ أننت-أنتم 

/dia هي  -هو        /mereka/ هن-هم 
 والضمري البارز املتصل هو كما يلي:

/saya/ )حدثين، مين )لالحرتام /kami/ حدثنا، منا 
/ku/  )حدثين، مين )عام  /kita/ حدثنا، منا 

/kau/ حدثك، منك  /kamu/ حدثكم، حدثكن، منكم ومنكن 
nya// حدثه، حدثها، منه ومنها mereka// 56حدثهم، حدثهن، منهم ومنهن 

عد. وينقسم و. ينقسم الفعل يف اإلندونيسية من حيث نوعه إىل متعد والزم ومسا
من حيث زمنه إىل ماض ومضارع وأمر، ويتصرف يف األزمنة املاضية واحلالية 

 واملستقبلية باستعمال السوابق، مثل:
/Ahmad sudah pergi/   ذهب أمحد 

 ذهب ماض أمحد 
/Ahmad sedang pergi/   يذهب أمحد اآلن 

 يذهب حال أمحد
/Ahmad akan pergi/   سيذهب أمحد 

 أمحديذهب مستقبل 
ز. التتغري صيغة الفعل يف اإلندونيسية بسبب تأنيث الفاعل، كما التتغري  بسبب 

 تعدد الفاعل. أمثلة:
/Ahmad menulis pelajaran/ يكتب أمحد الدرس 

/Fatimah menulis pelajaran/ تكتب فاطمة الدرس 

                                                 
، رسالة لنيل الدكتوراه يف اللغة اللغة العربية وتأثريها يف اللغة اإلندونيسية )دراسة معجمية(توركيس لوبيس، 56

 54ص. ، 2001العربية وآداهبا، 
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/Ahmad dan Fatimah menulis pelajaran/ أمحد وفاطمة يكتبان الدرس 
siswa itu menulis pelajaran/-siswa/ 57الطلبة يكتبون الدرس.  

.   

 النظام الرتكييب .3
القاعدة  الثابتة يف تركيب اجلملة الفعلية يف اإلندونيسية أن يسبق الفاعل الفعل،  .أ

 مث يأيت املفعول بعدمها. واليصح أن يتقدم الفعل أو املفعول على الفاعل.
ىف تركيب اجلملة اإلمسية التستعمل اللغة اإلندونيسية لفظا يربط بني املبتدأ   .ب

 واخلرب، بل يأيت املبتدأ متلوا باخلرب.
ج. يتم الرتكيب اإلضايف يف اإلندونيسية بوضع املضاف وبعده املضاف إليه، 

 وليست هناك زيادة بينهما، مثل:
/buku Ahmad/  كتاب أمحد   /rumah ali/ بيت علي 

د. تأيت الصفة يف اإلندونيسية بعد املوصوف. ويف الغالب التكون هناك زيادة 
 ، مثل:"yang"بينهما، إال أنه أحيانا تزاد بني الصفة واملوصوف كلمة 

/tulisan bagus/ خط مجيل  
tulisan yang bagus// 58خط مجيل. 

 ه. يايت الظرف بعد الفعل يف اجلملة، وكذلك احلال، مثل:
/Ia membaca buku kemaren di dalam pustaka/ هو قرأ الكتاب أمس داخل اخلزانة 

/Ia berjalan cepat/ هو ميشي مسرعا 
 ثالثة أشخاص. /tiga orang/ ويف العدد واملعدود يأيت العدد أوال ويليه املعدود، مثل:

 و. تقع أداة النفي قبل الفعل يف اجلملة، مثل: 

                                                 
، رسالة لنيل الدكتوراه يف اللغة ة وتأثريها يف اللغة اإلندونيسية )دراسة معجمية(اللغة العربيتوركيس لوبيس، 57

 53، ص. 2001العربية وآداهبا، 

، رسالة لنيل الدكتوراه يف اللغة اللغة العربية وتأثريها يف اللغة اإلندونيسية )دراسة معجمية(توركيس لوبيس، 58
 56، ص. 2001العربية وآداهبا، 
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Ahmad belum sampai// 59ملا يصل أمحد. 
 

  التداخل اللغوي .ل
من أهم أوجه اخلالف بني اكتساب اللغة األوىل و تعلم اللغة الثانية ما نسميه 
بالتداخل اللغوي. إن الطفل وهو يكتسب لغته األوىل إمنا يكتسبها دون تصور ألمناط 
لغوية سابقة عليها ودون علم برتاكيب معينة تتداخل مع ما يتعلمه ألول مرة من 

شيء حيرم منه متعلم اللغة الثانية. إنه يتعلمها يف الوقت الذي يكون قد تراكيب. وهذا 
رسخت يف ذهنه للغة أمناط و تراكيب تكونت لديه عادات يف ممارستها، و ال شك أن 
هذا كله خيلق من املشكالت اللغوية ما يتفاوت بني دارس و آخر و بني لغة وأخرى. 

اخالت اللغوية. وهي مما ال يعوق اكتساب وهذا املشكالت اللغوية هي ما نسميه بالتد
 اللغة األوىل يف الوقت الذي تعوق فيه تعلم اللغة الثانية.

من أجل هذا كله نالحظ أن اكتساب اللغة األوىل عملية تتم يف وقت أقصر 
 .60وبطريقة أيسر، و بشكل أعمق وأدق من تعلم اللغة الثانية

.  
 61يةالتداخل بين األصوات العربية واإلندونيس .م

عندما ينطق اإلندونيسي بصوت عريب ال مقابل له يف لغته مييل إىل أن ينطق به  
كما ينطق بصوت لغته. واألمر ذاته حيدث عندما العريب بصوت إندونيسي ال مقابل له 
يف لغته مييل إىل النطق به كما ينطق بصوت لغته. حيدث يف مثل هذه احلالة ما يسمى 

(. ومبا أن بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية interferensi bunyiبالتدخل الصويت )
حيدث بينهما أشكال متباينة من  –كما سبق عرضها  –اختالفات صوتية كثرية 

                                                 
 57، ص. اللغة العربية وتأثريها يف اللغة اإلندونيسية )دراسة معجمية(توركيس لوبيس، 59
املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني علي أمحد مدكور و رشدي أمحد طعيمة و إميان أمحد هريدي، 60

 340(، ص. 2010، )القاهرة: دار الفكر العريب، بلغات أخرى
 194-186ص.  لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسيني،علم األصوات  نصر الدين إدريس جوهر،61



51 
 

 
 

التداخل الصويت، سواء كان ذلك تدخل األصوات اإلندونيسية يف األصوات العربية أو 
 ما يستعرض يف السطور التالية:تدخل األصوات العربية يف األصوات اإلندونيسية، ك

 تدخل األصوات اإلندونيسية يف األصوات العربية .1
 اللثوية، كما يف الكلمات اآلتية:/sنطق الثاء/ث/بني األسنانية مثل/ .أ

 البيان النطق الكلمة الرقم

صوت الثاء/ث/ال يوجد يف اللغة  Hadis حديث .1
اإلندونيسية. فعندما ينطق به 

اليت قريبة  /sاإلندونيسي حوله إىل /
 منه أو شبيهة به.

 Waris وارث .2

 

الذلقية اللثوية، املرققة، كما /sاملطبق، مثل/ –نطق الصاد/ص/الذلقية اللثوية  .ب
 يف الكلمات اآلتية:

 البيان النطق الكلمة الرقم

 Sedekah صدقة .1

الصاد العربية/ص/ ال مقابل هلا يف 
األصوات اإلندونيسية مما جيعل الناطق 

اإلندونيسي حيوهلا إىل صوت آخر 
 ./sقريب منها وأسهل منها نطقا وهو/

 Hasil حصيل .2

 Musibah مصيبة .3

 Nasib نصيب .4

 Sifat صفة .5

 Sabar صرب .6
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 Kisah قصة .7
 

الطرفية اللثوية، كما يف الكلمات /syنطق الشني/ش/الطرفية الغارية مثل/ .ج
 اآلتية:

 البيان النطق الكلمة الرقم

 Setan شيطان .1
الشني العربية /ش/ ال مقابل هلا يف 

األصوات اإلندونيسية مما جيعل الناطق 
اإلندونيسي حيوهلا إىل أصوات آخرى 

 قريبة منها وأسهل منها نطقا مثل /
sy  وs/. 

 Syarat شرط .2

 Syirik شرك .3

اللثوية، كما يف الكلمات  –الذلقية /zنطق الذال/ذ/بني األسنانية مثل/ .د
 اآلتية:

 البيان النطق الكلمة الرقم

الذال العربية/ذ/ال مقابل هلا يف  Izin إذن .1
األصوات اإلندونيسية مما جيعل الناطق 

اإلندونيسي حيوهلا إىل صوت آخر 
قريب منها وأسهل منها نطقا 

zوهو/ /.  

 Muazin مؤذن .2

 Zulhijjah ذواحلجة .3

 Zikir ذكر .4
 

 املرققة كما يف الكلمات اآلتية:/tنطق الطاء/ط/املطبقة مثل/ .ه
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 البيان النطق الكلمة الرقم

 Sultan سلطان .1

الطاء العربية /ط/ال مقابل هلا يف 
األصوات اإلندونيسية مما جيعل الناطق 

اإلندونيسي حيوهلا إىل صوت آخر 
قريب منها وأسهل منها نطقا وهو 

/t / .  

 Taat طاعة .2

 Kertas قرطاس .3

 Kutub قطب .4

 Fitrah فطرة .5
 

 الطبقية كما يف الكلمات اآلتية:/kنطق القاف/ق/اللهوية مثل/ .و

 البيان النطق الكلمة الرقم

 Kertas قرطاس .1

القاف العربية/ق/ال مقابل هلا يف 
األصوات اإلندونيسية مما جيعل الناطق 

اإلندونيسي حيوهلا إىل صوت آخر 
قريب منها وأسهل منها نطقا وهو 

/k/. 

 Kubur قرب .2

 Kiblat قبلة .3

 Kiamat قيامة .4

 Kisah قصة .5

 Kutub قطب .6

 Makbul مقبول .7

 Khalik خالق .8
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 Makhluk خملوق .9
 

احلنجرية االنفجارية، كما /a-i-uنطق العني/ع/احللقية االحتكاكية مثل/ .ز
 يف الكلمات اآلتية:

 البيان النطق الكلمة الرقم

 Ilmu علم .1

العني العربية/ع/ال مقابل هلا يف 
األصوات اإلندونيسية مما جيعل الناطق 

اإلندونيسي حيوهلا إىل أصوات آخر 
قريبة منها وأسهل منها نطقا وهي 

/a-i-u/. 

 Alim عليم .2

 Ulama علماء .3

 Alam عامل .4

 Arab عرب .5

 Ibadah عبادة .6

 Ibarat عبارة .7

 Umur عمر .8

 Umum عموم .9
 

نطق الصامتني العربيني مثل الصوامت املركة يف اللغة اإلندونيسية، كما يف  .ح
 املثال اآليت:

 البيان النطق الكلمة الرقم
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هذه الكلمات مقطعها على منط  ْساَلُم عليكم السالم عليكم .1
( ولكن تنطق cvح(( )-))ص

( ccvح" )-ص-"صعلى منط 
الذي هو شائع يف اللغة 

اإلندونيسية وال يوجد يف اللغة 
 العربية.

 ْصرَاَط الذي ِصرَاط الذي .2

 حلَْْمد هلل احلمد هلل .3

 ْستَ ْغفر اهلل َاْستغفر اهلل .4

 ْسْبَحان اهلل ُسْبحان اهلل .5
 

 تدخل األصوات العربية يف اإلندونيسية .2
ليس هلا مقابل يف  –كما سبق عرضه  –بعض األصوات اإلندونيسية 

العربية، فيصعب على العرب النطق هبا ومييل إىل حتويلها إىل أصوات عربية قريبة 
منها أو شبيهة هبا، فحدثت عند ذلك أشكال خمتلفة من التدخل الصويت، كما 

 يف اجلداول التالية:
 اآلتية:كما يف الكلمات /iكسرًة//eنطق الصوت/ .أ

 البيان النطق الكلمة الرقم

1. Begitu Bigitu 
عندما ينطق العرب هبذه الكلمات 

 /eيف//iتتدخل الكسرة العربية/
ال /eاإلندونيسية. ذلك ألن الصائت/

يوجد يف اللغة العربية فحوله إىل 
 ./iصائت قريب منه وهو الكسرة /

2. Belajar Bilajar 

3. Lebih Libih 

4. Lemari Limari 

5. Kecil Kicil 
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6. Belum Bilum 

7. Berani Birani 

8. Sendiri Sindiri 
 

 كما يف الكلمات اآلتية:/aفتحًة//eنطق الصوت/ .ب

 البيان النطق الكلمة الرقم

1. Berkata Barkata  عندما ينطق العرب هبذه الكلمات
 /eيف//aتتدخل الفتحة العربية/

ال /eالصائت/اإلندونيسية. ذلك ألن 
يوجد يف اللغة العربية فحوله إىل 

 ./aصائت قريب منه وهو الفتحة /

2. Bersama Barsama 

3. Termasuk Tarmasuk 

 

 كما يف الكلمات اآلتية:/uضمًة//eنطق الصوت/ .ج

 البيان النطق الكلمة الرقم

1. Keluar Kuluar  عند نطق العرب هبذه الكلمات
 /eيف//uتتدخل الضمة العربية/

 Semua Sumua .2 اإلندونيسي. 

 

 كما يف الكلمات اآلتية:/bباًء//pنطق الصوت/ .د

 البيان النطق الكلمة الرقم
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1. Para Bara  عند نطق هذه الكلمات تتدخل الباء
/b//يف صوتp//ألن صوت .p/ ال

هي األقرب  /bيوجد يف العربية والباء/
 منه واألكثر تشاهبا به. 

2. Pedoman baduman  

 

 كما يف الكلمات اآلتية:  /nنوناً//ngنطق الصوت/ .ه

 البيان النطق الكلمة الرقم

1. Yang Yan / الصوت املزدوجng/  ال يوجد يف
اللغة العربية فيميل العرب عند النطق 

به إىل أقرب صوت منه وهو 
 . /nالنون/

2. Kurang Kuran 

3. Saking Sakin 
 

كما يف الكلمة   ،/yوالياء/ /nصوتني: النون//nyنطق الصوت الواحد/ .و
 اآلتية:

 البيان النطق الكلمة الرقم

1. Bertanya bertan+ya 

ال يوجد  /nyالصوت املركب مثل /
يف العربية فيميل العرب إىل النطق به  

( بدال من صوت y+nكصوتني )
 واحد.

الكلمة ، كما يف /gوالغني/ /nصوتني: النون/ /ngنطق الصوت الواحد/ .ز
 اآلتية:
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 البيان النطق الكلمة الرقم

1. sungguh  sun+guh 

ال يوجد  /ngالصوت املركب مثل /
يف العربية فيميل العرب إىل النطق به  

( بدال من صوت g+nكصوتني )
 واحد.

 

 ، كما يف الكلمة اآلتية:/uضمًة//oنطق الصوت/ .ح

 البيان النطق الكلمة الرقم

1. bodoh  buduh  
ال يوجد يف العربية  /oالصائت/

فيميل الناطق بالعربية إىل نطقه ضمة 
/u/. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 ومنهجه مدخل البحث .أ

استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي ألن البيانات اليت حيتاجها 
اليت مجعها الباحث بصورة الباحث بشكل الكلمات ليس بشكل األرقام. والبيانات 

 الكلمات.
وأما منهج البحث الذي استخدمه الباحث منهج وصفي حتليلي. واستخدم 
الباحث هذا املنهج كما أنه يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما يوجد يف الواقع 
ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا. ويف هذا البحث سيعرب الباحث 

أشكال التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية لدى ظواهر 
الطالب مبعهد الرياض فاملبانج وأسباب وقوع التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء 
الصويت للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج تعبريا كيفيا مث حتليلها وإعطاء 

 التدخل الصويت.احللول ملشكالت ذلك 
 

 ثحاالبحضور  .ب
أمهية حضور الباحث يف البحث الكيفي هي كأداة البحث وجامع البيانات. 
والباحث كاألداة يف هذا البحث يفيد لرتكيز البحث، واختيار املخرب )أي مصادر 
البيانات( وجلمع البيانات وحتليلها وتفسريها حىت تضع النتيجة استنادا على حتليلها. 

حث يف ميدان البحث هي كجامع املعلومات والبيانات اليت حيتاجها وحضور البا
أشكال التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية  الباحث لتعريف

لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج ولتعريف أسباب وقوع ذلك التدخل الصويت حىت 
 التدخل الصويت.يستطيع الباحث أن يعطي احللول ملشكالت ذلك 
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 البياناتمصادر  .ج
مصادر البيانات هلذا البحث فتنقسم اىل نوعني : املصدر الرئيسي واملصدر  أما

 الثانوي. أما املصدر الرئيسي فكما يلي :

لصويت للغة التدخل ا أشكالألخذ بيانات الطالب مبعهد الرياض فاملبانج  .1
 .و أسباب وقوعها للغة العربيةاإلندونيسية يف األداء الصويت 

ألخذ بيانات أسباب وقوع املدرسون لتعليم اللغة العربية مبعهد الرياض فاملبانج  .2
الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية و كاملخرب  التدخل

 .وإعطاء اإلرشادات حلّل املشكالت

 .مدير املعهد مبعهد الرياض فاملبانج ألخذ بيانات عن أحوال املعهد .3

كتاب املراجع املستخدم يف دليل وتوجيه وأما املصدر الثانوي فهو الوثائق، مثل  
والكراسات  احملادثة واحملاورة باللغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج

والرسائل وغري ذلك اليت تتعلق بالتدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت 
 للغة العربية.

[ 

 ع البياناتأساليب جم .د
 :أساليب مجع البيانات يف هذا البحث هي كما يلي 

  املالحظة .1

اهلدف من املالحظة هي ملعرفة حاالت ميدان البحث، النشاطات الواقعة فيها 
واألفراد املتورطني يف تلك النشاطات والعالقة بني احلاالت والنشاط واألفراد املوجودة يف 

 . 62ميدان البحث

                                                 
62Ag. Bambang Setiadi, Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing, ( Yogyakarta : Graha 

Ilmu, 2006), Hlm. 239                                                                                                                   
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املراقبة باملباشرة إىل موضوع البحث لنظر من القريب عن واملالحظة هي عملية 
األفعال املستعملة، إذا موضوع البحث بصفة السلوك البشري والتصرُّف والعمل 
االنساين، والظواهر الطبيعية كاألحداث يف حوهلا، وعملية العمل، واستخدام اجمليب 

 . 63الصغري

بل لعلها من ادق  ،املعلومات وظة وسيلة من وسائل مجع البيانات أتعترب املالح
. هناك نوعان أساسيان من املالحظة، مها: املالحظة باملشاركة 64وسائل البحث

واملالحظة عن بُعٍد. املالحظة املشاركة هي املالحظة الىت تقوم فيها الباحث بدور اجيايب  
اد العينة الىت تنوى مالحظتها، ويعيش معهم حياهتم يأكل مايأكلون كواحد من افر 

الحظة عن بعد هي ر ىف نفس الظروف الىت ميرون هبا. واملعملون وميعمل كما يوي
راد او اجلماعة الىت تنوى قوم فيها الباحث بدور املراقبة من حني آلخر لالفاملالحظة الىت ي

نخرط ىف حياة هذه اجلماعة كما هي للحال ىف املالحظة دراسته دون حاجة أن ي
 . 65املشاركة

الحظة املباشرة لنيل البيانات علمي يستخدم الباحث وسيلة املويف هذا البحث ال
 تية :اآل

 أحوال بيئة معهد الرياض فاملبانج. (1

أحوال الطالب مبعهد الرياض فاملبانج، خاصة عندما يتكلمون ويتحدثون باللغة  (2
لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت التدخل ا أشكالالعربية ألخذ بيانات 

لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت التدخل او لرتتيب أشكال  .للغة العربية
استخدم الباحث مراحل دراسة األخطاء اليت متر بثالث مراحل هي:  للغة العربية

 التعريف، والتوصيف، والتفسري.

                                                 
63Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 30. 

  77 ، ص.مناهج البحث ثمان،أمحد ع3
 83-82 ، ص.البحث مناهج عريفج،4
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 النشاطات التعليمية مبعهد الرياض فاملبانج. (3
 

 املقابلة .2
ظيم األحداث عن األفراد، والوقائع، املقابلة هي احملادثة اليت هتدف لنيل تن

والنشاطات، والدوافع، والعاطفية واإلعرتاف وغريها من األحداث والتجربة املاضية اليت 
 .66يرجى وقوعها يف املستقبل لتطوير البيانات املوجودة من قبل

 ومها : ،وميكن تصنيف املقابلة من حيث طبيعة األسئلة اىل نوعني

وحتتوي على اسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق وحمددة املقابلة املقننة :  (1
 اإلجابة.

املقابلة غري املقننة : ويتصف هذا النوع من املقابلة باملرونة واحلرية اليت تتيح  (2
 .67للمفحوث التعبري عن نفسه بصورة تلقائية، وهي أشبه باإلستبيان املفتوح

نات املتعلقة بوجود ومن ذلك النوعني فيقابل الباحث يف هذا البحث لنيل البيا
مبعهد  األداء الصويت للغة العربية لدى الطالبللغة اإلندونيسية يف الصويت تدخل ال

الصويت  تدخلال الباحث املقابلة لتحصيل بيانات أشكال ستخدموي الرياض فاملبانج.
الطالب مبعهد الرياض فاملبانج للغة العربية لدى األداء الصويت  للغة اإلندونيسية يف

 وهم : ،البحثهبذا األشخاص الذين هلم عالقة قوية اب وقوعها، واملقابلة مع وأسب
الصويت للغة  التدخل أشكالألخذ بيانات الطالب، جتري املقابالت  (1

للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج اإلندونيسية يف األداء الصويت 
 وأسباب وقوعها.

                                                 
66Syamsudin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung : 
Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 94  

 76ص.  ،مناهج البحث ثمان،أمحد ع 6
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عن أسباب  ألخذ بياناتاملدرسون لتعليم اللغة العربية، جتري املقابالت معهم  (2
للغة العربية لدى الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت  التدخلوقوع 

 وعما يتعلق هلذا البحث. الطالب مبعهد الرياض فاملبانج
تأسيس  مدير معهد الرياض فاملبانج، املقابالت جتري عن حملة موجزة وتاريخ (3

 .معهد الرياض فاملبانج
 

 الوثائق .3

بالتدخل  يأخذ الباحث الوثائق ويستخدمها لتكملة البيانات احملتاجة اليت تتعلق
للغة العربية مبعهد الرياض فاملبانج، منها كتاب لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت ا

ألخذ بيانات اللغة العربية لدى الطالب ب اجع املستخدم يف دليل وتوجيه احملاورةاملر 
للغة العربية، حينما وبعد الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت  التدخل أشكال

استماع نطق بعض الطالب مبعهد الرياض فاملبانج يف احملاورة باللغة العربية على أساس  
، فيستخدم الباحث هذا  كتاب املراجع املستخدم يف دليلهم وتوجيه حمادثة باللغة العربية

 أشكالألخذ بيانات كتاب املراجع كالوثائق ألن يناسب و حيلل نطق الطالب، 
يستخدم الباحث للغة العربية. وايضا لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت التدخل ا

 هذا األسلوب لنيل البيانات اآلتية :
 ملبانج.  عدد املدرسني لتعليم اللغة العربية مبعهد الرياض فا (1

 عدد الطالب مبعهد الرياض فاملبانج. (2
.    

 تحليل البيانات .ه
ب حتليل البيانات الذي يستخدمه الباحث هلذا البحث هو أسلوب حتليل أسلو 

 ، واخلطوات كما يلي:68(Miles and Huberman)البيانات من ميلس وهوبريمان 

                                                 
68 Miles, B. Matthew & A.Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (terjemahan), (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 1992), P.16-19 
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 (Data Reduction)تصنيف البيانات  (1
التصنيف مبعىن التلخيص، أي اختيار األشياء األساسية، وتركيز إىل األشياء 
املهمة، وإدراك موضوعها وأسلوهبا وحذف ما ال يفيد. ولذلك البيانات املخفضة 
ستعطي الوصف األوضح. وبنسبة هلذا البحث، هبذه اخلطوة يقوم الباحث بتحليل 

للغة العربية لدى الطالب اء الصويت األدالتدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف  أشكال
مبعهد الرياض فاملبانج وحتليل أسباب وقوعها، مث إعطاء احللول ملشكالت ذلك التدخل 

للغة لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت التدخل ا أشكالوأما لتحليل  الصويت.
يل األخطاء. العربية لدى الطلبة مبعهد الرياض فاملبانج، يستخدم الباحث طريقة حتل

 وخطواهتا كما يلي:
 .األداء الصويت للغة العربية لدى الطالبكل األخطاء من أن جيمع الباحث   .أ

من كل األخطاء، يقوم الباحث بتحليل األشكال من األخطاء، ويقوم   .ب
 نظمة نطق اللغة العربية الصحيحة.الباحث بتحليلها باستخدام أ

قارنة بني أشكال الباحث مب وبعد أن يعني الباحث أشكال األخطاء، يقوم .ج
الطالب وأنظمة نطق اللغة  األخطاء يف األداء الصويت للغة العربية لدى

 اإلندونيسية.
األداء الصويت للغة إذا وجد الباحث متخالفة ومتشاهبة بني شكل األخطاء يف  .د

الطالب وأنظمة نطق اللغة اإلندونيسية فذلك األخطأ من  العربية لدى
للغة العربية، وجيعل األداء الصويت التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف 

 الباحث ذلك شكل األخطاء شكل التدخل الصويت.
األداء وبعدها، أن يقوم الباحث بتصنيف التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف  .ه

 حيث شكل األخطأ أو شكل التدخل الصويت. من الصويت للغة العربية 
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 (Data Display)عرض البيانات  (2
بعد تصنيف البيانات، فيعرض الباحث البيانات. ويف هذه اخلطوة يعرض 

اليت األداء الصويت للغة العربية التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف  أشكالالباحث 
ألخطأ عن التدخل الصويت، كالم الطالب وتصنيفها حسب شكل ا  منوجدها الباحث 

ويعرض الباحث أسباب وقوع ذلك التدخل الصويت، ويعرض الباحث حلول مشكالت 
 ذلك التدخل الصويت. 

 (Conclusion Drawing)االستنتاج  (3
تدخل ال أشكالبيانات استنتاج. بعد أن حيلل الباحث اخلطوة الثالثة يف حتليل   

الطالب وأسباب وقوع ذلك   للغة العربية لدىاألداء الصويتللغة اإلندونيسية يف الصويت 
وتعرضها، فيستنتج الباحث استنادا على ذلك التحليل. االستنتاج األول  صويتالتدخل ال

املقدم هو مؤقت، وسيتغري مادام يوجد دليل قوي الذي يدافع عند مجع البيانات التالية. 
 إال، فاالستنتاج املقدم هو االستنتاج النهائي.

 

  البياناتفحص صدق  .و
عملية أما إىل عملية فحص صحتها، و  لنيل البيانات الصحيحة، حيتاج الباحث 

يعين  والتثليث باستخدام تقنيات التثليث، ا البحثالتحقق من صحة البيانات يف هذ
تقنيات الفحص واستخدام شيء آخر خارج هذه البيانات لغرض فحص أو جزئيا 

  ادر أخرى.بيانات مقارنة للبيانات الواردة من مص

لحصول ل ةختلفاملتقنيات مجع البيانات  الباحث يستخدم مبعىن التثليث، اتتقني 
 والوثائق التشاركية واملقابلة الحظةمن نفس املصدر. واستخدم الباحث امل بياناتالعلى 

 .69معنيلنفس مصادر البيانات يف وقت 

                                                 
69Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Alfabeta: Bandung, 2014), hlm. 

241. 
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 الرابع الفصل
 وتحليلها ومناقشتها بياناتعرض ال

 
 معهد الرياض فالمبانجعن  لمحة .أ

 تاريخ نشأته .1

الرتبية والدعوة واإلجتماعية. الرّياض هو مؤسس الذي يتحّرك يف معهد 
و افتتح هذا املعهد  ي،املرحوم احلبيب عبد الّرمحن بن عبد اهلل احلبشومؤسسه 

من أبريل  04ه أو يف التاريخ  1393يف يوم اجلمعة من ربيع األول بالرمسي 
ي هذا املعهد "الرّياض"،  مأخوذ من حديث رسول اهلل )ص(، قال . مسم 1973

عليه الصالة و السالم: إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا ؟ قيل: وما رياض اجلنة 
 70.ر ويف رواية جمالس العلميارسول اهلل؟ قال: حلق الذك

و الثاين فاملبانج. يف أول سربنج أول 59أولو منرة  13يقع هذا املعهد يف 
 األستاذ أمحد بن عبد اهلل احلبشي عي إىل اهللاملعهد حتت رياسة الدّ اهذا  تأسيس

ستاذ احلاج علوي أو عندما توفيه. وبعد وفاته يستمّر رياسته باأل 1994حىت السنة 
، مث يستمر باألستاذ احلاج حممد بن عبد اهلل 1999حىت السنة  شي احلببن عبد اهلل

، مث يستمر باألستاذ احلاج حامد عمر احلبشي حىت 2008احلبشي حىت السنة 
أولو فاملبانج فانظر إىل  13ولوضوح البيانات عن مدير معهد الرّياض  71.اآلن

 اجلدول األيت:
 : 1الجدول 

 أولو فالمبانج 13أسماء مدير معهد الّرياض 

                                                 
  2017أبريل  01حسني )رئيس املدرسة( اعبد اهلل باألستاذ مع  قابلةم70
 2017نشرة معهد الرّياض يف السنة 71
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معهد الّرياض ديرأسماء م نمرة  الّسنة 

1994-1973 األستاذ احلاج أمحد بن عبد اهلل احلبشى 1  

1999-1994 األستاذ احلاج علوى بن عبد اهلل احلبشى 2  

2008-1999 األستاذ احلاج حممد بن عبد اهلل احلبشى 3  

حىت األن -2008 األستاذ احلاج حامد عمر احلبشى 4  
 

  سنة تقريبا.جرت عملية التدريس يف هذا املعهد تكاد أربع و أربعني قد
واآلن قد ترقى وتوسع تأسيس هذا املعهد إىل فروعه يف مكان معني بسمطرى 
اجلنوبية لنشر الدعوة اإلسالمية ولتطوير ترقية هذا املعهد، و من فروع هذا املعهد 

أولو فاملبانج، مث معهد الرياض يف تاالنج باتوتو،  13هو معهد الزهراء للبنات يف 
روضة األطفال كالن باالي بايو آسني و مث معهد الرياض حدائق الريان يف فن

 .72اوغريه فاملبانج بداية اهلداية
 73أولو فاملبانج كما يلي: 13أما رئيس املدرسة الدينية يف معهد الرياض 

 : 2الجدول 

 أولو فالمبانج 13أسماء رئيس المدرسة الدينية بمعهد الّرياض 

الدينية مدرسةأسماء رئيس ال نمرة  السنة 

أمحد بن عبد اهلل احلبشياألستاذ  1  1973-1994  

                                                 
 2017أبريل  01حسني )رئيس املدرسة( اعبد اهلل ب األستاذ مع قابلةم72
 2017أبريل  01)رئيس املدرسة( حسني اعبد اهلل ب األستاذ مع قابلةم73
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2000-1994 األستاذ حممد بن عبد اهلل احلبشي 2  

حىت اآلن -2000 األستاذ عبد اهلل باحسني 3  
 

 موقع معهد الرياض -
 74كما يلي :  أولو فاملبانج 13 موقع معهد الرّياض

 .اجملتمعومنازل ن من الناحية الغربية حمددة مبساك 1
 كياىي احلاج أزهاري.  الشارعبناحية الشرقية حمددة من ال 2
 للبنات. عهد الّزهراءمبناحية الشمالية حمددة من ال 3
 .اجملتمع مبنازلناحية اجلنوبية حمددة من ال 4

أو عملية  حالة بيئة عملية التعّلم و التعليمأّن  إذا نظرنا من مكان اجلغرايف
وتوصل إليه بالسهل إما بالسيارة أو ة بعيد عن ازدحام املدين التدريس هبذا املعهد

 ركب العام. املأو ب اجلوالة

 معهد الرياضأهداف تأسيس  -
 رؤية املدرسة: الكيفية، و النشّاط، و املستقّل بنفسه، واألخالق الكرمية. 

 رسالة املدرسة:  

 .مستقل بشكل والتوجيه التعلم تنفيذ .1
 تنفيذ مراحل التعليم وقفا بامليزة اخلاصة املدرسة. .2
 تنمية اإلنضباط و األخالق الكرمية. .3
 75والعمل.  التفكري على وقادرة وكفاءة، بة على مستقلة،يتدر  .4

                                                 
 2017أبريل  10، التاريخ ثالثاءيوم اليف  )TUمع معلم توفيق احلبشي )اإلدارة  قابلةاملدرسة و امل ائقوث74
 7201 أبريل 14يف يوم السبت، التاريخ )TUقابلة مع توفيق احلبشى )اإلدارة املدرسة و امل وثيقة 75
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 بمعهد الرياضالهيكل التنظيمي واإلداري  .2
 مبعهد الرياض فاملبانج، كما يلي : واإلداري اهليكل التنظيمي

 :3الجدول 

 الهيكل التنظيمي واإلداري بمعهد الرياض

 الوظيفة مساءاأل الرقم

 مدير املعهد كياهي األستاذ حامد عمر احلبشي 1

 وكيل مدير املعهد  كياهي األستاذ حمسن عبد اهلل احلبشي 2

 رئيس مكتب الرتبية S.Agاألستاذ عبد اهلل باحسني،  3

 سكرتري دكتورندوس أكمل سوريادي 4

 أمني الصندوق األستاذ زين احلبشي 5

 رئيس املدرسة الدينية S.Agاألستاذ عبد اهلل باحسني،  6

رئيس املدرسة الثانوية  S.Agاألستاذ كياكوس ال عمران،  7
 واملدرسة العالية

 قسم املنهج حممد توفيق هداية، املاجستري 8

 قسم الطلبة S.Pdعبد الرشيد،  9

 قسم اإلدارة SE.Iإيروان،  10

 رئيس املكتبة  دكتورندوس حممد نظاري 11
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 رئيس املسكن الرمحناألستاذ حممد فتح  12

 حة هيكل التنظيم يف إدارة املعهداملصادر : لو 
 

  أحوال الوسائل بمعهد الرياض  .3
وكانت الوسائل يف هذا املعهد متنّوعة، ملعرفة حالة املذكورة سيصورها الكاتب  

 كما يلي: 

 :4الجدول 

 أولو فالمبانج 13الوسائل بمعهد الّرياض 

 البيان المجموع أجناس الوسائل نمرة

 جّيدة 1 إدارة املركزيّ  1

 جّيدة 1 إدارة رئيس املدرسة 2

 جيدة 1 إدارة املعّلمني 3

 جّيدة 1 املكتبة 4

 جّيد 1 معمل احلاسب 5

 جّيد 1 معمل اللغة 6

 جّيدة 1 غرفة الصحة/دار الشفاء 7

 جّيد 1 املصّلى 8
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 جّيد 2 مرحاض املعّلم 9

 جّيد 5 مرحاض الطالب 10

 جّيدة 1 القاعة 11

 جّيدة 1 تعاونة املدرسة 12

 جّيد 1 املخزن 13

 جّيدة 1 غرفة الفن 14

 جّيدة 11 غرفة التعليم 15

 جّيدة 1 غرفة كرّة الطاولة 16

 جّيدة 1 غرفة املرافق 17

 جّيدة 1 ملعب كرّة السّلة 18

 جّيدة 1 ملعب كرّة القدم  19

 جّيد 375 املكتب/املقاعد 20

 جّيدة 4 اخلزانة 21

 جّيدة 10 املكتب لإلدارة 22

 جّيدة 15 السبورة 23
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 جّيد 1 رف الكتب  24

 جّيدة  11 الئحة كشف الغياب  25

 جّيدة 1 الئحة بيان تطوير املدرسة 26

 جّيدة 1 الئحة اإلعالن 27

 جّيدة موجودة  وسيلة الرّياضة 28
التاريخ  يف يوم السبت،TU)أولو فاملبانج مع توفيق احلبشى )اإلدارة  13املصدر: وثيقة مدرسة الرّياض الدينية 

 .2017 أبريل 14
 

 ة بمعهد الرياضالتعليمي النشاطات .4
أولو  13كانت نشاطات الطالب يف عملية التعلم و التعليم مبعهد الرّياض 

نشاطات غري رمسية. والنشاطة الرمسية هي فاملبانج تشتمل من نشاطات رمسية و 
نشاطة الطالب يف الساعة الدراسية. وأهنا حتتوي يف وقت النهار، قد تعلم الطالب 
من الساعة الواحدة والنصف هنارا إيل الساعة اخلامسة مساء. وأما النشاطة غري رمسي 

 تبدأ من الساعة السابعة صباحا ايل الساعة إحدى عشر متاما.

يوم أن الساعة املستعملة هي مثان ساعات دراسة إجيابية. و ويف كل   
ساعتان اثنتان لالسرتاحة ولكل درس واحد مخس وأربعني دقيقة يف الصباح. ودرس 
اللغة العربية له أربع حصص ىف األسبوع. ونشاطات التعلم والتعليم يف هذا املعهد كل 

ة هي نشاطة الطالب خارج وقت يوم إال يوم األحد أو يوم العطلة. والنشاطية اخلارجي
 الدراسي منها: اخلط والكشاف و دفاع والفنون وغريها.
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 : 5الجدول 

 أولو فالمبانج 13الّرياض  عهدمالمواد الدراسية ب

 الدراسية المواد نمرة

 الدراسات الدينية أ.

 احملاضرة .1

 اللغة العربية .2

 القراءة .3

 الفقه .4

 العقيدة .5

 اخلط .6

 احلديث .7

 اإلمالء .8

 السرية .9

 األخالق 10

 التجويد 11

 الدراسات العامية ب
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 اللغة اإلندنيسية .1

2. Seni Budaya 

3. MTK 

4. PKN 

5. TIK 

6. Mulok 

7. IPA 

8. IPS 

 الرتبية اجلسمنية، الرياضة و الصحة .9

 اللغة اإلجنليزسة 10
يف يوم السبت، TU)أولو فاملبانج مع توفيق احلبشى )اإلدارة  13املصدر: وثيقة مدرسة الرّياض الدينية 

 .2017 أبريل 14التاريخ 

الدراسية مبعهد الرّياض الدينية  السابق يستنبط الكاتب أن املواد من اجلدول
 املوادة العامية. 10املواد الدينية و  11ن من جيد ألن تتكو 

 

 بمعهد الرياض لتعليم اللغة العربية نمدرسو ال .5
معلما، وأما  23أولو فاملبانج  13وكان عدد املدرسني أو املعّلمني مبعهد الرّياض 

 تربيتهم متنوعة، وترتيبها كما يلي:
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 : 6الجدول 

 أولو فالمبانج 13الّرياض  حالة المعّلمين بمعهد

رقمال لدرسامعلم  خريج الوظيفة األسماء   

حسنياعبد اهلل ب 1  رئيس املدرسة 
اجلامعة حممدية 

 احلديث فاملبانج

معهد رياض اجلنة  نائب الرئيس حممد فتح الرمحن 2
 القرأن، الفقه فاجت جاوى الشرقية

 علي زين العابدين 3
وايل الفصل 
 الثالث العايل

معهد رباط الشاطري 
مين -ترمي  

الفقه، 
 األخالق

اإلسالمية  اجلامعة املعلم أغونج كورنياوان 4
ح فاملبانجا ترادين ف  احملاضرة 

عبد الرمحن  5
معهد دار املصطفى  املعلم احلبشي

 فرائض حضرموت مين

معهد اخلريات باكاسي  املعلم مفتاح اخلري 6
 جاكرتا

العقيدة، 
التجويد، 

 القراءة

 عبد السالم 7
وايل الفصل 

الثاين املتوسط 
 آ

معهد اخلريات باكاس 
 جاكرتا

القرآن، جتويد، 
 القراءة
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 مسلم 8
وايل الفصل 

األول املتوسط 
 آ

معهد اخلريات باكاسي 
 جاكرتا

العربية، قراءة، 
 سرية، إنشاء

حممد سهل  9
 الكاف

وايل الفصل 
األول املتوسط 

 ب

معهد دار اللغة باغيل  
 سرية، العربية جاوى الشرقى

معهد دار املصطفى  املعّلم هاشم شهاب 10
 حضرموت مين

سرية، 
 املصطلح

 املعّلم حممد زاكى مبارك 11
معهد دار املصطفى 

 تتفسري جاللني حضرموت مين

عقيل علي  12
 احلبشي

وايل الفصل 
العربية،  معهد الرّياض فاملبانج الثاين العايل آ

 احلديث

وايل الفصل  فاضل احلبشي 13
 األول العايل آ

معهد رباط الشاطرى 
مين -ترمي  

عقيدة، النحو، 
 مصطالح

 ديديك إهلام 14
وايل الفصل 
الثاين العايل 

 ب

اإلسالمية  اجلامعة
ح فاملبانجا ترادين ف  احملاضرة 

اإلسالمية  اجلامعة املعّلم عبد اهلل 15
ح فاملبانجن فتا رادي  اخلط 
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 شوقى السقاف 16
وايل الفصل 

الثاين املتوسط 
 ب 

معهد رباط احلبيب 
نسامل ترمي مي  العربية، الفقه 

 علوي 17
وايل الفصل 
األول العايل 

 ب
 إمالء، سرية معهد الرّياض فاملبانج

 فريد موالنا 18
وايل الفصل 

الثالث 
 املتوسط آ

معهد دار اللغة 
والدعوة اجلاوى 

 الشرقية
 العربية

 املعّلم نور حامد 19
معهد دار اللغة 
والدعوة اجلاوى 

 الشرقية

 الصرف،

 احلديث

حممد علوى  20
اجلامعة األحقاف  املعّلم احلبشي

 اإلنشاء حضرموت

معهد دار التوحيد  املعّلم شجم الدين 21
ىاجلاوى الوسط  

الصرف، 
 النحو

س حممد فار  22
معهد رباط احلبيب  املعلم العطاس

مين -زين ترمي  
علوم القرأن، 

 أصول الفقه

 حممد حسني 23
وايل الفصل 

الثالث 
معهد دار احلبيب 

 احلديث ماالنج
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يف يوم TU)مع توفيق احلبشى )اإلدارة  أولو فاملبانج 13املصدر: وثيقة مبدرسة الرّياض الدينية 
 2017مايو  14السبت، التاريخ 

أولو فاملبانج  13من اجلدول السابق نفهم أن كل املعلمني مبعهد الرّياض 
خل معّلمني( و منهم من خيرجون من املعهد دا 7خيرجون من املعهد خارج الوطن  ) 

 5معّلما( ومنهم من خيرجون من جامعة داخل و خارج الوطن ) 11الوطن ) 
 معّلما(، لوضوح فانظر إىل اجلدول األيت: 

 : 7الجدول 

 أولو فالمبانج 13الّرياض  عهدلمعّلمين بمخلفية تربية 

 عدد خلفية التربية نمرة

 معّلمني 7 معهد خارج الوطن 1

 معّلما 11 معهد داخل الوطن 2

3 
من جامعة داخل و 

 معّلما 5 خارج الوطن
 

ومبؤسس على اجلدول السابق نفهم أن كل املعّلمني يف هذا املعهد متخرجون من  
املعهد، وهم يعّلمون الدرس مبناسبة على خلفية تربيتهم. وأما معلمني اللغة العربية يف 

للغة العربية. هذا املعهد مناسب خبلفية تربيتهم، وهم متخّرجون من املعهد و شعبة ا
 أولو فاملبانج، كما يلي : 13وأما أحوال معلمي اللغة العربية مبعهد الرياض 

 املتوسط ب 
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 : 8الجدول 

 أولو فالمبانج 13أحوال معّلم اللغة العربية بمعهد الّرياض 

 خريج األسماء نمرة

 معهد اخلريات باكاسي جاكرتا مسلم 1

 الشرقىةمعهد دار اللغة باغيل جاوى  حممد سهل الكاف 2

 معهد الرّياض فاملبانج عقيل علي احلبشي 3

 مين -معهد رباط احلبيب سامل ترمي شوقى السقاف 4

 معهد دار اللغة والدعوة اجلاوى الشرقية فريد موالنا 5
، ثننييف يوم اإلTU))اإلدارة  مع توفيق احلبشي أولو فاملبانج 13الرّياض  عهداملصدر: وثيقة م

 2017 أبريل 16التاريخ 

ومبؤسس على اجلدول السابق نفهم أن كل معّلمني اللغة العربية يف هذه 
املعهد متخّرجون من املعهد يف شعبة اللغة العربية. وهم يعّلمون الّدرس مبناسبة على 
خلفية تربيتهم. وهذا العدد مناسبة بعدد الفصل ومناسب حلصة عملية التعّلم 

 والتعليم.
 

 الطالب بمعهد الرياض .6
م وهم   2017أولو فاملبانج للسنة الدراسية  13عدد الطالب مبعهد الرّياض  وكان

 طالبا، لتوضيح عنها فانظر كما يف اآليت: 299
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 : 9الجدول 

 للمرحلة المتوسطة أولو فالمبانج 13 الّرياض عهدمالطالب ب

 المجموع الكلي الطالب لالفص نمرة

 31 31 األول املتوسط آ 1

 27 27 األول املتوسط ب 2

 33 33 الثاين املتوسط آ  3

 24 24 الثاين املتوسط ب 4

 26 26 الثالث املتوسط آ 5

 22 22 الثالث املتوسط ب 6

 163 163 اجملموع
 

 :10الجدول 

 للمرحلة العالية أولو فالمبانج 13 الّرياض عهدمالطالب ب

 المجموع الكلي الطالب لالفص نمرة

 37 37 األول العايل آ 1

 26 26 األول العايل ب 2
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 16 16 الثاين العايل آ  3

 22 22 الثاين العايل ب 4

 35 35 الثالث العايل 5

 136 136 اجملموع
، إلثننييف يوم ا TU))اإلدارة  مع توفيق احلبشيأولو فاملبانج  13الرّياض  عهداملصدر: وثيقة م

 2017 أبريل 16 التاريخ
 

 عرض البيانات .ب

 

للغة العربية لصوتي للغة اإلندونيسية في األداء الصوتي التدخل ا أشكال .1
 ى الطالب بمعهد الرياض فالمبانجلد

عندما ينطق اإلندونيسي بصوت عريب ال مقابل له يف لغته مييل إىل أن ينطق به  
كما ينطق بصوت لغته. حيدث يف مثل هذه احلالة ما يسمى بالتدخل الصويت 

(interferensi bunyi .) ذلك سيظهر أشكال من التدخل الصويت،  حيدث كمثلو
 لذلك يسمى التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف اللغة العربية.

واملقصود من التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة 
العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج هو نقل الطالب مبعهد الرياض 

 سية من املستوى الصويت إىل اللغة العربية يف الكالم.فاملبانج أنظمة اللغة اإلندوني
من التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف  وملراد من األخطاء الشائعة

هي أشكاهلا يف  األداء الصويت للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج
الطالب  باملالحظة من األداء الصويت لدى وقد قام الباحث، ذلك التدخل

هد الرياض فاملبانج وبتحليل كالمهم عند املكان املعني وعند عملية التدريس مبع
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، كمثل الكتاب املستخدم وكل ما يتعلق من الوثائق لتكملة بيانات هذا البحث
لتوجيه طالب عند تعلم وتدريب يف احملادثة، وهم يستعملون الكتاب احملاورة 

البيانات  حصل الباحثو  لغة العربية.احلديثة باللغة العربية لتوجيههم يف ممارسة بال
 للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية فيها أشكال التدخل الصويت اليت

من كالمهم عند احملاورة واحملادثة باملالحظة  لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج
يف املكان املعني أي: يف  2017أبريل  15حىت  2017فرباير  25من تاريخ 

صلى والفصل عند عملية التدريس ويف املكتبة، والباحث معهم كأداة البحث امل
وجامع البيانات منذ الساعة اخلامسة صباحا حىت الساعة التاسعة ليال يف 

 النشاطات يومياهتم، فوجد هذه البيانات سيعرضها يف التايل :
 اسم الطالب : أزىف حقاين زاهد، و حممد الفاتح .1

 م كليعم السالأزىف : 
 سالم الليكم عالفاتح : و 

 تريد هناك ؟ ذاأزىف : ما
 الفاتح : امرين أيب بشراء النب والسكر

 أزىف : اين أخوك ؟
 ي يف البيت مع أميخالفاتح : ا

 لم ؟عأزىف : هل هو يت
 الفاتح : ال، هو اليزال صغريا

 مره ؟عأزىف : كم 
 الفاتح : عمره سنة كاملة

 أزىف : مباذا تكنسها ؟
 كنسها باملكنسةالفاتح : ت

 اسم الطالب : فرمنشاه، و دماس رفلي  .2
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 ره، ماامسك ياولد ؟ظفرمنشاة : طيب أنا منت
 دماس : امسي دماس، وماامسكم الكرمي ؟

 فرمنشاة : امسي فرمنشاة 
 دماس : اين سيارتكم اآلن ؟

 معجبانب املط عار شفرمنشاة : تركتها يف ال
 دماس : من حيرسها هناك ؟

 السائق هارسحيفرمنشاة : 
 يين ماء مغلىفدماس : منعين الطبيب عنه يك

 فرمنشاة : ها هو ايب قد انتهى من الصالة
 اسم الطالب : ايب الغفاري، و كياكوس فكري .3

 اآلن ؟ خايب : اي تاري
 عبانشخامس من  تاريخكياكوس : اآلن 

 ايب : كم عمرك اآلن ؟
 رون سنةشكياكوس : عمري ع

 ت ؟دايب : اين ول
 ولدت يف فاملبانجكياكوس : 
 ة اآلن ؟عايب : اية سا

 كياكوس : اآلن الساعة العاشرة
 ايب : مىت خرجت من بيتك ؟

 فصكياكوس : خرجت من بييت الساعة السابعة والن
 اسم الطالب : اخوان، و ريان كامل .4

 اخوان : ملاذا هو يسكن هنا ؟
     صغره ذريان : نعم، ايب تبناه من
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 ؟ رع فيهاز ا يذمااخوان : 
 جار الفاكهة كاملوز واملنجا وغريهاشري من اثريان : يزرع فيها ك

 هل هي تريب احليوانات كذلك ؟اخوان : 
 يورطة برتبية الدجاج والعريان : نعم، هلا حظرية كبرية للدجاج ألهنا مول

 اسم الطالب : حممد نور حمي الدين و أديتيا فرياناتا .5
 ؟حمي الدين : هل تكتب على السبورة بالقلم 

 ري شأديتيا : ال، اكتب على السبورة بالطبا
 حمي الدين : مم تصنع املمحاة ؟

 طاطأديتيا : تصنع من امل
 حمي الدين : هل امك تقطع اللحم بالقدوم ؟

   طع اللحم بالسكنيقأديتيا : ال، هي ت
 اسم الطالب : جرء عم ألفيان، و حممد حبيب هداية اهلل .6

 مرٌّ ؟ همعألفيان : ما الذي ط
 هداية : الصرب والدواء

 نبة ؟عألفيان : ما طعم هذه ال
 الهنا مل تنضج بعد ضهداية : طعمها حام

 اسم الطالب : حممد نبيل احلبشي، و راجا تريتا عاملشاة .7
 نبيل : ماذا يعمل األستاذ ؟

 لم التالمذة كل يومعي األستاذراجا : 
 ؟ ظفنبيل : اين يعمل املو 

 اإلدارةراجا : املوظف يعمل يف 
 الطبيب ؟ ملعنبيل : ما 

 راجا : الطبيب يداوي املرضى يف املستشفى
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 طنبيل : هل الغسال يصبغ األثواب ؟ ال، هو يغسلها فق
 اسم الطالب : حممد ريزا اجلزيري، و حممد حافظ .8

 ريزا : وما وظيفة ابيك ؟
 نوية وأما انت فما وظيفتك ؟ثاحافظ : ايب مدرس يف املدرسة ال

 تاجرريزا : انا 
 حافظ : ماذا تبيع ؟

 ريزا : انا ابيع االحذية
 حافظ : وكم مرة سافرت إىل جاكرت كل شهر ؟

 مرات يف الشهر وعلى األقل مرتني ثالثريزا : بعض االحيان 
 اسم الطالب : حممد فائز، و فتح الرمحن  .9

 أبيك ايضا ؟ عفائز : هل اخوتك يتغدون م
 م عفتح الرمحن : ن

 إًذا املصاب مبرض "ماه" جيب ان يأكل يف موعده متاما ؟فائز : 
فتح الرمحن : نعم، واال سيشعر باالمل يف بطنه وهو ايضا ال جيوز ان يأكل فوق 

 رهضعادته ألن ذلك ي
 ؟ ضفائز : هل أبوك يشرب اللنب مع البي

  ر بالتعب او الضعفعفتح الرمحن : نعم، احيانا إذا ش
 ا سافرتا، و ألف معتصماسم الطالب : حممد تري يوك .10

 الفقهيوكا : هذا كتاب 
 فى لعيادة صاحيب املريض هناك شيوكا : سأذهب إىل املست

 معتصم : من هو صاحبك ؟
 لم الدينعيوكا : موسى هو زميلي يف املدرسة وهو اآلن استاذ اوالدي يف 

 ة. انا منتظرك هنا عيوكا : طيب، بسر 
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 الربّ اسم الطالب : ألف هداية، و جنتان يف  .11
 جنتان : ألي شيء جاء اليك ؟

 ر ليأخذ مين البضائعهألف : لشئون التجارة، جاء اىل بييت غالبا كل ش
 دتكمعجنتان : شكرا كثريا على مسا

 فًواعألف : 
 اسم الطالب : نور حممد محداين، و حممد فّواز .12

 محداين : امسح السبورة اوال ! اين الطالسة ؟
 ثاللثيف القسم ا فّواز : استعارها احد االصحاب

 محداين : افتحوا الصفحة اخلامسة
 رضفّواز : حا

 محداين : هل انتم مستعّدون ؟
 دادعفّواز : نعم حنن يف است

 اسم الطالب : فوزا حافظ األمني، و عارف عبد الرمحن .13
 ة بسريرين ألين مع األهل و األوالدففوزا : لو مسحت احب غر 

 رب قليال يا سيديصعارف : ا
 الطالب : حممد راجد، و حممد فوزا وجيايااسم  .14

 ريا على احسانكمثكرا كشراجد : 
 وجيايا : الشكر هلل

 اسم الطالب : إهلام عزمي، و رحيان، و فري سوطيو .15
 ي ؟خإهلام : اين تعلمت يا أ

 رحيان : تعلمت يف هذا املعهد
 نا ؟هإهلام : منذ كم سنة تعلمت 

 واتفري : تعلمت يف هذا املعهد منذ عشر سن
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 إهلام : هل اخوتك يتعلمون هنا أيضا ؟
 هم يتعلمون هنا وبعضهم يتعلمون يف معهد آخرعضفري : نعم، ب

 اسم الطالب : فريا يطنو أديناتا، و معمر كدايف .16
 موجود ؟ الشيخأديناتا : هل 

 معمر : نعم موجود
 خرياأديناتا : جراكم اهلل 

 اسم الطالب : يندي، و امساعيل يوكا فرتاما .17
 تهع: نسيت اين وض يندي

 ين القرطاس يا ولدطامساعيل : اع
 اسم الطالب : حممد عرفان وجيايا، و حممد دسرتيا  .18

 املقلي ! ضعرفان : تفضل، اعطه حبة من البي
 دسرتيا : ماذا تشربون ؟

 وكوبا من الشاي القهوةعرفان : اعطنا فنجانا من 
 اسم الطالب : بايو فرتاما، و امحد ريانشاة  .19

 اذا ملاذا تركت سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلمبايو : 
امحد : يا اخي، ليس كذلك لست اترك سنة الرسول ولكين يف هذا الوقت 

 ت من الزواجفعاطل مل اشتغل وهلذا خ
 اسم الطالب : مهديكي، و امحد شهر القدر .20

 طشهر القدر : مثنها اربعة اآلف روبية فق
 ؟ بمهديكي : وكيف هذا الشرا

 : حممد شريف هداية اهلل، و حممد شرايف  اسم الطالب .21
 وم مبكرا جدا ؟قشريف : ملاذا ت

 ور ؟طشريف : ماذا تفعل قبل الف
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 ة صغرية من اخلبزطعشرايف : قد يكفيين كوب من الشاي وق
 جل ؟علم ؟ ملا تستعشريف : اين تت

 البيتشرايف : يل اعمال كثرية يف 
 اسم الطالب :  حممد أيوب، و حممد فجري .22

: صحيح يا اخي يف الشهر املاضي شاهدت احد األوالد يسقط أثناء  أيوب
 ؟ ضاللعب فانكسرت رجله اليمىن. إذا بأي شيء حنن نرتوّ 

فجري : األحسن ان نرتّوض بالرياضات اخلفيفة اليت ليس فيها ضرر. مثل 
لعب التنس او اللعب بكرة الريشة أو رفع األثقال او القفز فوق احلبل وغري 

 ذلك 
 الطالب : فيكو ديكا فريو، و حممد صايناسم  .23

 هو يتكلم ؟ عفيكو : باّى موضو 
  صاين : سيتكلم يف موضوع أمهية الرتبية اإلسالمية يف هذا العصر

 اسم الطالب : إيلغو ديل فريو، و حممد سيد عزيز .24
 سنة 15 الوقتسيد : وعمري يف ذلك 

 اليهإيلغو : رخصة يا أخي انا اذهب 
 فاريندا، و ماهنديرااسم الطالب : حايف  .25

 عماهنديرا : قد حاول فتح اخلزانة فلم يستط
 اسم الطالب : حممد رايف، و ليو فنديان .26

 هليو : هنا تكثر الفواك
 ؟ دهعرايف : كم املسافة من هنا إىل امل

 اسم الطالب : حممد ذكي ابن الشيخ أيب بكر، و حممد شهر الفالح .27
 حال الركاب ؟ كيفذكي :  

 امعيف املستشفى الالفالح : اآلن 
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 اسم الطالب : نوفل فرتا، و عزيز صديق .28
 طفى ؟صنوفل : هل هنا طالب امسه م

 ر حلظة انا سأسأل عنهظصديق : انت
 صديق : هو يتعلم يف الفصل الثالث الثانوي

 اسم الطالب : ال عمران، و فسفرا ويرا .29
 ةهال عمران : الروائح الكري

 امةهلفسفرا : اعضاء اجلسم ا
 لم أظفارك ؟ق: مىت ت ال عمران

 اسم الطالب : روين البسيط، و عّمار الفارزي .30
 عنه يف الغرفة ؟ ثروين : احب

 لبه هناكطعّمار : انا ا
 اسم الطالب : حممد رزقي رمضان، فرتا نوفندري .31

 رزقي : هل هناك حبة أخرى غريمها ؟
 ل إينزاثفرتا : م

 اسم الطالب : أرياضي رمضان، و وحي رنغانا .32
 هبذهيا بنا نأرياضي : 

 تلك اآللة ؟ عوحي : من يريد بي
 طيبأرياضي : 

 روبية 45000من   صوحي : رمبا ينق
  الوقتأرياضي : يف ذلك 

 اسم الطالب : فوزا عبد الرشيد، و ريكو سومنطا .33
 وحةر عبد الرشيد : امل

 طيبريكو : 
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 عبد الرشيد : إذا لّويته إىل الداخل وقفت
للغة اإلندونيسية يف األداء  التدخل الصويتعن  خطاءاأل وأما التوضيح من

من كالمهم عند احملاورة واحملادثة  لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج الصويت للغة العربية
أي أشكال التدخل الصويت. لنيل ترتيب بيانات األخطاء الشائعة استخدم الباحث 

 طريقة حتليل األخطاء. 
الصويت  تدخلاللذلك لتعريف أشكال التدخل اللغوي هو من مصادر األخطاء، 

بتحليل  ب، قام الباحثللغة العربية لدى الطالاألداء الصويت  للغة اإلندونيسية يف
 76ومتر دراسة األخطاء بثالث مراحل هي: األخطاء

تعريف اخلطأ: ويقصد به حتديد املواطن اليت تنحرف فيها استجابات الطالب  .1
 عن مقاييس االستخدام اللغوي الصحيح.

توصيف اخلطأ: ويقصد به بيان أوجه االحنراف عن القاعدة، وتصنيفه للفئة اليت  .2
 ينتمى إليها حتديد موقع األخطاء من املباحث اللغوية.

تفسري اخلطأ: ويقصد به بيان العوامل اليت أدت إل هذا اخلطأ واملصادر اليت  .3
 يعزى إليها.

قواعد لكتب اليت فيها وأما املعيار يف تعريف اخلطأ وصحته فاستخدم الباحث ا
 كما يلي:علم األصوات، وأما الكتب اليت استخدمها  

، علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسينينصر الدين إدريس جوهر،  .1
 (.2014)سيدورجو: لسان عريب، 

 .(م2002، دار الفالح: األردن، )احلياة مع لغتني، علي اخلويلحممد   .2
 .(م1986، )الرياض: مكتبة اخلرجيي، األصوات اللغويةحممد علي اخلويل،   .3

4. Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 

2006). 
                                                 

املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني علي امحد مدكور ورشدي امحد طعيمة وإميان امحد هريدي،  76
  563م(، ص. 2010)القاهرة: دار الفكري،  بلغات أخرى،
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ويف تفسري اخلطأ استخدم الباحث حتليل تقابلي بني اللغة اإلندونيسية واللغة 
للغة اإلندونيسية يف الصويت  تدخلالالعربية لفحص أوجه االختالف والتشابه بينهما ألن 

مبعهد  بطالالهو نقل  ب مبعهد الرياض فاملبانجطالالللغة العربية لدى  األداء الصويت
 .أصوات اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية يف الكالم أنظمة الرياض فاملبانج

ه التقابل اللغوي هو إجراء دراسة مقارنة بني لغتني أو أكثر ملعرفة أوجه التشاب
وأوجه االختالف بينهما هبدف التنبؤ بالصعوبات اليت يتوقع أن يواجهها الدارسون عند 

. وميكن أن تتناول الدراسة املقارنة مجيع املستويات اللغوية )أي 77تعلمهم لغة أجنبية
. ويتصل التقابل 78األصوات والفونيمات والصرف والنحو والداللة واملفردات والثقافات(

يقا بانتقال أثر التعلم، من حيث إن الرتاكيب اللغوية املتشاهبة بني اللغة اللغوي اتصاال وث
األوىل واللغة الثانية ستُتعلم بسرعة، أما الرتاكيب املختلفة فستُتعلم ببطء. وهو ما يعرف 
باالنتقال اإلجيايب واالنتقال السليب على الرتكيب. فحيثما يكون التشابه بني اللغة األوىل 

ة، تؤدي اللغة األوىل إىل تسهيل تعلم اللغة الثانية. وحيثما يكون االختالف واللغة الثاني
بينهما، تؤدي اللغة األوىل إىل إعاقة تعلم اللغة الثانية، أي تتدخل اللغة األوىل يف اللغة 

 .  79الثانية وتصبح حجر عثرة يف طريق تعلم اللغة الثانية
ندونيسية يف األداء الصويت الصويت للغة اإلتدخل الذلك لتحليل أشكال ومن 

 اخلطوات كما يلي: لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج، مر الباحث للغة العربية
 .األداء الصويت للغة العربية لدى الطالبكل األخطاء من أن جيمع الباحث   .و

                                                 
م(، ص. 2000، )اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغة العربيةعبده الراجحي،  77

47-48 
جدوى استخدام التقابل يف تعليم اللغة العربية لغري أبنائها، وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري متام حسن،  78

 80(، ص. 1985)املدينة: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، اجلزء الثاين،  الناطقني هبا،
م(، 2010مطبعة دار العلوم اللغوية،  ، )سوربايا:علم اللغة االجتماعي يف حماضرةحممد عفيف الدين دمياطي، 79

  103-102ص. 
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من كل األخطاء، يقوم الباحث بتحليل األشكال من األخطاء، ويقوم   .ز
 . نظمة نطق اللغة العربية الصحيحةالباحث بتحليلها باستخدام أ

مبقارنة بني أشكال  وبعد أن يعني الباحث أشكال األخطاء، يقوم الباحث  (ج
الطالب وأنظمة نطق اللغة  األخطاء يف األداء الصويت للغة العربية لدى

 .اإلندونيسية
األداء الصويت إذا وجد الباحث متخالفة ومتشاهبة بني شكل األخطاء يف د( 

الطالب وأنظمة نطق اللغة اإلندونيسية فذلك األخطأ من  ية لدىللغة العرب
للغة العربية، وجيعل األداء الصويت التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف 

للغة اإلندونيسية يف  الباحث ذلك شكل األخطاء شكل التدخل الصويت
 .األداء الصويت للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج

 اإلندونيسية يف الصويت للغة تدخلالبتصنيف  ا، أن يقوم الباحثه( وبعده
 . الصويت التدخل األداء الصويت للغة العربية من حيث حالة

 التدخل وسيعرضها الباحث األداء الصويت لدى الطالب الذي فيه أشكال
للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت 

 كما يلي:، مع تصنيف حالة التدخل الصويت  فاملبانج
 :11الجدول 

 عرض البيانات عن أشكال التدخل الصوتي للغة اإلندونيسية
 في األداء الصوتي للغة العربية لدى الطالب بمعهد الرياض فالمبانج

 

 رقم
اسم 
 الطالب

األداء الصوتي 
 الطالب لدى

 بيان األخطاء
حالة 

التدخل 
 الصوتي

نقل نظام نقل مواضع النرب على كلمات السالم عليكم : أزىف  1
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حقاين 
 زاهد

و حممد 
 الفاتح

salam alaikuum 

وعليكم السالم : 
wa alaikum 

salam 

اللغة الثانية من مقاطعها 
الصحيحة إىل غري صحيحة، 

مما جيعل النطق غريبا أو غري 
 مفهوم.

وهذا النقل يؤدي إىل نطق 
مجل اللغة الثانية بطريقة تشبه 

 مجل اللغة األوىل.نغمة 

نطق صوت /ع/ كما ينطق 
/a/  اإلندونيسية مع أن

بينهما خالفا جوهريا. العني 
العربية /ع/ ال مقابل هلا يف 

 األصوات اإلندونيسية.

النرب، و نقل 
نظام التنغيم، 

و نطق 
صوت يف 

اللغة الثانية  
كما ينطق 

يف اللغة 
 األوىل

صوت /ذ/ كما ينطق نطق  ناك؟هتريد  ذاما أزىف  2
/z/  اإلندونيسية مع أن

بينهما خالفا جوهريا. الذال 
العربية /ذ/ ال مقابل هلا يف 

 األصوات اإلندونيسية.  

نطق صوت 
يف اللغة 

الثانية كما 
ينطق يف 

 اللغة األوىل.

حممد  3
 الفاتح

ي يف البيت مع خا
 أمي

يستبدل فونيم /خ/ العربية 
اإلندونيسية مع  /Hبصوت /

أن بينهما متخالفة. فالعلماء 
العرب يصفون صوت اخلاء 

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
الثانية بفونيم 



94 
 

 
 

-العربية /خ/ ب     /قصي
طبقي/احتكاكي/مهموس/ و 

يصف العلماء اإلندونيسيون 
ب       /Hصوت /

 حنجري/احتكاكي/مهموس   /

آخر يف اللغة 
 األوىل.

يستبدل فونيم /ظ/ العربية  رهظأنا منتطيب  فرمنشاة  4
اإلندونيسية مع  /Zبصوت /

أن بينهما متخالفة. فالعلماء 
العرب يصفون صوت الظاء 

العربية /ظ/ ب     /بني 
أسنانية/احتكاكي/جمهور/ 

مطبق/ و يصف العلماء 
ب       /Zاإلندونيسيون صوت /

لثوي/ -ذلقي/
 احتكاكي/جمهور/مرقق.  

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
الثانية بفونيم 
آخر يف اللغة 

 األوىل.

اإلندونيسي الذي يتعلم  عار شتركتها يف ال فرمنشاة 5
العربية ويظن /ش/ العربية 

 /Sأحيانا بصوت /
اإلندونيسية قياسا على 

وضعها يف اللغة اإلندونيسية. 
فالعلماء العرب يصفون 

صوت الشني العربية /ش/ ب     

اعتبار فونيم 
يف اللغة 

الثانية فونيم 
قياسا على 

 اللغة األوىل.
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-طريف/
غاري/احتكاكي/مهموس و 

يصف العلماء اإلندونيسيون 
لثوي/ -ب      /ذلقي /Sصوت /

 احتكاكي/مهموس.  

نطق صوت /ح/ كما ينطق  السائق هارسحي فرمشاة 6
/h/  اإلندونيسية مع أن

بينهما متشاهبة. فالعلماء 
يصفون صوت احلاء العرب 

العربية /ح/ ب    /حلقي/ 
احتكاكي/مهموس/ و يصف 

العلماء اإلندونيسيون صوت 
/h/  /ب      /حنجري

 احتكاكي/مهموس.

نطق صوت 
يف اللغة 

الثانية كما 
ينطق يف 

 اللغة األوىل.

اإلندونيسي الذي يتعلم  يين ماء مغلىفيك دماس 7
العربية ويظن /ف/ العربية 

وأحيانا  /fأحيانا بصوت /
/v/  اإلندونيسية قياسا على

وضعهما يف اللغة 
ويؤدي هذا اإلندونيسية. 

التدخل إىل غرابة يف نطق 
الفاء صوت اللغة العربية. 

اعتبار فونيم 
واحد يف 

اللغة الثانية 
فونيمني 

قياسا على 
 اللغة األوىل.
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العربية /ف/ ال مقابل هلا يف 
 األصوات اإلندونيسية.

يستبدل نطق صوت /رِْي/    hretaخ :ريتا أيب 8
اإلندونيسية  /reكما ينطق /

 مع أن بينهما متخالفة.

ألن هذا صوت اإلندونيسية 
/re/  ليس هلا مقابل يف اللغة

   العربية.

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
الثانية بفونيم 
آخر يف اللغة 

 األوىل.

نطق صوت /د/ كما ينطق  ت ؟داين ول أيب 9
/d/ مع أن  اإلندونيسية

بينهما خالفا جوهريا. 
فالعلماء العرب يصفون 

صوت الدال العربية /د/ 
 ب    /أصول الثنايا/شديد/

جمهور/قلقلة/مرقق/، بينما 
يصف العلماء اإلندونيسيون 

-ب      /لثوي /dصوت /
 حنكي/ انفجاري/جمهور.

نطق صوت 
يف اللغة 

الثانية كما 
ينطق يف 

 اللغة األوىل.

السابعة  الساعة كياكوس 10
 فصوالن

يستبدل فونيم /ص/ العربية 
اإلندونيسية مع  /sبصوت /

أن بينهما متخالفة. الصاد 

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
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العربية /ص/ ال مقابل هلا يف 
 األصوات اإلندونيسية.

الثانية بفونيم 
آخر يف اللغة 

 األوىل.

ينطق اإلندونيسي /ذ/ و /ز/   ؟ رع فيهاز ا يذما اخوان 11
متأثرا بعدم  /zكأهنما /

التمييز بينهما يف اإلندونيسية. 
وهذا التدخل يضر باإلتصال 

والتفاهم ألن احالل /ذ/ حمل 
ز/ أو /ز/ حمل /ذ/ يغري /

معىن الكلمة كما يف كلمة 
 "ذل" و "زل"

اعتبار 
فونيمني يف 
اللغة الثانية 

فونيما واحدا 
قياسا على 

اللغة األوىل 
و نطقهما 

 دون متييز

يستبدل فونيم /ث/ العربية  جارشري من اثك ريان 12
اإلندونيسية مع  /sبصوت /

أن بينهما متخالفة. فالعلماء 
العرب يصفون صوت الثاء 

العربية /ث/ ب     /بني 
أسناين/احتكاكي/مهموس/ و 

يصف العلماء اإلندونيسيون 
لثوي/ -ب      /ذلقي /sصوت /

 احتكاكي/مهموس/.

استبدال 
فونيم صعب 

اللغة يف 
الثانية بفونيم 
آخر يف اللغة 

 األوىل.

برتبية الدجاج  ريان 13
 يورطوال

نطق صوت /ط/ كما ينطق 
/t/  اإلندونيسية مع أن بينهما

نطق صوت 
يف اللغة 
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متخالفة. فالعلماء العرب 
يصفون صوت الطاء العربية 

-لثوي-ط/ ب    /ذلقي/
 أسناين/انفجاري/

مهموس/مطبق/، بينما يصف 
العلماء اإلندونيسيون صوت 

/t/ لثوي/ -ب      /ذلقي
 انفجاري/مهموس/مرقق.

الثانية كما 
ينطق يف 

 اللغة األوىل.

 ’taktoتقطع :  أديتيا 14

 

نطق صوت /ق/ كما ينطق 
/k/  اإلندونيسية مع أن

بينهما متخالفة. فالعلماء 
العرب يصفون صوت القاف 

هلوي/ -العربية /ق/ ب    /قصي
بينما انفجاري/مهموس، 

يصف العلماء اإلندونيسيون 
-ب      /قصي /kصوت /

 طبقي/انفجاري/مهموس.

نطق صوت 
يف اللغة 

الثانية كما 
ينطق يف 

 اللغة األوىل.

يستبدل كل /ض/ العربية  ضطعمها حام هداية 15
اإلندونيسية، مع  /dبصوت /

أن بينهما متخالفة. فالعلماء 
العرب يصفون صوت الضاد 

-ب     /ذلقيالعربية /ض/ 

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
الثانية بفونيم 
آخر يف اللغة 
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 أسناين/-لثوي

انفجاري/جمهور/مطبق/ و 
يصف العلماء اإلندونيسيون 

لثوي/ -ب      /ذلقي /dصوت /
 انفجاري/جمهور/مرقق.

 األوىل.

 ustazذ:األستا راجا 16

 ustasأحيانا 

 ustadأحيانا 

 

ز/  /ينطق اإلندونيسي /ذ/ و 
متأثرا بعدم  /zكأهنما /

التمييز بينهما يف اإلندونيسية. 
وهذا التدخل يضر باإلتصال 

والتفاهم ألن احالل /ذ/ حمل 
ز/ أو /ز/ حمل /ذ/ يغري /

معىن الكلمة كما يف كلمة 
 "ذل" و "زل"

اعتبار 
فونيمني يف 
اللغة الثانية 

فونيما واحدا 
قياسا على 

اللغة األوىل 
و نطقهما 

 متييز.دون 

يقول كلمة "تاجر"  ريزا 17
 tajirبصوت جتري :

نقل مواضع النرب على كلمات 
اللغة الثانية من مقاطعها 

الصحيحة إىل غري صحيحة، 
مما جيعل النطق غريبا أو غري 

 مفهوم.

نقل نظام 
 النرب

ه" قيقول كلمة "ف يوكا 18
 ihkfiبصوت 

هذا  يف اجلملة : "

ق/  /يستبدل نطق صوت 
اإلندونيسية  /kكما ينطق /

مع أن بينهما متخالفة. 

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
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فالعلماء العرب يصفون  الفقه"كتاب 
صوت القاف العربية /ق/ 

هلوي/ -ب    /قصي
انفجاري/مهموس، بينما 

يصف العلماء اإلندونيسيون 
-ب      /قصي /kصوت /

 طبقي/انفجاري/مهموس.

الثانية بفونيم 
آخر يف اللغة 

 .األوىل

" عضيقول كلمة "ب فري 19
  ba’duبصوت : 

يستبدل /ض/ العربية بصوت 
/d/  اإلندونيسية، مع أن

بينهما متخالفة. فالعلماء 
العرب يصفون صوت الضاد 

-العربية /ض/ ب     /ذلقي
 أسناين/-لثوي

انفجاري/جمهور/مطبق/ و 
يصف العلماء اإلندونيسيون 

لثوي/ -ب      /ذلقي /dصوت /
 انفجاري/جمهور/مرقق.

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
الثانية بفونيم 
آخر يف اللغة 

 األوىل.

" خيشيقول كلمة "ال أديناتا 20
  hesبصوت :

يستبدل نطق صوت  /ش/ 
 /Sالعربية بصوت /

اإلندونيسية. فالعلماء العرب 
يصفون صوت الشني العربية 

-ش/ ب     /طريف/

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
الثانية بفونيم 
آخر يف اللغة 
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غاري/احتكاكي/مهموس و 
العلماء اإلندونيسيون يصف 

لثوي/ -ب      /ذلقي /Sصوت /
 احتكاكي/مهموس.

 األوىل.

ري" خيقول كلمة " أديناتا 21
  erhبصوت :

يستبدل فونيم /خ/ العربية 
اإلندونيسية مع  /Hبصوت /

أن بينهما متخالفة. فالعلماء 
صوت اخلاء العرب يصفون 

-العربية /خ/ ب     /قصي
طبقي/احتكاكي/مهموس/ و 

يصف العلماء اإلندونيسيون 
ب       /Hصوت /

 حنجري/احتكاكي/مهموس./

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
الثانية بفونيم 
آخر يف اللغة 

 األوىل.

هوة قيقول كلمة " ال عرفان 22
" بصوت 

:hwahgo  

يستبدل نطق صوت /ق/  
اإلندونيسية  /goكما ينطق /

مع أن بينهما متخالفة. 
فالعلماء العرب يصفون 

صوت القاف العربية /ق/ 
هلوي/ -ب    /قصي

انفجاري/مهموس، بينما 
يصف العلماء اإلندونيسيون 

-ب      /قصي /goصوت /

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
الثانية بفونيم 
آخر يف اللغة 

 األوىل.
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 طبقي/انفجاري/جمهور.

ت من فذا خوهل امحد 23
 الزواج

نطق صوت /ف/ العربية كما 
اإلندونيسية مع أن  /pينطق /

بينهما متخالفة. فالعلماء 
العرب يصفون صوت الفاء 

-العربية /ف/ ب    /شفوي
 أسناين/احتكاكي

مهموس/، بينما يصف /
العلماء اإلندونيسيون صوت 

/p/  /ب      /صوت شفوي
 انفجاري/جمهور/. كما يف

 "papa" 

وت نطق ص
يف اللغة 

الثانية كما 
ينطق يف 

 اللغة األوىل.

 بوكيف هذا الشرا مهديكي 24
 ؟

)يقول صوت "ب" 
العربية من كلمة 

"الشراب" يف تلك 
كأهنا اجلملة املذكورة  

متشاهبة بصوت 
"p.)اإلندونيسية " 

نطق صوت /ب/ العربية كما 
اإلندونيسية مع أن  /pينطق /

بينهما متخالفة. فالعلماء 
يصفون صوت الباء العرب 

العربية /ب/ 
 ب    /شفتاين/انفجاري/جمهور

قلقلة/، بينما يصف العلماء /
ب       /pاإلندونيسيون صوت /

صوت شفوي/ /

نطق صوت 
يف اللغة 

الثانية كما 
ينطق يف 

 اللغة األوىل.
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 انفجاري/جمهور/.

يل اعمال كثرية يف  شرايف 25
 البيت

يقول كلمة  )
"البيت" يف تلك 

املذكورة اجلملة 
 )  betبصوت :

يستبدل نطق صوت /ب  َْي/  
اإلندونيسية  /beكما ينطق /

 مع أن بينهما متخالفة.

ألن هذا صوت اإلندونيسية 
/be/  ليس هلا مقابل يف اللغة

   العربية.

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
الثانية بفونيم 
آخر يف اللغة 

 األوىل.

 جل؟عملا تست شريف 26

)يقول صوت "ع" 
 من اجلملة

كأهنا "تستعجل"  
" أمتشاهبة بصوت "

ويف اإلندونيسية  
 "،لذلكaكصوت "

 جيعل الصوت 

 باملفهوم"تستأجل"(.

نطق صوت /ع/ العربية كما 
اإلندونيسية مع أن  /aينطق /

بينهما متخالفة. والعني العربية 
ع/ ال مقابل هلا يف /

 األصوات اإلندونيسية. 

نطق صوت 
يف اللغة 

الثانية كما 
ينطق يف 

 اللغة األوىل.

 اليهانا اذهب  إيلغو 27

" يهيقول كلمة "ال )
يف تلك اجلملة 

  / يستبدل نطق صوت /يَلْ
اإلندونيسية  /leكما ينطق /

 مع أن بينهما متخالفة.

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
الثانية بفونيم 



104 
 

 
 

    املذكورة بصوت :
ileh  ألن هذا صوت اإلندونيسية

/le/  ليس هلا مقابل يف اللغة
   العربية.

آخر يف اللغة 
 األوىل.

 حال فكي ذكي 28

يقول كلمة  )
"كيف" يف تلك 

اجلملة املذكورة 
 kep بصوت :

يستبدل نطق صوت /َكْي/  
اإلندونيسية  /keكما ينطق /

 مع أن بينهما متخالفة.

ألن هذا صوت اإلندونيسية 
/ke/  ليس هلا مقابل يف اللغة

   العربية.

استبدال 
فونيم صعب 

يف اللغة 
الثانية بفونيم 
آخر يف اللغة 

 األوىل.

 بيط أرياضي 29

يقول كلمة العربية  )
"طّيب" بصوت 

 نطق اإلندونيسية :
ptoyi 

نطق صوت /ب/ العربية كما 
اإلندونيسية مع أن  /pينطق /

بينهما متخالفة. فالعلماء 
العرب يصفون صوت الباء 

العربية /ب/ 
 ب    /شفتاين/انفجاري/جمهور

قلقلة/، بينما يصف العلماء /
ب       /pاإلندونيسيون صوت /

صوت شفوي/ /
 انفجاري/جمهور/.

نطق صوت 
يف اللغة 

الثانية كما 
ينطق يف 

 اللغة األوىل.
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ومن تلك البيانات يوجد الباحث أن التدخل الصويت من اللغة األوىل يف اللغة 
الظواهر اآلتية وهي كلها متثل أخطاء نطقية، كما ذكرت يف الثانية، قد حتدث إحدى 

السابقة فهذه املوافقة بقول حممد عفيف الدين دمياطي يف كتابه حماضرة علم اللغة 
 االجتماعي:

نطق صوت يف اللغة الثانية كما ينطق يف اللغة األوىل، وأما بياناته اليت وجد  .أ
 الباحث، وهي كما يلي:

 :12الجدول 
 ء من نطق صوت في اللغة الثانية كما ينطق في اللغة األولىعرض األخطا

 وصف التدخل الصوتي تدخل الصوتيشكل ال رقم

 /zنطق صوت /ذ/ كما ينطق / ذاما 1
اإلندونيسية مع أن بينهما خالفا 

 جوهريا

 /hنطق صوت /ح/ كما ينطق / رسحي 2
 اإلندونيسية مع أن بينهما متشاهبة

 /dينطق /نطق صوت /د/ كما  تدول 3
اإلندونيسية مع أن بينهما خالفا 

 جوهريا.

 /tنطق صوت /ط/ كما ينطق / يورطال 4
 اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة.

 /kنطق صوت /ق/ كما ينطق / طعقت 5
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 اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة.

نطق صوت /ف/ العربية كما ينطق  تفخ 6
/p/  اإلندونيسية مع أن بينهما

 متخالفة.

نطق صوت /ب/ العربية كما ينطق  بالشرا 7
/p/  اإلندونيسية مع أن بينهما

 متخالفة.

نطق صوت /ع/ العربية كما ينطق  جلعتست 8
/a/  اإلندونيسية مع أن بينهما

 متخالفة.
 

اعتبار فونيمني يف اللغة الثانية فونيما واحدا قياسا على اللغة األوىل ونطقهما  .ب
 بياناته اليت وجد الباحث، وهي كما يلي: وأمادون متييز. 

 :13الجدول 
 عرض األخطاء من اعتبار فونيمين في اللغة الثانية فونيما واحدا 

 قياسا على اللغة األولى ونطقهما دون تمييز

 وصف التدخل الصوتي تدخل الصوتيشكل ال رقم

ينطق اإلندونيسي /ذ/ و /ز/ كأهنما  رعز ي 1
/z/ بينهما يف  متأثرا بعدم التمييز

 اإلندونيسية.

ينطق اإلندونيسي /ذ/ و /ز/ كأهنما  ذاألستا  2
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/z/  متأثرا بعدم التمييز بينهما يف
 اإلندونيسية.

 

قياسا على اللغة األوىل. وأما بياناته اليت  ااعتبار فونيم يف اللغة الثانية فونيم .ج
 وجد الباحث، وهي كما يلي:

 :14الجدول 
 قياسا على اللغة األولى افونيم في اللغة الثانية فونيمعرض األخطاء من اعتبار 

 وصف التدخل الصوتي تدخل الصوتيشكل ال رقم

ينطق اإلندونيسي /ش/ العربية أحيانا  عار شال 1
اإلندونيسية قياسا على  /Sبصوت /

 وضعها يف اللغة اإلندونيسية.

اإلندونيسي الذي يتعلم العربية ويظن  يينفيك  2
 /fأحيانا بصوت /ف/ العربية /

اإلندونيسية قياسا على  /vوأحيانا /
 وضعهما يف اللغة اإلندونيسية.

 

استبدال فونيم صعب يف اللغة الثانية بفونيم آخر يف اللغة األوىل. وأما بياناته  .د
 اليت وجد الباحث، وهي كما يلي:

 :15الجدول 
 استبدال فونيم صعب في اللغة الثانية  من عرض األخطاء

 في اللغة األولى آخربفونيم 

 وصف التدخل الصوتي تدخل الصوتيشكل ال رقم
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يستبدل فونيم /خ/ العربية بصوت  يخا 1
/H/  اإلندونيسية مع أن بينهما

 متخالفة.

يستبدل فونيم /ظ/ العربية بصوت  رهظمنت  2
/Z/  اإلندونيسية مع أن بينهما

 متخالفة

يستبدل فونيم /ص/ العربية بصوت  فصالن 3
/s/  اإلندونيسية مع أن بينهما

 متخالفة.

يستبدل فونيم /ث/ العربية بصوت  ريثك 4
/s/  اإلندونيسية مع أن بينهما

 متخالفة

يستبدل كل /ض/ العربية بصوت  ضحام 5
/d/  اإلندونيسية، مع أن بينهما

 متخالفة.
 

اللغة نقل نظام التنغيم من نقل نظام النرب من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية. و  .ه
 اليت وجد الباحث، وهي كما يلي: إىل اللغة الثانية. وأما البيانات األوىل

ويعد النرب على مستوى اجلملة فونيما من الفونيمات فوق القطعية )الفوقطعية( 
إذ إنه يستعمل وظيفيا للتفريق بني اجلمل تفريقا دالليا. والنرب بوصفه فونيما فوق قطعي 

 اللغوي الذي وردت فيه، كما يف هاتني اجلملتني : يقع يف الكلمة تبعا للسياق



109 
 

 
 

 طاب لكم ماهذا 
 ب لكمطاهذا ما 

 ملحوظة : 
يقع النرب يف اجلملة األوىل على )ما( فصارت "ما نافية" وصارت اجلملة "مجلة 
منفية" وتعين "هذا ال يطيب لكم". ويقع النرب يف اجلملة الثانية على )طاب( فصارت 

اختلف معىن "ما موصولة" وصارت اجلملة "مجلة مثبتة" وتعين "هذا يطيب لكم". 
  منا يقصد من ذلك هو النرب الرئيسي أو األوىل.اجلملتني باختالف موضع النرب فيها، فإ

إىل اللغة الثانية. كما  التنغيم من اللغة األوىلالنرب و  نقل نظامومن البيانات يف 
 يلي:

 ( ollasi muparid p dustaلى ) ص امليفريد ف ذاألستاأزىف : 
 حافظ : )تبّسم(

 ملحوظة: 
نطق صوت /ف/ العربية   األوىل.نطق صوت يف اللغة الثانية كما ينطق يف اللغة 

اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة. فالعلماء العرب يصفون صوت الفاء  /pكما ينطق /
أسناين/احتكاكي/مهموس/، بينما يصف العلماء اإلندونيسيون -العربية /ف/ ب    /شفوي

 ". papaب      /صوت شفوي/ انفجاري/جمهور/. كما يف " /pصوت /
صعب يف اللغة الثانية بفونيم آخر يف اللغة األوىل.كما يستبدل واستبدال فونيم 

اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة، فالعلماء العرب  /dفونيم /ذ/ العربية بصوت /
يصفون صوت الذال العربية /ذ/ ب        /بني أسناين/احتكاكي/جمهور ويصف العلماء 

ي/جمهور/ مرقق. وأيضا يستبدل فونيم لثوي/ انفجار -ب     /ذلقي /dاإلندونيسيون صوت /
اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة، الصاد العربية /ص/ ال  /sص/ العربية بصوت //

 مقابل هلا يف األصوات اإلندونيسية.
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وأما املراد من تلك اجلملة، أى: أزىف يريد ان يسأل السؤال إىل حافظ عن "هل 
أى: حافظ ال جيب السؤال وهو يتبسم تبّسًما األستاذ فريد يف املصلى؟" ولكن السامع، 

فقط. فهذا، غري الئق وغري مناسب بإرادة أزىف، ملاذ؟ ألن أزيف ينطق نطق الصوت يف 
تلك اجلملة بال النرب الرئيسي يف الكلمة "فريد" وأيضا هو ال يستخدم التنغيم لإلظهار 

 اجلملة من اإلخبار. واإلشارة أن تلك اجلملة االستفهامية، حىت يسمع حافظ كأن تلك
 (  laikumasalamم : ) كليعم الزاهد : الس

 ( wa alaikum salamليكم السالم : )عالفاتح : و 
 ملحوظة :

نطق صوت يف اللغة الثانية كما ينطق يف اللغة األوىل. نطق صوت /ع/ العربية  
ابل هلا يف اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة. والعني العربية /ع/ ال مق /aكما ينطق /

 األصوات اإلندونيسية.
نقل نظام النرب من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية. وهذا يؤدي إىل نقل مواضع النرب 
على كلمات اللغة الثانية من مقاطعها الصحيحة إىل غري صحيحة، مما جيعل النطق غريبا 

ال" يف كلمة أو غري مفهوم. فالنرب الصحيح من تلك اجلملة يقع على مقطع طويل وهو "
"السالم" و "يل" يف كلمة "عليكم". إذا ينتقل موضع النرب إىل غريه من تلك اجلملة 
فتفسد املعىن وتكون الكالم غري البليغ. وكذلك يف نقل نظام التنغيم من اللغة األوىل إىل 

 اللغة الثانية، وهذا النقل يؤدي إىل نطق مجل اللغة الثانية بطريقة تشبه نغمة مجل اللغة
 األوىل.

 ( rohorta marrotan uhhta a dlakoرت مرة أخرى ) ختأ دفتح الرمحن : لق
 اسكت انتفائز : 

 ملحوظة : 
نطق صوت يف اللغة الثانية كما ينطق يف اللغة األوىل. نطق صوت /د/ كما 

اإلندونيسية مع أن بينهما خالفا جوهريا. فالعلماء العرب يصفون صوت  /dينطق /
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د/ ب    /أصول الثنايا/شديد/جمهور/قلقلة/مرقق/، بينما يصف العلماء /الدال العربية 
 حنكي/ انفجاري/جمهور.-ب      /لثوي /dاإلندونيسيون صوت /

واستبدال فونيم صعب يف اللغة الثانية بفونيم آخر يف اللغة األوىل. يستبدل فونيم 
لماء العرب يصفون اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة. فالع /Hخ/ العربية بصوت //

طبقي/احتكاكي/مهموس/ و يصف العلماء -صوت اخلاء العربية /خ/ ب     /قصي
 ب      /حنجري/احتكاكي/مهموس. /Hاإلندونيسيون صوت /

وأما املراد من تلك اجلملة، أى: فتح الرمحن يريد ان يسأل السؤال إىل فائز عن 
 جيب السؤال كما اراد فتح "هل لقد تأخرت مرة أخرى؟" ولكن السامع، أى: فائز ال

الرمحن، بل وبعد فائز مسع ذلك القول فمباشرة جيب بإجابة "أسكت أنت" بصوت 
ضاغط ويظهر تعبري سياق الكالم من إجابته كأنه يف حال الغضب. فهذا، غري الئق 
وغري مناسب بإرادة السؤال من فتح الرمحن، ملاذ؟ ألن فتح الرمحن ينطق نطق الصوت يف 

لة بالتنغيم العايل املنخفض، وال يستخدم التنغيم العايل لإلظهار واإلشارة أن تلك اجلم
خرية.  تلك اجلملة االستفهامية، حىت يسمع فائز كأن تلك اجلملة من السُّ

 (198عند اهلل خري ... )ال عمران:  ماو 
 ملحوظة : 

حينما الباحث يسمع احد الطالب امسه فرمنشاة وهو يقرأ من تلك ايات 
القرآن، وهو يقع النرب يف على )ما( من تلك األية فصارت "ما نافية" وصارت اجلملة 
"مجلة منفية" وتعين "وال عند اهلل خري"، فتكون فسادة يف معىن األية. وأما الصحيح هو 

موصولة" وصارت اجلملة "مجلة مثبتة" وتعين يقع النرب على كلمة )خري( فصارت "ما 
اختلف معىن اجلملتني باختالف موضع النرب فيها، فإمنا يقصد من "وعند اهلل خري". 

 ذلك هو النرب الرئيسي أو األوىل.
 حمي الدين : اين فرحان ؟

 ؟ يف الفصل فرحانأديتيا : 



112 
 

 
 

 حمي الدين : انا اسأل اليك
 ( uunnzaن هو يف الفصل ) ظأديتيا : أ

 ملحوظة :
وأما املراد من تلك اجلملة، أى: حمي الدين سأل السؤال إىل أديتيا عن "اين 
فرحان ؟" ولكن أديتيا يف إجابة السؤال يقع النرب يف كلمة "فرحان" فصارت اجلملة 
االستفهامية. فهذا، غري الئق وغري مناسب بإرادة حمي الدين الذي حيتاج إىل اإلجابة 

ليه. ومن أسباب ذلك ألن أديتيا ينطق نطق الصوت يف تلك اجلملة وليس السؤال عنه ا
بالنرب الرئيسي يف الكلمة "فرحان" فتكون تلك اجلملة االستفهامية، وليس اجلملة من 

 اإلخبار.
واستبدال فونيم صعب يف اللغة الثانية بفونيم آخر يف اللغة األوىل. يستبدل فونيم 

مع أن بينهما متخالفة. فالعلماء العرب يصفون اإلندونيسية  /Zظ/ العربية بصوت //
صوت الظاء العربية /ظ/ ب     /بني أسنانية/احتكاكي/جمهور/ مطبق/ ويصف العلماء 

 لثوي/احتكاكي/جمهور/مرقق.  -ب     /ذلقي/Zاإلندونيسيون صوت /
 فوزًا : أخذَت قلمي ؟

  حممدلَم قعارف : أخذُت 
 فوزًا : حقا

 عارف : نعم
 ملحوظة :

ق صوت يف اللغة الثانية كما ينطق يف اللغة األوىل. نطق صوت /ق/ كما نط
اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة. فالعلماء العرب يصفون صوت القاف  /kينطق /

هلوي/ انفجاري/مهموس، بينما يصف العلماء اإلندونيسيون -العربية /ق/ ب    /قصي
 طبقي/انفجاري/مهموس.-ب      /قصي /kصوت /
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التوضيح من تلك اجلملة، أى: عارف ال يقع النرب الرئيسي يف كلمة "حممد"  أما
حىت ال يتبع فيه معىن التوكيد للتعبري أن ذلك قلم حممد. فالصحيح هو إذا نعود إىل 
قواعد النرب فالبد ل    عارف ان يقع النرب على كلمة "حممد" ألن السؤال حيدث عن من 

 النرب يف كلمة "حممد"، كأنه يشك ب     إجابته.يستحق القلم، إذا جيب عارف دون 
 (ente) نوم دائما نتاشاء اهلل،  ما

 ملحوظة : 
حينما الباحث يسمع احد الطالب امسه جهان هنيم وهو يقع النرب على )ما( 
من تلك اجلملة فصارت "ما نافية" وصارت اجلملة "مجلة منفية" وتعين "وال شاء اهلل"، 

فتكون فسادة يف املعىن لسبب اخلطاء يف النرب الرئيسي. وأما الصحيح هو يقع النرب على  
وصارت اجلملة "مجلة مثبتة" وتعين "وهذا )الشيئ( كلمة )شاء( فصارت "ما موصولة" 

اختلف معىن اجلملتني باختالف موضع النرب فيها، فإمنا يقصد من ذلك هو شاء اهلل". 
 النرب الرئيسي أو األوىل.

واستبدال فونيم يف اللغة الثانية بفونيم آخر من اللغة األوىل. يستبدل فونيم /أ/ 
اإلندونيسية مع أن  /teالعربية بصوت / /تونيم /اإلندونيسية وف /eالعربية بصوت /

بينهما متخالفة. والصحيح من وصف أصوات املتشاهبة من اللغة العربية يف اللغة 
العربية بصوت  /تاإلندونيسية وفونيم / /aاإلندونيسية وهي فونيم /أ/ العربية بصوت /

/t/  لثوي-ت/ ب    /ذلقي/اإلندونيسية، كما يصف العلماء العرب صوت التاء العربية- 
-ب     /ذلقي /tأسناين/انفجاري/مهموس، ويصف العلماء اإلندونيسيون صوت /

اإلندونيسية من األصوات اإلندونيسية اليت  /eلثوي/انفجاري/مهموس. وأما صوت /
 ليس هلا مقابل يف اللغة العربية.

لصويت ا التدخل األخطاء الشائعة عنأن  السابقة وجد الباحث ومن البيانات
 هي للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانجللغة اإلندونيسية يف األداء الصويت 

اعتبار فونيمني يف اللغة و  يف اللغة الثانية كما ينطق يف اللغة األوىل نطق صوت من ناحية
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 اعتبار فونيم واحد يفو  الثانية فونيما واحدا قياسا على اللغة األوىل ونطقهما دون متييز
استبدال فونيم صعب يف اللغة الثانية  و اللغة الثانية فونيمني قياسا على اللغة األوىل

نقل نظام  و نقل نظام النرب من اللغة األوىل إىل اللغة الثانيةو  بفونيم آخر يف اللغة األوىل
 .التنغيم من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية

للغة دونيسية يف األداء الصويت للغة اإلنهذه من أشكال التدخل الصويت وأيضا 
 اليت وجدناها أثناء املالحظة لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج. العربية

لذا كان نطق الكلمة أو اجلملة اليت تلفظ الطالب يف حماورهتم تركّب بأنظمة 
لصويت للغة اإلندونيسية وهذا من ظاهرة التدخل اللغوي وهو التدخل ا اإلندونسية، اللغة

 للغة العربية.يف ا
 

للغة الصوتي للغة اإلندونيسية في األداء الصوتي  أسباب وقوع التدخل .2
 العربية لدى الطالب بمعهد الرياض فالمبانج.

الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة تدخل ال لتعريف أسباب وقوع
اللغة العربية وامسهم ة مع مدرسي املقابل العربية لدى الطالب مبعهد الرياض، قام الباحث

األستاذ  حممد فريد موالنا حسن الدين، واألستاذ شوقي السقاف واملقابلة مع الطالب 
 الذين يف كالمهم التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية.

أما إلقامة املقابلة مع األستاذ حممد فريد موالنا حسن الدين، واألستاذ شوقي 
السقاف، قد سأهلما الباحث عن أسباب وقوع ظاهرة التدخل الصويت للغة اإلندونيسية 

يوم اجلمعة. والسؤال الرئيسي  2017أبريل  11يف كالم اللغة العربية مباشرة يف تاريخ 
باحث هو ما أسباب وقوع التدخل الصويت للغة اإلندونيسية من األسئلة اليت قدم هلما ال

واإلجابة منها أسباب يف األداء الصويت للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج؟ 
 التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية، كما يلي: وقوع
 اللغة العربية.من  قوة لغة األم لطالب أي اللغة اإلندونيسية (أ
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يتكمل الطالب يف تعليم اللغة العربية و مازال قصري معرفة عنها وكذلك قلة  مل (ب
 التدريب يف املمارسة.

ري كما كتب يف كتاب "علم اللغة اإلجتماعي" يف اإلطار النظوإذا نظر الباحث 
 ما يلي:أن هناك عوامل تتحكم يف كمية التدخل من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية. ومنها 

طبيعة املهمة اللغوية. إذا طلب من فرد أن يرتجم نصا من اللغة األوىل إىل اللغة  (ز
 الثانية، فإن هذا املوقف يفرض عليه التدخل من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية. 

ضغط االستعمال املبكر. إذا اضطر الفرد إىل تكلم اللغة الثانية قبل أن يكتمل   (ح
 تعلمه هلا، فإن هذا املوقف جيربه ال شعوريا على االستعانة باللغة األوىل. 

ج( ضعف الرقيب. إذا كان الفرد ملا ميتلك بعد رصيدا كافيا من القوانني اللغوية اليت 
ام اللغة الثانية، فإن إنتاجه للغة الثانية تقوم بدور الرقيب على صحة استخد

 سيتعرض للتدخل. 
د( إتقان اللغة األوىل واللغة الثانية. ذكرنا سابقا أنه كلما اتسع الفرق بني درجة إتقان 
اللغة األوىل ودرجة إتقان اللغة الثانية، زاد التدخل من اللغة األقوى إىل اللغة 

 األضعف. 
اللغة األوىل واللغة الثانية يف درجة اإلتقان، فإن االحتمال ه( مكانة اللغة. إذا تقاربت 

يبقى أن التدخل يسري من اللغة ذات املكانة املرموقة إىل اللغة ذات املكانة األدىن 
 ألسباب نفسية واجتماعية.

و( املوقف من اللغة الثانية. إذا كان الفرد غري راغب  يف تعلم اللغة الثانية لسبب من 
مضطر إىل تعلمها لظروف معينة وكان يف الوقت ذاته متمسكا  األسباب ولكنه

باللغة األوىل وخيشى التخلي عنها ألنه يعتربها رمزا لكرامته وثقافته وأصله وتراثه، يف 
هذه احلالة تراه يقاوم تعلم اللغة الثانية وتراه يبالغ يف إبراز تأثري الللغة األوىل ال 

 ق80شعوريا.
                                                 

80
  ۰11-9۰1، ص. علم اللغة اإلجتماعي حماضرة يف ،حممد عفيف الدين دمياطي 
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الصويت للغة اإلندونيسية تدخل ال أسباب وقوع أنومن ذلك، يستنبط الباحث 
 :كما يلي  يف األداء الصويت للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض،

 طبيعة لغوية من فرد حني يتكلم اللغة الثانية (أ
 يكتمل تعلم اللغة العربية مل  (ب

  ج( ضعف الرقيب على صحة استخدام اللغة العربية
 أقوى من اللغة العربيةد( إتقان اللغة اإلندونيسية 

 ه( تقاربة اللغة اإلندونيسية واللغة العربية يف درجة اإلتقان
 و( غري راغب يف تعلم اللغة العربية

 األستاذ حممد فريد موالنا حسن الدين واألستاذ شوقي السقافبعد املقابلة مع و 
للغة الصويت تدخل الهم املقابلة مع الطالب الذين يف كالم قام الباحثمث قد 

 بأسئلة كما يلي: اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية
، هل تنطق أيضا صوت الكالم بأنظمة اللغة اللغة العربيةإذا كنت يف تكلم ب -أ

 ؟ اإلندونيسية
 اللغة العربية ؟عن أنظمة نطق صوت يف التكلم ب هل أنت مل تتعلم -ب

 ؟ال عن األخطاء عند التكلم من الناحية الصوتية  أ أنت تعرف أم -ج
 ؟ تقدم يف تعلم اللغة اإلندونيسية من اللغة العربيةهل أنت  -د

اللغة هل عندما تنطق أصوات اللغة العربية فالنطق جيري على نطق أصوات  -ه
 اإلندونيسية ؟

 ؟  هل أنت راغب يف تعلم اللغة العربية  -و
 السابقة سيعرض الباحث كما يلي:ونتائج املقابلة مع الطالب باألسئلة 

 :16الجدول 
 الصوتي التدخل خطاء عناألهم نتائج المقابلة مع الطالب الذين في كالم

 و ه د ج ب أ اسم الطالب رقم
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 امحد شريف حسن 1

 كنتار

 باوي موالنا

V 

V 

V 

V 

V 

V 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

V 

V 

V 

 راليف رزق اهلل 2

 حممد رمزي السامي

V 

V 

V 

V 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

V 

 عزيز توفيق الرمحن 3

 حممد فرحان

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

V 

 أدي سوسينوا  4

 ويلي ريزال دي

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

V 

V 

 حممد الفاطر بنتاغ 5

 أزىف حقاين زاهد

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

V 

 حممد الفاتح 6

 فرمنشاة

- 

- 

V 

V 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

V 

 دماس رفلي 7

 إيب الغفاري 
- 

- 

- 

V 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

V 

X 
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 كياكوس فكري 8

 اخوان

- 

- 

- 

- 

V 

- 

- 

- 

- 

- 

V 

- 

 ريان كامل 9

 حممد نور حمي الدين 

 أديتيا فرياناتا

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

V 

V 

 جزء عّم ألفيان 10

 حممد حبيب هداية اهلل

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

V 

- 

V 

V 

V 

 حممد نبيل احلبشي 11

 راجا تريتا عاملشاة

- 

- 

- 

- 

X 

X 

V 

V 

V 

V 

X 

V 

 حممد ريزا اجلزيري 12

 حممد حافظ

- 

- 

- 

- 

V 

- 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

 حممد فائز 13

 فتح الرمحن

- 

- 

- 

- 

X 

X 

V 

V 

V 

V 

X 

V 

 حممد تري يوكا سافرتا 14

 ألف معتصم

 ألف هداية

V 

- 

V 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

V 

V 

V 

X 

  V   

V 
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 جنتان يف الربّ  15

 نور حممد محداين

 فوازحممد 

V 

- 

V 

- 

V 

- 

X 

X 

X 

- 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

- 

- 

 املقصود من العالمات يف اجلدول كما يلي:
 : غري مسئول   -
V   اإلجابة نعم : 
X   اإلجابة ال :  

واملقابلة معهم يف يوم  الفصل الثامنهم الطالب يف  8-1أمساء الطالب يف رقم 
 15-9يف الساعة التاسعة. وأمساء الطالب يف رقم  2017مارس  12السبت، بتاريخ 
 2017مارس  17واملقابلة معهم يف يوم اخلميس، بتاريخ  الفصل التاسعهم الطالب يف 

 يف الساعة التاسعة.
التدخل  ومن نتائج املقابلة مع مدرسي اللغة العربية والطالب الذين يف كالمهم 

أسباب وقوع التدخل  فيعرف أن للغة العربية،األداء الصويت  الصويت للغة اإلندونيسية يف
للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت ا

 فاملبانج فهي كما يلي:
 طبيعة لغوية من فرد حني يتكلم باللغة الثانية (أ

سؤال رقم )أ( مع امحد شريف حسن، كنتار، باوي موالنا، من نتائج املقالبة يف 
حممد تري يوكا سافرتا وهم إذا ينطقون صوت يف  راليف رزق اهلل، حممد رمزي السامي.

 تكلم اللغة العربية وأيضا فيه ينطقون بأنظمة نطق صوت اللغة اإلندونيسية. 
 لطالبيكتمل تعلم اللغة العربية ل مل  (ب

من نتائج املقابلة يف سؤال رقم )ب( مع امحد شريف حسن، كنتار، باوي 
موالنا، راليف رزق اهلل، حممد رمزي السامي، حممد الفاتح، فرمنشاة، إيب الغفاري، حممد 
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نور حممد محداين. وهم مل يعلموا عن أنظمة نطق صوت يف تكلم اللغة  تري يوكا سافرتا،
طق الصوت يف الكالم اليت فيها التدخل الصويت للغة العربية وإذا سئلتهم الباحث عن ن

 اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية وهم اليعلمون.
 ضعف الرقيب على صحة استخدام اللغة العربية (ج

من نتائج املقابلة يف سؤال رقم )ج( حنو: احد الطالب امسه حممد الفاتح، هو 
بنطق كمثل ذلك صواب ولكن إذا  "وعنده i ta alhaيتكلم "أخي تعال" بصوت " 

نعود إىل أنظمة األصوات العربية فطبعا متخالفة ألن العلماء العرب يصفون صوت اخلاء 
طبقي/احتكاكي/مهموس/ ويصف العلماء اإلندونيسيون صوت -العربية /خ/ ب     /قصي

/H/ ب      /حنجري/احتكاكي/مهموس، ومن أسباب هذا التدخل ألنه حني يتكلم باللغة 
 العربية بدون استخدام دور الرقيب على صحة استخدام اللغة العربية.

  لطالبقوة اللغة اإلندونيسية لد( 
من نتائج املقابلة يف سؤال رقم )د( مع حممد حبيب هداية اهلل، حممد نبيل 
احلبشي، راجا تريتا عاملشاة، حممد ريزا اجلزيري، حممد حافظ، حممد فائز، فتح الرمحن 

الب إتقان اللغة اإلندونيسية من اللغة العربية ألهنم أوىل تعلم اللغة وكثري من ط
 اإلندونيسية من اللغة العربية وهم يتعودون باللغة اإلندونيسية.

 ه( تقاربة اللغة اإلندونيسية واللغة العربية يف درجة اإلتقان
اإلتقان إذا تقاربت األصوات يف نطقها اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يف درجة 

فطبعا هناك أيضا من عوامل التدخل الصويت. كما يف نتائج املقابلة يف سؤال رقم )ه( 
مع حممد حبيب هداية اهلل، حممد نبيل احلبشي، راجا تريتا عاملشاة، حممد ريزا اجلزيري، 

 حممد حافظ، حممد فائز، فتح الرمحن، حممد تري يوكا سافرتا، حممد فواز وغري ذلك. 
 يف تعلم اللغة العربية و( غري راغب
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من نتائج املقابلة يف سؤال رقم )و( مع حممد الفاطر بنتاع. حممد تري يوكا 
سافرتا، ريان كامل، أيب الغفاري، وقال أنه ال حيب تعلم اللغة العربية ألنه ال حيب أن 

 حيفظ وعنده أن تعلم اللغة العربية كثرة احلفظ. 
يف  دخل من اللغة األوىل إىل اللغة الثانيةالعوامل الستة تتحكم يف كمية التومن 

اإلطار النظاري، فأما أسباب وقوع التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت 
للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض تناسب على تلك العوامل الستة. لذلك، تلك 

 عوامل التدخل تكون من أسباب التدخل الصويت هلذا البحث.
ائج حتليل أشكال التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة ومن نت

العربية اليت قد قام هبا الباحث، فوجد الباحث أسباب التدخل الصويت للغة اإلندونيسية 
يف األداء الصويت للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج فهي طبيعة لغوية من 

نية ومل يكتمل تعلم اللغة العربية للطالب وضعف الرقيب على فرد حني يتكلم اللغة الثا
وقوة اللغة اإلندونيسية للطالب وتقاربت اللغة اإلندونيسية   صحة استخدام اللغة العربية

واللغة العربية يف درجة اإلتقان وغري راغب يف تعلم اللغة العربية. ومن آراء مدرسي اللغة 
قوة لغة األم لطالب أي اللغة العربية مبعهد الرياض كما يف املقابلة السابقة، كما يلي: 

مل يتكمل الطالب يف تعليم اللغة العربية و مازال قصري اإلندونيسية من اللغة العربية. و 
 معرفة عنها وكذلك قلة التدريب يف املمارسة.

قد عرف أن أسباب وقوع التدخل الصويت للغة اإلندونيسية  السابقةومن املناقشة 
طبيعة لغوية من فرد ( 1فاملبانج هي: )يف األداء للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض 

، و وفًقا هذه آلراء ومل يكتمل تعلم اللغة العربية للطالب (2، )اللغة الثانيةبكلم حني يت
وضعف الرقيب على صحة استخدام ( 3مدرسي اللغة العربية مبعهد الرياض فاملبانج )

آلراء مدرسي اللغة العربية  ، و وفًقا هذهوقوة اللغة اإلندونيسية للطالب (4، )اللغة العربية
  قوة لغة األم لطالب أي اللغة اإلندونيسية من اللغة العربيةملبانج، أي: مبعهد الرياض فا

 ،وتقاربت اللغة اإلندونيسية  واللغة العربية يف درجة اإلتقان (5) مازال قصري معرفة عنهاو 
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عن كذلك قلة التدريب يف املمارسة أو ( و 7( وغري راغب يف تعلم اللغة العربية، )6)
العربية لدى الطالب يف يومياهتم حينما يتعاملون مع غريهم. تطبيق يف التكلم باللغة 

ويصدر من قدرة الطالب املرموقة وعادهتا يف استخدام اللغة اإلندونسية وجيعلها اللغة 
األوىل يف تواصلهم اليومية يف أحوال رمسية وغري رمسية، وهذا هلم أثر كبري يف صحة 

 استخدام اللغة العربية كالما.
األستاذ حممد فريد موالنا حسن الدين تصحيح األخطاء الكالمية قال عملية أما 

 اخلاصة للمحاورة أو احملادثة باللغة العربية ىف املقابلة إن حصةواألستاذ شوقي السقاف 
مخسة وعشرين حىت ما بني يف احلصة الواحدة ، وهي ترتاوح تني فقطىف األسبوع مر 

 الكالماخلاصة هلذا البحث يف اء اللغوية . وأما عملية التصحيح لألخطثالثني دقيقة
املباشرة يف الفصل عند احملاضرة وخارجه  ةفهي التصحيح عن طريق عهد الرياض فاملبانجمب

األنشطة مثل اخلطابة واحلوار وغريها. واشرتك  مبعهد الرياض. كان القاعة املعينةيف 
تها بالتصحيح لألخطاء هذه األنشطة ويرافق فيها األساتذة مث يقومون يف هناي بالطال

 .ا، وهكذاللغوية الكالمية
 

لصوتي للغة اإلندونيسية في األداء الصوتي الحلول لمشكالت التدخل ا .3
 للغة العربية لدى الطالب بمعهد الرياض فالمبانج.

وبعد كشف شرح البيان عن أسباب وقوع التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف 
األداء الصويت للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج يف هذا املبحث سيقدم 

للغة العربية لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت التدخل االباحث احللول ملشكالت 
، بناء على أسباب وقوع التدخل الصويت للغة املبانجلدى الطالب مبعهد الرياض ف

 اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية سيقدم الباحث احللول كما يلي:
 : 17الجدول 

 للغة العربيةاألداء الصوتي  للغة اإلندونيسة فيالصوتي  تدخلالالحلول لمشكالت 
 وعهابناء على أسباب وقلدى الطالب بمعهد الرياض فالمبانج 
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 رقم

 أسباب وقوع التدخل الصوتي 

 للغة اإلندونيسية  في األداء الصوتي 

 للغة العربية لدى الطالب 

 بمعهد الرياض فالمبانج

 الحلول لمشكالت 

 تلك التدخل الصوتي

اللغة بحني يتكلم طبيعة لغوية من فرد  1
 ، أي: اللغة العربيةالثانية

ويف هذا اجلانب ينبغي ملدرسي اللغة 
العربية ان يضعوا االهتمام الكبري مبواقع 
األصوات األكثر ظهورا يف األخطاء 

 تصحيح كل األخطاء مثلدى الطالب 
اليت  مع إخبار مواضع األخطاء الصوتية

ومىت كان اخلطاء  تظهر يف حماورهتم.
وقع يف شخص خاصة فرمبا بيانه إليه 

وأيضا للمدرسني ان يأمروا  خاصا.
باالكثار من التدربيات على  الطالب

 نطق األصوات السليمة.

 ومل يكتمل تعلم اللغة العربية للطالب 2

وضعف الرقيب على صحة استخدام  3
 اللغة العربية

 وقوة اللغة اإلندونيسية للطالب 4

وتقاربت اللغة اإلندونيسية  واللغة  5
 اإلتقانالعربية يف درجة 

م املدرس يقو  : انحتميس الطالب أي وغري راغب يف تعلم اللغة العربية 6
أوال التشجيع كي تبدو  يف نفس 
الطالب الشجاعة و احلماسة يف بداية 

ويأمر املدرس الطالب  بية.بالعر  الكالم
باهتمام عبارات أو مجل خمتارة من 
احلكم وأقوال واألحاديث أو القرآن 
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الرغبة يف طلب العلم.  اليت تدعوهم اىل
والبد للمدرس أن يلقيها بعبارات 
مقدمة سهلة منتظمة ممتعة حيث تسر 

 السامعني

عن تطبيق قلة التدريب يف املمارسة أو  7
يف التكلم باللغة العربية لدى الطالب 
 يف يومياهتم حينما يتعاملون مع غريهم

يعزز املدرس يف الطالب ثقته بنفسه 
يف املمارسة أو  ويشجعه على احلماسة

تطبيق التكلم باللغة العربية. وأيضا 
للمدرسني ان يأمروا الطالب باالكثار 

 نطق األصوات الصحيحة من تدربيات
 

إن جوانب األخطاء اليت بدت يف نطق األصوات لدى الطالب مبعهد الرياض 
عن  فاملبانج صارت مشكالت املعلم عند تدريس مهارة الكالم والبد للمدرس أن حيلها

طريق جيد مع صرب مجيل. لذلك للحصول على نيل أهداف يف نطق األصوات 
الصحيحة لدى الطالب يف األداء الصويت باللغة العربية، فيقّدم الباحث احللول 
ملشكالت التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية مبعهد الرياض 

بيل احملاوالت من مدرسي اللغة العربية مبعهد ، بسعلى أسباب وقوعهافاملبانج بناء 
الرياض فاملبانج ومن البحث املتعلق هبذا البحث. وأما من احملاوالت اليت قدمها مدرسو 

 اللغة العربية مبعهد الرياض فاملبانج ومن البحث املتعلق، كما يلي :
ويت وبناء على هذا البحث عن التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الص

للغة العربية مبعهد الرياض فاملبانج، فيقدم مدرسو اللغة العربية مبعهد الرياض احللول هلذا 
كثرية وخاصة   هبذا املعهد أن يعطي تدريبات الكالم اللغة العربية ومدرساملشكالت وهي 

اإلهتمام من الناحية الصوتية، وأيضا إلحياء محاسة ومهة الطالب يف تعلم اللغة العربية 
أن يعطي الدوافع  هبذا املعهد اللغة العربية ية مدرسوة من ناحيتها الصوتخاص
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إلعطاء التدريس اإلضايف هبذا املعهد مدرسو اللغة العربية أن حياول مث  والتشجيعات.
لدى طالهبم يف اللغة العربية وباخلاصة عن أصوات اللغة العربية كي تكون كفاءهتم يف 

 .81حىت ال يقعون يف األخطاء الصوتية سارعاً هذا األساس يتطور تطوراً 
املعلم ركن أساسي يف تعليم العربية، ألن خبربته ومعرفته وتأثريه النفسي يف طالبه 
يؤثر تأثريا بالغا يف حتصيلهم ورغبتهم يف التعلم وحبهم له، وليس املعلم مدربًا للمهارات 

الذي يعزز يف الطالب ثقته بنفسه او ملقًنا للمهارات بل هو مرّب يف املقام األول، فهو 
ويشجعه على التعلم و التفاعل البناء، ويكسبه األخالق اليت ال نفع يف العلم ممن غريها، 

شك مشكلة هو نفسه من مشكالت  وما مل يكن املعلم قادرا على هذا األداء فهو بال
 .82التعليم

ب. أي قام األول، حتميس الطالهي:  83ويف رأي نورياين يف حبثها للمحاوالت،
احملاضر أوال التشجيع كي تبدو  يف نفس الطالب الشجاعة و احلماسة يف بداية الكتابة 
بالعرببية. واحملاوالت بعدها هي االكثار من التدربيات على كتابة، أمر احملاضر الطالب 

بوضع الكتابة أو اإلنشاء أربع فقرات كل أسبوع أو كل يوم إن أمكن ذلك. مث تصحيح  
الطالب أسبوعيا، مع إخبار مواضع األخطاء اللغوية اليت تظهر يف كتابتهم.  كل كتابة

مىت كان األخطاء عّم وقوعها يف معظم الطالب، فيجب للمحاضر بياهنا على السبورة. 
 ومىت كان اخلطاء وقع يف شخص خاصة فرمبا بيانه إليه خاصا.

                                                 
املقابلة مع األستاذ فريد موالنا حسن الدين و األستاذ شويف السقاف، مدرسو اللغة العربية مبعهد الرياض  81

 .2017أبريل  19فاملبانج يف 
عن جتربة تعليم  املؤمتر الدويل الثاينمن صعوبات تعليم العربية للناطقني بغريها، أبو أوس إبراهيم الشمسان،  82

 504. ص م،2014ديسمرب  19-18، اللغة العربية للناطقني بغريها
مهارة الكتابة وتأثري فاعليتها على تعليم حتليل األخطاء اللغوية يف كتابة الطالب بقسم اللغة العربية  نورياين، 83

عن  املؤمتر الدويل الثاين ،)دراسة وصفية لطالب املستوى الثالث جبامعة "تولونج أجونج" اإلسالمية احلكومية(
 .541-540. ص م،2014ديسمرب  19-18، جتربة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
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كلمات يف اجلمل ويبلغ واحملاوالت بعدها، يضع احملاضر االهتمام الكبري مبواقع ال
النقاط املهمة أو األمور اليت ينبغي للطالب اهتمامها عند الوضع العبارات أو اجلملة 
املفيدة السيما من النقطة )القاعدة( األكثر ظهورا يف أخطاء الكتابة. مث أمرهم احملاضر 
أيضا بوضع العديد من اجلمل املتشاهبة من عندهم بعد تصحيحها حىت ال يتكرر 

 أهم يف نفس املوقع.خط
وبعدها، وميكن دعوة الطالب األكثر خطاء يف كتابة لينصحه املعلم ويشجعه. 
فال ينبغي للمحاضر االبتعاد عمن كان ضعيفا يف هذه املهاراة بل أن يتدخل معه يف أمره 
و يسعى حل مشكالته وميكن القول إيه ))جرب والحظ تكن عارفا(( و ))إمنا مع 

 العسر يسرا((.
اولة بعدها، إلقاء النصيحة والتوجيهات يف كل هناية التدريس. يأمر احملاضر احمل

الطالب باهتمام عبارات أومجل خمتارة من احلكم وأقوال واألحاديث أو القرآن اليت 
تدعوهم اىل الرغبة يف طلب العلم. والبد للمحاضر أن يلقيها بعبارات مقدمة سهلة 

 منتظمة ممتعة حيث تسر السامعني.
الصويت للغة اإلندونيسية يف  ، فاحللول ملشكالت التدخلةالسابق اتن البيانوم

   بناء على أسباب وقوعها للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانجاألداء الصويت 
 كما يلي:

 االكثار من التدريبات .1
 ينبغي ملدرسي اللغة العربية ان يضعوا االهتمام الكبري مبواقع األصوات األكثر

تصحيح كل األخطاء مع إخبار مواضع  ظهورا يف األخطاء لدى الطالب مث
األخطاء الصوتية اليت تظهر يف حماورهتم. ومىت كان اخلطاء وقع يف شخص 

باالكثار من  خاصة فرمبا بيانه إليه خاصا. وأيضا للمدرسني ان يأمروا الطالب
 التدربيات على نطق األصوات السليمة.
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 إعطاء التشجيعات .2
م املدرس أوال التشجيع كي تبدو  يف نفس الطالب يقو  : انميس الطالب أيحت

ويأمر املدرس الطالب باهتمام  بية.بالعر  الشجاعة و احلماسة يف بداية الكالم
عبارات أو مجل خمتارة من احلكم وأقوال واألحاديث أو القرآن اليت تدعوهم اىل 

عبارات مقدمة سهلة منتظمة الرغبة يف طلب العلم. والبد للمدرس أن يلقيها ب
 .ممتعة حيث تسر السامعني

 تكوين املمارسة .3
يعزز املدرس يف الطالب ثقته بنفسه ويشجعه على احلماسة يف املمارسة أو تطبيق 

 التكلم باللغة العربية. وأيضا للمدرسني ان يأمروا الطالب باالكثار من تدربيات
 نطق األصوات الصحيحة.

 

 مناقشة نتائج البحث .4

بناء على البيانات السابقة فوجد الباحث البيانات لعرض مناقشة نتائج البحث،  
 كما يلي:

أشكال التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية لدى  .أ
 الطالب مبعهد الرياض فاملبانج

للغة العربية لدى الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت  التدخل اشكالن إ
يف اللغة الثانية كما ينطق يف  نطق صوت من ناحية هي لطالب مبعهد الرياض فاملبانجا

اعتبار فونيمني يف اللغة الثانية فونيما واحدا قياسا على اللغة األوىل و  وىلقاللغة األ
 و اعتبار فونيم واحد يف اللغة الثانية فونيمني قياسا على اللغة األوىلو  ونطقهما دون متييز

نقل نظام النرب من و  فونيم صعب يف اللغة الثانية بفونيم آخر يف اللغة األوىلاستبدال 
 .نقل نظام التنغيم من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية و اللغة األوىل إىل اللغة الثانية
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لصويت للغة اإلندونيسية يف التدخل اأشكال ومن ناحية نطق صوت الفونيم هلذه 
فاألصوات على هذا  ،لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانجللغة العربية األداء الصويت 

 املعيار وجد الباحث وصف األصوات حبسب خمارجها، وهي:

( هي األصوات اليت ينحبس bunyi letupan, hambatاألصوات االنفجارية ) (1
معها اهلواء من الرئتني خلف التقاء أعضاء النطق عند خمرج معني، مث ينطلق 

ما ينفرج هذا االلتقاء. بعبارة أخرى إهنا أصوات تنطق بشكل انفجار طفيف عند
عندما ينحبس اهلواء من الرئتني خلف االنسداد يف املخرج مث ينطلق بشدة حمدثا 
صوت شبيه باالنفجار. وتسمى أيضا بأصوات شديدة أو أصوات وقفية، وهي 
مثانية أصوات: ب، ت، د، ض، ط، ك، ق، ء، ميكن مجعها تسهيال للحفظ يف 

و يف هذه ناحية نطق صوت الفونيم للبحث عن  84فظ: "تبدأ كقط ض".الل
للغة العربية لدى لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت التدخل اأشكال 

وجد الباحث وصف األصوات حبسب هذه  ،الطالب مبعهد الرياض فاملبانج
  األصوات االنفجارية، وهي : د، ض، ط، ق. فهذه البيانات أخذها الباحث

عرض البيانات عن أشكال التدخل الصويت للغة كما ذكرت يف السابق من 
 .اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج

( هي األصوات اليت حيتك bunyi geseran, frikatifاألصوات االحتكاكية ) (2
معني. بعبارة أخرى إهنا معها اهلواء من الرئتني نتيجة تضييق جمراه عند خمرج 

أصوات تنطق عندما يصادف تيار اهلواء من الرئتني تضييقا )ال انسداد( يف 
املخرج فيمر يف نقطة هذا التضييق باحتكاك. تسمى هذه األصوات أيضا 

صوتا : ث، ح، خ، ذ،  13باألصوات الرخوة أو األصوات االستمرارية، وهي 
مجعها يف كلمات "خذ شط، هز ز، س، ش، ص، ظ، ع، غ، ف، ه    ، ميكن 

                                                 

 56ص.  اإلندونيسيني،علم األصوات لدارسي اللغة العربية من  نصر الدين إدريس جوهر،  84 
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أشكال و يف هذه ناحية نطق صوت الفونيم للبحث عن  85سعف، صح غث".
للغة العربية لدى الطالب لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت التدخل ا

وجد الباحث وصف األصوات حبسب هذه األصوات  ،مبعهد الرياض فاملبانج
، وهي : ث، ح، خ، ذ، ز، ش، ص، ظ، ع، ف. فهذه البيانات حتكاكيةاال

عرض البيانات عن أشكال التدخل أخذها الباحث كما ذكرت يف السابق من 
الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية لدى الطالب مبعهد 

 .الرياض فاملبانج

عندما يكون ( هو صوت حيدث bunyi getarالصوت التكراري أو املكّرر ) (3
التضييق غري ذي استقرار فتكررت مالمسة زلق اللسان للثة. بعبارة أخرى إنه 
صوت ينطق بأن تتكرر ضربات ذلق اللسان للثة حني مالمسته للثة يف وضع 
يسمح للهواء باملرور عند نقطة االلتقاء. والراء /ر/ هو الصوت التكراري الوحيد 

أشكال طق صوت الفونيم للبحث عن و يف هذه ناحية ن 86يف اللغة العربية.
للغة العربية لدى الطالب لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت التدخل ا

وجد الباحث وصف األصوات حبسب هذا الصوت  ،مبعهد الرياض فاملبانج
التكراري أو املكّرر، وهي : الراء /ر/. فهذه البيانات أخذها الباحث كما ذكرت 

بيانات عن أشكال التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف عرض اليف السابق من 
 .األداء الصويت للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج

أشكال نطق صوت الفونيم للبحث عن ومن البيانات السابقة وجد الباحث أن 
للغة العربية لدى الطالب مبعهد لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت التدخل ا

وصف األصوات حبسب خمارجها فأك      ثرها وأغلبيتها من من ناحية  الرياض فاملبانج
األصوات االحتكاكية وهي : ث، ح، خ، ذ، ز، ش، ص، ظ، ع، ف. وأما للبيانات 
                                                 

 56ص.  علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسيني، نصر الدين إدريس جوهر،  85

 59ص.  علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسيني، نصر الدين إدريس جوهر،  86
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لصويت للغة التدخل ا عرض البيانات عن أشكال 11عن أمثلتها قد ذكرت يف اجلدول 
 .ربية لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانجللغة العاإلندونيسية يف األداء الصويت 

أسباب وقوع التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية لدى  .ب
 الطالب مبعهد الرياض فاملبانج

 أن أسباب وقوع التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء  م ّما وجد الباحث
طبيعة لغوية من فرد ( 1فاملبانج هي: )رياض للغة العربية لدى الطالب مبعهد الالصويت 

، و وفًقا هذه آلراء ومل يكتمل تعلم اللغة العربية للطالب (2، )اللغة الثانيةبحني يتكلم 
وضعف الرقيب على صحة استخدام ( 3مدرسي اللغة العربية مبعهد الرياض فاملبانج )

آلراء مدرسي اللغة العربية  وفًقا هذه، و وقوة اللغة اإلندونيسية للطالب (4، )اللغة العربية
  قوة لغة األم لطالب أي اللغة اإلندونيسية من اللغة العربيةمبعهد الرياض فاملبانج، أي: 

 ،وتقاربت اللغة اإلندونيسية  واللغة العربية يف درجة اإلتقان (5) مازال قصري معرفة عنهاو 
عن ة التدريب يف املمارسة أو كذلك قل( و 7( وغري راغب يف تعلم اللغة العربية، )6)

تطبيق يف التكلم باللغة العربية لدى الطالب يف يومياهتم حينما يتعاملون مع غريهم. 
ويصدر من قدرة الطالب املرموقة وعادهتا يف استخدام اللغة اإلندونسية وجيعلها اللغة 

 يف صحة األوىل يف تواصلهم اليومية يف أحوال رمسية وغري رمسية، وهذا هلم أثر كبري
 استخدام اللغة العربية كالما.

 وقوع التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداءفمن هذه البيانات عن أسباب 
فاملبانج، هناك أسباب متنوعة ومن هذه للغة العربية لدى الطالب مبعهد الرياض  الصويت 

األسباب األسباب املتنوعة وجد الباحث توصيفها وتصنيفها من األسباب اللغوية و 
 االجتماعية واألسباب التعليمية، ولتوضيح األسباب فيقدم الباحث عرضها كما يلي :
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 رقم

تصنيف أسباب وقوع التدخل 
الصوتي للغة اإلندونيسية في األداء 
الصوتي للغة العربية لدى الطالب 

 بمعهد الرياض فالمبانج

أسباب وقوع التدخل الصوتي للغة 
الصوتي للغة اإلندونيسية في األداء 

العربية لدى الطالب بمعهد الرياض 
 فالمبانج

 أسباب لغوية 1

اللغة بطبيعة لغوية من فرد حني يتكلم 
 الثانية

 ومل يكتمل تعلم اللغة العربية للطالب

 وقوة اللغة اإلندونيسية للطالب

وتقاربت اللغة اإلندونيسية  واللغة العربية 
 يف درجة اإلتقان

 راغب يف تعلم اللغة العربيةوغري 

وضعف الرقيب على صحة استخدام  أسباب اجتماعية 2
 اللغة العربية

 أسباب تعليمية 3
عن تطبيق قلة التدريب يف املمارسة أو 

يف التكلم باللغة العربية لدى الطالب يف 
 يومياهتم حينما يتعاملون مع غريهم

 

اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية احللول ملشكالت التدخل الصويت للغة  .ج
 لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج
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احللول ملشكالت التدخل الصويت للغة اإلندونيسة يف األداء الصويت للغة العربية 
 وشرحها كما يلي : لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج بناء على أسباب وقوعها

 

 رقم

 أسباب وقوع التدخل الصوتي

 اإلندونيسية  في األداء الصوتي للغة

 للغة العربية لدى الطالب

 بمعهد الرياض فالمبانج

 الحلول لمشكالت

 تلك التدخل الصوتي

اللغة بحني يتكلم طبيعة لغوية من فرد  1
 ، أي: اللغة العربيةالثانية

ويف هذا اجلانب ينبغي ملدرسي اللغة 
العربية ان يضعوا االهتمام الكبري 

مبواقع األصوات األكثر ظهورا يف 
تصحيح   مثاألخطاء لدى الطالب 

مع إخبار مواضع  كل األخطاء
اليت تظهر يف  األخطاء الصوتية

ومىت كان اخلطاء وقع يف  حماورهتم.
 شخص خاصة فرمبا بيانه إليه خاصا.

 رسني ان يأمروا الطالبوأيضا للمد
باالكثار من التدربيات على نطق 

 األصوات السليمة.

 ومل يكتمل تعلم اللغة العربية للطالب 2

وضعف الرقيب على صحة استخدام  3
 اللغة العربية

 وقوة اللغة اإلندونيسية للطالب 4

وتقاربت اللغة اإلندونيسية  واللغة  5
 العربية يف درجة اإلتقان

م املدرس يقو  : انحتميس الطالب أي وغري راغب يف تعلم اللغة العربية 6
أوال التشجيع كي تبدو  يف نفس 
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الطالب الشجاعة و احلماسة يف 
ويأمر املدرس  بية.بالعر  بداية الكالم

الطالب باهتمام عبارات أو مجل 
خمتارة من احلكم وأقوال واألحاديث 
أو القرآن اليت تدعوهم اىل الرغبة يف 

طلب العلم. والبد للمدرس أن يلقيها 
بعبارات مقدمة سهلة منتظمة ممتعة 

 حيث تسر السامعني

عن تطبيق قلة التدريب يف املمارسة أو  7
يف التكلم باللغة العربية لدى الطالب 
 يف يومياهتم حينما يتعاملون مع غريهم

يعزز املدرس يف الطالب ثقته بنفسه 
املمارسة ويشجعه على احلماسة يف 

أو تطبيق التكلم باللغة العربية. وأيضا 
للمدرسني ان يأمروا الطالب باالكثار 

نطق األصوات  من تدربيات
 الصحيحة
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة

 
 ملخص نتائج البحث .أ

 ا يلي:كمملخص من نتائج البحث يف هذا البحث  
للغة العربية لدى لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت التدخل اأشكال  .1

قد حتدث إحدى الظواهر اآلتية وهي كلها متثل  الطالب مبعهد الرياض فاملبانج
يف اللغة الثانية كما ينطق يف  نطق صوت ، من ناحيةأوال: أي أخطاء نطقية،

اعتبار فونيمني يف اللغة الثانية فونيما واحدا قياسا على اللغة  ،وثانيا. اللغة األوىل
اعتبار فونيم واحد يف اللغة الثانية فونيمني ، وثالثا. األوىل ونطقهما دون متييز

بفونيم  استبدال فونيم صعب يف اللغة الثانية، ورابعا. قياسا على اللغة األوىل
. نقل نظام النرب من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية، وخامسا. آخر يف اللغة األوىل

األشكال عن أما و . نقل نظام التنغيم من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية، وسادسا
نطق صوت الفونيم هلذا البحث من ناحية وصف األصوات حبسب خمارجها 

ات االحتكاكية وهي : ث، ح، خ، ذ، ز، ش، فأك      ثرها وأغلبيتها من األصو 
 ص، ظ، ع، ف.

للغة العربية لصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت أسباب وقوع التدخل ا .2
هناك أسباب متنوعة وتوصيفها وتصنيفها  فاملبانج لدى الطالب مبعهد الرياض

هي من األسباب اللغوية واألسباب االجتماعية واألسباب التعليمية، فاألسباب 
مل ، وثانيا .اللغة الثانيةبطبيعة لغوية من فرد حني يتكلم ، أوالاللغوية هي: 

. قوة اللغة اإلندونيسية للطالب، وثالثا. يكتمل تعلم اللغة العربية للطالب
، غري وخامسا .واللغة العربية يف درجة اإلتقان ، تقاربت اللغة اإلندونيسيةعاوراب

ضعف الرقيب على األسباب االجتماعية هي: و  راغب يف تعلم اللغة العربية.
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. واألسباب التعليمية هي: قلة التدريب يف املمارسة صحة استخدام اللغة العربية
لطالب يف يومياهتم حينما يتعاملون عن تطبيق يف التكلم باللغة العربية لدى اأو 

 م.مع غريه

التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية  احللول ملشكالت .3
، أوالكما يلي:   بناء على أسباب وقوعها لدى الطالب مبعهد الرياض فاملبانج

األصوات األكثر ينبغي ملدرسي اللغة العربية ان يضعوا االهتمام الكبري مبواقع ان 
تصحيح كل األخطاء مع إخبار مواضع  ظهورا يف األخطاء لدى الطالب مث

باالكثار من التدربيات  وأيضا للمدرسني ان يأمروا الطالبء الصوتية األخطا
ان يقوم املدرس التشجيع كي تبدو  يف نفس ، . وثانياعلى نطق األصوات

ويأمر املدرس الطالب  بيةعر الطالب الشجاعة و احلماسة يف بداية الكالم بال
 باهتمام عبارات أو مجل خمتارة من احلكم وأقوال واألحاديث أو القرآن اليت

يعزز املدرس يف الطالب ثقته ، ان وثالثا .تدعوهم اىل الرغبة يف طلب العلم
 .أو تطبيق التكلم باللغة العربية بنفسه ويشجعه على احلماسة يف املمارسة

 

 التوصيات  .ب

نتائج البحث فيقوم الباحث يف هذا البحث عن التوصيات وهي  بعد ملخص 
 كما يلي:

الصويت  تدخلال الكبأشيف معهد الرياض فاملبانج اللغة العربية  وهتم مدرسان ي .1
لطالب اهتماما كبريا ألن الدى للغة العربية األداء الصويت للغة اإلندونيسية يف 

أن  أهداف تعليم اللغة العربية وهبا ون مدى حتقيق الطالبعرف املدرسهبا أن ي
 وما مل يتعلموه. يكشف هلم عما قد تعلمه الطالب

للغة الصويت  تدخلال بأشكال فاملبانج أن يهتم الطالب يف معهد الرياض .2
بريا ألن هبا أن يعرف هم اهتماما كلديللغة العربية األداء الصويت  اإلندونيسية يف

وت نطق اللغة كالفونيم والنرب والتنغيم لكل اللغة أنظمة وفيها صأن  الطالب
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حىت يستطيعون أن ينقصوا األشكال أو األخطاء الشائعة عن التدخل الصويت 
 .للغة اإلندونيسية يف األداء الصويت للغة العربية

.   
 االقتراحات .ج

نظرا للحاجة إىل الدراسات عن أصوات اللغة لرتقية كفاءة مهارة الكالم باللغة 
هناك فرصة امام املهتمني هبذا النوع من اجملال وخصوصا للباحث نفسه العربية، فإن 

إعداد  -1إلجراء البحوث والدراسات الستمرار هذا البحث على املوضوعات اآلتية : 
تطوير املواد التعليمية على ضوء  -2املواد الدراسية على الضوء علم األصوات، و 

 لصويت للغة العربية، وغري ذلك.التدخل الصويت للغة اإلندونيسية يف األداء ا
قد ت     ّم هذا البحث بإذن اهلل سبحانه وتعاىل واهلل املستعان وال حول وال قوة إال 
باهلل العلي العظيم. وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم، بفضل سبحان 

 ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
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حنو األنشطة التعليمية 

 مبعهد الرياض فاملبانج

 الصعوبة يف تعليم مادة الكالم من ناحية أصوات

 العوامل املؤثرة يف أخطاء الكالم من ناحية أصوات

 حدوث أخطاء الكالم من ناحية أصوات

 الطالب فيها من ناحية أصواتاألخطاء الشائعة اليت وقع 

 أخطاء الكالم تتعلق بالتدخل الصويت 

حماولة التصحيح على الطريقة املباشرة يف أخطاء الكالم عن 

 التدخل الصويت

 حل أخطاء الكالم عن التدخل الصويت وحل املناسب هلا

 معاجلة أخطاء الكالم

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 دليل المقابلة لمدرس اللغة العربية

 اهلدف .أ

للحصول على املعلومات املتعلقة بالعوامل املؤثرة إىل أسباب وقوع الدارسني يف 
 أخطاء الكالم عن التدخل الصويت.

 : املقابلة احلرة  النوع .ب
 : مدرس احملاورة  املفحوص .ج

 قائمة األسئلة .د
 ؟عهدا املذ؟ أين خترجت؟ وكم سنة تعلم يف هما امسك ياأستاذ .1
 ربية؟ وكم حصة يف األسبوع؟هل تعلم مادة احملاورة باللغة الع .2
 ؟جهكم صعوبة يف تعليم مادة احملاورةهل توا .3
، لو من ناحية أصواتة يف الغالب إىل أخطاء الكالم ما هي العوامل املؤثر  .4

 مسحتم صف لنا بعضا منها؟
 . لو مسحتم أعطيين املثال؟من ناحية أصوات هل وجدت أخطاء الكالم .5
 فيها كثريا؟ اليت وقع الطالب من ناحية أصوات ما هي أخطاء الكالم .6
 ؟وهل أخطاء الكالم تتعلق بالتدخل الصويت .7
 ؟من ناحية أصوات كيف حماولة التصحيح حني وجدت أخطاء الكالم .8
 ؟وما هو احلل املناسب هلا من ناحية أصوات ما رأيك يف معاجلة أخطاء الكالم .9

 



 

 

 
 

 ارس اللغة العربيةدلة لدليل المقاب

 اهلدف .أ
املعلومات املتعلقة بالعوامل املؤثرة إىل أسباب وقوع الدارسني يف للحصول على 

 أخطاء الكالم عن التدخل الصويت.

 : املقابلة احلرة  النوع .ب
 : دارس احملاورة املفحوص .ج

 قائمة األسئلة .د
 ؟عهدا املذوكم سنة تتعلم يف ه ما امسك ياأخي؟ .1
 هل تتعلم احملاورة باللغة العربية؟ وكم حصة يف األسبوع؟ .2
، هل تنطق أيضا صوت الكالم بأنظمة اللغة اللغة العربيةإذا كنت يف احملاورة ب .3

 ؟ اإلندونيسية
 اللغة العربية ؟عن أنظمة نطق صوت يف التكلم ب هل أنت مل تتعلم .4
 ؟ال عن األخطاء عند التكلم من الناحية الصوتية  أ أنت تعرف أم .5
 ؟ عربيةتقدم يف تعلم اللغة اإلندونيسية من اللغة الهل أنت  .6
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 ةالسيرة الذاتي

عبد العزيز بن هارون صهار بن حممد عقيب بن عامل جايا 
 م1991دمسرب  9 بن مهاد، و يوم ميالده اإلثنني بتاريخ

تنجوغ بقرية ه    1412مجادي الثانية  2املوافق بتاريخ 
 .الوت تنجوغ لوبوك أوكان قمريغ إلري سومطرى اجلنوبية

م، مث 2001روضة األطفال دار السالم تنجوغ الوت أوكان قمريغ إلري يف سنة  خترج من
م 2003 يف سنة غ إلرياحلكومية األوىل تنجوغ الوت أوكان قمرياملدرسة اإلبتدائية  خترج

. مث إلتحاق دراسته يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد الرياض فاملبانج و متخرج يف 
م. مث إلتحاق إىل املستوى الثانوي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد 2006سنة 

م. مث إلتحاق درسته إىل املستوى اجلامعي يف 2009الرياض فاملبانج ومتخرج يف سنة 
جامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية فاملبانج وأخذ ختصصه يف كلية الرتبية قسم تعليم 

م إلتحاق 2010م. ويف السنة 2013اللغة العربية ومتخرج من تلك اجلامعة يف السنة 
م. مث 2014دراسته يف معهد أهل القرآن سومطرى اجلنوبية بفاملبانج ومتخرج يف السنة 

دراسته بكلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية يف  م إلتحاق2014يف السنة 
 م. عسى اهلل ان يرزقه وأهله2017جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق ومتخرج يف السنة 

وأساتيذه وذرياته طول العمر يف التقوى ويف الصحة والعافية وان جيعلهم من  وأسرته
، وكذلك ملن يقول آمني على هذا الدعاء ،من العلماء العاملنيالصاحلني واملت    قني و 

وأدخلنا اجلنة مع األبرار برمحتك يا أرحم الرامحني جباه النيب البشري حممد صلى اهلل عليه 
 واحلمد هلل رب العاملني. . واهلل املستعان، والحول والقوة إال باهلل العلي العظيم.وسلم

 


