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ديندا إمياس  ،يال كرنيال ،ة الفردوسيرحيآين ف ،دوي تزكية الرب ارة احملبوبيت لصديقاتوا -6
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 جزاهم هللا خريا أبحسن اجلزاء. ل،انفعا يف حبث العلم املستقب
ارك يل عمران وبييطو أسأل هللا أن يشملنا بتوفيقه جزاهم هللا أحسن اجلزاء. و  ،أخريا

ح ما يف هذا البحث وأرجوا كالباحثة من القارئني إصال  ،فيه ويدخلنا يف الدار النعيم
 .اجلامعي من األخطاء و النقائص
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اسة علم اللغة الشرقية )در  ىجو  ،ماالنج ،وعهد التزكية اإلسالمي العاملي دامب

نسانية. العلوم اإل امعي، قسم اللغة العربية وأدهبا. كليةالبحث اجل. اإلجتماعي(
 .جماالن احلكوميةمية اإلسالجامعة موالان مالك إبراهيم 
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لدى واإلجنليزية  ، العربيةبيةخلفية هذه املشكلة البحثية هي وجود التزام اللغات األجن

تلفة يف إندونيسيا. ونتيجة خم الذين أيتون من مناطق التزكية اإلسالمي العاملي ماالنج،الطالبات مبعهد 
، اتصلوا ة اليت كانوا يدرسوهنالغة العربيوال ،سية اليت كانوا يتقنوهنا سابًقافإن اللغة اإلندوني ،لذلك

 قليمية.للغة اإلخالت كانت احنرافات متأثرة ابللغة األم أو ااببعضهم البعض وتسببت يف تد
لعربية لدى احمادثة التداخل النحوي اإلندونيسي يف  هتدف هذه الدراسة إىل وصف شكل

لعوامل اليت تسبب حدوث ووصف ا ،مبعهد التزكية اإلسالمي العاملي ماالنجالصف الثامن يف  الباتطال
النحوي ث التداخل ، وكيفية التغلب على حدو اإلندونيسي يف احملادثة العربية التداخل النحوي

 املي ماالنج.حمادثة العربية عند الطالبات مبعهد التزكية اإلسالمي الع ندونيسي يفاإل
سة اللغوايت يف درا Uriel Weinrech تستخدم هذه الدراسة نظرية التداخل النحوي ملنظور

 الباتطاللدى اداثت العربية أظهرت النتائج أن التداخل النحوي للغة اإلندونيسية يف احمل .االجتماعية
. التداخل ل الصريف والنحوييتألف من التداخ مبعهد التزكية اإلسالمي العاملي ماالنجالصف الثامن  يف

نحوي على مستوى لاالصريف الذي حيدث يف شكل عمليات اإلضافة والتكرار. بينما حيدث التداخل 
دونيسية يف احملاداثت العوامل اليت تسبب حدوث التداخل النحوي يف اللغة اإلن. لواجلم العبارات
تتكون من عوامل  االنج،التزكية اإلسالمي العاملي ممبعهد الصف الثامن  يف الباتطاللدى العربية 

لنحوي بني اإلندونيسية اهيكلية وعوامل غري هيكلية. العوامل اهليكلية هي االختالفات بني النظام 
ي حول التداخل الذي س الوععليهم وما إىل ذلك. ميكن التغلب على التداخل من خالل غر  .والعربية
  .الباتم والتأكيد يف اإلشراف على الطوإيالء االهتما، حيدث
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The background of this research problem is the existence of the obligation of foreign 

languages, Arabic and English for the students of Malang IIBS Tazkia who come from various 

regions in Indonesia. As a result, the Indonesian language they had previously mastered, and the 

Arabic language they were studying, made contact with each other and caused interference which 

was deviations influenced by the mother tongue or regional language. 

This study aims to describe the form of Indonesian grammatical interference in Arabic 

conversation in students of class VIII Tazkia IIBS, describe the factors causing the occurrence of 

Indonesian grammatical interference in Arabic conversation, and how to overcome the occurrence 

of Indonesian grammatical interference in student Arabic language conversations class VIII Tazkia 

IIBS. 

This study uses the grammatical interference theory of Uriel Weinrech's perspective in the 

study of Sociolinguistics. This research is a qualitative research with a sociolinguistic approach 

model that aims to describe the data in the form of Indonesian grammatical interference in Arabic 

conversations that occur in the Tazkia IIBS boarding school. The factors that cause the occurrence 

of grammatical interference in the Indonesian language in Arabic conversations of students of 

Tazkia IIBS Malang consist of structural factors and non-structural factors. Structural factors are the 

differences between the grammatical system between Indonesian and Arabic. While non-structural 

factors in the form of speakers' bounty and speech partners, are afraid of being sanctioned and so 

forth. Interference can be overcome by instilling awareness about the interference that occurs, giving 

attention and emphasis in supervising students.  
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Latar belakang masalah penelitian ini adalah adanya kewajiban berbahasa asing, bahasa 

Arab dan bahasa Inggris bagi para santri Tazkia IIBS Malang yang berasal dari berbagai wilayah di 

Indonesia. Akibatnya, bahasa Indonesia yang sebelumnya telah mereka kuasai, dan bahasa Arab 

yang sedang mereka pelajari saling berkontak dan menimbulkan terjadinya interferensi yaitu 

penyimpangan-penyimpangan yang dipengaruhi oleh bahasa ibu atau bahasa daerah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk interferensi gramatikal Bahasa 

Indonesia dalam percakapan berbahasa Arab pada santri kelas VIII Tazkia IIBS, mendeskripsikan 

faktor-faktor penyabab terjadinya interferensi gramatikal bahasa indonesia dalam percakapan 

berbahasa Arab, dan bagaimana cara mengatasi terjadinya interferensi gramatikal bahasa indonesia 

dalam percakapan berbahasa arab santri kelas VIII Tazkia IIBS.  

Penelitian ini menggunakan teori Interferensi gramatikal perspektif Uriel Weinrech dalam 

kajian Sosiolinguistik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model pendekatan 

Sosiolinguistik yang bertujuan mendeskripsikan data berupa interferensi gramatikal bahasa 

Indonesia dalam percakapan berbahasa Arab yang terjadi di lingkungan pondok pesantren Tazkia 

IIBS.  

Hasil penelitian menunjukkan Interferensi morfologi yang terjadi berupa proses afiksasi 

dan reduplikasi. Sedangakan interferensi sintaksis terjadi pada tingkat frasa, klausa, dan kalimat. 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi gramatikal bahasa Indonesia dalam 

percakapan berbahasa Arab santri Tazkia IIBS Malang terdiri dari faktor struktural dan faktor non 

struktural. Faktor struktural berupa perbedaan antara sistem gramatikal antara bahasa Indonesia 

dengan bahasa Arab. Sedangkan faktor non-struktural berupa kedwibahaan penutur dan mitra tutur, 

takut terkan sanksi dan lain sebagainya. Interferensi dapat diatasi dengan cara menanamkan 

kesadaran tentang interferensi yang terjadi, memberi perhatian dan penekanan dalam mengawasi 

santri.  
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 الباب األول
 مقدمة

 

 خلفية البحث -أ
خل النحوي هو أعراض النطق )الكالم، اإلفراج( الواقع يف الناطق االتد

بثنائي اللغة ويعترب احنرافا له. حتدث هذه الظاهرة بسبب تغري النظام اللغوي املرتبط 
(. 120: 2004ابلتماس لغة أخرى لدى الناطق مبتعددة اللغات )خري وأغسطينا، 

(. 131: 1985أيضا بسبب حتمل عادة لغة األم إىل اللغة الثانية )الوسيلة، وحتدث 
فالعادات اللغوية تؤدي إىل حدوث التدخل، والناطق املتعود ابللغة احمللية أو اللهجة 

 يف أايمه سوف حيملها إىل كالمه الرمسي.
خل مفهوم يف جمال علم اللغة االجتماعي وتعليم اللغات األجنبية اإن التد

ا فيها العربية الراجع إىل األخطاء أو املغلطات لدى الناطق بغريها. إمنا جرت هذه مب
إىل اللغة األجنبية -اإلندونيسية يف هذا الصدد-األخطاء أتثريا من تعرف لغة األم

 اليت يدرسها.
ومت أيضا بسبب نشأة االحتكاك اللغوي يف نفس الطالب الناطقني بثنائي 

(. وأييت هذا االحتكاك من استخدام ثنائي 86: 2004اللغة )خري وأغسطينا، 
 اللغة أو أكثر لنفس الناطق بشكل تباديل.

فكيان اللغة يف يومنا احلايل ثقافة ال بد من احتفاظ شرافتها. إمنا تستخدم 
اللغة للتواصل االجتماعي حيث وجدت فيه املعاشرة واملعايشة. فلذاك اختريت 

اللغة. فلكل جمتمع لغتهم. ليس اجملتمع بدون اللغة الوسيلة ملرونة ذاك التواصل وهي 
(. فتعلم اللغة أمر حتمي عند 5: 2002وليست اللغة بدون جمتمع )سوفارنو، 

اجلميع. فبه يتمكن اإلنسان نفسه ويطورها ويشكلها ويقودها حنو األفضل )ساجنااي، 
2014 :89.) 
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طالهبا لتعلم ففي بلدان اليوم، هنالك املؤسسات الرتبيوية اليت أوجبت 
اللغات األجنبية مثل اإلجنلزية أو العربية كما توجد يف املدارس أو املعاهد. واجتمعوا 

 أحياان يف النادي أو املنظمة اليت تتحرك يف األنشطة اللغوية.
إننا وجدان يف بعض املعاهد املراقبة الشديدة يف إجناح برانمج تطبيق اللغة 

فيها يتطلبون الستخدام هاتني اللغتني للتعامل مع اإلجنليزية أو العربية. فالطالب 
غريهم. فتلك املراقبة هتدف إىل تشكيل الطالب املتأهلني واملبتكرين يف استيعاب 
العربية واإلجنليزة كتابة أو شفهيا. ولكن وجدان أيضا االحتكاك اللغوي بسبب هذا 

 الربانمج حيث يتأثر بعضه ببعض حىت يتولد منه التدخل.
خل يف عملية تعليم اللغة الثانية أمرا غريبا حيث ذكرت يف النظرية ادليس الت

اللغوية أبن يف تلك العملية سوف يستوعب الشخص خرباته القدمية. املراد من 
اخلربات القدمية هي لغة األم. فقد تتحول لغة األم بشكل سليب حىت تؤدي إىل 

 (.109: 2008حدوث التدخل )برون، 
النظرية واملوقع، يهدف هذا البحث يف استخدام نظرية جبانب ارتباط 

التدخل النحوي بنظر أوريل وينريش يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي إىل طلب 
أشكال التدخل النحوي للغة اإلندونيسية إىل العربية من قبل الطالبات فيه. هذا 

بية واإلجنلزية. وأتيت املعهد يعترب من إحدى املعاهد اليت يقرر برانمج تطبيق اللغة العر 
الطالبات من أحناء احملليات حيث هن يستخدمن لغتهن األم مع اللغة الثانية مقرتنة 

خل النحوي لدى كالم احىت يتأثر بعضها ببعض. وذلك الذي يؤدي إىل التد
 الطالبات مبعهد تزكية. فإن مل تراقب املشرفة سوف يستخدمن لغتهن األم.

هو أحد املؤسسات  Tazkia IIBSي املعروف بـ معهد تزكية اإلسالمي العامل
الرتبوية اإلسالمية  اليت وقعت يف دسكرة كالندوجنان، الندونج ساري، منطقة داو، 
ماالنج، جاوى الشرقية. يستوعب هذا املعهد ثالثة مناهج عاملية، وهي املنهج 
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لعاملي األزهري ملادة حفظ القرأن واملواد اإلسالمية، املنهج الوطين واملنهج ا
 لكامربيدج ملادة العلوم االجتماعية، الرايضية، العلوم الطبيعية، واللغة اإلجنليزية.

ولاللتحاق إىل املستوى األعلى يف هذه املؤسسة جيب على الطالب أن 
يسجل نفسه منذ املدى البعيد. فإذا أراد أن يلتحق إىل املستوى املتوسط مثال، 

صف الثالث يف املرحلة االبتدائية. وكذلك فعليه أن يسجل نفسه حني جيلس يف ال
إذا أراد أن يلتحق ابملستوى الثانوي، فعليه أن يسجل امسه حني جلوسه يف الفصل 
السادس من مرحلته االبتدائية. وذلك لطيلة مدة االنتظار للتسجيل إىل هذا املعهد 

ائهم. مليون روبية قبل تسجيل أبن 35كل سنة. وعلى الوالدين إعداد الرسوم قدر 
املاضي، فازت اربع  2018اشتهرت تزكية أبغلى املعاهد يف ماالنج. يف أبريل 

طالبات يف البطولة الدولية ملناظرات املدارس بدوحة، قطر. وهذا من إحدى 
 اإلجنازات اليت انهلا الطالب والطالبات يف هذا املعهد العريق.

ث يف معهد تزكية يتم هذا البحث ملعرفة أشكال التدخالت النحوية اليت حتد
اإلسالمي العاملي. اختارت الباحثة هذا املوقع لكثرة التدخالت النحوية املوجودة 
فيه وتناسب بنظرية أوريل وينريش ومعرفة سبب حدوثها. توجه عني البحث إىل 

 أشكال التدخالت املناسبة بنظرية أوريل وينريش.
خل النحوي، أسباب ادانطالقا اخللفية السابقة، فيرتكز البحث يف أشكال الت

حدوثه واحللول هلذه املشكلة مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي. وأما اهلدف من هذا 
البحث هو الوصف ومعرفة أشكال التدخل النحوي، أسباب حدوثه واحللول هلذه 

 املشكلة.
فاملفهوم األساسي املستخدم يف هذا البحث هو نظرية علم اللغة االجتماعي 
خاصة يف التدخل اللغوي. فاللغة هي ألة نطقية تستخدم للتواصل. ووظيفة اللغة 
هي ألة املعاشرة االجتماعية لتعبري أفكارهم ومشاعرهم وأرائهم. فاملعيار النحوي 

ألخطاء تعترب حتريفا. فلذلك، تود الباحثة مقرر ابتباع القواعد دقيقا وتثبيتا. فكل ا
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اإلندونيسي يف خل النحوي التعمق هذه الظاهرة عرب البحث حتت العنوان "التد
ى او ج ، ماالنج،داو ،عهد التزكية اإلسالمي العامليمب الطالباتحمادثة العربية عند 

 جتماعي(."الشرقية )دراسة علم اللغة اال
 

 سئلة البحثأ -ب
  :فقدمت الباحثة أسئلة البحث كما يلي ملذكورة،اخلفية البحث  نظرا إيل

 الطالباتخل النحوي اإلندونيسي يف حمادثة العربية عند اكيف شكل التد  -1
 الشرقية ؟ ى جاوا ، ماالنج،داو عهد التزكية اإلسالمي العامليمب

مبعهد  الطالباتخل النحوي اإلندونيسي يف حمادثة العربية عند اما أسباب التد -2
 الشرقية ؟ى جاو  نج،ماال ،داو التزكية اإلسالمي العاملي

 الطالباتخل النحوي اإلندونيسي يف حمادثة العربية عند اما احللول على التد -3
 الشرقية ؟ى جاوا ، ماالنج،سالمي العاملي داود التزكية اإلعهمب

 
 أهداف البحث -ج

إعتمادا علي ما سبق من أسئلة البحث فهناك أهداف البحث اليت أردهتا الباحثة 
 فهو كمااييل: 

 الباتطالخل النحوي اإلندونيسي يف حمادثة العربية عند التدملعرفة شكل ا -1
 الشرقية. ىجاو ، ماالنج، سالمي العاملي داوتزكية اإلعهد المب

 الطالبات يف حمادثة العربية عند خل النحوي اإلندونيسيالتدعرفة أسباب امل -2
 الشرقية.ى جاوا ، ماالنج،سالمي العاملي داوتزكية اإلعهد المب

 الطالباتخل النحوي اإلندونيسي يف حمادثة العربية عند املعرفة احللول على التد -3
 الشرقية.ى جاوا ، ماالنج،سالمي العاملي داوتزكية اإلعهد المب
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 فوائد البحث -د
خل النحوي اإلندونيسي يف حمادثة العربية عند ابعنوان التدمت إجراء حبث 

الشرقية لتوفيق احلكيم  ىجاو  ، ماالنج،سالمي العاملي داوالتزكية اإل عهدمب الطالبات
 له فوائد.

 الفوائد النظرية  (1
الذي حيدث  خل اللغوي،اتوفري رؤية إضافية للباحثني فيما يتعلق مبعرفة التد .أ

 ع البحث.على وجه التحديد يف موضو 
حالًيا يف  ةللحصول على درجة البكالوريوس يف التعليم الذي يتعلم الباحث  .ب

 اهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبر 
 و ملعرفة عن ظواهر التداخل اللغوي خاصة يف التداخل اللغوي النحوي.  .ج

 الفوائد التطبقية (2
ليكون مفيدة و زايدة املراجع جلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  .أ

العاملي داوو، مدينة احلكومية مباالنج و املعهد العصري التزكية اإلسالمي 
 .الشرقية جاوا ماالنج،

 . خل النحوي اللغويامبثابة رؤية إضافية لعامة اإلنسان يف جمال التد .ب
العاملي العصري التزكية اإلسالمي واإلصالح األلفاظ الطالبات املعهد   .ج

 . الشرقية جاوا داوو, مدينة ماالنج،
 

 البحث  حتديد -ه
اخل النحوي اإلندونيسي تدال، كان نطاق املشكلة يف شكل يف هذه الدراسة

. العوامل اليت تسبب التداخل وكيفية التغلب على التداخل النحوي، ادثة العربيةيف حم
التزكية معهد العصري مت العثور على األشياء اليت مت أخذها يف هذه الدراسة يف 

٪ من 20ابستخدام عينة من . الشرقية جاوا نج،مدينة ماال العاملي داوو،اإلسالمي 
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قد ال يكون  ،داخل وخارج الفصول الدراسية التزكية،الصف الثامن  يف طالباتال
تطبيقه على أشياء أخرى أو مدارس داخلية  هلذا البحث ابلضرورة نفس النتائج عند

النظرية  سية للنظرية اللغوية االجتماعية،تستخدم هذه الدراسة املفاهيم األسا. أخرى
 أي التداخل اللغوي.  االجتماعية، اللغوية
 

 دراسات السابقةال -و
خل النحوي اللغوي اليت يقوم هبا الباحثة ليس دراسة االبحث الذي يعاجل التد

إجراء عدد من الدراسات السابقة يف شكل جمالت وأطروحات. هذا  جديدة. مت
بسبب وجود عد املصادر اليت مت حتميلها على املوقع الرمسي أو موقع اجلامعة يف 
إندونيسيا على وجه اخلصوص. لكن اإلختالف البحث هو يف موضوع البحث، 

 س املوضوع.حيث اندراً ما يتم فحص املوضوع بواسطة الباحثني اآلخرين هلم نف
وأما الدراسة السابقة  راسة التداخل اللغوي حبتا من قبل،لقد سبق البحث عن د

 اختذهتا الباحثة كما يلي: 
. 1، ال. 10. الصفحة. الرقم 2018البحث الذي كتبه سري وهيوين.  -1

)دراسة حالة عضو  ادورا يف حمادثة العربية للطالب،"التدخل النحوي اللغة امل
غولوك -املنطقة لوبنكسا النساء النوقّية غولوك ”SLA” عربيةشعبة اللغة ال

 سومينيف مادورا(".
يف هذالبحث يستخدم الباحثة منهج النوعي. يتناول هذا البحث تدخالت 
لغة مادورا ابللغة العربية. الغرض من هذه الدراسة هو تقدمي تفسري للتداخل 
النحوي املوجود يف األحاديث العربية ألعضاء الطالب من شعبة اللغة العربية. 

، وهناك تداخلى تتكون البياانت من كلمات وعبارات ومجل ومجل حتتوي عل
أمثلة مت مجعها كبياانت مت حتليلها ابستخدام إطار حتليل املنظور اللغوي.  8

خل النحوي املوجود يف احملادثة اكان الغرض هذه الدراسة هو تقدمي تفسري التد
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العربية ألعضاء السنرتي من شعبة اللغة العربية. أظهرت النتائج أن هناك أربعة 
النحوي: الكلمات والعبارات واجلمل. العوامل اليت تسهم يف خل اأنواع من التد

خل النحوي هي جودة اللغة وميلها إىل نقل السلوك اللغوي القدمي إىل االتد
سلوك اجلديد )من اللغة املادورية إىل العربية(. هذا كله بسبب اللغة العربية 

 النحوية. 
قادرة. مث مع التقنية تستخدم طريقة توفري البياانت يف هذه الدراسة طريقة 

ية األساسية مع التقنية األساسية اليت تشري إىل طريقة التنصت. ستستمر التقن
يف  ، واليت تتكون من: تقنية استماع جمانية وخمتصة. الطريقة املستخدمةاملتقدمة

، التحليل الوصفي بقصد توفري نتائج حتليل هذا البحث هي التحليل الوصفي
 بىن اجلملة أو الكلمات اليت حتتوي على التداخل. البياانت فيما يتعلق ب

الفرق يف هذا البحث هو أنه يوجد مكان يوجد فيه هدف البحث وهذه 
من اإلندونيسية إىل العربية وسيشرح أيًضا كيف أن أشكال  ةاملرة يستخدم الباحث

ل االختالفات التداخل النحوي سواء كانت كلمات أو عبارات أو مجل. تشم
، يف تقنيات مجع البياانت يف هذه الدراسة: املالحظة حث أيًضايف طرق الب

 واملقابالت والتوثيق. 
خل النحوي ا. التد2013والبحث اآلخر الذي قام آرفنتا عويت رمحاوايت.  -2

اللغوي اإلندونيسية يف اجلاوي عند مقاالت سردية من الصف السابع لطالب 
 نطقة ماغالنك. املدرسة املتوسطة احلكومية واحد منقيد يف م

يف هذالبحث يستخدم الباحثة منهج النوعي. الغرض من هذالبحث   
خل النحوي اإلندونيسي يف اجلاوية بتكوين روائي ايعين: وصف شكل التد

ماغالنك، اجلاويةيف املقاالت السردية فصل السابع من املدرسة الثانوية العامة 
اوي عند املقاالت خل النحوي اإلندونيسي يف اجلاوصف أسباب حدث التد

السردية لطالب الصف السابع من املدرسة املتوسطة احلكومية واحد منقيد يف 
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منطقة ماغالنك. كان موضوع هذه الدراسة طالب الفصل السابع أ والسابع 
يف الدورة األوىل  كومية واحد منقيد يف منطقة ماغالنكج املدرسة املتوسطة احل

اهلدف من هذه الدراسة هو دراسة  . كان2012/2013من العام الدراسي 
خل النحوي اإلندونيسية يف اجلاوي عند مقاالت اللغة اجلاوية لطالب االتد

كومية واحد منقيد يف منطقة الصف السابع أ والسابع ج املدرسة املتوسطة احل
، واليت ركزت على 2012/2013يف الدورة األوىل من العام الدراسي  ماغالنك

عبارات واجلمل يف املقاالت الرواايت اليت تواجه أخطاء أو الكلمات املشتقة وال
 إحنرافات عن العمليات املورفولوجية والنحوية. 

يف مدرسة واحدة مغكيد يف منطقة ماغالنك مت إجراء اإلعداد البحثي يف 
. هذا البحث هو البحث 2012/2013الفصل األول من العام الدراسي 

البياانت ابستخدام اختبارات جلعل مقاالت الوصفي، والذي جيرى مجع 
خل. حتليل البياانت اومقابالت ابللغة اجلاوية لتحديد العوامل املسببة لتد

خل النحوي يف شكل كلمات أو اابستخدام التحليل الوصفي ألشكال التد
مجل ابللغة اإلندونيسية ابللغة اجلاوية يف مقاالت الطالب وتنظيم بياانت املقابلة 

وفئة ووصف الوحدة األساسية حبيث يتم العثور على املوضوعات يف منط 
خل ا( هناك ثالثة أنواع من التد1ألهداف البحث. أوضحت النتائج أن )

خل اخل اللصق )ب( تداالنحوي ابللغة اإلندونيسية يف اجلاوي، وهي: )أ( تد
خل ا( العوامل اليت تؤثر على حدث التد2خل النحوي )ااملضاعفة )ج( تد

ي اإلندونيسي يف اجلاوي، وهي: )أ( ثنائية اللغة لدى الطالب يف التواصل النحو 
اليومية مع كل العائلة واملعلمني وزمالء الدراسة )ب( املفردات احملدودة للطالب 

 يف استخدام اجلاوي )ج( إختفاء الكلمات اليت اندر ما تستخدم.
هذه املرة  ،املوقع الذي يكون فيه هدف البحث الفرق يف هذا البحث هو 

الشرقية.  جاوا سالمي العاملي داوو، ماالنج،مت إجراء البحث يف معهد التزكية اإل
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اإلندونيسي يف احملادثة  البحث الذي سيناقشه الباحث هو التداخل النحوي
، إذا كان يف هذه الدراسة التداخل النحوي اإلندونيسي يف اللغة اجلاوية العربية

يف صياغة املشكلة هناك معادلة تذكر أشكال  يف املقاالت السردية للطالب.
 التداخل النحوي وكذلك العوامل اليت تسبب التداخل النحوي.

خل النحوي يف التواصل غري الرمسي ا. التد2018نتاليا كرتيكا فورانساري.  -3
. جامعة 2013/2014لطالب قسم اللغة اإلندونيسي وأدهبا يف العام الدراسي 

 .ساانات دارما جوغجاكرات
الباحثة بتحليل التداخل النحوي يف التواصل غري  ت، قاميف هذه الدراسة 

. 2013/2014الرمسي لطالب قسم اللغة اإلندونيسي وأدهبا يف العام الدراسي 
، ف شكل التداخل النحوي يف شكل مجلالغرض من هذه الدراسة هو أوالً وص

مث وصف التداخل النحوي يف شكل مجل واألخري لوصف التداخل النحوي يف 
وكانت األدوات يف شكل مجل وما هي العوامل اليت تسبب التداخل النحوي. 

خل النحوي يف اهذه الدراسة ابحثة نفسها. وجدت نتائج هذه الدراسة التد
عبارة  31خل. وجدت الباحثة اشكل اجلمل والعبارات والعوامل يف حدث التد

تواجه التدخل، وتنقسم هذه العبارة إىل العباراات اللفظية واملقرتحة، ويف البند 
هناك مجلتان صرحتان هلما الصيغ املفرط. يف اجلمل هناك ثالث مجل عريضة 
تستخدم بنية اللغة األجنبية، وتسعة أخطاء يف استخدام الوصالت يف مجل 

إقليمية )جاوي(. كما وجدت  مجل عريضة تستخدم لغة 22مركبة مكافئة و 
خل النحوي. العامل األول هو ثنائية اللغة االباحثة العوامل اليت تسبب التد

 للطالب وممارسة العادة اللغة األمة.
يستخدم هذا البحث تقنيات املقابلة والتسجيل واملالحظة جلمع البياانت.  

ان الباحث . األداة يف هذه الدراسة ك2017مت أخذ البياانت خالل أغسطس 
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البياانت مبراحل حتديد البياانت، وتصنيف البياانت، وتفسري  نفسه. مت حتليل
 ، ووصف نتائج حتليل البياانت. املعىن
، البحث املوقع الذي يكون فيه هدف البحث الفرق يف الدراسة احلالية هو 

 اجاو  سالمي العاملي داوو، ماالنج،احلايل الذي مت إجراؤه يف معهد التزكية اإل
خل النحوي يف االشرقية. إذا انقش حبث اناتليا كارتيكا بورانماساري التد

يف  لتعليم األديب اإلندونيسي يدرسون،، فإن طالب برامج ااالتصال غري الرمسي
اإلندونيسية يف احملادثة هذه الدراسة سيناقش املؤلف التداخل النحوي للغة 

 تداخل. ، ابلتأكيد سيكون خمتلًفا جًدا يف شكل العربية
خل النحوي اللغوي ا. "التد2، ال. 2، الصفحة. 2018جوهرة النعمة.  -4

 اإلندونيسية يف مهاورة  كالم سنرتيوايت املعهد العصر الرسالة فونوراغا".
هذا البحث الوصفي يف البحث النوعي. يف هذه الدراسة، يستخدم املؤلفة 

". التقنية املتقدمة األوىل طريقة الرجوع، التقنية األساسية هي "تقنية اإللتقاط
هي تقنية اإلستماع. التقنية املتقدمة الثاين هي تقنية تدوين املالحظة. تقنية 

خل ااألخرى هي املقابلة. ينصب الرتكيز التحليل يف هذه الدراسة على التد
رة الكالم، برانمج سنرتيوايت املعهد العصر الرسالة النحوي لإلندونيسية يف مها

الدولية. بناًء على تركيز التحليل أعاله، إختار املؤلف طريقة املكافة فونوراغا 
الداخلية كأسلوب التحليل. طريقة عرض نتائج حتليل البياانت املستخدمة يف 

خل الذي اهذه الدراسة هي طريقة غري الرمسي. أظهرت النتائج أن شكل التد
ابلنسبة للعوامل خل الصريف والنحوي. احدث يف موقع الدراسة كان يف شكل تد

خل يف سنرتيوايت املعهد العصر الرسالة فونوراغا هو الفرق يف االكامنة وراء التد
نظام اللغة األوىل أو اللغة الثانية )النقل بني اللغة(، التشابه )املساواة املفرطة(، 
وحنافة والء املستخدم للغة املستفيدة، واحلاجة إىل املرادفات ونقل البنية اللغة 

 جتلب العادات يف اللغة األمة. ألهنا
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خل النحوي االغرض من هذا البحث هو معرفة كيف شكل التد
اإلندونيسي يف برانمج مهارة كالم سانتيورايت املعهد العصر الرسالة فونوراغا وما 
العوامل الكامنة وراء التداخل النحوي للغة اإلندونيسية يف برانمج مهارة كالم 

 سانترييوايت املعهد العصر الرسالة فونوراغا الربانمج الدويل. 
رى يف هذا النوع من البحث املستخدم يف هذه  الدراسة هو حبث ميداين جيج

، كان السكان الذين راسةاملكان الذي يوجد فيه هدف البحث. يف هذه الد
قد يكونون موضوع الدراسة مجيًعا طالبات يف املعهد. تنقسم مصادر البياانت 

، ومها مصادر البياانت األولية والثانوية. ستخدمة يف هذه الدراسة إىل اثننيامل
، لبياانت يف هذه الدراسة املالحظة، وتقنيات التنصتتتضمن طرق مجع ا

الت كامريا ، وأيًضا ابستخدام مسجانية املختصةوتقنيات االستماع اجمل
 ، التقنية التالية هي تدوين املالحظات.التجسس وأوراق التجسس

، ويف هذه املوقع الذي يوجد فيه هدف البحث الفرق يف هذا البحث هو
ا بتضمني صياغة املشكلة كيفية التغلب على حدوث الدراسة قام الباحث أيضً 

سالمي التداخل النحوي اإلندونيسي يف احملادثة العربية لطالب معهد التزكية اإل
الشرقية. تبحث املعادلة يف هذه الدراسة عن أشكال جاوا العاملي داوو، ماالنج، 

 التداخل النحوي وسبب التداخل نفسه. 
ي أيًضا يف دراسة جوهرة النعنة يف السنة تستخدم نظرية التداخل النحو  

. بعنوان "التدخل النحوي اللغوي اإلندونيسية يف مهاورة  كالم 2018
سنرتيوايت املعهد العصر الرسالة فونوراغا". كانت األطروحة اليت مت فحصها يف 
هذه الدراسة هي حتديد شكل التداخل النحوي اإلندونيسي يف مهارة الكالم 

هد العصر الرسالة فونوراغا. نوع البحث املستخدم وصفي بشكل عند الطالبة مع
الرسالة فونوراغا  نوعي. مصدر البياانت يف هذه الدراسة هو املعهد العصر

 (.6ه.  ،2018)جوهرة النعنة، 
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. كما حلل 2018يف السنة على النقيض من أحباث سري وهيوين  
التدخل النحوي اللغة ابستخدام نفس النظرايت ووجهات النظر مثل العنوان "

 ”SLA”)دراسة حالة عضو شعبة اللغة العربية ادورا يف حمادثة العربية للطالب،امل
غولوك سومينيف مادورا(". يركز هذا -املنطقة لوبنكسا النساء النوقّية غولوك

البحث على مشاكل التداخل النحوي يف شكل كلمات وعبارات وعبارات 
ا نوعًيا يستخدم فيه مجع البياانت يف هذه ومجل. تستخدم هذه الدراسة منوذجً 

الدراسة طرقًا فعالة. مث مع التقنية األساسية اليت تشري إىل طريقة التنصت. 
ستماع ، واليت تتكون من: تقنية اة األساسية مع التقنية املتقدمةستستمر التقني

 (.5-4ه.  ،2018جمانية وخمتصة )سري وهيوين، 
 النحوي أيًضا يف حبث آرفنتا عويت رمحاوايت.مث مت استخدام شكل التداخل  

. حتت العنوان "التدخل النحوي اللغوي اإلندونيسية يف اجلاوي 2013يف عام 
عند مقاالت سردية من الصف السابع لطالب املدرسة املتوسطة احلكومية 
واحد منقيد يف منطقة ماغالنك". املشكلة اليت مت حتليلها يف هذه الدراسة هي 

جيب أن تكون  اخل اإلندونيسي يف اللغة اجلاوية،يتشكل التد معرفة كيف
 كال التداخل اليت سيدرسها الباحث،أشكال التداخل هذه خمتلفة عن أش

أو جمموعة يف مدرسة  اخل النحوي بني اجلاوية والعربية،االختالفات يف التد
 (.7ه.  ،2013)آرفنتا عويت رمحاوايت، 

مث يتم استخدام التداخل النحوي أيًضا يف البحث نتاليا كرتيكا فورانساري.  
. حتت املوضوع "التدخل النحوي يف التواصل غري الرمسي 2018يف سنة 

. جامعة 2013/2014لطالب قسم اللغة اإلندونيسي وأدهبا يف العام الدراسي 
لدراسة هي ساانات دارما جوغجاكرات". األطروحة اليت مت فحصها يف هذه ا

لتحديد شكل التداخل النحوي يف االتصال غري الرمسي املوجود يف طالب اللغة 
ا ، جيب أن يفهموا ويفهمو بصفتهم طالاًب يف اللغة واألدبالعربية وأدهبا. 
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ولكن ال يزال هناك من خيالفها وظهور  استخدام اللغة اجليدة والصحيحة،
دم يف هذا البحث نوعي املستخالتداخل النحوي. هذا النوع من البحث 

التسجيل واملالحظة جلمع تستخدم هذه الدراسة تقنيات املقابلة و  وصفي،
، ومصدر البياانت يف هذه الدراسة هم طالب برامج اللغة اإلندونيسية البياانت

)نتاليا كرتيكا  2013/2014ودراسات تعليم األدب يف العام الدراسي 
 (.9-8ه.  ،2018فورانساري، 

، سري 2018ستخدم من قبل جوهرة النعمة إىل التحليل امل إذا نظران 
تاليا كرتيكا وكذلك ن ،2013آرفنتا عويت رمحاوايت سنة  ،2018وهيوين سنة 

، أي رسوا نفس الشيء الذي فعله الكاتبلقد د ،2018فورانساري سنة 
كيف يتم إنشاء التداخل النحوي وأشكال التداخل اليت   التداخل النحوي،

، اختالفات وجود يف التداخل النحوي. ومع ذلكطالب وما هو محتدث يف ال
، اوية لذلك سيكون خمتلفا أكثرالبحث آرفنتا عويت رمحاوايت وجدت يف اجل

، البحث الذي أجراه نتاليا اجلاوية والعربية. عالوة على ذلككيفية التعابري يف 
واصل غري حتت العنوان "التدخل النحوي يف الت 2018كرتيكا فورانساري سنة 

. 2013/2014الرمسي لطالب قسم اللغة اإلندونيسي وأدهبا يف العام الدراسي 
أنه شكل من جامعة ساانات دارما جوغجاكرات" وقد الحظ املؤلف نفسه على 

لكن الفرق يف حبث اناتليا كارتيكا هو أهنا أكثر مياًل  أشكال التداخل النحوي،
فحص الباحث شكل التداخل النحوي يف التواصل غري الرمسي يف حبثها بينما ي

يف مجيع احملاداثت الرمسية وغري الرمسية وأسباب التداخل النحوي وكيفية التغلب 
 على هذه املشكلة.
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 منهجية البحث -ز
البحث هو العمل الذي يتم اجناز حلل أو حماولة حل مشكلة ذات حقيقة 
مادية بينما يري آخرون. أن البجث هو الفحص و التقصى املنظم املادة أي موضوع 

 من أجل إضافة املعلومات الناجتة إىل املعروفة اإلنسانية أو املعرفة الشخصية. 
ث، وهي تتكون من أنواع منهجيات البحث يف هذ البحهناك العديد من 

التحقق من صحة طريقة مجع البياانت، و طريقة بياانت، و الومصادر  نوع البحث،
 التايل:والبيان على كلها كحتليل البياانت. طريقة البياانت، و 

 نوع البحث  -1
 field) هذا النوع من البحث املستخدم يف هذه الدراسة هو حبث ميداين

research) هذا البحث لذلك. هدف البحث أجريت يف املوقع ، حيث يوجد ،
عبارة عن دراسة وصفية ألن هذا البحث مبين على احلقائق املوجودة ويعيش 

 (.62ص.  ،1988ن الناحية التجريبية )سودارينتوا، املتحدثني م على
هي جمموعة األنشطة   (field research)وتستخدم الباحثة دراسة امليدانية 

. اليت أجريت (field research)الدراسة امليدانية اليت تتعلق بطريقة مجع البياانت 
عن طريق مجع البياانت و املعلومات مباشرة ابملالحظة واملقابلة.  هذ البحث هو 
البحث الوصف الكيفية مع النهج الوصفي الذي يهدف إيل وصف البياانت يف 

كية د التز شكل التداخل النحوي اإلنديسي يف حمادثة العربية عند الطالبات مبعه
 جاوي الشرقية.  اإلسالمي العاملي داوو، مدينة ماالنج،

مع النهج الوصفي الذي يهدف إىل الكيفي البحث كهذا البحث  يعد 
عند  العربيةحوي اإلندونيسي يف احملادثة خل الناالتدوصف البياانت يف شكل 

 جاوي الشرقية. المي العاملي داوو، مدينة ماالنج،الطالبات مبعهد التزكية اإلس
خل االتدحدوث يف أيًضا العوامل  البحث اتوضح هذسوف ابإلضافة إىل ذلك، 

عند الطالبات مبعهد التزكية اإلسالمي  العربيةحوي اإلندونيسي يف احملادثة الن



15 
 

. سيتم شرح الوصف بطريقة منهجية وواقعية ودقيقة ، مدينة ماالنجالعاملي داو
. يصف اليت تدرس يف هذا البحثلظاهرة بياانت وخصائص الفيما يتعلق اب

 موقف أو عرض أو متغري.فقط مطابقا لألحوال الواقعية عن البحث الوصفي 
ه يصنف هذا البحث على أنه حبث وصفي. صفتلذلك، انطالقًا من 

أو البياانت احلقائق املوجودة األديب عن  إىل كشف البحثالبحث الوصفي يؤدي 
ائق أو البياانت مصدرًا للمعلومات اليت جيب احلقتلك تصبح و . ة وصفيةطريقب

يجسمى هذا البحث البحث الوصفي فالشرح بناء إىل هذا ستند إليها التحليل. يأن 
، 2010، سورايان)وصفية  ةعرب عن احلقائق أو البياانت عن طريقالباحثة تألن 
 (.20 .ص

 موقع البحث   -2
وهو  اإلسالمي العاملي،العصري التزكية معهد مت إجراء هذا البحث يف 

 ،15سنتونو رقم.  يقع يف شارع تريتو,  (Tazkia IIBS) ما يعرف ابلتزكية
إندونيسيا. تقع  الشرقية، جاوا ، ماالنج،، منطقة داوالندنعساري، كلندوعن

ملستوايت  خصوصا مدينة ماالنجيف املعهد العصري التزكية اإلسالمي العاملي 
مت أتسيس هذا الكوخ من قبل العديد من . املدارس اإلعدادية والثانوية

املاجستري و األستاذ نور أبيدين  أحدهم حممد علي الوحيودي ،املؤسسني
 3بينما للرجال حوايل  ،هكتار 1،2 للنساءتبلغ مساحة منطقة املاجستري. 

، سيتم الرتحيب بك  منطقة احلرم اجلامعي يف اتزكياعند دخولك إىل. هكتارات
املدرسة الداخلية . يف للغاية وحديقة مجيلة ودهان ملونيف مبىن فاخر ونظ

 . اإلسالمية ملستوى املدرسة الثانوية يف مدينة ماالنج اليت تشتهر مبنهجها الدويل
ة ، خاصة تلك املتعلقى ميزات خاصةمت اختيار هذا املوقع ألنه حيتوي عل

 واد اإلسالمية،ر حلفظ القرآن وامل، منهاج األزهابللغة وثالثة مناهج استثنائية
املنهج الوطين ومنهج كامربيدج الدويل للعلوم االجتماعية والرايضيات واملواد 
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هي مؤسسة تعليمية إسالمية تنظم التعليم والتدريس على  Tazkia IIBS. العلمية
املدرسة  أو املعهج العصريأساس دويل بنظام داخلي أو املعروف ابسم 

 . اإلسالمية العاملية
 وكائنه موضوع البحث  -3

هد عمبالطالبات يف الفصل الثامن البحث هي  اهذ موضوعاتكانت 
يبلغ عدد طالبات الصف الثامن ، مدينة ماالنج التزكية اإلسالمي العاملي داو

، من هذا اجملتمع .طالبات 75 الداخلية يف ماالنغالتزكية اإلسالمية يف مدرسة 
ميكن أخذ الواقع والظواهر ، وابلتايل. تم أخذ عينات لتمثيل مجيع السكاني

هو  من هذا البحثوالكائن  .اللغوية اليت تنشأ بني الطالبات بشكل أكثر دقة
لطالبات اليت جتري بني االعربية اليومية ثة حمادالتدخل النحوي اإلندونيسي يف 

 عهد التزكية اإلسالمي العاملي. مبيف الفصل الثامن 
واهلدف من هذه الدراسة هو التداخل النحوي اإلندونيسي يف احملادثة 

ي التزكية اإلسالمي العاملي معهد العصر الصف الثامن يف  الطالباتالعربية لدى 
 الشرقية.  ىجاو  ، ماالنج،داو

 مصادر بياانت البحث  -4
ترتبط مصادر البياانت مبوضوع البحث الذي مت احلصول على البياانت 

 ، ومها مصادر البياانت األولية والثانويةمصادر البياانت إىل مصدرين تنقسممنه. 
 (. 45ص.  ،2011)واحيو، 

مصادر البياانت األولية هي مصادر البياانت األوىل حيث يتم إنشاء  .أ
در البياانت اكان مص(.  132ص.  ،2005)بورهان،  البياانت

لداخلية يف املدرسة اإلسالمية ا طالباتاألساسي يف هذه الدراسة هو 
وهي الشرقية  ىجاو  ، ماالنج،المي العاملي، داوتزكية اإلسالمدرسة 
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مصدر البياانت هذا هو معرفة اللغة املنطوقة اليت تعاين من . ثنائية اللغة
 . التداخل النحوي

يف حني أن مصادر البياانت الثانوية هي الكتب اليت ال ترتبط مباشرة   .ب
 ،2011)واحيو،  الرمسية للبحث ولكن هلا صلةابألشياء املادية واألشياء 

مصادر البياانت الثانوية يف هذه الدراسة هي كتب املكتبة (. 46ص. 
، واجملالت املتعلقة لتداخل، مقاالت حول نظرية اللغةحول نظرية نظرية ا

 .بنظرية التداخل النحوي
 مجع البياانت طريقة  -5

وكانت أحد أهم األجزاء يف عملية البحث. ك  البياانتيعد نشاط مجع 
وابلتايل ال ميكن أن تتم  .تعتمد على الباحثكلها دقة احلصول على البياانت  

 . عدة خطوات، بل حتتاج إىل عملية مجع البياانت مرة واحدة
 طريقة املالحظة  .أ

املالحظة )مراقبة  ةعن طريق البحث امت مجع البياانت يف هذ
، 2001، راينطول مباشر أو غري مباشر )كائن البحث(، سواء بشك

للحصول على طريقة املالحظة  البحث ا(. تستخدم هذ96 .ص
الطالبات واملتكلم هنا يتكون من . الواجبةبياانت حول األنشطة اللغوية 

يف هذه احلالة،  ، مدينة ماالنج.هد التزكية اإلسالمي العاملي داومع يف
مالحظة غري مشاركة، أي أن هي املالحظة اليت مت إجراؤها كانت 

إمنا هلو و  ،دون املشاركة املباشرة يف األنشطة اللغويةبيالحظ الباحث 
 كمراقب مستقل.دور  

، تسمى هذه الطريقة أيًضا الرجوع املالحظة، بعبارات أخرى
ويقال أنه يشري إىل أنه يتم ( 242ص.  ،2014)حمسون،  إىل الطريقة

حتتوي هذه الطريقة على تقنية . غةمن خالل االستماع إىل استخدام الل
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تسمى تقنية التنصت التقنية األساسية . أساسية يف شكل تقنية التنصت
يتم املؤلف  مبعىن ماسي االستماع عن طريق النقر. ألنه يتم بشكل أسا

. يف حماولة للحصول على البياانت من خالل النقر على لغة الطالب
. شكل حرية التعبري املختصة، لديها تقنية متقدمة يف كتقنية أساسية

تقول تقنية كيمياء السقوط احلر أن املؤلف يعمل كمراقب وال يشارك 
تستخدم هذه التقنية (. 242ص.  ،2012حمسون، ) يف عملية الكالم

مت إدراج بياانت التداخل . لالستماع إىل األقوال الشفوية للطالبات
ية للطالبات مبعهد التزك حمادثة اللغة العربية النحوي اإلندونيسي يف

 الشرقية.  ىجاو  ، مالنج،اإلسالمي العاملي داو
 طريقة املقابلة  .ب

خل اتجستخدم طريقة املقابلة ملعرفة العوامل اليت تسبب التد
النحوي لدى الطالبات. وتستخدم أيضا هذه الطريقة ملعرفة ملف 

العربية  ، مدينة ماالنج وأنشطة اللغةداومعهد التزكية اإلسالمي العاملي 
 الثامن،من الطالبات يف الفصل  تتكون فيه. وكانت خمربات املقابلة

واملريب )املشرف(. مل جتر املقابلة هناك بطريقة منظمة، ولكن كانت 
للباحث قائمة األسئلة اليت سوف تقّدم، لذا فإن اإلجاابت املطلوبة 
كانت مطابقة بصياغة املشكلة وأهداف الباحث )سوغيونو، 

 (.321 ، ص.2011
 language) خل هو أحد جوانب االعتماد على اللغةاالتد

dependency) من يف جمتمع متعدد اللغات. يف جمتمع متعدد اللغات ،
. الصعب جًدا على املتحدث املطلق استخدام لغة واحدة فقط

، سيتم دعم طريقة املالحظة أو االستماع لللحصول على نتائج أفض
قسم . هذه التقنيات تقنيات املقابلةمن بني . هذه بتقنيات البحث
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ي: مقابالت احملادثة غري ، وهون تقنيات املقابلة إىل ثالث طرقابت
، واملقابالت القياسية ابالت ابستخدام التعليمات العامة، واملقالرمسية

، يف أسلوب املقابلة هذا(. 187ص.  ،2012)موليينك،  املفتوحة
 . سببة للتداخل النحوييتم تسجيل البياانت وفًقا للعوامل امل

 طريقة الواثئق   .ج
الطالبات عدد من حماداثت  لتسجيلالطريقة تجستخدم هذه 

العربية أو ة ادثاإلندونيسي يف حمنحوي التدخل الاليت حتتوي على 
حمادثة وجوب استخدام اللغة العربية يف فيما يتعلق بقوانني املعهد 

املقابلة طريقة مث يتم استخدام . للطالبات معهد التزكيةاليومية 
موضوعات البحث حول العميقة من للحصول على املعلومات 

العربية. يتم تنفيذ هذه  ةحمادثاخل النحوي اإلندونيسي يف أسباب التد
توفري معلومات دقيقة وذات صلة  اتحبيث ميكن للمخرب الطريقة 

  .البحثابألحداث يف موقع 
 طريقة السماع و الكتابة  .د

يف طريقة  الباحثة طريقة السماع و الكتابة، استخدامات
السماع تستخدم الباحثة عملية الفصد الذي يكون اليت أجريت يف 

ة. ألن يتم ذلك يف بداية البدية للحصول علي البياانت املطلوي
وهذا النشاط ميكن اعتبار طريقة األساس. يف الرجوع إيل  الدراسة،

حاولت الباحثة احلصول  ي لغة املتكلم.ركزت الباحثة عل ،هذه الطريقة
إىل البياانت عن طريقة الفصد استخدام لغة شخص أو اشخاص 

 كمخربين. 
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يف طريقة الكتابة أو كتابة البياانت املنتاج من السماعة إما مباشرة أو 
هو كتابة الظاهرة اللغوية من  ،كتابةبعد أن سجلت يف وقت الحق يف ال

ختليط الشفرة وحتويلها يف حمادثة املخرب وفق النظرية املستخدمة مث تصنيف 
 البياانت وجتميعها. 

 طريقة حتليل البياانت  -6
والطرييقة اليت تستخدم الباحثة لتحليل البياانت هو الوصفية الكيفية 

على أن املنهج الوصفي الذي يري من تصوير احلياة اليومية وفقا سيكون تنص 
ولكن إلستخدام جلعل  خدم لوصف أو حتليل نتائج الدراسة،هو طريقة تست

  إستنتاجات أو سع. 
عمل ا ت، ألهنالبحثاخلطوة األكثر أمهية يف كحتليل البياانت  طريقة تعترب 

( 280: 2007كتابه )يف   (Moleongقال مولونج )على استنتاج نتائج البحث. 
حبيث ميكن  ،يف منط هاالبياانت أو تنظيمترتيب أن حتليل البياانت هو عملية 

يف هذا إجراء حتليل البياانت ويتم البحث. ألهداف احلصول على البياانت وفقا 
 البحث ابخلطوات التالية:

 القراءة الشمولية علي مجيع احلقائق اليت مجعها الباحثة. .أ
ئق املتعلقة ابلبحث )الكلمات اليت وقعت فيها التداخل التفصيل بني احلقا .ب

 والكلمات اليت مل تقع فيها التداخل(. 
 التحليل للكلمات اليت وقعت فيها التداخل.  .ج
 على العوامل واألشكال يف التداخل.  التحقيق واألخذ االستنباط للحصول  .د
ل إىل التحقيق بطريقة احلوار العميق مع كل ما يتعلق بفرض البحث للحصو  .ه

 النتائج الشمولية األنسب.
 
 



21 
 

 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 
 علم اللغة اإلجتماعي -أ

علم اللغة اإلجتماعية هي جمال العلوم املتعددة اخلصاة اليت تدرس اللغة وفيما 
لنباابن )نبااب،  اإلجتماعيةتتعلق ابستخدام اللغة يف اجملتمع. يتكون مصطلح علم اللغة 

هي شيء  -( من عنصرين اجتماعيني ولغويني. الكلمة اإلجتماعية 2، ص. 1984
. لغة هو دراسة اللغة أو والوظائف اإلجتماعية عة اجملتمع،متعلق ابجملتمع، وجممو 

التحدث عنها، ال سيما عناصر اللغة )الصوتية واملورفيمة والكلمة واجلملة( والعالقة 
بني العناصر )الرتكيب(، مبا يف ذلك طبيعة هذه العناصر وتكوينها. لذا، فإن علم اللغة 

وخاصة ، اإلجتماعيةس وتناقش جوانب اللغة اإلجتماعية  هي فرع من اللغة تدر 
 اإلختالفات املوجودة يف اللغة املتعلقة ابلعوامل اإلجتماعية .

يقول كريد لكساان أن علم اللغة اإلجتماعية كدراسة اخلصائص واإلختالفات 
املختلفة للغة، وكذلك العالقة بني اللغوايت واخلصائص الوظيفية لإلختالفات اللغوية 

(، علم اللغة االجتماعية 3،  ص. 2004وستينا، يف جمتمع اللغة. فيشمان )خري وأغ
هو دراسة خصائص اإلختالف اللغوي، ووظائف اإلختالف اللغوي، واستخدام اللغة 
ألن هذه العناصر الثالثة تتفاعل دائًما وتتغري بعضها البعض يف جمتمع الكالم. اللغة 

 تمع.كأداة اإلتصال هلا أشكال خمتلفة. هذا اإلختالف يتأثر بثقافة اجمل
(، يعدان علم اللغة 2، ص. 2004خري وأغوستينا )خري وأغوستينا، 

اإلجتماعية  جمااًل للعلوم املتعددة اخلاصة اليت تدرس اللغة وفيما تتعلق ابستخدام اللغة 
( صياغة علم اللغة اإلجتماعية  4، ص. 1985يف اجملتمع. يقوم آبل )يف سويتو، 

تعلق ابجملتمع والثقافة. اجملتمع واللغة ال ينفصالن كدراسة اللغة واستخدام اللغة وفيما ت
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ألن كالمها حيتاجان كلهما بعضا. اجملتمع هو مستخدم اللغة، وهلذا السبب يتم 
 تضمني اللغة يف الثقافة.

اللغوية، ميكن اإلستنتاج أن علم اللغة  بناًء على املفاهيم اإلجتماعية
تدرس علم اليت تدرس العالقة بني اللغة واجملتمع.  علم اللغة اإلجتماعية  هي فرع من

موضوع الكالم، واإلختالفات يف اللغة املستخدمة، واملنطوق،  اللغة اإلجتماعية
 والغرض من لغة الشخص.

 
 اإلتصال اللغوي -ب

تستخدم هذه الدراسة النظرية اإلجتماعية الصوتية اليت تؤكد على التواصل 
( حداًث 6، ص. 1994ابللغة )دينيس ومادي، اللغوي. يقول ونريك أن اإلتصال 

لستخدام لغتني بواسطة نفس املتحدث بدوره. من جهة اتصال اللغة، فإن نقل عناصر 
اللغة إىل لغة األخرى يشمل مجيع املستوايت. يف عملية إتقان اللغة الثانية، ميكن 

لعكس، إذا القول أن إتقان اللغة الثانية نفسها حبيث تكون أسهل يف استخدامها. اب
خل. نتيجة لذلك، أن اكانت العناصر الواردة خمتلفة، فستكون هناك أعراض للتد

 اتصال اللغة، ال ميكن جتنب عملية اإلقراض أو التأثري على اللغة األخرى.
( أن اإلتصل اللغة هو أتثري لغة 39، ص. 1985يشرح ماكي )سوينتو، 
حبيث ميكن أن يؤثر على  ،شر وغري مباشركل مبا الواحدة على لغة األخرى بش

. مييل إتصل اللغة إىل أن يكون أحد أعراض اللغوي واللغوينيإتقان اللغة طبعا من 
. (parole)من املرجح أن تكون ثنائية اللغة او اللغويني أعراض الكالم و ، langue))اللغة 

ومع ذلك، نظرًا ألن اللغة أساس مصدر الكالم، فألن إتصال اللغة جيب كان يف 
ائية اللغة او اللغويني، أو بعبارة األخرى، حتدث ثنائية اللغة كنتيجة وسبب يف ثن

 اإلتصال اللغة.
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إذا مت إستخدام لغتني أو أكثر ابلتبادل من نفس املتحدث، فيمكن القول أن 
اللغات يف حالة اتصال متبادال. لذلك حيدث إتصال اللغة داخل السماعة بشكل 

 سياق اإلجتماع، وهو موقف يتعلم فيه اللغة الثانية يف الفرد. ويتم اإلتصال اللغة يف
جمتمعه. املثال هذه الظروف، ميكن التمييز بني وضع تعلم اللغة، وعملية إكتساب 

 اللغة واألشخاص الذين يتعلمون اللغة.
بناًء على بعض النقاط املذكورة، ميكن استنتاج أن معىن اإلتصال اللغة هو 

اليت تؤدي إىل إمكانة تغيري اللغة من املتحدث يف سياق أي تفاعل بني عدة اللغات 
 االجتماع. يبدو هذه األحداث من وجود ثنائية اللغة.

 
 ثنائية اللغة  -ج

يتم تعريف ثنائية اللغة على أهنا قدرة على استخدام نفس اللغتني بواسطة 
(. يف تطورها، مل تعد اآلراء مثل هذا 40، ص. 985متحدث بلومفيلد )سويتو، 

تتماشى مع تقدم اللغة، ألنه حتديد املدى الذي ميكن ملتحدث من خالل استخدام 
اللغة بشكل جيد على قدم املساواة، ال يوجد أي أساس يصعب قياسه وال ميكن 
القيام به تقريًبا. يجنظر إىل فهم مثل ثنائية اللغة على أهنا نوع واحد من ثنائية اللغة 

 .حبيث يقرتح األشخاص ثنائية اللغة
(، فإن اللغة ثنائية اللغة هي عادة 27، ص. 1984يقول انابابن )انابابن، 

استخدام لغتني يف التفاعل مع اآلخرين. ثنائية اللغة هي قدرة الشخص على أن يكون 
قدرة الشخص على أن يكون لغتني بني بعضهما لغويني، أي استخدام لغتني. ختتلف 

 بعضا، فهناك نشاط أو سليب.
(. يقال نسيب أن احلد 40، ص. 1985اللغة نسيب )سويتو،  مصطلح ثنائية

املسموح به لشخص الذي يطلق عليه ثنائية اللغة يكاد يكون من املستحيل حتديده 
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احملكم. آراء الناس خمتلفة حول معىن ثنائية اللغة. لذلك، يتطور فهم ثنائية  / مع اليقني
 اللغة دائًما مع تقدم الزمان.
ىل وجود ثنائية اللغة يف مرحلة مبكرة )ثنائية اللغة األولية( قال ديبولد، يشري إ

(، ثنائية اللغة اليت يعيشها الناس، وخاصة 86، ص. 2004)خري، وأغوستني، 
الطالب الذين يتعلمون لغة الثانية يف البداية. يف هذا املستوى، ال تزال ثنائية اللغة 

 ئية اللغة للمرحلة التالية.بسيطة الغاية، ولكن يف هذه املرحلة تكمن أساس ثنا
ونريك يقول أن ثنائية اللغة هي املمارسة املتبادلة لستخدام لغتني عادة 

(. عالوة على 23، ص. 2007إستخدام لغتني أو أكثر ابلتناوب )أسلندا، وليين، 
ذلك، ينص ماكي على أن ثنائية اللغة هي إستخدام تبادل لغتني من شخص مما لغة 

دمها شخص واحد. ثنائية اللغة ليست من أعراض اللغة، إهنا واحدة أو أكثر يستخ
طبيعة استخدام اللغة. إهنا ليست ميزة رمز، إهنا ميزة التعبري، وليست من أعراض اللغة 

(langue) ، ولكنها جزء من أعراض النطق(parole) . إذا كانت اللغة تنتمي إىل
جمتمعني من ثنائية اللغة.  ستخدام اللغة منإاجملموعة، تكون سيادة الفرد. يتطلب 

يعترب اجملتمع الثنائي اللغوي هو جمموعة من األفراد الذين لديهم أسباب قوية يف وجود 
 ثنائية اللغة.

أساس على بعض اآلراء املذكورة، ميكن االستنتاج أن عادة استخدام اللغتني 
عة للغاية، اللغة يف التفاعل مع اآلخرين تسمى ثنائية اللغة. اللغة يف ثنائية اللغة واس

 يف شكل اجلاوية والسوندانية، هلجة أو جمموعة متنوعة من اللغة.
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 ثنائية اللغويني -د
(، فإن الشخص الذي يشارك 26، ص. 2007ذكر ونريك )أسليندا وليين، 

يف ممارسة استخدام لغتني ابلتناوب يسمى ثنائي اللغة. خيتلف مستوى إتقان إحدى 
مستوى ثنائية اللغة األخرى، وهذا يتوقف على الفرد الذي اللغات ثنائية اللغة عن 

 يستخدمها وميكن إستعماهلا فإن ثنائية اللغة تلعب دوراً يف تغيري اللغة.
األمة واللغة  تستخدم شعبة اإلندونيسيا أكثر من لغة واحدة، واللغة

إمكانية التعلم وطنية. إضافة إىل استخدام لغتني املذكور، ال تغطي اإلندونيسية كلغة 
أو استخدام لغة أجنبية يتم تدريسها يف املدارس. فإن إندونيسيا جمتمع ثنائي اللغة. 
لتكون قادرًا على استخدام لغتني، جيب أن يتقن املرء كلتا اللغتني. األول هي اللغة 
األمة أو اللغة األوىل، والثاين هي اللغة الثانية، يف هذه احلالة اإلندونيسية يجسمى 

شخاص الذين ميكنهم إستخدام كلتا اللغتني أو ثنائي اللغة )خري، وأغوستني، األ
 (.86، ص. 2004

بناًء على الرأي املذكور، ميكن االستنتاج أن ثنائية اللغة هي أشخاص يتقنون 
 لغتني وميكنهم استخدام كلتا اللغتني ابلتبادل يف التواصل مع اآلخرين.

 
 تعريف التداخل  -ه

خل أوالً هو التفاعل إلشارة تغيري نظام اللغة اأبن تعريف التدم ونريك اإستخد
فيما يتعلق بوجود اللغة مع العناصر اللغوية األخرى اليت يؤديها املتحدثون بلغتني 

 (.120، ص. 1995خري، وأغوستني، )
خل هو "اخلطأ" بسبب تنفيذ عادات الكالم ايقول هارمتان وستورك إن التد

(. يف هذه 131، ص. 1985إىل لغة أو هلجة اثنية )الوسيلة، يف لغة األم أو هلجتها 
احلالة، األشخاص الذين يتعلمون لغة الثانية أو العربية مثال، جيب أن يكون صحيًحا 

 إذا مت استخدامه يف اللغة األوىل.
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خل "اضطرااب" حيدث يف متحدث لغتني بسبب اذكر انابابن أن هذا التد
اللغة غري متوازن ميكن أن حيدث يف التعددية اللغوية.  إتقان لغة غري متوازنة. اكتساب

حيدث هذا التعددية ألن فهم اللغتني غري متوازن حبيث تكون اللغة أكثر هيمنة رغم 
(. وتسمى عادة 33، ص. 1991أن اللغة املستخدمة هي اللغة األخرى )نباابن، 
 اللغة األوىل اليت تؤثر على اللغة الثانية اضطرااب.

خل هو نقل اق ابللغة العربية، أوضح عبد العزيز العسيلي أن التدفيما يتعل
خل االطالب من نظام اللغة األمة، إىل اللغة الثانية عند التحدث والكتابة. ميكن يتد

 (.101، ص. 2010خلط لغتني حتدث مع تعلم اللغة الثانية )دمياطي، 
الل التشابه خل الذي يقرتحه بعض اللغويني من خاميكن استنتاج تعريف التد

خل هو مزج لغتني يستخدمهما شخص وميكن أن يعطل االذي ينص على أن التد
 ويعطل تعلم اللغة.

 
 أنواع التداخل -و

خل اخل بسبب الفهم السائد للغة واحدة. حيدث التداكما نعرف أن التد
خل إىل عدة أنواع اليس يف الكتابة فقط ولكن حيدث يف مهارة التحدث. ينقسم التد

 (:14، ص. 1940)أردايان، وهي 
التداخل الثقايف، وهذا ميكن أن حيدث من خالل اللغة املستخدمة من مستخدم  -1

اللغتني. يف اللغة العربية حيدث هذا التداخل عادة بسبب قلة املتعلم اللغة 
وابلتايل فإن الثقافة اليت تظهر يف استخدام اللغة العربية ال تزال ثقافة اللغة 

قلب ابملعىن املرغوب "كن حذرا" بينما يف اللغة العربية -قلباألوىل. يقولون 
 . هذا املصطلح غري معروف ثقافيا ، العبارة املعروفة متحلي

للغة األوىل إىل اللغة الثانية. اخل املعجمي، أي إدخال العناصر املعجمية يف االتد -2
أو  خل يف اللغة العربية سواء يف اإلسم أو الفعل أو الصفةاحيدث هذا التد
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(. مثاال 80، ص. 2007احلروف أو إسم الضمري والنكرية واملعرفة )دمياطي، 
"، املفردات املسطّرة موطوراخل هو "املدرسة إىل ذهبت اعلى هذا النوع من التد

خل يف تعبريات اللغة االيت تبدو وكأهنا عربية، رغم أن اللغة اإلندونيسية تد
 العربية.

خل يف استخدام الكلمات اليت هلا متغري اخل الداليل، حيدث هذا التداالتد -3
اللغة. أمثلة هذا التدخل هي التعبريات اليت تستخدم الطالب الذين يتعلمون 

  .، وتقول مدرسة الثانوية MTSاللغة العربية يف ذكر مدارس 
خل النظام النحوي أو بناء اجلملة العربية اخل النحوي، يغطي هذا التداالتد -4

كن القواعد النحوية املستخدمة خمتلطة ابللغة الذي يستخدمه الطالب ول
ابللغة العربية على  مثل كلمة الطالبان ماهر. جيب أن حتتوي التعبرياتاألوىل. 

 ء من املفرد أو املزدوج أو اجلمع. ، سواكلمة مطابقة
خل الذي حيدث يف التكوين والتغيري يف شكل اخل املورفولوجي، أي التداالتد -5

ي يعين ، الذ"قالم اثنني"لى هذا التداخل هو التعبري مثال عالكلمة )صرف(. 
، يف حني أن الشكل املزدوج يف اللغة العربية يكفي إلضافة األلف والراهبة قلمني

 رد الذي يطلق عليه أيًضا التسنية.أو نعم والراهبة من الشكل املف
خل النطق، مثل كلمة شديد، واليت اخل الصويت هو تداالتداخل الصويت، التد -6

كيد، الكلمة األوىل تم نطقها خبطاب رفيع، "سديد"، معىن الكلمة يتغري ابلتأي
 ، والثاين يعين "السلس".تعين "قاسية"

، الكلمة ولفظها خبطى سديد رقيقة، يتغري معىن الكلمة متاًما مثل كلمة شديدة،
 األوىل قاسية والثانية دقيقة.

يستخدمها مستخدم اللغة خل اللغوي، وهو عبارة عن لفتة أو عالمة االتد -7
 (.109، ص. 2010ولكنها غري معروفة ابللغة الثانية )دمياطي، 
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 عوامل التداخل  -ز
خل، اخل هو حقيقة حتدث يف تعليم اللغة. هناك عدة عوامل تسبب التداالتد

 من بني العوامل اليت تسبب التداخل:
الكالم هي السبب ثنائية اللغة للمشاركني يف الكالم. ثنائية اللغة للمشاركني يف  -1

خل والتأثري املختلف األخر من اللغة املصدرية، من اللغتني االرئيسي يف التد
 (.65، ص. 1994احمللية واألجنبية )خري، 

عدم كفاية مفردات اللغة املستلمة. قيود املفردات اليت سيستخدمها شخص  -2
األمة أو للتعبري عن أحدث مفهوم جيعله مضطرًا إىل استخدام مفردات اللغة 

املصدر، سواء أكان ذلك مقصوًدا أم ال. عامل قليل املفردات للمتحدث بلغتني 
خل. متيل اجيعله ويعرب عن مفهوم جديد يف لغة املصدر وجيعله عرضة التد

خل الناتج عن احلاجة إىل مفردات جديدة إىل أن يتم ذلك عن قصد االتد
 (.65-64، ص. 1970بواسطة مستخدم اللغة )ونريك، 

رقة والء مستخدم اللغة املستلمة متيل رقة والء املستخدم بلغتني إىل اللغة   -3
املستلمة إىل أن تؤدي إىل موقف سليب. ينتج عن هذا اجلهل بقواعد اللغة الثانية 
املستخدمة والعناصر اليت يتم التحكم هبا يف لغة املصدر يتم أخذها من املتحدث 

 (.65-64، ص. 1970بشكل ال ميكن السيطرة عليه. )وينريش، 
خل الناجم عن إختفاء املفردات اليت اإختفاء الكلمات اليت اندرا تستخدم التد -4

اندرا تستخدم سيؤدي إىل التدخل مثل عدم وجود مفردات يف لغة املستخدم 
اللغوي، أي عنصر اإلمتصاص أو عنصر القرض سيتم دجمها بسرعة أكرب ألن 

 (.65-64، ص.  1970ش ، لغة املستلم ستدمج بسرعة أكرب. )وينري
حتمل العادة يف اللغة األمة، العادات اليت حتملهم اللغة األمة يف اللغة الثانية اليت  -5

يتم استخدامها، حتدث بشكل عام بسبب عدم وجود حتكم يف اللغة وعدم 
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إتقان اللغة الثانية. ميكن أن حيدث هذا الشخص يتعلم لغة الثانية، ابللغة 
 (.65-64، ص. 1970ينريش، الوطنية واألجنبية )و 

خل، ألن مستخدم اللغة يريد اميكن ملكانة اللغة املصدرية أن تشجع على التد -6
أن يظهر أنه قادر على إتقان اللغة اليت تعترب ذات مكانة عالية )ونريك، 

 (.65-64، ص. 1970
 

 مهارة الكالم -ح
وية. عندما نتحدث عن اللغة، فإن مهارات الكالم هي جزء من املهارات اللغ

زمهارات الكالم هي قدرة الشخص على قول أصوات التعبري والكلمات للتعبري عن 
األفكار والرغبات للشخص اآلخر. ابملعىن األوسع، الكالم هو نظام من العالمات 

، ص. 2011اليت ميكن مساعها من خالل أعضاء معينة لنقل رغبات الفرد )هارموان، 
135.) 

مهمة جداً مقارنة ابملهارات األخرى. وهذا  كمال حتدث اللغة خاصة العربية
يتفق مع ما نقله هارموان كمال التحدث أصبحت أكثر أمهة، ألن إستخدام اللغة يف 

 (.130، ص. 2011التحدث يعكس حًقا لغة )هارموان، 
لذلك مهمة لكل من يتعلم اللغة أن يكون قادرًا على إتقان كمال التحدث. 

ت يف اللغة. ألن التحدث جزء من املهارات اليت مهارات التحدث هي أهم املهارا
يتعلمها املعلمون، لذلك تعترب مهارات التحدث جزءًا أساسًيا للغاية يف تعلم اللغات 

 (.88، ص. 2011األجنبية )راشيدي، والنعمة، 
هناك عدد العوامل اليت ميكن أن تدعم قدرة الفرد على التحدث ابلعربية. 

أهنا خاطئة. اثلثا، األصدقاء أو بيئة اللغة. ساعد موقف  اثنياً، الشجاعة للقول رغم
بليغ احملامي إىل حد كبري يف جناح الكالم ألنه يتطلب أصدقاء أو حماورين. هذا يتوافق 

 .مع ما هو مكتوب يف مقدمة العربية للناشئني، اجلزء الثاين و الثالث
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 الباب الثالث

 حتليلها عرض البياانت و

 
كية اإلسالمي لطالبات مبعهد التز مهارة الكالم لدى اأشكال التداخل النحوي يف  -أ

 .الشرقية ىالعاملي ماالنج جاو 
بياانت تداخل اللغة النحوية يف حمادثة يومية  ت الباحثةوجد، يف هذه الدراسة

، أدانه. التزكية مباالنجاملدرسة الداخلية اإلسالمية  لدى طالبات يف الفصل الثامن
 .خل يف حماداثت الطالبات والعوامل املسببة هلااتشرح الكاتبة كذلك أنواع التد

 خل املورفولوجياالتد -1
ث يف تكوين وتغيري شكل خل الذي حيداخل املورفولوجي، هو التداالتد

خل املورفولوجي حيدث عندما تكون اللغة اوقال سوداراينتو إن التدالكلمات، 
امللصقات ابللغة األخرى. اإلحنراف اهليكلي الذي يف تكوين الكلمات متتص 

حيدث ىف اتصال اللغة بني اللغة اليت يتم التحدث هبا )اإلندونيسية( مع اللغة 
 (.123، ص. 1993األخرى اليت تتقنها )العربية( )سوداراينتو، 

الباحثة شكاًل من أشكال التداخل املورفولوجي يف حماداثت  توجد
 3عهد التزكية اإلسالمي العاملي ماالنج تتألف من الطالبات فصل الثامن مب

 مناقشات وهي: 
 اخلطأ يف تشكيل الكلمة .أ

التزكية اإلسالمي الثامن مبعهد فصل  الطالباتيف حمادثة بني 
التداخل املورفولوجي  يف خطأ تشكيل الكلمة، وجد . العاملي ماالنج

الثامن مبا قيل ذلك عندما أجرى الباحثة مقابالت مع طالب الفصل 
 يف ذلك:
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 خطأ يف تكوين الفعل (1

 الباتطالخطأ يف تكوين الفعل أكثر احلدوث يف حماداثت 
سبااب رئيسيا  لتزكية اإلسالمي العاملي ماالنج،مبعهد ا فصل الثامن

فيه هو عدم فهم ألة العلوم اللغة )مثل النحوي و الصريف(، مثل 
ما حيدث هنا يكمن  "أتكل ماذا؟"  اجلمل املثال اليت يستخدم

، يف الواقع أي مجلة هي شكل سؤال الكلمة "أتكل" يف الكلمة
كنموذج سؤال أو ما يسمى أيها أكثر مالءمة يف استخدامها  

أتكل "، وهي مجلة أكثر دقة من "ابلعربية فعل املضارع "أتكلني
يف كافترياي أو  إذا كانت تسرتيح اتطالبال، يف حمادثة بني "ماذا؟

يف  "ني؟"ماذا أتكل، فإن الكلمة الصحيحة هي الدرسحىت أثناء 
 .القواعد العربية اجليدة والصحيحة

 خطأ يف تكوين املصدر  (2
سواء مثل خطاء يف تكوين الفعل، وما حيدث يف تكوين 

التزكية عهد مب الطالبات فصل الثامناملصدر، وأخطاء يف مناقشة 
والسبب هو أيضا عدم فهم علم ماالنج.  ،سالمي العاملي داواإل

وكذلك عدم وجود مراقبة اجلزء اللغوي  النحوي وعلم الصرف
والسبب مثله، عدم فهم علم ألة اللغة العربية، للطالبات اجلدد 
غري  "الرمي"استخدام كلمة "حي نتمرن الّرمي"  مثل مجلة الكلمة

ناك هألّن "الرمي"  ،صحيح إذا مت تضمينه يف بنية اجلملة املذكورة
، بينما يف أحاديث الطالبات يقولون خطأ إذا كانوا فعل املاضي

، فإن اجلملة الرماية يف التدريبات الالمنهجيةيريدون تدريب 
 "حي علي ممارسة الرماية".  الصحيحة هي يف القواعد العربية هي
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 خطأ تكوين عدد اجلملة  (3

خل اخطأ يف تكوين عدد اجلملة هو أحد أشكال التد
اللغوي يف اللغة العربية، حيث تنحرف اجلملة املستخدمة عن 

فصل  الطالبات يف املعمول به، مثل الذي أكثر يستخدمالعلم 
لة , ماالنج. مثل يف مجهد التزكية اإلسالمي العاملي داوعالثامن مب

هي مضيعة الكلمة، قلم إثنني" "هل عندك قلم إثنني؟" مجلة "
ة العربية، حيث ميثل "قلم" املفرد، وعدم مطابق القواعد النحوي

والكلمة "إثنني" عبارة عن وصف عدد األشياء، والكلمة 
 "هل عندك قلمان؟". الصحيحة يف هذه اجلملة هي

 خطأ يف تكوين فعل النهي  (4
ت حماداثخطأ يف تكوين فعل الناهي أكثر حتدث يف 

. فعل الناهي هو شكل من أشكال احلظر على الشيء، الطالبات
يبدأ ابحلرف "ال" وبعد ذلك هو مديل الفعل يف النهاية والذي 

جزم بسبب إدراج أمل الناهي يف شكل احلرف "ال". مثل حمادثة 
خاطئة يف تكوين فعل الناهي هنا هو "ال تكلمت كذالك"، 
الكلمة الصحيحة هي "ال تتكلم كذالك"، اجلملة املطابقة لقواعد 

 .علم الصريف
 خطأ يف تكوين الفاعل  (5

 وين الفاعل أكثر احلدوث يف حماداثتتك خطأ يف
، حيث يتم إستخدام الفاعل أبشكال أخرى الطالبات فصل الثامن
مال املذكورة معروف حول "، اجلتلك طالباتمن اجلمل "إيل اين 

، لكن حول حبث قواعد اللغة العربية هو بيئة طالبات فصل الثامن
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". اتلبخطاء، والكلمة الصحيحة يف مجلة الفاعل يف شكل "طا
 ين تلك الطالبات". إذن، اجلملة الصحيحة هي "إىل أ

 اجملموعة  .ب
اجلمع بني كلمتني أو أكثر يف مجلة واحدة أو  هي اجملموعة

التزكية اإلسالمي معهد  طالباتمصطلحات اللغة العربية، بل حماداثت 
ضيع الكلمات اليت تؤدي إىل تدخل اللغة تأكثري  ماالنج العاملي داوو،

أبك وأمك؟"، اجلملة ليست خاطئة  من أينمثل مجلة الكلمة "العربية، 
هو  ؟". املثال التايلوالديكين من أمتاًما، لكن بدقة أكرب هي "

ليال كرنيا". يف قواعد علم  "سأذهب إيل املطبخ مع دندا، آين فارحة،
 ".ملة "سأذهب إيل املطبخ مع صديقايتاللغة تكفي إستخدام اجل

 نقص الكلمة  .ج
ة هو نقص أو تقليل الكلمة. أكثر حيدث يف اللغة نقص الكلم

العربية ألنه يف اللغة العربية، وفيها ال توجد تكرير اللغة. ويف الواقع أن 
ماالنج  التزكية اإلسالمي العاملي داوو، عهدمب الطالبات فصل الثامن

 اتخل اللغة، واملثال "كل طالبايستخدمون تكرير اللغة تؤدي إىل تد
"، اجلملة الصحيحة يف حمادثة السنرتي الصحيحة هي ةمجيل ةأكثر مجيل

 ".تأكثر مجيال ات"كل الطالب
، ميكن إستنتاج حول تشكيل ةمن البياانت اليت ذكرها الباحث

اول حتالكلمات اليت حتتوي على هيكل غري املعروفة يف اللغة العربية. 
لنظام التشكل إستخدام نظام الصرف يف اللغة العربية املصمم  الطالبات

يف اللغة اإلندونيسية أو لغاهتم اإلقليمية. إن مزج النظم املورفولوجي 
خل النحوي ااإلندونيسي واحمللي مع النظام الصريف العريب يثبت وجود تد
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جاوي  د التزكية اإلسالمي العاملي داوو، ماالنج،مبعه الطالباتمن 
 الشرقية.

 التداخل النحوي  -2
خل النحوي هو نظام النحوي انظري أن التدكما هو مكتوب يف إطار ال
، ولكن القواعد النحوية املستخدمة الطالباتأو بناء مجلة العربية يستخدمها 

خل النحوي حيدث عند امتتزج ابللغة األويل أو كما قال سوداراينتو أن التد
بنية اللغة األخرى )اللغة اإلقليمية، تستخدم اللغة األجنبية، واللغة العامية( يف 
تشكيل مجلة اللغة املستخدمة. ميكن أن يكون إمتصاص عناصر اجلملة يف 

(. يف 123 .، ص1993شكل الكلمة والعبارة واجلملة )سوداراينتو، 
أشكااًل متعددة من األخطاء املستخدمة يف  ةخل النحوي، وجد الباحثاالتد

البحث ، ورمبا التزكية اإلسالمي العاملي ماالنجمعهد حماداثت السنرتي خاصة 
التايل يوكل كل شيء عن التداخل النحوي الذي حيدث يف حماداثت معهد 

 التزكية اإلسالمي العاملي ماالنج على وهي:
 إزالة عنصر الكلمة .أ

خل النحوي يف اللغة العربية هي إزالة عنصر اإحدى عالمات التد
الكلمة يف اللغة العربية. إن إزالة عنصر الكلمة هنا هو دليل حقيقي 

التزكية اإلسالمي العاملي عهد مب للطالباتيف احملاداثت املتكررة  للغاية
خل النحوي كثري جًدا كما ا. شكل إزالة عنصر الكلمة يف التدماالنج

 على وهي:  ةوجد الباحث
 إزالة عنصر املوضوع (1

إزالة عنصر املوضوع هنا هو إزالة شكل الفاعل يف حمادثة 
ملقصود للمتحدث، السنرتي. مت إسخدامها ألن فهم اهلدف وا
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لكن سياق املناقشة  دخل يف شكل التداخل النحوي يف اللغة و 
 العربية.

 إزالة عنصر املوِضع  (2
إزالة عنصر املوِضع هي إزالة موِضع يف بنية اجلملة، وهي نفس 
السبب السابق الناجم عن احملاداثت الشائعة واليت ميكن فهمها 

 احملاور أو شريك الكالم.من 
 إزلة عنصر الفعل  (3

إزلة عنصر الفعل هي إزالة الفعل يف اللغة العربية والذي يتم 
التزكية اإلسالمي  أحياان عدد األشخاص مبن فيهم سنرتي معهد

 العاملي.
 إزلة حرف اإلستفهام  (4

إزالة حرف اإلستفهام عبارة عن شكل من أشكال الكتابة 
أن تكون عالمة  املكتوبة أو غري املميزة، ولكن يف احملادثة ميكن

اإلستفهام يف شكل هلجة، وخصائص الكلمة وشكل حرف 
 ستفهام.اإل

 إزلة حرف العطف  (5
إزالة حرف العطف أكثر حتدث يف حمادثة السنرتي. أن أحروف 

، إحداها حرف "و"، 10العطف يف كتاب ألفية إبن مالك هي 
مثل اجلملة "إذهبا إىل اإلدارة صاحل، حسني". يف اجلملة 

كان حذف حرف العطف "و"، واملكتوب ابلفعل املذكورة  
 ".للقواعد العربية هو "إذهبا إىل اإلدارة صاحل، وحسني
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 إزلة حرف جر  (6
إزالة حرف اجلر يف القواعد العربية على وجه التحديد، ألنه 
يقلل الفهم يف احملادثة، وهذا بسبب إستقراء اللغة اإلندونيسية 

 ـ.أو من اللغة اإلقليمية
 املتصل إزلة ضمري  (7

هو ضمري الذي يستمر مع اجلملة السابقة، وهذا  ضمري املتصل
ينطبق على وصف ويعود إىل اإلسم أو الفعل السابق. يجسمح 
إزالة ضمري املتصل يف علم النحوي إذا كانت احملادثة مفهومة، 

". يف اجلملة املذكورة، توجد إزالة ضمري مجيلألن  أحبهمثل "أان 
 ألنه أحبهملة الصحيحة هي "أان "، واجلهاملتصل بشكل "

 ".مجيل
 إزلة حرف "ال" (8

إزالة حرف "ال" حتدث يف ترتيب النعت و املنعوت يف علم 
مثل "خذ الثوب بيضاء". يف الطالبات النحوي ما يقوم هبا 

اجلملة املذكورة، هناك إزالة حرف "ال"، وهذا يؤدي إىل املعىن 
ليت ينبغي أن تكون اخلاطئ يف علم النحوي والقواعد العربية، وا

 اجلملة "خذ الثوب البيضاء"
 زايدة عناصر الكلمة .ب

 زايدة حرف العطف (1
أحرف. هناك عدد األمثلة  10حرف العطف املذكورة السابقة هي 

على زايدة حرف العطف يف اجلملة، مثل "حنن نتكلم معا وحيت كنا 
جائعا". لقد مت زايدة حرف العطف بشكل "و" بل نعلم أن حرف 
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"و" "حيت" كالمها من حرف العطف، إذن، فإن اجلملة العطف 
 ".املالءمة هي "حنن نتكلم معا حيت كنا جائعا

 زايدة حرف اجلر  (2
مثل "حي نتعلم لكي  الطالبات،زايدة حرف اجلر حتدث يف حمادثة 

نكون عاملا". إستخدام زايدة حرف اجلر يف اجلملة غري مالءمة، 
ألن حرف "كي" له معىن "ل"، حبيث ال توجد حاجة لزايدة حرف 
جر "ال"، مث اجلملة الصحيحة يف احملادثة هي "حي نتعلم كي نكون 

 ".عاملا
 خطأ يف تكوين العبارة .ج

 خطأ تكوين النعت واملنعوت (1
ت واملنعوت من قواعد النحوي يف تعلم اللغة العربية، تكوين النع

حيث جيب أن يكون بني النعت واملنعوت مطابقان من عدة 
اجلوانب، أحدها هو نفسهما يف النكرية و املعرفة، يف املفرد واملثين 
واجلمع، يف املذكر واملؤنث. يف احملادثة أكثر عمل اخلاطئ بسبب 

مية، مثل "خذ يل الثوب اجلميلة". العادة اليت حتدث يف البيئة اليو 
يف كلمة "الثوب" و"اجلميلة"، ال توجد تطابق بني "الثوب واجلميلة" 
يف شكل املذكر واملؤنث، ألن القواعد النحوية  بني اجلملتني جيب 
أن تكوان متماثلة، إذا كانت الكلمة الواحدة يف شكل املذكر، 

 اجلملة الصحيحة فيجب أن تكون اجلملة األخرى املذكر وغريها، مث
 "خذ يل الثوب اجلميل".

 تكوين اإلضافةيف  خطأ (2
ترتيب اإلضافة هو جمموعة  إمسني أو أكثر، األول مضاف والباقي 
يصبح مضاف إليه. واملضاف ال ميكن أن يكون  "تنوين، وحرف 
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ال، و نون الزايدة"، وجيب أن يكون مضاف إليه تنوينا. يف 
يستخدمون قواعد النحوية يف اللغة  ، الللطالباتاألحاديث اليومية 

اجلملة   "أان فصل  ةالعربية بشكل ترتيب اإلضافة كما وجد الباحث
". مثل اجلملة، يكون تكوين اجلملة غري مطابق، إذا نظران إىل اثمن

اجلملة املذكورة لقواعد النعت و املنعوت، إذا ذهب األمر إىل النعت 
أو إختالف الفهم.  و املنعوت، فسيكون هناك إختالف املعىن

 ".الثامناجلملة املناسبة هي "أان فصل 
 خطأ يف تكوين األرقام (3

 تكوين األرقام يف قواعد اللغة العربية تسمي ابلرتتيب العدد واملعدود.
علي قاعدة اللغة العربية، فألهنا مهمة جدا،  أكثر اسنرتي التبايل

مثل اجلملة "عندي قلم واحدة"، وهذه العبارة أخطاء إمالئية، ألهنا 
مي بعدد، والكلمة الثانية املسمي ال تتوافق مع الكلمة األوىل املس

مبعدود. معدود يف هذه العبارة بشكل املؤنث، والعدد بشكل 
يكون عدد واملعدود مطابقان  املذكر. فهذه العبارة خطاء. جيب أن

 واألصح هي "عندي قلم واحد".
 خطأ يف وضع الكلمة .د

 تغيري حرف اإلستفهام يف آخر اجلملة (1
ينبغي أن يكون حرف اإلستفهام يف أول الكلمة، أو يقدم على 
الفعل، ولكن يف احملادثة اليومية، يضع سنرتي حرف اإلستفهام يف 

اللغة األمة اليت تتم تطبيقها ابللغة هناية اجلملة، وهذا  بسبب أتثري 
خل اللغة، مثل "أنت تريد ماذا؟". يف االعربية واليت تؤدي إىل تد

اجلملة السابقة، يكون حرف اإلستفهام يف هناية اجلملة، وهذا شكل 
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خل. اجلملة امن أشكال اخلطأ يف القواعد العربية ويف شكل تد
 .؟" ينالصحيحة هي "ماذا تريد

 "حال" يف أول اجلملةتىغيري تكوين   (2
مثل حرف اإلستفهام الذي يوضع يف أول اجلملة، سواء يف تكوين 
احلال. يف القواعد العربية، احلال يعترب األشياء شكاًل من أشكال 

يستخدم هذا اخلطأ عند دخول أوقات . حبث املوضوع أو املوضع
الصالة، املثال "حيا نصلي صالة مجاعة العشاء". إذا قمنا بفحص 

قل بني لغة إىل لغة األخرى، فيجب إتباع نظام ينطبق عليها. يف الن
النص اإلندونيسي مباشرة إىل  ت الطالباتالكلمة املذكورة إعتمد

العربية، حبيث يتغري شكل الشيء يف بداية اجلملة. اجلملة الصحيحة 
 هي "حيا نصلي صالة العشاء مجاعة"

 تغيري تكوين الظرف يف آخر الكلمة (3
ن كلمة الظرف يف أول الكلمة عند قواعد اللغة ينبغي أن تكو 

العربية،  ختتلف مع وتكوين احلال.أغلب هذا احلادث يف احملادثة 
على املثال "حنن نذهب إىل املدرسة بعد". جيب  للطالبات،اليومية 

أن تكون الكلمة الظرف يف أول اجلملة مثل "بعد حنن نذهب إىل 
 املدرسة".

 خطأ يف بنية اجلملة .ه
 اإلعراب خطأشكل (1

خطأ شكل اإلعراب بسبب نقص فهم علم النحوي، والعادة اليت 
لذلك شكل  ادثة اليومية ألن مت فهم اجلملة،كانت تعمل يف احمل

اإلعراب ليست مطلوبة يف احملادثة، ولكن يف القواعد العربية هو 
". كلمة  " يف ‘شكل من أشكال اخلطأ، كمثل "أان أكل الرزِّ الرزِّ



40 
 

يت بح مفعوال، واملفعول نصب، وعالمة النصب القواعد النحوي تص
الفتحة، لذلك اجلملة الصحيحة يتوافق مع اجلملة السابقة، هي 

 ".هي "أان آكل الرز  
 خطأضمري الفعل (2

أين ذهبتج ‘املثال  ،الطالباتحتدث أخطاء ضمري الفعل يف حمادثة 
" ليست صحيحة يف هذه اجلملة،  بعد الفصل؟". الكلمة "ذهبتج
حيث جيب على شريك الكالم إستخدام احلركةَ  ألن ضمري املذكر 

 بعد الفصل؟". ذهبتِ املخطاب، لذلك اجلملة الصحيحة هي "أين 
 سم الضمريتناقض ا (3

جع إىل ر تال  وهذه الطالبات،سم الضمري يف حمادثة يعترب تناقض ا
يف  إمهاهلنّ بعلم قواعد اللغة العربية، ولكن بسبب  الطالباتجهل 

خل، مثل "األم اإجراء حمادثة اليت تتسبب يف حدث األخطاء والتد
أشكال املؤنث،  هو مدرسة األوىل". الكلمة "األم" هي شكل من

لكن الكلمة "األم" تجظهر شكل املؤنث وضمري يف قواعد النحوي، 
مها هي ضمري املؤنث "هي"، لذلك اجلملة الذي جيب إستخدا

 ".الصحيحة هي "األم هي مدرسة األوىل
 سم اإلشارةتناقض ا (4

يب أو إستخدام اسم اإلشارة، سم اإلشارة حتدث يف ترتتناقض ا
سم اإلشارة ذات معىن اإلشارة. إذا كان مشار إليه مذكرا، حيث ا

. أن جيب أن يكون إسم اإلشارة املستخدم يف شكل املذكر وضده
املثال  الطالبات،حوادث تناقض إسم اإلشارة حتدث يف حمادثة 

سم اإلشارة  رئيس اجللسة اليت قد أعطاين". ا"أقول شكرا جزيال إىل
يف اجلملة املذكورة غري مطابق، ألن الكلمة "اليت" ال تشري إىل 
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 "اجللسة" ولكنها تشري إىل كلمة "رئيس"، لذلك فإن إسم اإلشارة
"الذي" وإذا كان متصاًل يف اجلملة املذكورة، يصبح الصحيح  هو 

 "أقول شكرا جزيال إىل رئيس اجللسة الذي قد أعطاين".
 تناقض بني املبتدأ واخلرب (5

سواء مثل قواعد النعت واملنعوت حيث جيب أن يكون هناك مواٍز 
بني املبتداء واخلرب يف شكل املذكر واملؤنث، شكل املفرد والتثنية، 
واجلمع، ولكن ليس بشكل انكرية واملعرفة، ألن املبتداء جيب أن 

 الطالباتيكون من املعرفة واخلرب جييز بشكل النكرية أو املعرفة. لكن 
ال يستخدمون  فهنّ أخطاء يف قواعد املبتداء واخلرب،  تكنبير  زالنما 

اللغة العربية يف احملادثة اليومية، ألن املبتداء و اخلرب مها نفس القواعد 
 .اليت نستخدمها كل يوم

من البياانت املذكورة، ميكن أن نستنتج أن اجلمل املذكورة هي أمثلة 
ة العربية. التعبريات املستخدمة ابللغالثامن الفصل  للطالباتاحملادثة اليومية 
تواجه األخطاء، بسبب اإلختالفات الثامن الفصل للطالبات يف اللغة اليومية 

يف نظام اللغة األمة/اإلندونيسية والعربية. عندما نراها مرة أخرى، فإن 
، هي تعبريات الثامن الفصل طالباتالتعبريات اليت يستخدمها 
مبعىن آخر، التعبريات املذكورة هي مزيج من  إندونيسية/األمة ابللغة العربية.

لغتني، العربية واإلندونيسية. تستخدم اللغة العربية يف جانبها من املفردات، 
 .ونظام قواعد اللغة اإلندونيسية
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العوامل اليت تسبب إيل وجود ظواهر التداخل النحوي من اللغة اإلندونيسية يف  -ب
 ىكية اإلسالمي العاملي ماالنج جاو عهد التز احلوار ابللغة العربية لدى الطالبات مب

 الشرقية.
 الثامنالفصل للطالبات خل النحوي يف احملاداثت العربية ابعد شرح شكل التد

عوامل اليت تسبب  ةشرح الباحثتسوف ماالنج ، التزكية اإلسالمي العاملي داوعهد مب
 :خل النحوي، كما هو موضحاالتد
 املورفولوجيخل اعوامل اليت تسبب التد  -1

املورفولوجي يف اللغة العربية يسمى بعلم الصريف. علم الصريف يتعلم عن 
تغيري أو نقل اجلمل من شكل إىل شكل اآلخر، مما يؤدي إىل تغيري املعىن من 

خل املورفولوجي ااملاضي، إىل الشكل املستقبل. هناك عدد عوامل اليت تسبب التد
 : مبا يف ذلكماالنج.  اإلسالمي العاملي داوو، د التزكيةمبعه الثامنيف بيئة الفصل 

 أقل فعالية التعليم يف علم الصرف  .أ
خل املورفولوجي هو أقل فعالية التعليم اأحد عوامل اليت تسبب التد

لتزكية اإلسالمي العاملي مبعهد ا حول بيئة الفصل الثامن علم الصرفيف 
د التزكية مبعه حول بيئة الفصل الثامن علم الصرفالتعليم يف  ماالنج.مدينة 

أقل فعالية ألنه يدرس مرة واحدة يف األسبوع  ماالنج اإلسالمي العاملي مدينة
من الفصل  التعليم من علم الصرفدقيقة، عالوة على ذلك، يبدأ  90ملدة 

البحث يفتقرون إىل فهم علم هم موضوع  8، وابلتايل فإن طالب الفصل 8
لذلك ميكن وجود خطأ يف إجراء حمادثة ابستخدام  بشكل عميًقا، الصرف

 .لقواعد العربية يف شكل علم الصرفا
 قلة الفهم يف علم الصرف  .ب

قة تعلم العلوم، أحدها علم الصرف، إذا الفهم هو أحد أصعب طري
فظ، إضافة فهم جمردا حبفظ، ميكن أن تقتصر على احل كانت علم الصرف
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سيضيف جمموعة أخرى من املعرفة، وإذا ابالنتقال إىل  متعمق لعلم الصرف
التزكية اإلسالمي العاملي عهد مب الثامنالفصل  طالباتمجلة أخرى، سيقوم 

 . ابلقواعد العربية الصحيحة بفهم ما يريدون ابللغة العربية فورا ماالنج
 عدم والء الطالبات  .ج

يؤدي  لطالباتايف إطار النظري مت ذكره لبيان وينريك، أن عدم والء 
إىل عدم والء اللغة املستلمة ملستخدم اللغتني جتاه لغة املستلم إىل موقف 
سليب إىل حد. ينتج إىل جهل قواعد اللغة الثانية املستخدمة والعناصر اليت 
يتم التحكيم هبا يف لغة املصدر يتم أخذها من املتحدث بشكل عدم السيطرة 

 . عليها
 عادة حمادثة الطالبات .د

 عهدمب الثامنالفصل  طالباتعامل التايل هو العادة اليت يقوم هبا 
 وهو أمر شائع جًدا، حيث يعرفماالنج التزكية اإلسالمي العاملي مدينة 

اجلملة الصحيحة على قواعد اللغة العربية، لكن  الثامن الفصل طالبات
قواعد ستخدام ن إستخدام احملادثة العربية دون االعادات اليت جتعلهم يسيئو 

 . جيدة وصحيحة يف علم قواعد اللغة العربية
 عدم احلب لعلم الصرف  .ه

 خاصة طالبة يف كل مدرسة للطالباتعامل الذي نسمعه وحيدث 
هذا هو عامل الذي مبعهد التزكية اإلسالمي العاملي ماالنج.  الثامنالفصل 

 . خل ينتج يف اللغة العربيةايسبب على التد
 يالنحو عوامل اليت تسبب التداخل  -2

يف املدارس  لعربية هو العلم الذي يدرس الطالبيف القواعد اعلم النحو 
يتكلم حول تغيري اإلعراب يف ترتيب  ة أو املعهد اإلسالمي، علم النحوالداخلي
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خل النحوي ال ختتلف كثريًا عن االكلمات ابللغة العربية. عوامل اليت تسبب التد
 , وهي: خل املورفولوجياواجهات التد

 فعالية التعليم يف علم النحو أقل .أ
فصل الثامن ، علم النحوي يتعلم منذ سواء بواقعة علم الصرف

على عدم فعالية تعليم علم  دقيقة فقط، هلذه يقول الباحث 90واستمرت 
اهلدف  التزكية اإلسالمي العاملي ماالنج. عهدمب الثامنالفصل  طالبات النحو

جديدا،  الفصل الثامن الذين يتعلمون علم النحو طالبةمن هذه الدراسة هو 
وغالًبا  يرتكبون أخطاء يف قواعد اللغة العربية، سواء من شكل احلركة يف 

 .هناية اجلملة، أو وضع اجلال، أو املفعول وغريها
 الطالبات يف علم النحوأقل فهم  .ب

الفصل  طالبات، هذا حيدث يف الطالبات يف علم النحوأقل فهم 
أقل  الطالباتحيث فهم  التزكية اإلسالمي العاملي ماالنج،عهد الثامن مب

الذين ينتمون إىل عدد اخللفيات،  تلك الطالبات، ومن تقيًدا بعلم النحو
ليت مل تكن على إتصال بعلم النحو، سواء من مدرسة اإلبتدائية احلكومة ا

فة إىل إضا إلسالمي العاملي ماالنج،التزكية ا يف معهد حىت معرفة علم النحو
 . دقيقة يف األسبوع 90التعلم الذي يستمر ملدة 

 الطالباتعادة   .ج
الطالبات ال يعطي ، ألن الطالبات حيدث أيًضا يف علم النحوعادة 

يف قواعد تعلم اللغة العربية، لذلك هناك عدد األخطاء  أولوية لعلم النحو
 الثامن. الفصل  يف طالباتالتحادثي الذي يرتكبه 

 الطالبات يف علم النحوأقل حب  .د
خل االعامل األخري الذي يسبب أخطاء يف اللغة النحوية )التد

صعوبة فهم  الثامن. حجتهّن هيالفصل  طالباتالنحوي( هو قلة حب 
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، وشرح أساتيذ الذين مل يفهموا من قبلهم وغريها. وهذه سوف علم النحو
وكيف  النحو وجود حب علمتسبب أخطاء كثرية يف حمادثة العربية، مع عدم 

 . اللغة العربية هّن حينب
 العوامل العاملية تسبب التداخل -3

 ختالف نظام اللغةا .أ
اللغات حول  ، عوامل بنيةا الباحثهتيف البياانت اليت وجد

. وهذا حيدث عندما يكون إتصال بني العربية املورفولوجي، والنحو
واإلندونيسية، واليت عندمها النظام املختلفة. على املثال، إزالة موضع، 
واجلونب وغريمها. وجود نظام بني اللغة اإلندونسيا والعربية صعوابت يف 

هذه األمثلة، اللغة، خاصة للمبتدئني الذين يتعلمون اللغة العربية. من 
ختالفات عوامل نظام اللغة األوىل أو الثانية )النقل ج أن اميكن اإلستنتا 

فصل ال لدى الطالبات يفكالم   خل يف مهارةابني اللغات( تسبب التد
 إلسالمي العاملي ماالنج.التزكية اعهد مب الثامن

 القياس  .ب
أخطاء يف استخدام املفردات تسبب بتشبيه  فصل الثامن الطالبات يف

ستخدام الكلمات واللغة الثانية، على املثال ا وىلالعناصر بني اللغة األ
املشاهبة )نفس شكل الكلمات بلغتني مع وظائف أو معان خمتلفة(. 

، هناك بعض قواعد اللغة اإلندونيسية اليت ةا الباحثهتالبياانت اليت وجد
عناصر متشاهبة مع العربية،  نّ لديه اليتفصل الثامن ال الطالبات يستخدمها

العبارات. من هذه األمثلة، ميكن اإلستنتاج أن وجود كما أن يف تكوين 
يف استخدام القواعد بني اإلندونيسية والعربية يتسبب يف  مفردقياس 

عهد مب فصل الثامنيف اللدى الطالبات كالم الخل يف مهارة احدوث التد
 التزكية اإلسالمي العاملي ماالنج. 
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 اخنفاض والء مستخدم اللغة   .ج
اللغتني وجه اللغة املستلمة اليت تؤدي إىل خنفاض والء مستخدم إ

مواقف السلبية. هذه تتسبب بصرف النظر عن قواعد اللغة املستلمة اليت 
إستخدامها واسرتدادها غري املنضبط لعناصر اللغة املصدرية. البياانت اليت 

، هناك عدد قواعد اللغة اإلندونيسية أو اهلياكل اليت ال ةا الباحثهتوجد
عند فصل الثامن يف ال لدى الطالباتكالم ا يف مهارة  تزال إستخدمه

 .ألمثلتها حكم اإلعراب وعلم الصرفحتدث العربية. ومن ا
 احلاجة إيل املرادفات   .د

خل مستخدم انظرًا أن وجود املرادفات أمر مهم للغاية، غالًبا ما يتد
اللغة يف شكل اإلستيعاب أو إستعارة هياكل جديدة من اللغة املصدرية 
لتوفري مرادفات يف لغة املستلم. والتايل، ميكن أن تشجع احلاجة إىل بنية 

 . خلاحنوية مرادفة التد
 إنتقال هياكل اللغوي  .ه

يستخدمون عادات اللغة اإلندونيسية. سبيل  الطالباتوقد وجد أن 
فصل الثامن القواعد ال لدى الطالبات يفاملثال، ما يقول يف مهارة الكالم 

 النحوية اإلندونيسية عند إستخدام كلمة اإلستفهام يف هناية اجلمل. 
واعد من املعلومات املذكورة هي عوامل اليت تسبب اخلطأ أو التفسري يف الق

فصل الثامن ال الطالبات يفأكثر (. النحوية العربية )علم النحو وعلم الصرف
يف قواعد خل الغة العربية، لذلك هناك التدعلى دراية جيدة ومل يعجبهم قواعد ال

كالم يف مهارة  خل اللغة العربية إن كان احيت أي وقت وقع تداللغة العربية. 
 فصل الثامن مبعهد التزكية اإلسالمي العاملي ماالنج.ال طالبات
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كيفية احللول علي التداخل النحوي من اللغة اإلندونيسية يف احلوار ابللغة العربية  -ج
 الشرقية. ىكية اإلسالمي العاملي ماالنج جاو الطالبات مبعهد التز لدى 

النحوي، وعوامل اليت تسبب تداخل النحوي  بعد شرح طويل حول شكل تداخل
مدينة  و،مبعهد التزكية اإلسالمي العاملي داو يف الفصل الثامن يف اللغة العربية لدي الطالبات 

يف هذا الفصل الفرعي، سوف تشرح الباحثة أو تعطي الرتكيز  ماالنج، جاوي الشرقية،
 على واقع تداخل النحوي للعربية، على حنو التايل:

 جتديد النظام  -1
بعلم النحو وعلم  الطالباتقد يتعني قيام جتديد النظام هنا إلصباح إهتمام 

والصريف منذ فصل األول، وزايدة وقت  إبداء تعليم علم النح  ، وكذلكالصرف
، وزايدة عدد الدرسة من دراسٍة الدراسة أوله تسعون دقيقة إىل مائة وعشرين دقائق

فصل ال الطالبات يفلي إىل إىل دراستني يف األسبوع، وتكوين إشراف التعلم األه
 تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج. ال عهدمب الثامن

 إستخدام الطريقة  -2
 طالباتقدرة ة ماسة إىل هذه الطريقة يف التعلم، نظرا إىل اختالف هناك حاج

وصعبة التزكية اإلسالمي العاملي داوو، ماالنج، جاوي الشرقية، عهد مب فصل الثامن
املصطلحات الكثرية يف علم النحو والصرف. إذا كان تعلم علم النحو  فهم وحفظ

حو وعلم شيء يف علم النقة فيمكن سرعة فهم وحفظ كل يابستخدم الطر  والصرف
 . الصرف

 ممارسة احملادثة  -3
ابستخدام ال تقل أمهية عن جتديد النظام والطرق، وهي ممارسة حمادثة العربية 

كالم الجيعل مهارة  قواعد علم النحو والصرف، ألن فهم علم النحو والصرف
الشرقية التزكية اإلسالمي العاملي مدينة ماالنج، جاوا  مبعهد الفصل الثامن للطالبات

ابللغة العربية بقواعد علم النحو وعلم جيدا يف حمادثة العربية دون ممارسة التحدث 
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النحو وعلم  الذي يشرفه األساتيذ مباشرة كاملصحح يف حمادثتهم بقواعد علم الصرف
 .الصرف

احملادثة بني شخصني فأكثر  وهناك العوامل اليت تسبب إىل وقوع التداخل يف
 الواقعة يف حمادثة الطالبات منها: 

ومل تكن بيئة  عبة اليت تتعلق حبياهتّن اليومية،عدم استيعاب املفردات العربية الصا .أ
 اللغة العربية حّية يف حياهتّن اليومية.

 العادة اليومية اخلالدة يف أدهان الطالبات حيت تشعرّن ابلصعوبة ىف الرتكها. .ب
ري كفاءهتّن يف تكلم اللغة العربية كما أكثرهّن يتكلمن ابللغة العربية غ  نقصان .ج

 وعدم وعيهّن والتشجيع من أنفسهّن لتكلم اللغة العربية. رمسية أو اإلقليمية،
عدم التنبيه من مدبرة املسكن والتنبيه بينهّن عند األخطاء يف النطق و التكلم  .د

 ابللغة العربية.
خل ايف تركيز التد ةي اخليار الذي يرغبها الباحثثالث النتائج املذكورة ه

 لدي الطالباتكالم الخل املورفولوجية( الذي وقع يف مهارة اخل النحوي والتدا)التد
مجيع الطرق  ماالنج.، مدينة مبعهد التزكية اإلسالمي العاملي داوو يف الفصل الثامن

على شكل من أشكال  ليست مناسبة ابلضرورة وميكن أن تقضي ةاليت اقرتحها الباحث
التزكية اإلسالمي  عهدمب فصل الثامنالطالبات يف ال لدى الكالمخل يف مهارة االتد

ب األخطاء بسهلة إما ألنه ال ينفصل عن احلالة اإلنسانية الذي يرتك ماالنج، العاملي
 .بقصد أو ضده
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 لرابعالباب ا
 اتقرتاحاإلستنتاج و اإل

 
 اإلستنتاج -أ

تقدمي  ةعلى بياانت البحث واملناقشة يف الباب الثالث، ميكن للباحث بناءً 
 : اإلستنتاج مثل يلي

 الثامنالفصل يف  الطالباتخل النحوي يف العربية الذي حيدث عند االتد -1
هو شكل من أشكال خطأ اللغة، وهذا  التزكية اإلسالمي العاملي ماالنجعهد مب

خل. وهنا ابسبب إختالط اللغة ابللغتني األوىل والثانية، حبيث حيدث التد
خلني يف سنرتي اخل النحوي حيث وجد شكل التداخاصة يف حبث التد

خل اخل املرفولوجي والتداومها التد معهد التزكية اإلسالمي العاملي ماالنج.
عنده نتائجان، األول خطأ تشكيل الكلمة،  خل املرفولوجياالنحوي. التد

خل النحوي مخسة نتائج ايف التد ةالباحث تنقص الكلمة، ووجداجملموعة، 
فيها، إزالة عنصر الكلمة، زايدة عناصر الكلمة، خطأ تكوين العبارة، خطأ 

ظواهر التداخل النحوي من اللغة . وضع الكلمة، وخطأ يف بنية اجلملة
د التزكية اإلسالمي ابللغة العربية لدي الطالبات مبعه اإلندونيسية يف احلوار
 جاوي الشرقية. منها:  العاملي داوو، ماالنج،

وتبدو نظام اللغة  اإلندونيسية يف اجلملة العربية،استخدام ترمجة اللغة  .أ
خل املورفولوجي الذي حدث يف االتد .”SPOK“اإلندونيسية وهو 

يف شكل عمليات اإللصاق  معهد التزكية اإلسالمي العاملي ماالنج
لنحوي على خل اا. التدkenauman / / overslept/  "كنوًما"مثل كلمة 

 مستوى العبارات واجلمل. 
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 ،ية الذي خيتلف بنظام النحو العريبرتمجة احلرفالاستخدام منهج  .ب
التعبري  املثال: "ميت ميت أنكل نعم." وهذه الكلمة يدل علي

 . لكن ابللغة العربيةو  اإلندونيسي
خل النحوي اعدد عوامل اليت هلا أتثري كبري على حدوث التد ةالباحث وجدت -2

خل اللغة العربية، وتقسيمها إىل ثالثة أجزاء. األول عوامل اليت تسبب التد
خل النحوي، والعوامل العاملية تسبب امورفولوجي، وعوامل اليت تسبب التد
 فيها أقل تائجن 5هي  خل املورفولوجياإنقطاع اللغة. عوامل اليت تسبب التد

، عدم والء فعالية التعليم يف علم الصريف، الطالبات ال يفهم علم الصرف
. عوامل اليت الطالبات، وعدم احلب لعلم الصرفعادة حمادثة  الطالبات،

خل املورفولوجي، والعوامل انتائج تشبه التد 4خل النحوي على اتسبب التد
 ج.نتائ 5خل هي االعاملية اليت تسبب التد

خل النحوي اللغوي يف اللغة العربية ومراجعة عوامل اليت انظرا إىل شكل التد -3
عدد الرتكيزات قد تساعد على تقليل حدوث  ةقدم الباحثتخل. اتسبب التد

مبعهد  يف الفصل الثامن خل النحوي العريب الذي حيدث لدي الطالباتاالتد
األول  منها: الشرقية،جاوي  تزكية اإلسالمي العاملي داوو، مدينة ماالنج،ال

ميكن التغلب على التداخل  ،ستخدام الطريقة، وممارسة احملادثةهو جتديد النظام، ا
التأكيد يف م و وإيالء االهتما س الوعي حول التداخل الذي حيدث،من خالل غر 

، البنية والقواعد العربية الصحيحةابستخدام  ، وتعريف الطالباتاإلشراف على الطالبات
تزام به يف كل مكان يف بيئة املفردات الصحيحة من التداخل الذي حيدث وااللوكتابة 

 مهارات طالبات لتدريب ، واستخدام األساليب واملمارساتاملعهد، وجتديد النظام
 اللغة على رافاإلش يف انضباطًا وأكثر ،سياقية العربية إىل اإلندونيسية لرتمجة الكالم

 .حوهلا من واألصدقاء
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 اتاإلقرتاح  -ب
دم إىل إخواهنا الطالبة بعد أن حبثت الباحثة هذ البحث أرادت الباحثة أن تق

 ابإلقرتاحات اليت كتبها على النحو التايل: لقاء او 
 اللغة والساترا العربية، للطالبةمن املتوقع أن تكون االقرتاحات اليت ميكن تقدميها  -1

دث يف اجملتمع حت قادرة على القيام ابلبحث عن طريق فحص واجهة اللغة اليت
، ال سيما الواجهة النحوية اليت متثل مشكلة يف اللغة وفحصها بشكل أعمق

 خاصة تلك اليت تدرس اللغة العربية.
اقرتاحات للباحثني اآلخرين ملزيد من استكشاف دراسة اللسانيات احلديثة  -2

 لتحسني التعلم اللغوي يف إندونيسيا.
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 ملراجعرواملصادقائمة ا
 املراجع العربية

، مكتبة النظرايت اللغوية والنفسية و تعليم اللغة العربية عبد العزيز بن إبراهيم العصلي،
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 حقالامل

 حملة عن معهد التزكية اإلسالمي العاملي ماالنج -أ
 الرؤية والرسالة  -1

 ى أساس البيزنرتون مبعايري دولية. أن تكون مؤسسة تعليمية متفوقة علالرؤية: 
توفري بيئة تعليمية دينية ومثرية للتحدي ومكافأة تركز على التعليم الرسالة: 
واملتوازن من أجل إنتاج مثقفني مسلمني ومسلمني يتمتعون ابمتياز الشامل 

 من الناحية األخالقية ولديهم قائد ملهم ولديهم نظرة عاملية(.
 عهد التزكية اإلسالمي العامليملالسرية الذاتية   -2

خصيًصا ملستوى  معهد التزكية اإلسالمي العاملي، تقع يف مدينة ماالنج
ة. أسسها العديد من املؤسسني، أحدهم هو حممد وياملدارس اإلعدادية والثان

مساحة . تبلغ األسااتذ نور أبيدين، املاجستريو  املاجستري علي الوحيدي،
 هكتارات تقريًبا.  3غ مساحة الرجال ، بينما تبلهكتارًا 1.2منطقة األمرية 

 معهد التزكية اإلسالمي العاملي  أتسست املدرسة الداخلية اإلسالمية
دخلت الدفعة األوىل.  2014، فقط يف عام . ومع ذلك2012 منذ عام

Tazkia Education - Jalan Tirto Sentono 15 A ،Landungsari ،Malang ،

Jawa Timur ،Malang 65151دينة ابتو. كوهنا يف بيئة جبلية،. أو االجتاه إىل م 
 تتميز هذه املدرسة جبو ابرد نسبًيا منوذجًيا للجبال.

طريق قرية متعرج متاًما. من الضروري اختاذ  املدرسة، هذهللوصول إىل 
التزكية من املؤكد أن الزوار سيعجبون مببىن مدرسة  ومع ذلك، عند وصوهلم،

حتتوي هذه املدرسة  ابإلضافة إىل تصميم املبىن اجليد،. ألنه اإلسالمي العاملي
 أيًضا على حديقة مجيلة وساحة نظيفة جًدا.

ومها  هذه املدرسة مستويني من التعليم،م تنظا، كما أوضحنا سابقً 
معهد التزكية اإلسالمي تتمثل رؤية  اإلعدادية والثانوية. بشكل عام، املدرسة
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الذين لديهم مبادئ إسالمية قوية،  اخلرجينيالعاملي يف إنتاج الطالب أو 
 ولديهم اختبارات ولديهم فهم صحيح لإلسالم، ولديهم فهم واسع وعميق،

هلا محل العبادة اإلجبارية والسنة،  ليكونوا قدوة يف سية الدولية،الكفاءة القيا
 ة وهلا روح قتالية إسالمية عالية. شخصية إسالمية وشخصية نبوي

سيتم الرتحيب بك يف  التزكية،عند دخولك إىل منطقة احلرم اجلامعي 
للدراسة  يد،مبىن فاخر ونظيف للغاية وحديقة مجيلة وطالء ملون. بشكل فر 

، جيب على الطالب احملتملني التسجيل معهد التزكية اإلسالمي العاملييف 
لفرتة طويلة قبل التخرج. جيب على الطالب احملتملني التسجيل يف املدرسة 

معهد إذا كنت ترغب يف مواصلة تعليمهم الثانوي يف  الثالثاالبتدائية الصف 
عهد التزكية اإلسالمي م. ملواصلة التعليم الثانوي يف التزكية اإلسالمي العاملي

الطالب احملتملني التسجيل عندما كان يف الصف السادس العاملي، جيب على 
االبتدائي. هذا بسبب العدد الكبري من الطوابري اليت تزدهر للدراسة يف هذا 

 .(Malang Times.com)النزل 

 نهج الدراسيامل  -3
أبن  لعامليعند دخول املرحلة الثانية، يلتمز معهد التزكية اإلسالمي ا

تصبح مدرسة داخلية إسالمية على مستوى عاملي جتمع بني قيم التعليم يف 
 ى العاملي. مع معايري التعليم ذات املستو  معهد

يتم حتقيق هذا الشكل من االلتزام واحدًا تلو اآلخر من خالل تنفيذ 
مبعهد التزكية منهج كامربدج واألزهر الدويل. كما أن إجنازات طالب 

خاصة يف الساحة الدولية اليت جلبت  كانت حتلق بشكل متزايد،  اإلسالمي
 م وإندونيسيا إىل الساحة الدولية. اإلسال

مبعهد التزكية اإلسالمي ال أييت توزيع طالب  يف هذه السنة السادسة،
حمافظة فقط. ولكن أيضا من دول خمتلفة. الياابن وهولندا  30من  العاملي
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العربية املتحدة وأمريكا وأسرتاليا واتيالند وكندا هي وقطر وأبو ظيب واإلمارات 
 سلسلة من دول السانرتي الدولية اليت تدرس حالًيا يف اتزكيا حىت اآلن.

كما مت التعاون الدويل وال يزال يتم مع العديد من املدارس واجلامعات 
رة واملؤسسات التعليمية األخرى ذات املستوى الدويل. دعًما هلذه الرؤية واإلدا

 الدويل حصل أيًضا على اعتمادمعهد التزكية اإلسالمي العاملي واخلدمات يف 
ISO 9001: 2015 . 

الدعم من خمتلف األطراف مستمر يف التدفق ونتوقع دائما. إن وجود 
ملهمني مبعهد التزكية اإلسالمي العاملي شخصيات وطنية ودولية جعل طالب 

ري، مما سيؤدي إىل تغيريات وكالء التغي شكل متزايد ليصبحوا عسل احلضارة،ب
 أفضل. 

صلوات ودعم السيد / السيدة سانرتي ومجيع أصحاب املصلحة هي 
 يف حتقيق هذه املهمة النبيلة. معهد التزكية اإلسالمي العامليمفتاح جناح 

فإن املناهج الدراسية  ز على الشريعة اإلسالمية،نظرًا ألهنا مدرسة ترتك
تركز تلقائًيا بشكل أكرب على التعلم التزكية اإلسالمي العاملي معهد اليت تتبعها 

يجطلب من كل طالب تعلم  ن املرحلتني املتوسطة والثانوية،الديين. يف كل م
هناك ىل ذلك، القرآن )مبا يف ذلك القراءة واحلفظ والرتمجة والفهم(. ابإلضافة إ

 ادة اليومية.منهج لتقوية العقيدة واألخالق وفهم الفقه وممارسة العب
تعتمد هذه  لنسبة للمناهج الدراسية الوطنية،اب ويف الوقت نفسه،

املدرسة على معايري احملتوى اليت حددها مكتب التعليم والثقافة هبدف رئيسي 
الطالب. هو تطوير القدرات املنطقية والفكرية والعاطفية والنفسية للطالب أو 

ية مع املفاهيم والقيم اإلسالمية حبيث سيتم دمج املواد التعليم يف عملية التعلم،
 . يدرك الطالب بشكل متزايد عظمة هللا سبحانه وتعاىل
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أيًضا منهج معهد التزكية اإلسالمي العاملي لدى  ابإلضافة إىل ذلك،
الشرقية المتحان كامربيدج الدويل  ىيل ألنه أقام شراكات مع مركز جاو دو 

(CIE)منهًجا دولًيا هدفه الرئيسي هو أن يكون لدى  مهعد التزكية . اعتمدت
من خالل امتحاانت نقاط التفتيش، وإتقان اللغة الطالب معايري أتهيل دولية 

وثقة عالية حبيث يكون لديهم فرص أوسع ملواصلة التعليم يف  اإلجنليزية،
 . الداخل واخلارج على حد سواء

ا على برانمج لغة أيضً معهد التزكية اإلسالمي العاملي حيتوي برانمج 
من  ية واإلجنليزية. يف هذه األثناء،يهدف إىل تطوير مهارات الطالب العرب

أيًضا توفري أنشطة خارج يتم  شكيل شخص واثق وذو عقلية عاملية،أجل ت
 . وكالمها يعمل على تطوير اإلمكاانت الشخصية واملهارات والرتفيه املدرسة،

العديد من املوضوعات ثانوية، توفر هذه املدرسة، خصيًصا للمدارس ال
اخلاصة اليت يتم تكييفها لتنمية العامل العاملي. ميكن للطالب أخذ برانمج 

ة األعمال )تتكون من تسعة ورايد مادة(، 13باحث املسلم )يتكون من ال
يس التنفيذي والرئ ون من أحد عشر مادة(،)يتك Sciencepreneurو  مواد(،

 )يتكون من أحد عشر مادة درس(.  فأو حمرت  مادة(، 12)يتكون من 
ليس فقط من إندونيسيا،  معهد التزكية اإلسالم العاملي يف الطالبات إن

معهد . استخدمت واتيالند وقطر إىل أبو دايببعضهم من أسرتاليا وهولندا 
اء أجز  8منهج األزهر من خالل مطالبة الطالب حبفظ  التزكية اإلسالم العاملي

يتم توفري املواد اإلسالمية ابلطبع. ال تزال  ىل ذلك،على األقل. ابإلضافة إ
ولكن يتم دجمه  معهد التزكية اإلسالمي العاملي تستخدم املنهج الوطين أيًضا،

الدويل للرايضيات والعلوم واللغة اإلجنليزية.  Cambrige Checkpointمع منهج 
 . زيةوال تنسوا أن يطلبوا التواصل ابستخدام اللغتني العربية واإلجنلي
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هناك نشاط إجباري غري دراسي هو ركوب اخليل والرماية والسباحة 
معهد متتلك  اف. على مستوى املدرسة الثانوية،والدفاع عن النفس واالستكش

الجتماعي، الرئيس األخصائي ا ختصصات هي: العلماء، العلماء،5التزكية 
رجال دين للطالب الذين يرغبون يف االخنراط يف اإلسالم . واملهين التنفيذي،

يف االستمرار إىل املستوى والعامل وأخصائي اجتماعي للطالب الذين يرغبون 
يف  لطالب الذين سيشرفون على الشركة،الرئيس التنفيذي إلعداد ا العام،

والعسكري  حني أن احملرتفني للطالب الذين يرغبون يف مواصلة جمال الطب
إهنا مشولية ومتوازنة. وهذا يعين النقاء والتوازن. التوازن  الشرطة. يف تزكية،أو 

املتوازن" سعيد بني الرتبية اإلسالمية والتعليم العام. بني املعرفة الدينية والعامل 
 . العالقات العامة تزكية أريس خوارول وفا،

 رسم الدخول  -4
اإلسالمي العاملي، معهد التزكية لتكون قادرة على مواصلة دراستهم يف 

 38،020،000ل هي رسوم الدخو . من املتقدمني دفع رسوم الدخوليطلب 
روبية إندونيسية.  2،645،000، مع رسوم دراسية شهرية روبية إندونيسية
، وجيب أن تدفع عن طريق روبية 650،000م التسجيل من بينما ترتاوح رسو 
 . التحويل املصريف
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 ىجاو  ، ماالنج،" اإلسالمي العاملي داو"التزكية الصوار البيانية عن معهد  -ب
 الشرقية

 ـ البوابة الرئيسية1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ يبدو املبين من األمام2
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 مكتب اإلستقبال. 3

  

 ـ أمام الفصل الدراسي4
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، مدينة ماالنج، اإلسالمي العاملي داو "التزكية" صوار أنشطة الطالبات مبعهد -ج
 الشرقيةى جاو 

 الدراجة. ركوب 1

 

 . تدريب الرماية2

 



64 
 

 . ممارسة داخل الفصل3

 

 تلعب كرة السلة. 4
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 الرايضة. 5

 

 حمادثة بني الطالبتان. 6
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 تصوير مع مربية للطالبات معهد التزكية اإلسالمي العاملي. 7

 

 حمادثة مع املربية. 8
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 إدارة معهد التزكية اإلسالمي العاملي. 9
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 سرية ذاتية

مارس  8 جنجوكيف مدينة  تولد ،تري راهايوا نورما يين
 فادنك يف احلكوميةبتدائية ت يف املدرسة االخترج 1997

ابملدرسة  تم. مث التحق 2009 سنة سومطري الغربية
عهد العصري دار السالم كونتور للبنات الثالث املاملتوسطة يف 

 تمث التحقم.  2012 سنة جناوي جاوي الشرقيةويدودارن 
عهد العصري دار السالم كونتور للبنات املابملدرسة الثانوية يف 

امعة موالان مالك ت جبالتحقم. مث  2015 سنة الثالث ويدودارن جناوي جاوي الشرقية
قسم اللغة  يفعلى درجة البكالوريوس  تحىت حصلمية مبالنج، إبراهيم اإلسالمية احلكو 

 2020وأدهبا سنة  لعربيةا

 


