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جبامعة موالان ماالنج إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: الدكتورة أمى حممودة احلاجة 
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 : تدخل اللغة، مهارة الكالم، تدخل اللغة األم يف مهارة الكالم. الكلمات املفتاحية

اللغة هي إحدى من الة االتصال ومن وظائفها  ليعرب الناس عن أفكارهم ليتمكن الناس االخر 
يف فهمها. ويف عملية االتصال أي يف تعليم اللغة العربية خاصة ملتعلم اللغات  سيواجه الطالب أو ستشعر 

ستخدام عناصر اللغة األم للغة الثانية أي اللغة اهلدف. هذا ال ينفصل عن وجودهم الصعوابت يف ا
بلغتني، حيث يستخدمون اللغة الثانية ابستخدام اللغة األم. وتسمى هذه الظاهرة من اللغويني بتدخل 

 اللغة.
ب معهد دار اللغة هو إحدى من املعاهد الذي يقع يف مدورا على أساس اللغة العربية، وتثطل

طالهبم ابستخدام اللغة العربية يف أايمهم. ومع ذلك عند ما يتصلون ابللغة العربية  فسيجدون األخطاء 
اللغوي املسمى بتدخل اللغة األم أي اللغة املدورية، وهذا احلال حيدث غالبا. ولذلك ستقوم الباحثة 

نبه. حيث تكون أسئلة البحث بتحليل وتصويف عن  أنواع التدخل والعوامل املؤثرة للتدخل واحللول لتج
( ما أنواع تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات يف ذلك املعهد ؟ 1يف هذه الدراسة هي )

 ( ماحللول لتجنب هذه املشكلة ؟. 3( مالعوامل املؤثرة بوقوع تدخل اللغة األم عند حمادثتهن ؟. )2)
ة مبدخل الكيفي. ومن أداوات مجع البياانت: أما منهج هذا البحث هي دراسة وصفية حتليلي

املقابلة، املالحظة، والواثئق. وأساليب حتليل البياانت بطريقة ميلس و حوبرمن هي مجع البياانت، ختفيض 
 البياانت، عرض البياانت، وتلخيص البياانت. 

راسات ( أنواع تدخل اللغة الذي يقع يف معهد دار اللغة والد1أما نتائج هذا البحث فهي )
( والعوامل املؤثرة هلذا التدخل هو البيئة، 2. )صريف,ا لنحوي، الداليلاإلسالمية هي تدخل الصويت، ال

( واحللول لتجنبه 3تضعيف املراقبة، نقص املعرفة عن القواعد واملفردات وضغط االستعمال املبكر. )
 استماع كالم العرب.اشتداد املراقبة، تزؤيد املفردات واشتداد تعلم القواعد و إكثار من 
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ABSTRACT 

Khoirul Bariyah, 2020. Interference of Mother Tongueto Speaking in Arabic 

Language toword Santriwati at Boarding School Darul Lugah Waddirasatil 

Islamiyah Pamekasan Madura. Thesis, Graduate Program, Arabic Education 

Department at Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Dr. Hj. Umi Machmudah, M.A and Dr. H. Ahmad Mubaligh, M. HI 

Keywords: Interference of language, Speaking Skill, Interference of Mother Tongue 

to Speaking Skill 

Language are communication which is delivered idea in mind of people to 

understanding by the other people. In processing of communication, especialy for 

learner of language have experience in difficulties using elements of mother tongue 

toward second language in the case the learner as bilingualism, which is lise second 

language with grammatical in first language ar mother tongue. The phenomenon is 

interference of language.  

Darul lughah waddirasatil Islamiyah is an Islamic boarding school in Madura 

and is based of Arabic language, Darul Lughah Waddirasatil Islamiyah obligated using 

arabic language in everything. But, santriwati always make mistakes  when they 

speaking in the arabic language with interference  of mother tongue which is Madura 

language. Because of that  researcher will be analyze and description of interference 

and element of interference more ever solution of mistakes. The formulation of 

problems in researches are 1) what the form of interference of mother tongue in 

communication?. 2) what is the elements of interference mother tongue? 3) what is the 

solution of interference mother tongue. 

 The methods of research is descriptive analysize with  qualitative approach. 

The instruments of research are interview, observation and documentation. Forms of 

analysize the data using  Milles and Huberman analysize are collection, reduction, 

exposure and conclusion of data. 

The result of research are, 1) The form of interference of mother tongue at 

Bording School Darul Lugah Waddirasatil Islamiyah are interference of phonology, 

interference of  morphology, interference of syntax, interference semantic and 

interference of leksical. 2)The problems of Interference are weakness of supervisor, 

lack of mufrodat and qowaid, khowledge and Forced speaking arabic language without 

supervisor. 3) The solution of Interference are observation, recognition mufrodat and 

qowaid, and listening native speaker speaking Arabic language in well 
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ABSTRAK 
Khoirul Bariyah, 2020. Interferensi Bahasa Ibu Terhadap Keterampilan Berbicara 

Bahasa Arab Pada Santri Putri Di Darul Lughah Waddirasatil Islamiyah 

Pamekasan Madura . Tesis. Pascasarjana Jurusan Bahasa Arab Universitas 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Umi Machmudah, M.A 

dan Dr. H. Ahmad Mubaligh, M.HI. 

Kata Kunci: Intereferensi Bahasa, Keterampilan Berbicara, Inteferensi Bahasa Ibu 

dalam Keterampilan Berbicara 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan ide 

yang ada di dalam fikiran seseorang agar dapat difahami oleh lawan bicara. Dalam 

proses komunikasi, khususnya pembelajar Bahasa akan mengalami berbagai kesulitan 

dalam penggunaan unsur-unsur Bahasa ibu terhadap Bahasa kedua. Hal tersebut tidak 

terlepas dari keberadaan mereka sebagai dwibahasawan, yang mana mereka 

menggunaka Bahasa kedua dengan menggunakan tatanan Bahasa pertama atau Bahasa 

ibu. Feneomena ini disebut oleh ahli Bahasa yaitu interferensi Bahasa. 

Pondok pesantren Darul Lughah Waddirasatil Islamiyah merupakan salah satu 

pondok pesantren di Madura yang berbasis Bahasa arab, yang mewajibkan semua 

santrinya berkomunikasi menggunakan Bahasa arab dalam hal apapun setiap hari. 

Namun, saat semua santri berkomunikasi menggunakan Bahasa arab, terdapat 

kesalahan berbahasa berupa interferensi Bahasa ibu yaitu Bahasa Madura yang sering 

terjadi. Oleh sebab itu, peneliti akan menganalasis dan mendiskripsikan bentuk-bentuk 

interferensi, dan faktor-faktor terjadinya interferensi tersebut, serta solusi agar tidak 

terjadi interferensi tersebut. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) 

apa saja bentuk-bentuk interferensi Bahasa ibu saat berkomunikasi. 2) apa faktor-

faktor yang mempengaruhi interferensi Bahasa ibu tersebut. 3) apa solusi untuk 

mengatasi masalah interferensi Bahasa ibu tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Adapun instrumen penelitiannya adalah wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Adapun bentuk-bentuk analisis datanya menggunakan 

analisis model Milles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, paparan 

data, dan kesimpulan data.  

Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu, 1) bentuk-bentuk interferensi bahasa 

yang terjadi di kalangan santri putri di Pondok Pesantren Darul Lughah Waddirasatil 

Islamiyah Pamekasan Madura yaitu interferensi fonologi, interferensi morfologi, 

interferensi sintaksis, interferensi semantik dan interferensi leksikal. 2) dan untuk 

faktor-faktor yang melatarbelakagi terjadinya interferensi tersebut adalah lingkungan 

bahasa itu sendiri, lemahnya pengawasan, kurangnya pengetahuan tentang mufrodat 

dan qowaid, dan keterpaksaan menggunakan bahasa kedua sejak dini. 3) adapun solusi 

untuk inteferensi tersebut yaitu, adanya pengawasan yang lebih, pengenalan mufrodat 

dan qowaid sejak dini, dan seringnya mendengarkan orang Arab dalam berbicara agar 

bisa berbicara bahasa Arab dengan baik dan benar. 
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 شكر وتقدير
(، وقال تعاىل : ) اَل َيْشكمرم هللا من 7قال تعاىل : )لَِئْن َشَكْرُتمْ أَلَزِْيَدنَّكمْم، إبراهيم:

اَلَيْشكمر النَّاس(، وانطالقا من هذا املبدأ الرتبوي الكرمي، فإنين أشكر هللا جل وعال ظاهرا 
واملنة. مث أنين وابطنا، سرا وعالنية، على ما من به علي من إمتام هذا البحث، فله الفضل 

 أرفع الشكر اجلزيل لــــــــــ : 
سالمية احلكومية مباالنج د. عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإل .1

 حيت الفرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة املباركة.على إات
 املاجستري،  لة املاجستري، عميد كلية الدراسات العليا و د.ولداان وركادينااتد. أمى سنب .2

رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ملا 
 قام به من إدارة الكلية والقسم. 

د. أمى حممودة احلاجة املاجستري بصفتها املشرفة األوىل و د .أمحد مبلغ احلاج املاجستري  .3
 جها الباحثة وأرشداها وأشرفا عليهان و بصفته املشرف الثاين على هذا البحث، اللذي

 بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه البحث.
 جها الباحثة وأرشداها وأشرفاو ، اليت بصفتها رئيسة مناقشة د. زكية عارفة املاجستري .4

 بكل اهتمام عليها وانتقادا
وانتقادا  جها الباحثة وأرشداه وأشرفاو الذي , بصفتها رئيسا مناقشاد. شهداء املاجستري  .5

 بكل اهتمام عليها
الشيخ أمحد غزايل سامل احلاج املاجستري، مدير معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية  .6

ابميكاسن مادورا ومجيع األساتذة واألستاذات والطالبات فيها الذين ساعدوا الباحثة يف 
 كتابة هذا البحث.

و األستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا احملرتمني،  مجيع األساتذ .7
 ومجيع األصدقاء خصوصا فصل "د" ومن ال تستطيع الباحثة ذكرهتا.

سيت زليخا و طيبة و أان فطرية و مجيع أصحايب الذي يساعدوين يف حباء, وزمالئي األ .8
 كل األمور حىت أستطيع أن أواصل يف هذه الدرجة
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، وهللا أسأل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون هذه رسالة املاجستري انفعة هذا
 ومفيدة للجميع، آمني.

 2020 يوليو22ابتو، 
 الباحثة          
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة .أ
اة اإلنـسان سواء كان فردية يستخدمة يف حاملصال، تكوسيلة لالهي  ة غللا

ويقال كل قوم عن أغراضهم. عرب هبا  جين أهنا أصوات يـــ ا قال ابنكم ةيأو اجتماع
 التعبري واإلتصالري و كـفتيف ال اعةمتستخدم اجلرمزي، داليل،   ، صويت،أهنا نــظام أيضا

وهذا التعريف فيه ثالثة جوانب للغة: الطبيعة الصوتية للغة، والوظيفة االجتماعية يف 
نعرف أن اللغة كوسيلة  1التعبري ونقل الفكر، وأهنا تستخدم يف جمتمع فلكل قوم لغتهم.

لالتصال، يستخدم اإلنسان اللغة يف قضاء حاجاته وحل مشكالته، واالتصال ابألفراد 
ويستخدمها فيما يتصل بتنظيم نواحي نشاطه اإلدارية والسياسية واجلماعات 

ال يوجد اجملتمع دون  .2وتوجيه هذا النشاط الوجهة اليت يراها واالقتصادية واالجتماعية
 للغة دون اجملتمع.  اللغة وا

بعضهم مع بعض  األفراد واجلماعاتبني  استخدامها اتصال تطبيقو من 
للكبار والصغار  من أهم ألوان النشاط اللغوي الكالم أو التحدثو  .فيسمى ابلكالم

أهنم . أي الكتابة يف حياهتمأكثر من  فالناس يستخدمون الكالم، على السواء
لالتصال الرئيسي  الشكلهو ا هنا ميكن اعتبار الكالم. ومن يكتبونأكثر مما  يتكلمون

 املمارسة اللغويةأهم جزء يف  يعترب الكالموعلى ذلك  3.اللغوي ابلنسبة لإلنسان
  واستخدامها.

 

أكثر من بعض اجملتمع ثناءي اللغة. وتدل أن أكثر الناس يف العامل  
ستعملون لغتني أو أكثر تبادال يستعملون لغتني كالة االتصال. واجملتمع يستطيع أن ي

أبهداف خمتلفة.  مثاال يتعلم املدورييون اللغة العربية كلغتهم الثانية إذا هم يتكلمون  
                                                           

 4( ص 2011) مالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبالنج،  املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا،نور هادي،   .1
 35, ص  املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي،  3

 47, ص.  املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي،   3
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ابللغة العربية كلغتعم الثانية من جانب واللغة املدورية من جانب آخر أي ما يسمى 
أي أن  4بادال.ابلشخص الثنائي اللغة. والثنائي اللغة ذاته يستخدم لغتني خمتلفتني مت

 الفرد الثنائي اللغة يتكلم بلغة ما واللغة األخرى يف بعض األحيان.
الثنائية اللغوية لدى ثنائي اللغة هي كظاهرة يف جمتمع ما وتدعى 
الثنائية اللغوية اجملتمعية تؤدي إىل احلوادث اللغوية من االنتقال اللغوي والتحول 

عبد اخلري أن الطالب الثنائي اللغة سينتقل اللغوي والتدخل اللغوي أو غريها. رأى 
عناصر لغته األوىل عند استخدام اللغة الثانية. على هذا يؤدى إىل ما يسمى يف 

هذه احلوادث  5علم اللغة اإلجتماعي ابلتدخل اللغوي والتحول اللغوي واألخطاء.
 ،يمهمااللغوية من نقل عناصر اللغة األوىل إىل اللغة الثانية الختالفات بني تعل

الذين يتعلمون  يقول بعض املدورينيويظهر ذلك بوجود التخل اللغوي فيه. قد 
" سأرجع مىت مىت" )املدورية( جلملة " سأرجع يوما ما" )العربية(, ويف  اللغة العربية

احلقيقة أن اجلملة األوىل منقولة من اللغة املدورية بنقل عناصرها إىل اللغة العربية 
مثال آخر " موجود ماذا اي أخىت؟" ) املدورية( جلملة " ماذا  كاللغة الثانية. أو

( إن يف تعلم Samsunuwiyatiحدث اي أخىت ؟" )العربية(. قالت مشسونواييت )
اللغة الثانية كان التدخل اللغوى أسهل وقوعا ألن تستخدم فيه تراكب أو عناصر 

اللغة األوىل فال يكون  اللغة األوىل يف اللغة الثانية، خبالف من الفرد الذي يتعلم
 6التدخل اللغوي لديه.

 ألهنم اللغة، الثنائياجملتمع   لدي عادي أمر هو اللغوي التدخل إن
 األوىل لغتهم عناصر نقل إىل ومييلوا اليومية تكلمهم يف خمتلفتني بلغتني يتكلمون

 اللغة علم دراسة من اللغة الثنائي لدى التدخلية الظواهر .الثانية اللغة إىل
 أمر من يكن مهما7اجملتمع. يف اللغة يدرس واسع نطاق على ألنه اإلجتماعي،

                                                           
4 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kedwibahasaan, (Bandung : Angkasa, 2009),  3 
5 Abdul Chaer, Psikolinguistik:Kajian Teoritik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 261 
6 Samsunuwiyati Mar’at, Psikolinguistik : Suatu Pengantar, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 95 
7 A. Chaer Al wasilah, Filsafat Bahasa dan Pendidikan, (Bandung : REMAJA ROSDAKARYA, 

2010),91 
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 من بد ال الىت اللغوية األخطاء من هو اللغة ثنائي لدي اللغوي التدخل فإن
 اللغوي التدخل ظهر ولقد .كان كما تستخدم اللغة تكون حىت وحلها اهتمامها

 تطبق الىت املعاهد يف سيما ال إندونيسيا يف املدارس أو املعاهد طالب من كثري يف
 .الثانية كاللغة العربية اللغة من األجنبية اللغة فيها

وفقا من فروض الباحثني، أن تدخل اللغوي يف اللغة العربية أكثر 
من اللغة اإلجنليزية، وهذا يسبب بكثافة استخدامها.اللغة العربية تستخدم يف قراءة 

يرتبط مبنهج املعهد. كما قال فوزي رمحن الكتب، حبث احلديث، وغري ذلك الذي 
( يف حبث علمه، وهو يبحث أن تدخل اللغة يرتبط ابلبيئة، 2010:12وأصحابه )

لغة األم، وعملية تعليم األجنبية. ويف عادة عملية تعليم األجنبية يدل أن ال يكون 
 انجحا إبغفال لغة األم.

عهد دار م هي الثانية كاللغة العربية اللغة تطبق الىت املعاهد ومن
اللغة والدراسات اإلسالمية. يف ذلك املعهد جيب على الطالب أن يتكلموا كل 
يوم ابللغة العربية سوى ليلة الثالاثء وليلة اجلمعة ويوم اجلمعة. أما يف ذلك الوقت 
جيوز الطالب أن يتكلموا ابللغة االندونيسية وال جيوز عليهم أن يتكلموا بلغة قومهم 

املعهد. ولكنهم حينما يتكلمون ابللغة العربية أكثر منهم خطيئا يف الكالم  يف بيئة
مثال يف الرتاكيب، يف الداليل، يف املفردات، يف اللهجة وغريهم. وهذا يسبب 

 بوجود تدخل اللغة االم إىل اللغة الثانية. 
يف معهد دار اللغة خاصة يف الطالبات وجب عليهن أن يتكلمن 

ن املخالفة فعليهن العقاب ولكنهن ال يهتمن بلغة اثبتة مستخدمة، ابللغة العربية وم
بل هن يتكلمن ابلتدخل اللغوي أي بتكوين لغة أمهاهتن، لغتهن ابلناطق أو هلجة 
املدورية الن بيئتهن هي البيئة املدورية ولو فيه أحد الطالبة من خارج املادورى بل 

ظواهر الطالبات يف معهد دار  هن يرتبطن بلغة املدورية. وهذا البحث يؤخذ من
 اللغة والدراسات االسالمية عند احملادثة العربية. 
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ومن ذلك, تريد الباحثة أن حتلل عن تدخل اللغة األم وهي اللغة 
املدورية يف اللغة العربية عند احملادثة العربية مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية 

كر تريد الباحثة أن ترتكز حبثا علميا على ابميكاسان مادورا. وانطالقا من هذا الف
لغة لدى الطالبات مبعهد دار ال تدخل اللغة األم عند احملادثة العربيةاملوضوع " 

 "ن مادوراوالدراسات اإلسالمية ابميكاس
 

 أسئلة البحث .ب
بناء على خلفية البحث السابقة أن املشكلة الرئيسية يف هذا البحث هي ظواهر 

 تعليم مهارة الكالم, أما األسئلة يف هذا البحث هي :تدخل لغة االم يف 
ما أنواع تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار اللغة  .1

 والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا ؟
ما العوامل املؤثرة بوقوع تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات  .2

 لدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا ؟مبعهد دار اللغة وا
ماحللول ملشكالت تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد  .3

 دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا ؟
 

 أهداف البحث .ج
 وفقا لتحديد مشكلة البحث السابقة يهدف هذا البحث إىل :

عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار ملعرفة عن  أنواع تدخل اللغة األم  .1
 اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا.

ملعرفة عن  العوامل املؤثرة بوقوع تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات  .2
 مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا .
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لغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات ملعرفة عن احللول ملشكالت تدخل ال .3
 مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا.

 
 أمهية البحث .د

 أمهية النظرية -أ
هذا البحث الفهم واملعرفة عن وجود تدخل اللغوي عند احملادثة العربية. وكذ  .1

لدى الطالبات عند احملادثة العربية  الزما يف تدخل اللغة األملك ليكون أساسا 
ابميكاسن ويستطعن أن يعرفن عن أنواع مبعهد دار اللغة والدراسات االسالمية 

 اللغة األم والعوامل املؤثرة به واحللول لذلك املشكلة.تدخل 
 أمهية تطبيقية .ب

للباحثة: جتعل هذا البحث مصدار للبحوث التالية، وتطور املعرفة عن تدخل  .1
 .أو احللوله يف أنواعه كان أو يف عوامل املؤثرة بهو  عند احملادثة العربيةاللغة األم 

 واحللول للطلبة : مساعدة الطلبة يف فهم أنواع تدخل اللغة األم والعوامل املؤثرة .2
يكون مكاملتهن متسلسال و  حىت ال ة العربيةعند احملادثبتدخل اللغة األم 
جهود الطلبة تعليم اللغة العربية يعين يف . و زايدة جّد و مؤثرا بتدخل اللغة

 مهارة الكالم خاصة
للمدرسني : كان ملدرسى اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم ليزداد  .3

حادثة التدخل  اهتمامهم بتعليم اللغة العربية ال سيما يف حل املشكالت من
. ويظهر اهتمامهم يف أنواع األخطاء اللغوية لدى الطالباتاللغوى كنوع من 

 إعداد املواد التعليمية اجليدة والطرق التعليمية املناسبة وكفائتهم يف التدريس. 
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 حدود البحث .ه
 حددت الباحثة هذا البحث يف األمور االتية :

 احلدود املوضوعية -1
خيتص هذا البحث على ظواهر تدخل لغة األم وهي اللغة املدورية يف 
اللغة العربية عند احملادثة العربية كان من أنواع التدخل اللغوي ومن عوامل املؤثرة 

 به واحللول لتلك املشكلة. 
 احلدود املكانية -2

خيتص هذا البحث على الطالبات مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية 
 أكور ابلنجائن ابميكاسن مادورا.سنينان 

 احلدود الزمانية -3
خيتص هذا البحث على تدخل اللغة املدورية يف اللغة العربية عند احملادثة 
العربية لدى الطالبات مبعهد دار اللغة والدراسات االسالمية سنينا أكور 

 2020-2019ابلنجائن ابميكاسن يف العام الدراسي 
 

 حتديد املصطلحات .و

هم عن املوضوع حتدد الباحثة كل كلمة حىت ال تقع يف ذهن لسهولة الف
القارئ سوء الفهم والتفسريات املخطئة واالجتناب عن خمتلفة مفهوم املوضوع يف هذه 
الرسالة، فينبغي للباحثة أن توضح كل مصطلحات توضيحا اتما. وبدأت الباحثة 

 ابلتفصيل مما يلي:
هو نقل املتعلم أنظمة لغة األم وقواعدها إىل اللغة الثانية يف  : لغةالتدخل  .1

 8يعيق عملية تعلم اللغة الثانية.سلبيا الكالم أو الكتابة نقال 

                                                           
 101( ص. 2010)سورااباي: دار العلوم اللغوية،  حماضرة يف علم اللغة االجتماعي حممد عفيف الدين دمياطي.   8
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: هي اللغة اليت يكتسبها الطفلي بيئة األوىل من والديه أو من  اللغة األم .2
 9.مربيه أو من غريهم من اجمليطني به بشكل عفوي

هي املهارات الثانية من حيث الرتتيب بني مهارات اللغة الرئيسة، :  مهارة الكالم .3
  10وهو مهارة شفوية ميكن تعريفها إجرائيا أبهنا التعبري الشفوي . 

 
 الدراسات السابقة .ز

هناك بعض الباحثني  الذين قد حبثوا فيما يتعلق بتدخل اللغوى وما يشبهه, 
 منها :

. اجلامعة سوانن كايل جاكا اإلسالمية ( رسالة املاجستري2015)وحيوين،  جوريس .1
التدخل اللغوي يف مهارة الكالم و الكتابة لدى احلكومية جوكجا كارات. املوضوع: 

الطالب يف املستوى اخلامس ابجلامعة وايل سوغو اإلسلمية احلكومية جوكجا 
هذا البحث يركز على على حبث ثالثة مستوايت من التدخالت اللغوية وهي . كارات
ل الصويت والتدخل النحوي والتدخل الصريف. استخدمت الباحثة نظرية التدخ

.  التدخل اللغوي وحتليل األخطاء ملعرفة التدخل املوجد يف مهارة الكالم والكتابة
واستخدمت الباحثة جلمع بياانهتا هي املكتبية املالحظة ومقابلة الطالب. ومن نتيجة 

يف اجلامعة واىل سوغو اإلسالمية  هذا البحث يدل على أن التدخل الذي يقع يف
احلكومية جوكجا كرات يرتبط بقواعد اللغوية الصوتية أو الصرفية أو النحوية أو الدال 

 لية.
( رسالة املاجستري. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 2016ديدي كرايوان، )  .2

لعربية يف تدخل اللغة اإلندونيسية يف اللغة ااحلكومية ماالنج. حتت املوضوع : 
التعبري الشفوي لدى الطالب مبعهد نور احلكيم اإلسالمي كديري لومبوك 

                                                           
 نفس املرجع  9

 83م(، ص 2002)مؤسسة الرسالة: بريوت،  إجتاهات حديثة  يف تدريس اللغة العربية،سام عمار،  10
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هذا البحث يركز على حبث مخسة مستوايت من التدخالت اللغوية وهي الغربية. 
التدخل الصويت و التدخل النحوي والتدخل الصريف والتدخل املفردايت والتدخل 

حبث وصفي حتليلي على منهج  الداليل. استخدمت الباحثة املدخل الكيفي من
 دراسة احلالة.

(. رسالة املاجستري. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 2016عيدا نور محيدة، )  .3
" تدخل اللغة اإلندونيسية يف كتابة اللغة العربية احلكومية ماالنج. حتت املوضوع : 

فية حتليلية(". لدى طلبة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو )دراسة وص
يركز هذا البحث على ثالثة مستوايت التدخالت اللغوية الذي يستخدم يف كتابة 
اللغة العربية وهو التدخل الصريف و التدخل النحوي والتدخل الداليل. واستخدت 

 الباحثة هو املدخل الكيفي يف منهج وصفي حتليلي.
ك إبراهيم اإلسالمية (. حبث العلمي. جامعة موالان مال2015ايكا ستياريين، ) .4

احلكومية ماالنج. وهذا البحث دراسة حتليلية لطلبة جامعة موالان مالك إبراهيم 
" التدخل النحوي اإلندونيسي يف اإلسالمية احلكومية ماالنج. حتت املوضوع : 

. مهارة الكتابة لطلبة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج"
 ى التدخل النحوية فقط واستخدمت الباحثة هو البحث املكتيب.يركز هذا البحث عل

 IMAJERI, Vol)(. حبث علمي2018)،فوجي أنتو و أبو مسكور ،فوزي رمحن .5

01, No.1, pp. 12-24 September 2018) اجلامعة إندرافرستا )إحتاد املعلم يف .
 Negeri 5إندونيسيا( جاكرات. دراسة حتليلية على حتدث الطالب يف قصة "

Menara تدخل لغة العربية على اللغة اإلندونيسية يف حتدث . حتت موضوع "
يركز هذا البحث عن تدخل "(. Negeri 5 Menaraالطالب )دراسة على قصة "

". يف تلك Negeri 5 Menaraلغة العربية على اللغة اإلندونيسية  يف يف قصة "
للغة العربية. و القصة يقص عن أحوال الطالب يف املعهد الذي يؤسس على ا
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وقوع تدخل لغة العربية على اللغة اإلندونيسية  يبحث يف تلك القصة. واستخدم 
 الباحثون  الكيفي من حبث وصفي حتليلي.

 Seminar Nasional(. حبث علمي )2019تيتا فوسفيتاساري، أي دايف، ) .6
Pendidikan, FKIP UNMA 2019 " Literasi Pendidikan Karakter Berwawasan 

Kearifan Lokal Pada Era Revolusi Industri 4.0”. 08 Agustus 2019 دراسة .)
وصفية عن اللغة األم على مهارة الكالم يف تعليم اللغة اإلندونيسية. حتت املوضوع 

يركز هذا البحث عن أتثري اللغة " أتثري اللغة االم يف تعليم اللغة اإلندونيسية".  
يم اللغة اإلندونيسية اليت تستطيع أن تفاسد قواعد األم أي اللغة احمللية يف تعل

اللغة. وهذا البحث يعرب غن وجود التحول اللغوى يف عملية تعليم اللغة 
 اإلندونيسية. واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي.
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 الفرق بني هذا البحث ابلبحوث السابقة
 كما يلي :أما الفرق بني هذا البحث ابلبحوث السابقة عندهم,  

ركزت الباحثة يف هذا البحث هو يف تدخل اللغة األم يف تطبيق مهارة الكالم أو  .1
عند احملادثة العربية. أما يف البحوث السابقة يركز يف تدخل اللغة اإلندونيسية يف 

 Negeriيف قصة "اللغة العربية عند مهارة الكتابة، الكالم، احملادثة العربية ولكن 

5 Menara أتثري اللغة األم يف تعليم اللغة اإلندونيسية )تبحث عن التحو "، مث عن
 اللغوي(

حتققت الباحثة  مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسان مادورا.  .2
وحتققت جوريس وحيوين ابجلامعم وايل سوغو اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات، 

ي لومبوك الغربية. أماديدي كرايوان حتقق مبعهد دار احلكيم اإلسالمي كدير 
وحتققت عيدا نور محيدة ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو، وحتققت 
إيكا ابجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. وحتقق فوزي 

واالخر حتقق تيتا  ".Negeri 5 Menara" رمحن، فوجي أنتو، أبو مسكور ابلقصة
 درسة املتوسطة حممدية الثالث يف جوكجاكرات.فوسفيتاساري، أي دايف ابمل

تبحث الباحثة  مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسان مادورا.  .3
وتبحث جوريس وحيوين ابجلامعم وايل سوغو اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات، 
أماديدي كرايوان تبحث مبعهد دار احلكيم اإلسالمي كديري لومبوك الغربية. 

دا نور محيدة ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو، وتبحث إيكا وتبحث عي
ابجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. تبحث فوزي رمحن، 

واالخر تبحث تيتا  ".Negeri 5 Menara" فوجي أنتو، أبو مسكور ابلقصة
 يف جوكجاكرات.فوسفيتاساري، أي دايف ابملدرسة املتوسطة حممدية الثالث 
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 1.1جدوال 
 جدول اإلختالفات والتشاهبات بني هذا البحث والدراسات السابقة

 الرقم
اسم الباحث 

وموضوع البحث 
 وسنة البحث

 االختالفات التشاهبات

1 

 جوريس وحيوين :
حتت املوضوع " 
التدخل اللغوي يف 
مهارة الكالم 
والكتابة" سنة 

2015 

قد تشابه هذا البحث 
ببحث جوريس وحيوين 
فيما يتعلق ابلتدخل 

 اللغوى 

إذا كان البحث السابق يبحث 
يف ثالثة مستوايت من عناصر 
اللغة )التدخل الصويت والتدخل 
النحوي والتدخل الصريف( 
فالباحثة تبحث يف أربع 
املستوايت اللغوية )التدخل 
الصويت والتدخل الداليل 

لتدخل والتدخل النحوي وا
 الصريف(

2 

 ديدي كرايوان :
حتت املوضوع " 
تدخل اللغة 
اإلندونيسية يف اللغة 
العربية يف التعبري 
الشفوي لدى 
الطالب مبعهد دار 
احلكيم اإلسالمي 

قد تشابه هذا البحث 
ببحث ديدي كرايوان فيما 

 يتعلق ابلتدخل اللغوى

إذا كان البحث السابق تبحث 
يف ثالثة املستوايت اللغوية و 
تركز يف تدخل اللغة اإلندونيسية 
يف اللغة العربية يف التعبري 
الشفوي وكذلك حبثت الباحثة 
خاصة لطالب. أما يف هذا 
البحث ترتكز الباحثة يف تدخل 
اللغة األم أي اللغة املدورية يف 
اللغة العربية يف علملية التعليم 
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كديري لومبوك 
 2016الغربية" سنة 

هي يف تعليم مهارة الكالم, مث و 
تركز إىل أربع  املستوايت اللغوية 
واالخر هذا البحث خاصة 

 لطالبات.

3 

 عيدا نور محيدة :
حتت املوضوع " 
تدخل اللغة 
اإلندونيسية يف كتابة 
اللغة العربية لدى 
طلبة املدرسة الثانوية 
اإلسالمية احلكومية 
ابتو )دراسة وصفية 
حتليلية(. سنة 

2016 

د تشابه هذا البحث ق
ببحث عيدا نور محيدة 
فيما يتعلق ابلتدخل 

 اللغوى 

إذا كان البحث السابق تبحث 
يف ثالثة املستوايت اللغوية 
)التدخل النحوي والتدخل 
الصريف والتدخل الداليل( و تركز 
يف تدخل اللغة اإلندونيسية يف 
كتابة اللغة العربية, إذا يف مهارة 

لبحث الكتابة. أما يف هذا ا
ترتكز الباحثة يف تدخل اللغة 
األم أي اللغة املدورية يف اللغة 
العربية يف عملية التعليم وهي يف 
تعليم مهارة الكالم, و هذا 
البحث خاصة لطالبات املعهد 
أما البحث السابق لطلبة 

 املدرسة.

4 

 إيكا ستياريين :
حتت املوضوع " 
التدخل النحوي 
اإلندونيسي يف مهارة 

لطلبة جامعة الكتابة 

قد تشابه هذا البحث 
ببحث إيكا ستياريين فيما 

 يتعلق ابلتدخل اللغوى 

إذا كان البحث السابق تبحث 
يف تدخل اللغة اإلندونيسية يف 
اللغة العربية يف الكتابة خاصة يف 
التدخل النحوي فقط. أما يف 
هذا البحث ترتكز الباحثة يف 
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موالان مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية 
ماالنج". سنة 

2015  

تدخل اللغة األم أي اللغة 
املدورية يف اللغة العربية يف 
علملية التعليم وهي يف تعليم 
مهارة الكالم. إذا تركز البحث 

بق يف مهارة الكتابة و تركز السا
 هذا البحث يف مهارة الكالم

5 

فوزي رمحن, فوجى 
 أنتو و أبو مسكور :

حتت املوضوع " 
تدخل لغة العربية 
على اللغة 
اإلندونيسية يف 
حتدث الطالب 
)دراسة على قصة 

"Negeri 5 

Menara.)"  سنة
2018 

قد تشابه هذا البحث 
ببحث فوزي رمحن, فوجى 
أنتو و أبو مسكور فيما 

 يتعلق ابلتدخل اللغوى 

إذا كان البحث السابق تبحث 
يف تدخل اللغة اإلندونيسية يف 

 Negeri 5قصة "اللغة العربية يف 

Menara" ويف ذلك البحث .
حيلل عن  تدخل كالم الطالب 

 Negeri 5قصة "يف كتاب 

Menara" هذا البحث . أما يف 
ترتكز الباحثة يف تدخل اللغة 
األم أي اللغة املدورية يف اللغة 
العربية يف علملية التعليم وهي يف 

 تعليم مهارة الكالم.

6 

تيتا فوسفيتاساري، 
أي دايف : حتت 

أتثري اللغة املوضوع " 
االم يف تعليم اللغة 

" سنة اإلندونيسية
2019 

قد تشابه هذا البحث 
فيتاساري، ببحث تيتا فوس

أي دايف عن أتثري اللغة 
 األم يف اللغة الثانية

إذا كان البحث السابق تبحث 
يف التحول اللغوي وهو أتثري 
اللغة األم يف تعليم اللغة 
اإلندونيسية. أما يف هذا البحث 
تركز عن التدخل اللغوي وهو 
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تدخل اللغة األم عند حماددتة 
 الطالبات.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 املبحث األول : تدخل اللغة
 تدخل اللغويالمفهوم  .أ

إن التدخل، كما تدل عليه الصيغة اللغوية، يسري يف اجتاه واحد: أي أن 
يعرف اللغتني أو ب. ومن املعروف أن اللغة أن تتدخل يف اللغة ب إذا كان الفرد 

التدخل من لغة يف أخرى ال يتم إال يف حالة وجود اللغتني يف عقل واحد وأثناء إنتاج 
ويرى عبد العزيز العصيلي أن  11إحدى اللغتني يف التعبري الكالمي أو التعبري الكتايب.

التدخل اللغوي هو نقل املتعلم أنظمة لغتة األم وقواعدها إىل اللغة الثانية يف الكالم 
 12.يةأو الكتابة، نقال سلبيا يعيق عملية تعلم اللغة الثان

هو  Hartman dan Stork( أن التدخل اللغوي عند 1985و قال الوسيلة )
النطق على م النطق اللغة للغة األخرى  املشتمل وجود ميول استخدا بسبباألخطأ 
و يقال أيضا أن التدخل اللغة هو استخدام عناصر  13القواعد اللغة واملفردات.و  الواحد

ألنه خيالف القواعد يدعّى بلحن  الواحدة، و لكنه اللغة األخرى يف استخدام اللغة 
“ation from Weinreich those instance of deviو قال أيضا وينريج  14يف استخدامه.

the norm of their language wich occur in the speak bilinguals as result of their 

familiarity with more than one language, i.e. as a result of language 

contect.15القول أن التدخل اللغوي هو زيٌغ عن معايري اللغة الذي  املراد من هذاو
 م الثنائية كنتيجة احتكاك اللغة.كالحيذث يف  

                                                           
 91( ص 1408) الرايض:  احلياة مع لغتني حممد علي اخلويل،   11
                              101ص  ،حماضرة يف علم اللغة االجتماعيمحد عفيف الدين الدمياطي،  12

13 Ahmad HP dan Alek Abdullah, Linguistik Umum (Jakarta: Erlangga, 2012), 180 
14 Iswah Adriana, ilmu Al-Lughah Al-Ijtima’ie (sosiolinguistik arab) (pamekasan: STAIN Press, 

2009), 58 
15 Aslinda dan Leni Syafyahya, Pengantar Sosiolinguistik (Bandung: Refika Aditama, 2010), 66.  



16 
 

 
 

ويقال حممد نصري و أان رمحاوايت أن تدخل اللغوي هو إحدي من اخلطيئات 
يف اللغة الذي يسبب بعادة هلجة لغتهم أي لغة حمليتهم أو اللغة األوىل إىل هلجة لغة 

 16الثانية اليت تتأثر حينما نتعلم الغة الثانية.
ال اللغة اجلوية إذا كان املتكلم الثنائية بعض األحيان يكون يف استعم ويف

يستعمل اللغة اجلوية ابستخدام معايري اللغة اإلندونيسية ألن استخدام معيار اللغة 
من تلك  .ن فيه زيغ يف معيار اللغة اجلويةاإلندونيسية يف اللغة اجلوية يدل على أ

ة اليت تظهر عند املشكالت اللغوية أو التدخالت اللغوياألقوال نفهم أن التدخل هو 
تعليم الدارس اللغة الثانية، ألن عندما يكتسب اللغة األم إمنا يكتسبها دون معريفة 
ألمناط لغوية سابقة ميكن أن تتدخل يف اللغة اليت يتعلمها ألول مرة، وهذا االمر ال 
يوجهه متعلم اللغة األجنبية أو الثانية بعد أن رسخت يف ذهنه األمناط الصوتية و 

 ة والرتكيبية و للغة األم أي اللغة املدورية.الصرفي
انطالقا من البياانت السابقة يعرف أن التدخل هو نقل عناصر لغة ما إىل 
اللغة األخرى )اللغة الثانية( اليت تؤدى إىل األخطاء اللغوية لدى ثنائي اللغة يف وقت 

علمي اللغة االتصال اللغوي مع االخرين. ذلك التدخل اللغوي من املشكالت لدى مت
 الثانية الىت ال بد ملدرسي اللغة ومن يهتمون هبا من أن يعرفوهاويقوموا حبلها.

 
 التدخل اللغوي يف تعليم اللغة الثانية .ب

إن التدخل اللغوي أمال عادي لدى الفرد الذي يتعلم اللغة الثانية. عناصر 
لغته اإلوىل قد متكنت يف ذهنه ويستخدمها يف اللغة الثانية. عندما يتكلم الفرد اللغة 
الثانية قد ال جيد مقابال لفظيا له يف لغته حىت مييل إىل أن يستخدم عناصر لغته األوىل 

تالفات بني لغتني، واالختالفات بني اللغة األوىل واللغة لرتكيبها وذلك بسبب االخ

                                                           
16 Muhammad Natsir, Ana Rahmawati “ Bentuk Interfresni Sintaksis Bahasa Indonesia dalam 

Berbahasa Arab”  Ijaz Arabi, Journal of Arabic Learning (Vol.1 No.2, p ISSN:2620-5912/ e ISSN 

: 2620),  124 
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الثانية أتثر إىل صعوبة التعليم. هناك عدد كبري من الصعوابت لدى متعلم اللغة الثانية 
الىت تكون يف األصوات واملفردات والقواعد. ومن أسباب الصعوابت اليت يواجهها 

بني تعلم اللغة األوىل واللغة الثانية. الفرد يف تعليم اللغة الثانية هي كون االختالفات 
 17قال اخلوىل أن هناك تسعة اختالفات بيت تعلم اللغة األوىل واللغة الثانية،كما يلى:

 الدوافع .1
عند تعلم اللغة األوىل تكون دافعية الطفل ىف أوجها،فهو يف حاجة ماسة للغة 

من طعام  يتفاهم هبا مع والدته ومع من حوله يعرب هبا عن حجاته األساسية
وشراب وسوامها. ولكن عند تعلم اللغة الثانية فيما بعد، ال تتوفر مثل هذه الدرجة 

 العالية من الدافعة.
 البيئة اللغوية .2

مع اللغة األوىل تكون البيئة اللغوية مثالية إذ هي طبيعة واقعة. ولكن مع اللغة 
 الثناية قدال تكون كذلك، اب هي على األرجع بيئة اصطناعية.

 املران .3
مع اللغة األوىل يتمرن الطفل على اللغة ساعات طويلة يوميا، ولكن مع اللغة 

 الثانية قد ال يتاح له سوى بضع دقائق يف اليوم إذا مسع له معلمه بذلك.
 كمية التعرض .4

مع اللغة األوىل يتعرض الطفل للغة ساعات طويلة يوميا، ولكن مع اللغة الثانية 
 ضع ساعات يف األسبوع.قد ال تتعدى مدة التعرض ب

 التعزيز .5
مع اللغة األوىل يتاح الطفل أن يتعزز أداءه كثريا وفوراي ألن للطفل  الواحد معلم 
واحد هو والدته. ولكن مع اللغة الثانية يقل التعزيز ألن املعلم ينشغل بعشرات 

 األطفال يف وقت واحد.

                                                           
 207-206(, ص. 1993)عمان: دار الفالح للنشر والتوزيع, مدخل إىل علم اللغة. حممد على اخلوىل,  17
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 االسرتخاء .6
احة النفسية، إذ هو مع أمه مع اللغة األوىل يكون الطفل يف أفضل حاالت الر 

ينعم حبناهنا وعطفها. ولكن مع اللغة الثانية ال تتوفر الدرجة ذاهتا من االسرتخاء، 
 فهناك ضغط املعلم وضغط األقران وضغط املناقشة.

 العمر .7
يتعلم الطفل اللغة األوىل وهو يف سنواته األوىل, حيث يكون العمر مواتيا متاما 

لثانية يتعلمها املرء عادة يف سنوات متأخرة حيث تضعف لتعلم اللغة. ولكن اللغة ا
 قابلية تعلم اللغة مقارنة ابلسنوات األوىل.

 التدخل .8
عند تعلم اللغة األوىل تنفرد اللغة األوىل ابملتعلم وينفردبه, فال توجد لغة أخرى 
تنافسها. ولكن عندما تعلم اللغة الثانية تكون اللغة األوىل قد متكنت من عقل 

 لم مما جيعلها تتدخل يف اللغة الثانية فتعيق تعلمها احياان وتسهله أحياان.املتع
 املشاعر .9

ال توجد لدى الطفل مشاعر معادية حنول اللغة األوىل يف  عند تعلم اللغة األوىل
العادة، فهي لغة والديه وأهله و أحبائه. ولكن عند تعلم اللغة الثانية هناك 
اهتماالت أبن يرتافق ذلك مع مشاعر معادية ألهل اللغة الثانية، مما يعيق تعلم 

 اللغة الثانية
ة الثانية فيما يتعلق بتسهيل وهكذا نرى أن اللغة األوىل أفضل وضعا من اللغ

 التعلم وسرعته ومدى إتقانه.
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 تعيني التدخل اللغوي .ج
أما ابلنسبة للتدخل اللغوي الذي يقع لدى متعلم اللغة الثانية فإنه يعني 

 18أبربع طرائق، وهي كما يلي :
 ينتقل عناصر اللغة إىل اللغة األخرى .1

إىل اللغة األخرى, على كان التدخل اللغوي يعرف بوجود نقل عناصر لغة 
سبيل املثال يييقول الطالب اإلندونيسي أو املدوريي الذي يتعلم اللغة العربية " هل 
أنت خالص أتكل؟". إن هذه اجلملة منقولة من عناصر اللغة اإلندونيسية من 

 الرتكيب. واجلملة الصحيحة هي " هل أكلت؟".
 تغيري الوظيفة والعوامل بسبب كون النقل .2

ل اللغوى يعرف أيضا بتغيري املعىن أو الوظيفة يف اللغة الثانية. مثال إن التدخ
عن الكلمة العربية اليت تغريت داللتها بعد اقرتاضها إىل اللغة اإلندونيسية أى بعد 
نقلها. وهو يضرب مثال هلا بكلمة " مدرسة عالية" اليت تغريت داللتها إىل 

SMA/madrasah aliyah  مع أهنا تقابل " مدرسة اثنوية" يف يف اللغة اإلندونيسية
 اللغة العربية .

 استخدام عناصر اللغة الثانية اليت ختالف ابللغة األوىل .3
 kamuقد يقول بعض اإلندونيسيني أو املدوريني " أنت ملرأة نشيط جلملة "

perempuan yang rajin ذلك االختالف بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. واللغة"
اإلندونيسية أو املدورية  ذاهتا ال تفرق بني املذكر واملؤنث. واجلملة الصحيحة هي 

 " أنت إمرأة نشيطة".
 إمهال تركيب اللغة الثانية .4

إمهال تركيب اللغة الثانية أمر عادي الذي وقع لدى متعلم اللغة الثانية. على 
سبيل املثال يقول بعض اإلندونيسيني أو املدوريني " هل تريد أتكل؟" هذه اجلملة 

                                                           
18 Achmad HP, Abdullah, Linguistik Umum, 180 
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ال تناسب  برتكيب اللغة العربية الصحيحة إبمهال "أن" مصدرية فيها ألهنا ال 
ية واجلملة الصحيحة هي " هل تريد أن مقابل يف اللغة اإلندونيسية أو املدور 

 أتكل؟" بزايدة "أن" مصدرية بني فعلني.  
 

 أنواع التدخل اللغوي .د
 ذلك ويكون اللغة، الثنائي اجملتمع لدى وقع الذي عادي أمر التدخل إن

ألهنم  .اللغوي التدخل أنواع وضع عند خيتلفون هم .اللغة علماء لدى خاصة دراسة
 يف يقع التدخل أن قال وهو سمويتو، بعضهم ومن .املختلفة النواحى من ينظرون
 عةيل)أربالدال واملستوى املفردات واملستوى القواعد واملستوى الصويت املستوى
 منها مستوايت ثالثة يف يقع التدخل أبن وينريجت( . جبانب ذلك رأى مستواي
 املستوى يف والتدخل املفردايت املستوى يف والتدخل الصويت املستوى يف التدخل
 هتان فكراتن حمتلفتان لكنهما متسواتن يف مقاصدمها.19 .القواعد

رأى اخلوىل أبن التدخل ال يقع يف مجيع املستوايت اللغوية من تدخل 
( وتدخل Interferensi Sintaksis( وتدخل النحوي)Interferensi Fonologiالصويت)
( وتدخل Interferensi Leksikal(وتدخل مفردايت)Interferensi Morfologiالصريف)
( فحسب بل هناك تدخل مصاحب للغة أو مع لغوي Interferensi Semantikداليل)

( يتعلق ابحلركات واإلشارات املصاحبة لألداء Interferensi paralinguistikأو حركي )
وذلك  20اللغوي. والتدخل الثقايف وهو تدخل ثقافة اللغة األوىل أثناء تكلم اللغة الثانية.

 يفصل فيما يلي:
 التدخل الصويت -1

 الظواهر إحدى حتدث قد 2 ل يف 1 ل من الصويت التدخل حالة يف
 .نطقية أخطاء متثل كلها وهي اآلتية

                                                           
19 Aslinda, Leni, Pengantar Sosiolinguistik,  67 

 98ص. احلياة مع لغتني, حممد على اخلويل,  20
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 بصوت اإلندونيسي ينطق عندما .1 ل يف ينطق كما 2 ل يفنطق صوت  (أ
 واألمر .لغته بصوت ينطق كما به ينطق أن إىل مييل لغته يف له مقابل ال عريب
 مييل لغته يف له مقابل ال إندونيسي بصوت العريب ينطق عندما حيدث ذاته
 يسمى ما احلالة هذه مثل يف حيدث .لغته بصوت ينطق كما به النطق إىل

 21.الصويت ابلتدخل
 .متييز دون ونطقهما 1 ل على قياسا واحدا فونيما 2 ل يف فونيمني اعتبار (ب

 فونيم على "ز" و "ذ" نطق عند اإلندونيسي يكون قد املثال سبيل على
من نصر الدين.   نقلناها اليت اآلتية األمثلة يف نعرض كماواحد كأهنما "".  

 22.اللثلوية- الذلقية /z/بني األسنانية مثل /ذ/نطق الذال 
 2.1جدوال 

 فونيم يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية
 البيان النطق الكلمة الرقم

 Izin إذن 1

ال مقابل هلا يف األصوات  /ذ/الذال العربية
اإلندونيسية مما جيعل الناطق اإلندونيسي 
حيوهلا إىل صوت أخر قريب منها وأسهل 

 /z/منها نطقا وهو 

 Muazin مؤذن 2

 Zulhijjah ذواحلجة 3

 Zikir ذكر 4

 

                                                           
-186(, ص. 2014)سيدورجو : مكتبة لسان عريب للنشر والتوزيع, علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلجنونيسيني, نصر الدين إدريس جوهر,  21

187 
 187-186ص. علم األصوات, نصر الدين إدريس جوهر,  22
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. مثل ذلك األمريكي 1فونيمني قياسا على ل 2اعتبار فونيم واحد يف ل  (ج
قياسا على  /V /و أحياان  /F/العربية أحياان  /ف/الذي يتعلم العربية ويظن 

 . 2. ويؤدى هذا التدخل إىل غرابة يف نطق ل 1وضعهما يف ل
. مثال ذلك اإلجنليزي 1بفونيم آخر يف ل  2استبدال فونيم صعب يف ل (د

تستطيع أن  1، ألن ل /ه/أي  /h/عربية بصوت  /ح/يستبدل كل الذي 
 . /ح /وال يستطيع تزويده ب  / ه /تزوده 

 يف العناقد نظام من قريبا يصبح حبيث 2 ل يف الصوتية العناقيد نظام تعديل (ه
 .1ل

 على النرب مواضع نقل إىل يؤدى وهذا .2 ل إىل 1 ل من النرب نظام نقل (و
 جيعل مما صحيحة، غري مقاطع إىل الصحيحة مقاطعها من 2 ل كلمات

 .مفهوم غري أو غريبا النطق
 2 ل مجل نطق إىل يؤدى النقل وهذا .2 ل إىل 1 ل من التنغيم نظام نقل (ز

 .مفهوم غري أو غريبا النطق جيعل الذي األمر ،1 ل مجل نغمة تشبه بطريقة
 التدخل الصريف -2

 .2 ل صرف يف 1 ل صرف يتدخل أن يعىن التدخل من النوع هذا
 من الفعل وحتويل وتصغريه وتنكريه وتعريفه وأتنيثه وتثنيته االسم مجع ذلك مثال

(ونظام Prefixesماضي إىل مضارع إىل أمر ونظام االشتقاق ونظام السوابق)
(. كل هذه Affixes( ونظام الزوائد)Infixes( ونظام الدواخل)Suffixesاللواحق)

 . 2إىل ل  1اجلوانب الصرفية ميكن أن يتناوهلا التدخل من ل
 الذين اإلندونيسيني الطالب بعض قول هو الصريف للتدخل واملثال

ن وكرستا كتاابن من بدال "كراسة اثنتني و كتاب اثنني" العربية اللغة يتعلمون
 املسجد يف أصلي" قوهلم ومثل .للتثنية خاصا نظاما تعرف ال الىت األم بلغتهم أتثرا
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 الىت اجلمع يف لغتهم بنظام متأثرين "املسجد" كلمة بتكرير "الكثري املسجد
 23الكلمة مرتني. تكرير يقتضى

 التدخل املفردايت  -3
 أنواع وأكثر .2 ابللغة التحدث أثناء 1 ل من كلمة تدخل هنا

 حروف مث اجلر، حروف مث األحوال، مث األفعال، مث األمساء، تدخال الكلمات
 .والتنكري التعريف أدوات و الضمائر مث التعجب،

 التدخل النحوي -4
 يف 1 ابللغة اخلاصة الكلمات ترتيب نظام يتدخل النحوي، التدخل يف

 .2 ل حنو يف 1 ل حنو يتدخل أي ،2 ابللغة اخلاصة الكلمات ترتيب نظام
 العربية اللغة يتعلمون الذين اإلندونيسيني الطالب بعض قول مثل وذلك

 االمسية اجلملة يف التطابق نظام مراعة بعدم "جمد والطالبات بعيدة املدرستان"
 قوهلم ومثل .اإلندونيسية بلغتهم أتثرا والعدد اجلنس يف واخلرب املبتدأ بني العربية

 ترتيب بنظام متأثرين "جديد الكتاب هذا" القول من بدال "جديد هذا الكتاب"
 24.اإلندونيسية اللغة يف الكلمات

 التدخل الداليل -5
إبلباس  2عن طريق تغيري معن الكلمة يف ل  2يف ل 1هنا تتدخل ل

( اإلجنليزية قد يعطيها العريب معىن First Floor. مثال ذلك)1معىن نظريها يف ل 
)الطابق األول( العربية، أي دون احتساب الطابق األرضي. ومثال االحر كلمة 

( األمريكية اليت يستعملها natureعىن ))الطبيعة( العربية قد يعطيها األمريكي م
بعضهم انسبا إليها قدرات اخللق واإلبداع. وهذا النوع من التدخل صعب 

 1معطيا إايها معىن من ل 2االكتشاف، إذ قد يستخدم املتكلم كلمة ما يف ل
دون أن يكتشف املستمع هذا التدخل يف الداللة. وال يتم االكتشاف إال إذا 

                                                           
 107ص. حماضرة, حممد عفيف الدين,  23
 108ص. حماضرة, حممد عفيف الدين,  24
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كافية وظهرت مؤشرات تدل على أن املتكلم يعطى الكلمة استمر احلديث مدة  
 .1ومنقوال من ل 1معىن غري مألوف يف ل

 التدخل احلركي -6
 حركات 2 ل يتكلم وهو الفرد يستخدم أن أي املعلغوي، التدخل هو

 مألوفة غري وإشارات حركات وهي استخدامها، على 1 ل أهل اعتاد وإشارات
 وتؤدى .معىن وذات ومتعددة كثرية للغة املصاحبة حلركات وا .2 ل أهل لدى
 أن وللمرء .والرأس والعنق والشفتني والعني والذراع واليد ابألصابع احلركات هذه

 .األعضاء هذه تشكله أن ميكن الىت احلركات من اهلائل العدد يتصور
 مثل والشعوب، اجملتمعات شىت يف تشابه عاملية حركات هناك وابلطبع

 من الكثري ولكن .الفرح عند االبتسام أو والضحك الدهشة عند العينني اتساع
 حقا، ممتعة دراسة للغة املصاحبة احلركات ودراسة .خاصة حركات تعترب احلركات
 هلا يكون قد 1 ل مع حركة احلاالت، بعض ويف .لفظيا التسجيل صعبة ولكنها

 املستمع لدى االستغراب من كبري قدر وينشأ .2 ل مع ذاهتاللحركة خمالف معىن
 االستغراب ويزداد .1 ل من إشارات مع 2 ل يتكلم فردا يرى حني 2 ل أهل من
 لدى عادي معىن وهلا 2 ل أهل لدى مهني معىن هلا احلركات إحدى كانت إذا

 معناها يناقض احلركة كانت أن صادف إذا أيضا االستغراب ويزداد .1 ل أهل
 .هلا املصاحبة اجلملة معىن

 التدخل الثقايف -7
. 2ل يتكلم وهو الفرد لغة يف 1 الثقافة تتدخل أن معناه التدخل هذا

 من مستقاة وأمثاال وأفكارا قيما 2 ل يف كالمه املتكلم يضمن أن ذلك مثال
 نشأ الىت وقيمه األوىل بثقافته املرء متسك كلما التدخل هذا يزداد. و 1ل  ثقافة
 .عليها
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 عوامل التدخل اللغوي .ه
أتثر يف التدخل اللغوي لدى متعلم اللغة الثانية. هناك بعض العوامل اليت 

 25وابلنسبة هلذا الشأن صنف وينريج عوامل التدخل إىل ستة عوامل وهي :
 كان الناطق ثنائي اللغة .1

ثنائي اللغة أمر أساسي لوقوع التدخل. ذلك بوجود االتصال اللغوي بني لغتني. 
شرطني لوقوع التدخل. وكانت اللغة اللغتان املختلفان )اللغة األوىل واللغة الثانية( ك

األوىل أتثر يف اللغة الثانية, حينما يتكلم الفرد اللغة الثانية فيجد اخلربة اللغوية 
اجلديدة ويصعب يف ذالك حىت يستخدم عناصر لغته األوىل أثناء تكلم اللغة 

 الثانية.
 قليل الوفاء لدى مستخدم اللغة اهلدف .2

هلدف أيثر يف إمهابل قواعد اللغة اهلدف واستخدام قليل الوفاء لدى مستخدم اللغة ا
 عناصر اللغة األوىل كتابيا كان أو كالميا.

 ال تكفي املفردات يف اللغة اهلدف لتعبري معىن ما .3
حينما كان الفرد يتكلم اللغة الثانية ال يكفي لديه املفردات يف بعض األحيان ليعرب 

 ملفردات الىت نقلها من لغته األوىل.ما يف نفسه من األفكار واالراء حىت يستخدم ا
 عدم املفردات الىت يندر استخدامها  .4

سوف تعدم املفردات اليت يندر استخدامها. وإذا حدث ذلك فيستخدم أو ينقل 
 الفرد مفرداته ااًلصلية ) اللغة األوىل( يف كثري من األحيان.

 احلاجة إىل الرتادف .5
الثانية بنقل املفردات اجلديدة من اللغة حادثة التدخل اللغوي لدى متعلم اللغة 

 األوىل لريادفها يف اللغة الثانية إن كانت غري مقبولة يف اللغة الثانية.
 مكانة اللغة .6

                                                           
25 Ahmad HP, Alek Abdullah, Linguistik Umum,  181 
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إن مكانة اللغة تؤدى إىل التدخل اللغوى. فمن االحتمال يسري التدخل من اللغة 
 ذات املكانة املرموقة إىل اللغة ذات املكانة األدىن.

ن قول عفيف الدين الذي نقل من رأي اخلويل فيمل يتعلق وال خيتلف ع
 26من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية منها ما يلي:بعوامل وقوع التدخل 

طبيعة املهمة اللغوية، إذا طلب من فرد أن يرتجم نصا من اللغة األوىل إىل اللغة  (1
 اللغة الثانية.الثانية، فإن هذا املوقف يفرض عليه التدخل من اللغة األوىل إىل 

ضغط اإلستعمال املبكر، إذا اضطر الفرد إىل تكلم اللغة الثانية قبل أن يكتمل  (2
 تعلمه هلا، فإن هذا املوقف جيربه ال شعوراي على االستعانة ابللغة األوىل.

ضعف الرقيب، إذا كان الفرد ملا ميتلك بعد رصيدا كافيا من القوانني اللغوية اليت  (3
صحة استخدام اللغة الثانية، فإن إنتاجه للغة الثانية  تقوم بدور الرقيب على

 سيتعرض للتدخل.
إتقان اللغة األوىل واللغة الثاين، ذكران سابقا أنه كلما اتسع الفرق بني درجة اتقان  (4

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

اللغة األوىل و اللغة الثانيةيف درجة اإلتقان، فإن االحتمال  مكانة اللغة، إذا تقاربت (5
يبقى أن التدخل يسري من اللغة ذات املكانة املرموقة إىل اللغة ذات املكانة األدىن 

 ألسباب نفسية واجتماعية.
املوقف من اللغة الثانية، إذا كان الفرد غري راغب يف تعلم اللغة الثانية لسبب من  (6

طر إىل تعلمها لظروف معينة وكان يف الوقت ذاته متمسكا األسباب ولكنه مض
ابللغة األوىل وخيشى التخلي عنها ألنه يعترب رمزا لكرامته وثقافته وأصله وتراثه، يف 
 هذه احلابة تراه يقاوم تعلم اللغة الثانية وتراه يبالغ يف إبراز أتثري اللغة األوىل الشعوراي.

                                                           
                          110-109ص ، حماضرة يف علم اللغة االجتماعي، حممد عفيف الدين  26
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أن وقوع تدخل اللغوي  27يف حبثهالذى كما قالت رمحاايان و أصحاهبا 
يسبب بعدم قدرة املتكلم يف رعية و فهم اللغة. وكذلك من بيئتهم يعىن هم ال يستطيع 

 أن خيلع من لغة حمليتهم مائة يف مائة مع أن تتعلمون اللغة الثانية.
 

 املبحث الثاين : تصنيف بني اللغة العربية واللغة املدورية
 العربيةتصنيف األصوات اللغة  .أ

قد اتفق علماء اللغويني على تقسيم أصوات اللغة العربية إىل قسمني مها يف ما 
 اييل :

 (Consonantمنها ما مسي أبصوات الصامتة ) .1
 (vowelsوما مسي ابحلركات أو الصائتة ) .2

 مث تفصيل األصوات الصامتة كما سيأيت يف التايل :
 األصوات ةالصائتة أو احلركات .1

" هي قسم رئيسي من األصوات ةاللغوية، وجيدر بنا قبل vowels احلركات "
 الدخول يف أية تفصيلية أن ننبه إىل ما يلي : 

ختتلف احلركات من لغة إىل لغة أخرى اختالفا كبريا. وتستطيع أن تتأكد من  .أ
ذلك حني حتاول املقارنة بني حركات اللغة العربية مثال وحركات اللغة اإلجنليزية. 

 ركات يف اللغة العربية ثالث فقطسوف يتبني أن احل
احلركات أصعب من األصوات الصامتة يف النطق إىل حظ ملحوظ. ويضهر  .ب

 ذلك خباصة يف نطق حركات اللغات األجنبية.

                                                           
27 Rahmayana, Mantasiah R, Muddin, Hasmawati, “Interfrensi Pola Kalimat Bahasa Indonesia 

Terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman Siswa”, Eralingua : Jurnal Pendidikan Bahasa 

Asing dan Sastra Vol.2, No.2, (Agustus, 2018), 21 
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اخلطاء يف نطق حركات اللغات األجنبية عامل من عوامل سواء الفهم، وذلك  .ج
ني احلركات الختالط األمر على السامعني خينئذ، بسبب شدة الشبة والقرب ب

 يف بعض اللغات األجنبية
 اخلطاء يف نطق احلركات أوضح منه واظهر يف نطق األصوات الصامتة .د

 احلركات العربية (أ
حني نتكلم عن العربية الفصحى املعاصرة. وحني نتكلم حركات 
اللغة العربية إمنا نعين هبا تلك احلركات اليت ينطقها املتخصصون يف هذه اللغة 

 القراء يف مجهورية مصر العربية فقط.اليت ينطقها 
 يؤخذ من هذا النص أمور مهمة هي :

 احلركات األساسية يف اللغة العربية ثالثة وهي الفتحة والكسرة والضمة. (1
هذه احلركات تكون قصرية وطويلة، فالقصرية معروفة وهي ما مساها ابن  (2

 جين حركات الفعل، والطويلة ما مسها حبروف املد واللني.
لرموز أو العالمات اليت تدل على هذه احلركات فهي العالمات املعروفة أما ا (3

 للحركات القصرية، واأللف والباء والواو للحركات الطويلة.
مصطلح احلركة مبعىن الصائت. فالعربية ثالث حركات : الفتحة 
والكسرة والضمة يشار اليها ابلرمز )اَ، ِا، ام( أو ابللغة اإلندونيسية تكتب ب 

(/u/،/i/،/a/ أي بكتابة فونولوجية االندونيسية. فوصف احلركات العربية هي .)
: 
: حركة أمامية واسعة حمايدة، وهذه احلركة تنقسم إىل قسمني ومها  الفتحة (1

 الفتحة القصرية والفتحة الطويلة.
: حركة أمامية ضيفية منفرجة، وتنقسم أيضا من حيث الزمن إىل  الكسرة (2

 كسرة قصرية وكسرة طويلة.
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: حركة خلفية ضيقة مستديرة ضيقة االستدراة، مث تنقسم أيضا  الضمة (3
 من حيث الزمن إىل ضمة قصرية وضمة طويلة.

ويتألف النظام الصائيت العريب من ثالث حركات قصرية 
(/u/،/i/،/a/( أو طويلة)ã,î,û: وثالثة طويلة هي ) 
 /ã/( أو اـ الفتحة املمدودة ) (1
 î/ /الكسرة املمدودة ) ـي( أو  (2
 û/ /الضمة املمدودة ) ـو( أو  (3

 كما ميكن تقسيم الصوائت العربية إىل نوعني وهي :
صوائت مدورة مفهومها هي صوائت اليت تتدور معها الشفتان. وصوائت  (1

 مدورة الضمة القصرية والضمة الطويلة.
صوائت غري مدورة وهي صوت اليت التتدور معها الشفتان. وهي بقية  (2

 الصوائت.
الصوائت من حيث ارتفاع اللسان يف الفم إىل ثالثة أما تقسيم 

 أنواع وهي :
صوائت عالية وهي الكسرة القصرية والكسرة الطويلة مث الضمة القصرية  (1

 والضمة الطويلة.
 صوائت وسيطة وهي الفتحة القصرية (2
 صوائت منخفضة وهي الفتحة الطويلة (3

مث تقسيم الصوائت من حيث جزء اللسان الذي شرتك يف نطقها 
 إىل ما يلي :

 : وهي الكسرة القصرية والكسرة الطويلة صوائت أمامية (1
 : وهي الفتحة القصرية والفتحة الطويلة صوائت مركزية (2
 : وهي الضمة القصرية والضمة الطويلة صوائت خلفية (3



30 
 

 
 

  2.2جدوال 
 شكل الصوائت العربية

 خلفي مركزي أمامي 

 غري مدور مدور غري مدور مدور غري مدور مدور

 عال
الكسرة   مغلق

 الطويلة
الضمة   

 الطويلة
 

الكسرة   مفتوح
 القصرية

الضمة   
 القصرية

 

 وسطي
 مغلق

الفتحة    
 القصرية

  

       مفتوح

 منخفض
       مغلق

 مفتوح
الفتحة    

 الطويلة
  

 
 األصوات الصامتة .2

الصومت تدعى أيضا ابلسواكن هي أصوات حيدث حال النطق هبا 
انسداد جزئي أو كلي يف خمرجها. فالغربية مثانية وعشرون صامتا. يدخل فيها الواو 
غري املدة، والياء غري املدة. مث احلروف الصوامت وهي : الباء، والتاء، والثاء، واجليم، 

السني، الشني، الصاد، الضاد، الطاء، احلاء، اخلاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، 
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الظاء، العني، الغني، الفاء، القاف، الكاف، الالم، امليم، النون، اهلاء، الواو، الياء، 
 اهلمزة.

مسيت األصوات الصامتة ابحلروف أيضا عند علماء العربية، فأصوات 
صامتة ختتلف من لغة إىل أخرى، ولكن درجة االختالف هنا أقل من درجة 

الف بني اللغات يف أصوات احلركات أو الصائتة. فاالختالف منهم تؤسس االخت
ابختالف وجهات النظر واختالف الغرض، لكن القاعدة العامة هي تقسيم 

 األصوات الصامتة إىل ثالثة أقسام رئيسية وهي :
 القسم األول (1

تقسيم األصوات الصامتة إىل جمموعات على حسب وضع األواتر الصوتية. يعين 
ق. فالتقسيم على حسب من جهة ذبذبة األاتر أو عدم ذبذهتا أثناء النطبه 

 :األواتر وهي
" وهي الصوت الذي ال تذبذب األواتر voivcelessالصوت املهموسة " .أ

الصوتية حال النطق به. واألصوات املهموسة يف اللغة العربية هي إثنا 
 عشر حرفا: ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ه.

" وهي الصوت اليت تذبذب األواتر الصوتية voicedاجملهوزة "الصوت  .ب
حال النطق به. واألصوات اجملهورة يف اللغة العربية تتكون من مخسة عشر 
حرفا: ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، و، ي. لكن 
أدخل بعض من العلماء حرف )ط( الطاء و )ق( القاف إىل هذا القسم 

 املهموسة.إبخراجهما من أصوات 
 مهزة القطع وهي صوت صامت ال هو ابملهموس وال ابجملهور )ء(. .ج
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 القسم الثاين (2
تنقسم األصوات الصامتة التالية إىل جمموعات حبسب مواضع النطق أو 
جمارجها ويف ما يلي بيان أنواع رئيسية لألصوات العربية حسب مواضع النطق 

 املختلفة.
 ار إىل )و( الواو أيضا يف حنو وعد.أصوات شفوية : ب، م. وكثريا ما يش .أ

 صوت أسنانية شفوية وهي : ف .ب
 أصوات أسنانية و أصوات ما بني األسنان، وهي : ث، ذ، ظ.  .ج
 أصوات أسنانية، لثوية وهي : ت، د، ض، ط، ل، ن. .د
 أصوات لثوية وهي : ر، ز، س، ص. .ه
 أصوات لثوية، حنكية وهي : ج الفصيحة و ش .و
 صوت وسطى واحلنكية  وهي : ي .ز
 أصوات أقصى احلنك وهي : خ، ع، ك، و. .ح
 صوت هلوية وهي : ق .ط
 أصوات حلقية وهي : ع، ح. .ي
 أصوات حنجرية وهي : ء، ه .ك

وأما خمارج األصوات العربية كما ذكرها ابن جين تتكون من ستة عشر 
 قسما. ثالثة منها يف احللق وهي :

 فأوهلا من أسفله وأقصاه وهي خمرج "ء، ا، ه" .أ
 لعني )ع( واحلاء)ح(من وسط احللق خمرج ا .ب
ومما فوق ذلك مع أول الفم خمرج )غ( الغني و)خ( اخلاء. )فهذه كلها أصوات  .ج

 حلقية عند ابن جين الذي خلفها بني أقص احللق ووسطها وأدانه(.
 ومما فوق ذلك من أقصى اللسان وهي خمرج )ق( القاف .د
 ومن أسفل من ذلك و أدانه إىل مقدم  الفم وهي خمرج الكاف )ك(. .ه
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وسط اللسان بينه ومن وسط احلنك األعلى خمرج اجليم )ج( و )ش(  ومن .و
الشني و )ي( الياء. )وهذا التقسيم على حسب ما وفقها العلماء اللغويون 

 اليوم وهي الصوت من وسط احلنك(.
 ومن أول حافة اللسان وما يليها من األضراس وهي خمرج الضاد )ض( .ز
اللسان، من بينها وبني ما يليها ومن حافة اللسان من أدهنا إىل منتهى طرف  .ح

 من احلنك األعلى. وهي خمرج االم )ل(
ومن طرف اللسان بينه وبني ما فوق الثنااي وهي خمرج النون )ن(. فكل ذلك  .ط

 صوت "أسناين ولوثة" فقط.
ومن خمرج النون غري أنه أدخل يف ظهر اللسان قليال الحنرافه إىل الالم  وهي  .ي

 احملدثني عد هذه األصوات أصواات لثوية.خمرج الراء )ر( حىت إن بعض 
ومما بني طرف اللسان وأصول الثنااي وهي خمرج الطاء )ط( والدال )د(  .ك

 والثاء)ث(. ومعىن ذلك أهنا أصوات أسنانية لثوية ابلتغيري احلديث.
ومما طرف اللسان و أطراف الثنااي )العليا والسفلى( خمرج الظاء )ظ( والذال  .ل

 اها أصوات أسنانية أو مما بني األسنان.)ذ( والثاء )ث(. ومعن
ومن ابطن الشفه السلفى وأطراف الثنااي العليا وهي خمرج الفاء )ف( وهو  .م

 أنه صوت أسناين سفوي.
ومما بني الشفتني خمرج الباء )ب( وامليم )م( والواو )و(. وهي مسيت أبصوات  .ن

 الشفوية.
 ْن(ومن اخلياشيم وهي خمرج النون اخلفيفة، وهي الساكنة ) .س

 القسم الثالث (3
هذا هو التقسيم الثالث واألخري لألصوات الصامتة : وهو قسم مبين 
على حالة ممر اهلواء عند مواضع النطق أو بعبارة أخرى إننا سننظر يف هذه 
األصوات مراعني ما حيدث هلذا املمر من عوائق أو موانع متنع خروج اهلواء منعا 
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تغري أو اخنراف فيخرج اهلواء من جانيب  اتما أو منعا جزئيا أو ما حيدث له من
 الفم أو من األنف مثال.

لرئيسية التالية لألصوات وهبذه النظرة حنصل على اجملموعات ا
 :الصامتة

األصوات اإلنفجارية وتسمى الوقفات. يف هذا التقسيم تتكون من األصوات  (1
يف موضع  اإلنفجارية أي أبن حيبس جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني حبسا اتما 

من املواضع. وينتج عن هذا احلبس أو الوقف أن يضغط اهلواء مث يطلق سراح 
اجملرى اهلوائي فجأة فيندفع اهلواء حمداث صوات إنفجاراي. فهذه األصوات 

" ولكنها ابعتبار stopssابعتبار احلبس أو الوقف ميكن تسميتها ابلوقفات "
جرى عليه األمريكيون. أما  " فاملصطلح األول هو ماplosivesاإلنفجارية "

الثاين فهو وجهة النظر اإلجنليزيني. هذه األصوات تتكون من : الباء )ب( 
والتاء )ت( والدال )د( والضاد )ض( والطاء )ط( والكاف)ك( والقاف )ق( 

 واهلمزة )ء(.
األصوات اإلحتكاكية. وهي أبن يضيق جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني يف  (2

اهلواء فيخرجه احتكاكا مسموعا. خترج منها  موضع من مواضع حبيث
األصوات اإلحتكاكية هي : ف، ث، ذ، ظ، ز، س، ص، ش، خ، غ، ح، 

 ع، ه.
إحتكاكي أو مركب هو صوت يتكون يف نفس املواضع  –صوت إنفجاري  (3

الذي يتكون فيه اإلنفجاري ألنه ال يسمح مبرور اهلواء ألبتة عند التقاء أقصى 
يتفضل العضوان انفصاال فجائيا فيسمح الصوت  اللسان أبقصى احلنك مث

 اإلنفجاري وهي : اجليم )ج(
صوت مكرر ويتكون هذه الصوت أبن تتكرر ضرابت اللسان على اللثة  (4

 تكرارا سريعا وهي الراء )ر(.
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صوت جانيب وهو يتكون أبن يعتمد طرف اللسان على أصول األسنان العليا  (5
متنع مرورا اهلواء منه. ولكن مع ترك مع اللثة حبيث توجد عقبة يف وسط الفم 

 منفد هلذا اهلواء من جانىب الفم او من أحدمها وهو الالم )ل(.
األصوات األنفية أبن حيبس اهلواء حبسا اتما يف موضع من الفم ولكن خيف  (6

احلنك اللني اهلواء من النفاذ عن طريق األنف. ومن األصوات األنفية امليم 
 )م( والنون )ن(.

حلركات وعندان يف العربية من هذا النوع صواتن مها الواو )و( األنصاف ا (7
والياء )ي( يف ولد ويرتك، وحوض وبيت. واحلقيقة أن هذه األصوات من 
حيث النطق الصرف تقرب من احلركات يف صفاهتا ولكنها يف الرتكيب 
الصويت تسلك مسلك األصوات الصامتة. ومن هنا كانت تسميتها أبنصاف 

سميتها أبنصاف صوامت. ولكن املصطلح األول هو حركات وجيوز ت
املشهور. وهذه األصوات أقرب احلركات من تلك األصوات اليت مسيها سابقا 

  28أبشياء احلركات.
 

 تصنيف األصوات اللغة املدورية .ب
لغة املادورية هي لغة مستعملة يف اإلتصال اليومي يف منطقة مادورية فضال 

أو يف مكان آخر. فاللغة املادورية هي إحدى اللغات  السكان الذي يسكن يف املادورية
الكبرية يف استعماهلا املوجودة يف بالد اإلندونيسي. كما ذكر يف بعض الرتاس أن اللغة 
املادورية تكون يف موقف الرابع من ثالث عشر لغات كبرية يف بالد اإلندونيسي بعدد 

 مليون. 13،7املستعمل تقريبا 
اللغة املادورية تنقسم إىل أربع هلجات يعين هلجة سومنب،  مناسبة بوجه اللغة أبن

مث هلجة ابميكاسن، مث هلجة بنجكالن مث هلجة كاغينان. أما ابلنسبة علم اللعلم اللغة 

                                                           
28 Iswah Adriana, Ilmu Al-Ashwat, Pena Salsabila, 2013, 74 
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( هلجة الغريبة )ابحسا مادورة ابرء( و 1اإلجتماعي تنقسم هلجة املادورية إىل هلجتني يعىن 
 ( هلجة شرقية )ابحسا مدورة تيمور(.2

اللغة املادورية واللغة اإلندونيسية هلما العادلة والفروق. ألهنما من أمجة لغة 
(. مناسبة Melayu dan Austronesia Baratواحدة هي ماالية و أوسرتونيسيا الغريبة )

ابللغتني املتفرقني أبن اللغة املادورية هلا الفروق الصوتية والفروق الصرفية والنحو من 
 29ع أن هناك من أمجة واحدة. ألهنما غري متساوى.اللغة اإلندونيسية م

ابلنظر إىل شكل الظاهرة اللغة األصوات هي بعض من عناصر مهم يف اللغة 
لذلك فيما يلي الشرح واملباحث متعلقة ابللغة املادورية فضال من حرف الصامتة أو 

 الصائتة أو وما أشبه ذلك.
 فونيم يف اللغة املادورية .1

عن اللغة املادورية أن اللغة العربية تتكون من  قد ذكر يف بعض البحث
واحد وثالثني صوات كما ذكر يف اللغة اإلندونيسية أيضا. فتقسم تلك األصوات 

 املذكورة فيما يلي :
 a, i, u, E, 6, oستة من أصوات صائتة وهي : (أ

 th, jh, gh, Dh, dhb ,ستة أصوات إنفجارية مهموسة هي : (ب
 / ñ /،/ŋ  /(ng) ،/ n/ ،/m /( nyجمهورة وهي : )أربعة أصوات إنفجارية  (ج
 i  صوت جانيب هو : (د
 rصوت تكراري هي : (ه
 f,s,s(sy),xصواتن نصف صاءتني : (و
 h, v (vi), zأربعة أصوات إحتكاكية مهموسة هي : (ز
 ثالثة أصوات إحتكاكية جمهورة (ح
 uy,ɔy ,ay:وتوجد يف اللغة املادورية ثالثة أنواع من الصوائت املركبة وهي  (ط

                                                           
29 Akhmad Sofyan, “Fonologi Bahasa Madura”, Humaniora, Vol. 22, No. 1 Februari 2010. 208 
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 وهبا أحد عشر شكال من مقاطع صوتية.
 جيوز يف اللغة املادورية ابتداء الكلمة بساكن، وأنتنتهي مبتحرك عكس العربية. (أ

 جيوز أيضا تتابع صامتني أو ثالثة أنواع من الصوائت يف الكلمة الواحدة (ب
 يوجد الصوت املمدودة واملصغرة يف اللغة املادورية. (ج
 العربيةيوجد الصوت الشدة يف اللغة  (د
يوجد الصوت قليل االستخدام يف اللغة املادورية غري موجودة يف العربية و  (ه

 اإلندونيسية
كذلك هناك األصوات املتشاهبة بني اللغة العربية واملادورية املختلفة يف 

 طرقة النطق
 احلركات يف اللغة املادورية .2

يت يف "  وهي أصوات الKeccapاحلركات يف اللغة املادورية مشهور ابسم "
عملية تصنيفها اهلواء اليت خرجت من الرئتني بدون وجود التصادف جزئيا أو كليا 
من جهاز النطق أو ميعبارة أخرى هي اهلواء اليت خرجت من الرئتني تصادف 
جهاز النطقفالعكس األحرف الصامتة اليت يصادف اهلواء جهاز النطق. أما 

لدكتور كمال بشر يف كتابة التعريف أخرى عن احلركات أو الصائت كما قال ا
 30أبنه حرية مرور اهلواء عند أدائها نطقا.

قد تنقسم احلركات يف اللغة املادورية إىل عدة أقسام. فتقسم الصوائت 
على حسب ارتفاع اللسان إىل ثالثة أقسام. مث تنقسم أيضا الصوائت املادورية 

ة حسب حال حسب جزء اللسان على ثالثة أقسام. فقسم  الصوائت  املادوري
 الشفتني تنقسم إىل قسمني.

 ,/a/،/i/،/ u / ،/ ɛ/:ففي اللغة املادورية تتكون من ستة أحرف صائتة وهي 
/ɔ, //ə/.31 

                                                           
 426( 2000)القاهرة:دار غريب, علم األصواتكمال بشر،  30

31 Ahmad Sofyan, “Fonologi bahasa Madura”, Humaniora, vol 22, No.2, 2010, 208 



38 
 

 
 

 فتقسم الصوائت املادورية حسب حال الشفتني إىل ما يلي :
صوائت مدورة مفهومها هي صوائت اليت تتدور معها الشفتان. وصوائت  (أ

 (./ɔ/و  /u/مدورة )
غري مدورة وهي صوت اليت ال تتدور مهعا الشفتان. وهي صوائت  (ب

(/ə/,/ɛ/,/i/,/a/ ) 
أما تقسيم الصوائت من حيث ارتفاع اللسان يف الفم إىل ثالثة أنواع 

 وهي:
 (/u/, /i/صوائت عالية وهي ) (أ

 (/ɔ/,/ə/,/ɛ/صوائت متوسطة ) (ب
 (/a/صوائت منخفضة ) (ج

يف نطقها إىل ما مث تقسيم الصوائت من حيث جزء اللسان الذي شرتك 
 يلي :

 (/ɛ/,/i/صوائت أمامية : وهي ) (أ
 (/ə/,/a/صوائت مركزية : وهي ) (ب
 (/ɔ/,/u/صوائت خلفية : وهي ) (ج

 فمثال من اللغة املادورية وهي :
 /iya/      "نعم" 
 /bəlli/    " يشرتى " 
 /budi/    " خلف " 
 /?Ꞓnja/   " تذكر" 
 /ɔlɔk      " اندى" 
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 2.3جدوال 
 دورية اللغة املشكل الصوائت 

 خلفي مركزي أمامي 

 غري مدور مدور غري مدور مدور غري مدور مدور

 عال
  مغلق

/ i / 
  

/ u / 
 

     مفتوح

 وسطي
  مغلق

/ Ꞓ / 
 / ə/ 

/ ɔ / 
 

  -   مفتوح

 منخفض
    مغلق

/ a / 
  

      مفتوح

 
 دوريةالصوامت يف اللغة امل .3

وهي أصوات اليت حتدث حال النطق الصوامت تدعى أيضا ابلسواكن 
هبا انسدادا جزئي أوكلي يف خمرجها. فالصوامت تتكون بسبعة عشرون صامتا، 

 ,p,b,bh,t, dh, th, d, d, k, g, gh, ?, s, c, j, jh, m, n, n, n, l, r, w, y, dhوهي : )

h, Kمثال )(paroan, bajhi’, sombher, dhudhit, dara, dano, dhara) مت :. والصوا
حبسب التكرار هو الصوت الذي ميتد بنطقة. ويتكون بثمانية عشر صامتا, وهي: 

(s, t, m, p, l, gh, dh, k, bh, b, dh, c, d, t, n, dh, gh, nمثال ،)(tette, poppo, 

)cocco’, sabbhu.32 
                                                           

32 Moh. Hafidz Efendy, Gramatika Bahasa Madura, (Sidoarjo: Nizamia Learning Centre, 2017), 

27 
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 أنواع الصوامت يف اللغة املدورية .أ
 ,kapas(، مثال :k, p, t, s, c, th, m, n, ng, nyالصوامت الرهيفي، هي ) (1

kaca, kosot, potos, pepe. 
 ,pola, sere(، مثال :h, r, w, y(، هي )merduwaneالصوامت مردواين ) (2

towa, keya, bula, dhara, buwi, biya. 
 becca, loppa, pettes(، مثال :kembherالصوامت كمبار ) (3
 -Klambhi= kalambhi, prao(، مثالl, r, w, yالصوامت التكراري ، هي ) (4

parao, mwara- mowara, kyae- keyae: 
(، b,d, g, j, d= a,i,u,-h-bh, dh, gh, jh, dhالصوامت اللطيفة، هي ) (5

 jhajhan, rogi, gudir’ ghaghaman, koddhu.33مثال:
 

  اللغة املدورية يف تصنيف الصرف .ج
الصرف عو إحدى من علم اللغة الذي يبحث عن أشكال الكلمة و أتثري  

 الكلمة سواء يف الرتكيب أو يف الداليل. يف اللغة املادورية كان الكلمة "عن تغيري 

sapèḍâ" وكان الكلمة أيضا "asapèḍâ, sapèḍâ-sapèḍâ, sapèḍâ motor" كلمة ." 

sapèḍâ " تتكون مبورفيم واحد، و أما الكلمة "asapèḍâ, sapèḍâ-sapèḍâ, sapèḍâ 

moto" تتكون مبورفيمني وهي "مورفيم " a- ter-ater" و مورفيم " sapèḍâ  كأصل "
 34الكلمة".

 أنواع نظام الصرف يف اللغة املدورية .1
 (èmbuwênنظام الزوائد ) (أ

نظام الزوائد هو النظام لتشكيل أو تصنيع الكلمة ابلزايدة يف أصل الكلمة أ 
 والزوائد يف اللغة املدورية تتكون بثالثة أقسام : 35بكلمة أخرى.

                                                           
33 Hafidz, Gramatika, 28-29 
34 Hafidz, Gramatika, 35 
35 Veehar, J.W.M. Asas-asas Linguistik Umum, (Yogyakarta : UGM, 2001) , 107 
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 (prefiks/ ter-aterنظام السوابق ) (1
( فصار è+pokolجتمع بني أول الكلمة أبصل الكلمة. املثال : زايدة )

(pokolè) 
 (Sufiks/ Panotèngنظام اللواحق ) (2

( فصار kaka + Sufiks anجتمع بني أصل الكلمة و آخر الكلمة. املثال : )
(kakanan) 

 (Simulfiks/ Ter-ater sareng Panotèngنظام السوابق واللواحق ) (3
 prefiksجتمع بني أول الكلمة و آخر الكلمة يف أصل الكلمة . املثال : )

+ è+ ḍâteng + sufiks +è( فصار )è èḍâteng) 
 (Reduplikasiنظام التكرار ) (ب

 تكرار األول (1
" من أصل ’sasangaتكرار األول هو تكرار  أول أصل الكلمة، املثال : "

 "’sanga الكلمة "
 تكرار الكامل (2

" من soko=soko هو تكرار أصل الكلمة كاملة، املثال : "تكرار الكامل 
 "’soko أصل الكلمة "

 تكرار االخر (3
" من أصل tan-taretan تكرار اآلخر هو تكرار آخر أصل الكلمة، املثال : "

 "taretan الكلمة "
 تكرار االختالط (4

" ebur-kalebur تكرار اآلخر هو تكرار أصل الكلمة بتكرار متنوع، املثال : "
 "lebur من أصل الكلمة "
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 rarosak "36تكرار انتقال الصوت، املثال :" (5
 

 املبحث الثالث :  مهارة الكالم
 مفهوم مهارة الكالم .أ

لذلك  37الكلمة هي أمانة. والصدق يف القول قيمة تـحتل احلياة بدونـها.
أمر هللا ابلعدل يف القول ويف الشهادة والـحكم ولو كان ذا قرىب: "وإذا قلتم فاعدلوا 

"وال تقولوا ملا ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا  38ولو كان ذا قرىب".
"ايأيها الذين  39على هللا الكذب إن الذين يفرتون على هللا الكذب ال يفلحـون".

 40ال تفعلون، كرب مقتا عند هللا أن تقولوا ماال تفعلون".أمنوا لـم تقولوا ما
الكالم هو املهارات الثانية من حيث الرتتيب بني مهارات اللغة الرئيسة، 
وهو مهارة شفوية ميكن تعريفها إجرائّيا أبهنا التعبري الشفوي. وإذا كان االتصال 

ل أو املتحدث هو الشفوي املباشر بني شخصني يتطلب مرسال ومستقباًل، فإن املرس
الذي يستخدم مهارة التعبري الشفوي. واملستقبل أو املستمع هو الذي يستعمل مهارة 

 41الفهم الشفوي.
ويف الغالب ما يشار إليها ابسم مهارة مهارة الكالم يسمى أيضا ابلتعبري، 

ولو كان تشديد بينهما خمالف. أما مهارة الكالم يفضل  التحدث أو مهارة الكالم،
إىل مهارة اللسان وأما مهارة التعبري يوحد أحياان شكل الكتابة جبانب اللسان. لذلك 

                                                           
36 Moh. Hafid Efendi, “Interferensi Gramatikal Bahasa Madura Ke Dalam Bahasa Indonesia”, 

Dialektika :Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, 4 (1), 2017, 12-

19 
 .106ص ،  م( 1991 ،: املصردار الشواف)، تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مذكور،   37
 .152األنعام، أية: القران الكرمي، سورة   38
 .116:، أيةالنحلالقران الكرمي، سورة   39
 .3-2القران الكرمي، سورة الصف، أية:   40
 .83م(، ص 2002)مؤسسة الرسالة: بريوت، اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية، سام عّمار،   41
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عرفنا اصطالحتني يف تدريس اللغة العربية، تعبري الشفوي وتعبري التحريري. ويف بينهما 
  42أساس واحد يعين يعرب ما يف األذهان.

اتريكان الكالم هو توحيد عوامل الطبيعية وسكولوجي وعلم اللغة عند رأي 
 43واسعا ويقال أن الكالم هو أهم أداة اإلنسان لضبط اإلجتماعية.

الكالم مهارة إنتاجية تتطلب من املعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة 
تعبري والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب اجلمل والكلمات حىت تساعد على ال

عما يريده املتكلم يف مواقف احلديث أي إن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن 
دافعا للتكلم مث مضموان للحديث. كما أن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية تتم 
بني طرفني مها املتحدث والسامع حبيث يتبادالن األدوار من وقت آلخر فيصبح 

داث، وحيتاج احلديث إىل النطق وحيتاج النطق إىل املتحدث سامعا والسامع متح
العمليات الذهنية املرتبطة ابلتعبري الشفهي ولذلك فليس ملتحدث واحد سيطرة اتما 
على املوقف من حيث اختيار األفكار، واملوضوعات معىن هذا أن الكالم هو عملية 

ة يف موقف اجتماعي تبدأ صوتية وتنتهى ابمتام عملية اتصالية مع متحدث من ابناء اللغ
 44ومن هنا فالفرض من الكالم نقل املعىن.

 
 أهداف مهارة الكالم .ب

اهلدف من مهارة الكالم عامة لكي يستطيع الطالب أن يتكلموا شفواي 
  45جبيد. ورأى أبو بكر، أن أهداف مهارة الكالم أال وهي:

 تعّود الطالب حتّداث ابللغة الفصحى.  .1

                                                           
42 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: NEED’S PRESS, 

2009),103. 
43 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2011), 136. 
 .12ص  (2009)ابميكاسن : اجلامعة االسالمية احلكومية ابميكاسن, ،مهارة الكالم وطريقة تدريسها خملص،أمحد   44

45 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 

2012), 99-100. 
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 الصحيحة والواضحة.تعّود الطالب تركيب اجلملة  .2
تعّود الطالب اختيار األلفاظ واجلملة، مث يرّكبوهنا جيدا ويهتمون على استعمال  .3

 الكلمة املناسبة. 
 46وهناك أهداف عامة لتعليم الكالم ميكن أن نذاكر أمهها هي:

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة وذلك  .1
 مقبولة من أبناء العربية.بطريقة 

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. .2
 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.  .3
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. .4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية  .5

 ة الكالم.خاصة يف لغ
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث ومتييز  .6

 العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم ابلعربية.
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن  .7

 عصرية.يستخدم هذه الثروة يف امتام عمليات اتصال 
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه  .8

اإلجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن الرتاث 
 العريب واإلسالمي.

 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة. .9
والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط لفرتات  أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية .10

 زمنية مقبولة. 

                                                           
 .14، ص مهارة الكالم وطريقة تدريسهاخملص، أحد   46
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وإذا كانت التلقائية والطالقة من أهم أهداف تعليم التعبري، فينبغي أن نؤكد 
أن من أهم ما يتعني علينا أن هندف إليه من تعليم الكالم، هو تعليم املتحدث أدب 

ف وابألماكن اليت احلديث، ومىت يتحدث ومىت حيجم عن الكالم، وتبصريه ابملواق
 47يتعني عليه التحدث فيها، وتلك اليت يتوخى فيها السكوت ويلوذ ابلصمت.

والغرض الرئيسي يف التدريس التكلم عند االبتداء واملتوسط واملتقدم أال وهو 
تسهيل التكلم خارج الفصل. هؤالء سوف يتكلمون ابلطالقة والفصيحة إذا ندرهبم 

كانوا. ألن الطالقة والفصاحة حيتاج إىل ممارسة التكلم يف كل وقت. ويف أي مكان  
والدارس حينما يتقن هذه املهارة فإنه يستطيع أن حيقق اهلدف األمسى  48ودائم تدريبه.

 49للغة وهو : القدرة على االتصال ابآلخرين، وإفهامهم ماذا يريد.
 

 أمهية مهارة الكالم  .ج
اة البشر فلنا أن نطلق العنان إذا أردان أن جنلي أمهية التحدث وقيمته يف حي

 يوما أو بعض يوم. خليالنا لنتصور جمتمعا من اجملتمعات وقد تعطلت فيه لغة الكالم
 50يظهر أمهية مهارة التكلم اجلوانب اهلامة األتية:

 النطق  .1
من أهم هذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى 

تعليما صحيحا. فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف لتعليم النطق منذ البداية 
 تغيريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ.

وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدارس 
بشكل كامل واتم، أي يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة متحدثيها ولكن 

                                                           
 .54، ص املوجه لتعليم املهاراتهادي،   47

48  Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2009), 136. 
 . 54)سعود: دار االعتصامر(، ص أسس إعداد الكتب لغري الناطقني ابلعربية، الغاىل و عبد احلميد عبد هللا،  انصر عبد هللا  49
 .23 -18، ص مهارة الكالمخملص،   50
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ت ابلشكل الذي ميكن املتعلم من السيطرة هنا تعين القدرة على إخراج األصوا
الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة إخراج أصواهتم ونرباهتم 

 وتنغيمهم.
 املفردات  .2

تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا ما أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، 
كري، ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتف

فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكرة إىل الكلمات حتمل ما يريد. 
وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من حالل مهارة االستقبال وهي 
االستماع والقراءة مث أتيت مهارة الكالم والكتابة فتفسحان يف اجملال لتنميتهما 

ا أن الكلمات التعلم إال من خالل السياق والتدريب على استخدامها، معىن هذ
أي من خالل استخدامها يف مواقف شفوية أو يف موضوعات للقراءة، ولذلك 
يفضل تقدمي الكلمات للدارسني من خالل موضوعات يتكلمون فيها حبيث تتنال 

 هذه املوضوعات جوانب مهمة من حياهتم.
 القواعد .3

نبية اإلشارة إىل القواعد بل نرى كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األج
بعضهم ينكرها متاما. أما املتعلمون للغة أجنبية فكثريا ما يصرحون أبن القواعيد 
ليست ضرورية يف تعلم استخدام اللغة أي ليست ضرورية للتحدث ابللغة. ومهما 
يكن األمر فثمت حقيقة الميكن إنكارها وهي أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد 

ينبغي أن يعرفها جيدا املتكلم هبا واليت جيب أيضا أن يعرفها الراغب يف تعلمها  اليت
 سواء ُت ذلك يف وقت مبكرا أو وقت متأخرا، وسواء ُت بواعي أو بغري واعي. 
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 أنواع مهارة الكالم .د
رأى عبد الوهاب رشيدي ومملوءة النعمة أن أنواع مهارة الكالم هي احملادثة 

 51وتعبري الشفهي.
  52هذه املهارة أي مهارة الكالم هلا مستواين:

 النطق وهو املستوى األوىل أو األدىن. .1
 التعبري وهو املستوى املتقدم أو األرقى. .2

 53ينقسم التعبري من حيث املوضوع إىل نوعني منها:
التعبري الوظيفي، إذا كان الغرض من التعبري هو اتصال الناس بعضهم ببعض لقضاء  .1

شؤون حياهتم. مثل احملادثة واملناقشة، وحكاية القصص واألخبار، حاجاهتم وتنظيم 
وإلقاء الكلمات واخلطب، وإعطاء التعليمات واإلرشادات، وكتابة التقريرات، 
واملذكرات، وامللخصات، والنشرات، واإلعالانت، والدعوات وحترير الرسائل ... 

 وحنو ذلك.
هو التعبري عن األفكار واخلواطر التعبري اإلبداعي أو اإلنشائي، إذا كان الغرض  .2

ونقلها إىل األخرين بطريقة مشوقة مثرية مثل كتابة املقاالت وأتليف القصص 
 والتمثيليات وكتابة املذكرات الشخصية والرتاجم ونظم الشعر.

وهذان النوعان من التعبري ضروراين لكل إنسان يف اجملتمع احلديث. فاألول 
اة املادية واإلجتماعية، والثاين ميكنه من أن يؤثر يف يساعد على الوفاء مبطالبة احلي

 الـحياة العامة أبفكاره وشخصيته.
 54وينقسم أيضا من حيث األداء إىل نوعني ومها شفوي وكتايب:

 
                                                           

51  Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), 91. 
 .235(، ص 1987، )القاهرة: دار الفكر العريب، اإلجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احليّة األخرى لغري الناطقني هبامحادة إبراهيم،   52
 .511، ص م(1996دار الفكر، )دمشق:، طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب،   53
 .116 ، ص طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب،   54
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 التعبري الشفوي (أ
التعبري الشفوي هو مايعرف ابسم احملادثة أو اإلنشاء الشفهي. وتبدأ أمهية 

السريع بني الفرد وغريه والنجاح فيه حيقق كثريا من  هذا التعبري يف أنه أداة االتصال
األغراض احليوية يف امليادين املختلفة، ومن صوره منها: التعبري احلر، واملناقشة 
والتعليق، والتلخيص عقب القراءة، واإلجابة عن األسئلة، والتحدث يف املوضوعات 

 املختلفة، واخلطب، واملناظرات وحنو ذلك.
 ايبب( التعبري الكت 

التعبري الكتايب هو ما يعرف ابسم اإلنشاء أو التحريري. وهو وسيلة 
االتصال بني الفرد وغريه ممن تفصله عنه مسافة الزمانية واملكانية، واحلاجة إليه 
ماسة، وصوره عديدة منها: كتابة الرسائل، واملقاالت، واألخبار، وتلخيص 

القصص، وكتابة املذكرات  القصص واملوضوعات املقروءة أو املسموعة، وأتليف
والتقارير واليوميات، وغري ذلك. وسواء أكان التعبري شفهيا أو كتابيا فهو أهم مثار 
الثقافة األدبية اللغوية. لذلك جيب أن يوجه إليه نصيب كبري من العناية. واليقتصر 
يف ذلك على دروس التعبري وحدها بل جيب أن ننتهز الفرصة املمكنة لتنمية قدرة 

 تالميذ عليه يف دروس املطالعة ويف النصوص ويف كل فرصة سائحة.ال
 

 هارة الكالمم تدخل اللغة األم يف:  املبحث الرابع
تعلم اللغة العربية لدى املدوريني يتعرض إىل حد كبري ألنواع من التدخل اللغوي 

 وذلك ألسباب كثرية يتلخص أمهها فيما يلي:

)صوتية، وحنوية، وصرفية، وداللية( أو ثقافية بني اللغة وجود الفروق سواء كانت لغوية  .1
العربية واللغة املدورية، مما يؤدي إىل صعوبة إجادهتا لدى اإلندونيسيني ومن مث إىل 

 تدخل لغتهم اإلندونيسية يف عملية تعلمها.
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مل تكن شائعة االستخدام كغريها من اللغات األجنبية. إمنا  ملدوراإن اللغة العربية يف ا .2
تتعلمها وتستخدمها فئات معينة من املدوريني يف بيئات حمدودة. وهذه جيعل متعلميها 

األمر الذي يفتح اباب لبقاء هيمنة اللغة املدورية وتدخلها –قليل اخلربة يف االتصال هبا 
 فيها.

للغة العربية ويف مقدمتها املعاهد اإلسالمية تفرض إن نظام التعليم يف مراكز تعليم ا .3
الطالب على التحدث ابللغة مبكرا قبل أن يكون لديهم ما يكفي من الرصيد اللغوي. 
وهذا جيعلهم يلجئون كثريا إىل نظام اللغة املدورية وينقلوهنا عند أدائهم اللغة العربية. 

    اظ وكلمات.فال يبقى يف كالمهم من مسات الكالم العريب إال ألف
إن معلمي اللغة العربية يف مدورية كان معظمهم ال يتمتعون ابخلربات اللغوية الكافية  .4

معرفية كانت أم مهنية. وأسوء ما يرتتب على ذلك أهنم يتعرضون ملشكلة التدخل ذاته 
 ويعجزون عن أداء دور اإلشراف اللغوي على طالهبم لتذليل مشكالهتم اللغوية.

العربية مازال بوجه عام مفتقرا إىل الوسائل التكنولوجية السمعية الشفوية  إن تعليم اللغة .5
احلديثة اليت تساعد الطالب أن يتعلموا اللغة العربية اتصاليا ويستخدموها بطريقة 

 يستخدمها هبا أهلها.
هناك عدد غري قليل من الكلمات املدورية مقرتضة من اللغة العربية. وبعض هذه  .6

ارت خاضعة لنظام اللغة املدورية تغريت صوتيا، وصرفيا، ودالليا. الكلمات بعد أن ص
غة العربية، خاصة  واملدوريون عندما مروا هبذه الكلمات أثناء تعلمهم واستخدامهم الل

يف املراحل األوىل من تعلمهم، مالوا إىل استخدامها وفقا لنظام اللغة املدورية، مما يؤدي 
   إىل تدخل صويت وصريف وداليل.

وقد أدت هذه العوامل إىل تدخل اللغة املدورية يف عملية تعلم اللغة العربية 
ومن مث يسبب ارتكاب الطالب املدوريينني أخطاء كثرية عند خاصة يف تعليم مهارة الكالم 

 أدائهم اللغة العربية.
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لها وظوستناول فيما يلي ضروب هذا التدخل مع اإلشارة إىل النماذج اليت سج
وهى يف  خطاء اللغوية اليت ارتكبها طالبه خالل تعليمه مادة اللغة العربيةالباحث من األ

 تعليم مهارة الكالم.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
عند احملادثة  لغة األمالبناء على املوضوع  الذي اختارته الباحثة وهو "تدخل 

فاستخدمت الباحثة يف  ،" مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية  لدى الطالبات العربية
 وصف على املنهج هذاألن املنهج الوصفي يرتكز  ،هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي

 الكيفي املدخل الباحثة واستخدمت .نوعية صورة على موضوع أو لظاهرة وتفصيلي دقيق
 عملية مجع ىف والعبارات الكلمات على أساس بشكل فيه نعتمد الذي املدخل وهو

 55.البحث نتائج وعرض وحتليلها العلمية املادة مجع :البحث
 النتائج على للحصول البحث وهو الكيفي املدخل أن مولونج عند وكذلك

 تبدأ حيث الكمي، املنهج أو اإلحصائية ابلطريقة حصوله ميكن ال عما الكشف أو
 اجلديدة النظرية إىل وينتهي للتوضيح العلمية النظرية تستخدم وقد البياانت من الباحثة

 56 .تبطلها أو قبلها ما تؤيد
 املعلومات طلب الباحثة تقصد )أ: ألسباب املدخل هذا الباحثة وتستخدم

 عرض الباحثة تقصد )ب .طالبات  عند احملادثة العربيةال لدى اللغوي دخلالت عن
ج( تقصد الباحثة أن  .املوجودة الظواهر على مؤسسا النتائج على واحلصول املعلومات

 تبحث احللول على الظواهر املوجودة.

 

 
                                                           

 84م(, ص.  1994)بربوت : مؤسسة الرسالة, الطبعة األوىل, قواعد أساسية يف البحث العلمي, سعيد إمساعيل صيين.  55
56  Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, edisi revisi, 

2012), 4 
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 البياانت ومصادرها .ب

( من data verbal) اللفظية البياانت هي الكيفي البحث يف البياانت إن
الن قال لوف 57 .املعىن فهم إىل البحث هذا ويهتم واألحوال واألعمالالكلمات 
(Lofland) راءات أن أفضل مصادر البياانت يف منهج البحث النوعي هو األقوال واإلج

 .58واألخرى هي الزايدة مثل التأريخ والواثئق

 مريب و والطالبات ابألساتذة املقابلة عند املصادر منه األساسية املصادر أما
دار واملسئوالت مبعهد  مع األساتذ ومالحظة ،دار اللغة والدراسات االسالمية  معهد

 للقيام البحث ىف املصادر أهم من هي الباحثة رضو ح اللغة والدراسات اإلسالمية.
 من املكتوب البياانت مصدر الباحثة أتخذ ذلكومن غري  . ةواملالحظ املقابلة، أثناء

 .مهارة الكالم تعليم أثناء الواثئق

 
 أسلوب مجع البياانت .ج

 هذا يف احملتاجة البياانت إىل للوصول البياانت مجع بطريقة الباحثة قامت
 .الواثئقية والطريقة املقابلة، و املالحظة، وهي العلمية الطرق بعض واستخدمت البحث

 املالحظة .1
ة وسيلة من وسائل مجع البياانت أو املعلومات، بل لعلها من إن املالحظ

كل أدق وسائل البحث، وميكن استخدامها يف الدراسة املتقدمة فهي تستعمل يف  
ة يف املسح والتجريب، بل يــمكن القول أن التجريبة العملية صاالبحوث وخبأنواع 

وللمالحظة حسناهتا وسيئاهتاز  .59هي عبارة عن مالحظة مضموطة مسيطرة عليها

                                                           
57 Noenung Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 2000), 44 
58 Lexy j. moleong, penelitian kualitatif, (bandung: remaja rosda karya, 2011), 157 

 82ص.  م (,1998)عمان: دار اجملدلوي, ،العلمي وأساليبه يف مناحج البحث وخالد حسني مصلح ومفيد جنيب حواشن،سامي عريفج   59
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فمن حسناهتا أن الباحث ميكن أن يسجل املعلومات كما حتصل يف الواقع، وكذلك 
ص الذين جيدون صعوابت دراسة السلوك احلقيقي وابالضافة إىل دراسة األشخا

يف التعبري اللفظي. ومن سيئاهتا أهنا حمددة بدراسة مواقف معينة من جهة ومن 
جهة أخرى فإن هناك صعوبة يف تكوين ألفة مع األشخاص الذين تتم 

 60مالحظتهم.
ملشاركة واملالحظة ابهناك نوعان أساسيان من املالحظة مها املالحظة 

 .61املشاركة بدون
يشرتك الباحث مع اجملموعة املطلوب مالحظتها فيما املالحظة املشاركة هي  .أ

 .يقومون به من أعمال وأنشطة دون أن يدرك أفرد اجملموعة ذلك
اليت اليشارك الباحث يف أنشطة هي املالحظة  بدون املشاركةواملالحظة  .ب

فصح له اجملموعة الذي يقوم مبالحظتها واملهم أن ال يدركهم بوجوده دائماوال ي
 عن أهدفه األساسية إال مراحل املالحظة املتأخرة.

اانت ملشاركة لنيل البياب املالحظةهذا البحث العلمي تستخدم الباحثة يف 
 األتية:

أنواع التدخل اللغة أألم عند احملادثة العربية  لدى الطالبات مبعهد دار اللغة  .أ
 والدراسات اإلسالمية مبيكاسن. 

لدى الطالبات مبعهد  عند احملادثة العربيةالعوامل املؤثرة يف تدخل اللغة األم  .ب
 دار اللغة والدراسات اإلسالمية مبيكاسن. 

لدى الطالبات مبعهد دار  احللول لتجنب تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية .ج
 اللغة والدراسات اإلسالمية مبيكاسن.

                                                           

  94(. ص. 2006) عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع, أساسيات البحث العلمي, منذر الضامن,  60
-70ه(, ص 1995 -ه 1415)اخلرطوم: دار اجلامعية إفريقي العاملية,   مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعيةبد الرمحن أمحد عثمان, ع 61

71 
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 الباحثة ألن املشاركة  املالحظةهي  البحث هذا ىف الباحثة واستخدمت
 الطريقة هذه الباحثة استخدمتالتعليم عند احملادثة العربية. و  مكان أو موقف أتخذ
 املتعلقة البياانت أي ،دخل اللغوى لدى الطالباتالت بظواهر املتعلقة البياانت لطلب
 احملادثة العربية يف أي حال كان. عند طالباتال استخدمهاالىت  ابللغة

 املقابلة .2
 عدة أو أخر صشخ وبني ابملقابلة القائم بني موجهة حمادثة هي املقابلة

 تساؤالت إجابة من الباحثة نمتك اليت املعلومات جلمع طريقة هي املقابلة .خاصأش
 بغرض بوجه وجها ثللبحو  الباحثة مقابلة على وتعتمد فروضه، أواختبار البحث

 يقال أوث املبحوم قبل من عليها واإلجابة الباحثة قبل من األسئلة من عدد طرح
 62. اخلبري أو والفاعل الباحثة بني والتساؤل احلوار بطريقة البياانت طلب طريقة هناأ

 وأنواع املقابلة هي:
املقابلة املقننة وحتتوي على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق وحمددة اإلجابة،  .أ

وتطلب منه أن ختتار واحد من توجه إىل كل مفحوص بنفس الرتتيب والطريقة 
 اإلجاابت املتحددة.

رونة و احلرية اليت تتيح املقابلة غري املقننة وتتصف هذا النوع من املقابلة ابمل .ب
 وهي اشبه ابإلستبيان املفتوح. ،ابملفحوص التعبري عن نفسه بصورة تلقائيـة

لبحث هذا ايف من تلكما الـمقابلتني تستخدم الباحثة الـمقابلة الـمقننة 
عند احملادثة العربية لدى تدخل اللغة األم نواع أبالعلمي لنيل البياانت الـمتعلقة 

. وللزايدة الطالبات مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية  والعوامل املؤثرة هبا
تستخدم الباحثة الـمقابلة غري الـمقننـة. تستطيع أن  هذا البحث العلميالبياانت يف 

بياانت من األشخاص الذين هلم عالقة قوية بطبيعة موضوع وجتمع الباحثة ال
 البحث، وهم:

                                                           
62 Lexy J Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, 135 
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 عند احملادثة العربيةتدخل اللغة األم  أنواع واملقابالت عن،  بعض الطالبات .أ
 عهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورامب
تدخل اللغة  واحللول لتجنب العوامل املؤثرة واملقابالت عن،  بعض األساتيذ  .ب

 عهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورامب عند احملادثة العربيةاألم 
رئيسة معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية، املقابالت جتري للتعريف عن  .ج

عهد دار مب عند احملادثة العربيةتدخل اللغة األم العوامل املؤثرة واحللول لتجنب 
 مية ابميكاسن مادورااللغة والدراسات اإلسال

 الواثئق .3
 تجملالوا والكتب الواثئق من والبياانت احلقائق لطلب البحث طريقة وهي

 الباحثة ستكشف الطريقة فبهذه 63. املكتوبة املواد من يرها و واملذكرات والرسائل
دار معهد وأتسي والطلبة، املدرس وأحوال الدراسية، واخلطة البياانت، أو احلقائق
 .والدرسات اإلسالمية ابميكاسناللغة 

 األدوات أهم من وهي نفسها هي : الباحثة البحث هذا يف أدوات أهم ومن
 األسئلة موضوعات أو اطابلنق قائمة جمرد هي املقابلة ودليل .الكيفي البحث يف

 اليت البياانت هو امليداين توثيقوال  .املقابلة أثناء اخلبري إىل تقدميها الباحثة تريد اليت
 الباحثة فتحتاج املساعدة، األدوات . وأماواملقابلة املالحظة أثناء الباحثة ستجدها

 :منها األدوات إىل والواثئق واملالحظة، املقابلة، ىف
 الدفرت، هو الة لتسجيل أو لكتابة مجيع احملاداثت. -
 املسجل، وهو لتسجيل مجيع األصوات عند احملاداثت. -
أبن الباحثة تقوم ابملالحظة. أبن الصور ستزيد الة التصوير، وهي ألخذ الصورة  -

 64صحة البحث.
                                                           

63 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1999),  236 
64 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-

14, 2011), 222-239 
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 حتليل البياانت .د
 
 

 

 

 

 
( 1974)وحبورمانس ميلي بطريقة البياانت حتليل طريقة الباحثة استخدمت

  65 .كما كانت يف الصورة السابقة 
 املقابلة من الباحثة لدي متوفرة املعلومات وتصبح البياانت مجع عملية وبعد

 .وتفسريها البياانت حتليل تنفيذ يف الباحثة تبدأ ، الواثئق عن وعبارة املالحظة وجداول
 البياانت مجع عملية مع واحد وقت يف يتوقع البحث هذا يف املوجودة البياانت وحتليل
 مجع طرق ألن الطويل  والصر الدقيق التأمل إىل حيتاج مشكل عمل التحليل وهذا

 هي البياانت حتليل أهداف ومنجملموعة. ا البياانت تنوع إىل تسبب العديدة البياانت
  66. البياانت مجع عملية ىف الباحثة نتيجة أي املعلومات عن الفهم لرتقية

 أوال هتيئتها من هلا البد أوالبياانت املعلومات حتليل من الباحثة ولتتمكن
 :يلي كما البياانت حتليل خطوات أبن القول ميكن ابختصار للتحليل

 
 

                                                           
65  Moh. AInin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : BS Press, cetakan 3, 2013), 133 
66 Syamsudin AR, Vismania S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama, 2006), 110 

 مجع البياانت

البياانت تصنيف  

البياانت عرض  

 اخلالصة
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 عرض البياانت .1
 التحرير عملية على البياانت عرض يتم أن ميكن الكيفي، البحث ىف

 البياانت مجع اختصار عملية وكذلك اجلداول يف البياانت ترتيبىت ح والتنظيم
 .املعني املوضوع إىل أو املعينة والفصيلة الفكرة إىل وتفريقها

 من ميكنىت ح واملرتبة املنتظمة البياانت كمجموعة البياانت فعرض
 تلك وتنظيم بتحرير الباحثة تقوم العمل فبهذا منها، خطوة أية وختطيط استنباطها
 .البياانت

 حتليل البياانت وتفسريها ومناقشتها .2
 وحتليل فحسب، كيفية بصورة يتم البحث هذا يف املعلومات وحتليل

 مث ها وبع ابلناحية املناسبة البياانت بفصيلة ابتدأ وصفي ث هو الكيفية البياانت
 الناحية بني والعالقة الناحية من بعض كل يف املعلومات معىن وإعطاء الشرح إتيان

 ويف األسئلة، إىل اجلمع سبيل على والشرح التحليل يف إذن  .األخرى والناحية
 املعىن مرموز جلعل األخرى الناحية بني اجلمع سبيل على تستعمل األخري التحليل

 لتصور يهدف أنه كما الوصفي املنهج الباحثة تستخدم .العام التلخيص ألخذ
 67. البحث توضوع املتعلقة والوقائع واحلوادم األحوال
  

 تصحيح البياانت .ه
بعد أن حللت الباحثة فقام بتصحيحها حىت تكون صحيحا وصادقا وثباات 
مبعىن أن البياانت احملصولة تناسب مبا كان يف ميدان البحث من الظواهر التدخلية 
اللغوية لدى الطالبات مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية. هناك بعض األساليب 

شرتاك وعمق املالحظة والتثليثي ومناقشة املستخدمة  لتصديق البياانت منها : طول اال

                                                           
67 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek, hal.245 
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مع األصحاب وكفاية املراجع وحتليل احلالة السلبية مراقبة األعضاء وتفصيل الشرح 
 68واحلسابة.

ومن مث قامت الباحثة بتصحيح البياانت ابختيار أسلوبني من األساليب 
 السابقة وهي طول االشرتاك ومناقشة مع األصحاب والتثليثي.

 طول االشرتاك .1
بناء على أن هذا البحث حبث كيفي فكانت الباحثة تشرتك يف ميدان البحث 
لوقت طويل طاملا هناك البياانت مل تكن صدقا حقيقيا مبعىن أن الباحثة ال تزال 
تشرتك يف سائر النشاطات اللغوية ألجل مجع البياانت وتصحيحها حىت تكون 

 صدقا حقيقيا.
 مناقشة مع األصحاب .2

ثة النتائج البحثية فناقشها مع األصحاب الذين هلم معرفة بعد أن وجدت الباح
وخربة مبا تبحث يف هذا البحث وهو ما يتعلق بتدخل لغة األم أي اللغة املدورية 
يف اللغة العربية لدى الطالبات ومنهج حبثه, مبعىن أن الباحثة قامت هبذه املناقشة 

ج البحثية اليت قد وجدهتا يف بتبادل االراء واخلربة مع األصحاب عما يتعلق ابلنتائ
 ميدان البحث حىت تكون البياانت صدقا وثباات.

 التثليثي .3
إن التثليثي تصحيح البياانت من مجيع املصادر والطرق وكذلك الوقت. لذلك 

على هذا  69تتكون من تثليث املصادر، تثليث مجع البياانت و تثليث الوقت.
تلف املصادر من الطالبات فقامت الباحثة بتصحيح البياانت جبمع بني خم

واملدرسات والواثئق مث قارن بينهما. وجبانب ذلك قامت الباحثة جبمع بني خمتلف 
 الطرق من االستماع واملالحظة واملقابلة والتوثيق حىت تكون البياانت صدقا وثقة.

                                                           
68 Lexy J Moleong, Metode Penelitian, 326-327 
69Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bsndung : ALFABETA, 2018), 372 
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 الفصل الرابع  
 عرض البياانت وحتليلها 

كانت الباحثة تعرض يف هذا الفصل البياانت وحتليلها. وهي تشمل على ثالثة 
 مباحث, منهمم :

: أنواع تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار  املبحث األول 
 اإلسالمية ابميكاسن مادورااللغة والدراسات 

: العوامل املؤثرة بوقوع تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات  املبحث الثاين
 مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا

: احللول ملشكلة تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات  املبحث الثالث
 اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورامبعهد دار 

 
أنواع تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار :  املبحث الثاين

 ن مادورالغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسال
ثة أنواع  التدخل الذي كما قد حلظت الباحثة ميدان حبثها فوجدت البح

 كما يلي:  والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادوراحيدث يف معهد دار اللغة 
 الصويت التدخل .أ

عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار اللغة دث التدخل الصويت حي
لتأثري الصوت اللغة املدورية إىل الصوت  اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا 

التدخل الصويت ينقسم إىل قسمني يعين صوت األصوات الصامتة وصوت العربية. 
سواء يف نظام السوابق ونظام اللواحق ونظام الدواخل ونظام الزوائد األصوات الصائتة. 

و نظام النرب و نظام التنغيم. وهم يكثرون ويف نظام النرب ونظام التنغيم من اللغة األوىل 
 إىل اللغة الثانية.
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يستخدمن الطالبات يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية  ومن البياانت
ثل: ض رف اهلجائية خيطأ بسبب التدخل مابميكاسن مادورا األصوات من أح

" )يف اللغة مستبدال "د" كما تقول "وضعت" )يف اللغة العربية( وتقال" ودعت
العربية( وتقال  املدورية أو اللغة األم( ، خ مستبدال "ح" كما تقول "مخار" )يف اللغة

"محار" )يف اللغة املدورية(، ش مستبدال "س"كما تقول "أشرتي" )يف اللغة العربية( 
وتقال "أسرتي" )يف اللغة املدورية(، ط مستبدال "ت" كما تقول "أستطيع" )يف اللغة 
 " العربية( وتقال "أستتيع )يف اللغة املدورية(" و ظ مستبدال "د"  كما تقول "نظرتم

وتقال "ندرت" يف اللغة املدورية، و " ف"  مستبدال " ب " كما  ة العربية()يف اللغ
 تقول "ألف" )يف اللغة العربية( وتقال " ألب".

 4.1جدوال 
 التدخل الصوت الصامتة

 يةاللفظ  املثال التدخل لرقما
 ودعت وضعت ض= د 1
 محار مخار خ= ح 2
 أسرتي أشرتي ش= س 3
 أستتيع أستطيع ط= ت 4
 ندرت نظرت د ظ= 5
 ألب ألف ف = ب 6

ألّن يف كالم املدورية على األكثر الصوت  a=eمن األصوات الصائتة مثل صوت 
 . وكذلك يف أخر الكلمة تزيد حرف "ه""eالصائتة من احلركة الفتحة تقراء ب"

ما (، iweh laإيوة ال) ، madze(، ماذاtsawbeh(، ثوبّة)hakadze)اهكذمثال ذلك: 
(، مث من حيث النرب والتنغيم أكثر من ينطقن بلحجة Ellak roh(، ال روه )Mafihفيه )

وختلف كذلك عن احلركات أما يف اللغة العربية  تتكون احلركات ثالثة    املدورية.
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أقسام أما يف املدورية عدة أقسام. وكثريا من تدخل الصويت يف ذلك املعهد من حيث 
 احلركة.

 4.2جدوال 
 الصائتةالتدخل الصوت 

 املدورية اللفظية  التدخل الرقم
 HakadzƏ Deyyeh هكذا 1

 TsawbbƏh Kalambinah ثوبّه 2

 MadzƏ Apah ماذا 3

 IywƏh èllak Yee enjek إيوة ال 4

 Mafih  Tadek مافيه 5

 èllak roh Enjek roh ال روه 6

 
 التدخل الصريف .ب

حيدث يف حمادثة الطالبات وتقدم الباحثة البياانت عن التدخل الصريف الذي 
مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا. هناك التشابه يف نظامم 
الزوائد بني لغتني يف تدخل لغة األم أي اللغة املدورية واللغة العربية،  تستخدم الطالبات 

دورية مثل " ، ن بتاثري اللغة األم أي اللغة امل-الكلمة التدخلية ابلنظام الزوائد بزيدة ء
هكذائن، ماذائن، وهاكئن". هي من الكلمات اللغة العربيية أصلها  صار، هكذا، 

 ماذا، هناك.
ة يف أخر اإلسم يقصد -وأما الكلمات "مغرفنة، كيذانة،سكينة " بزايدة ن

 للملك املثال يف اللغة العربية أين سكني؟ وأما يف اللغة املدورية فصار أين سكينة.
ككبرين، كصغرين"بزيدة "ك" يف أول الكلمة و "ن" يف أخرها أما الكلمة "

 تدل غلى أن ذلك مبالغة ألن تلك الكلمة أصلها من كلمة العرب أي صغري و كبري.
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ة مع أن يكفي لنا أن نقول أين -والكلمة "أينئة"  زايدة يف أخر الكلمة ء
 ولكنهن يدخلن أو يزدن األحرف كما تزيد فب لغتهن األم.

ات " جيك أحسّنة" بزيدة االتضعيف يف حرف قبل التاء املربوطة ويف الكلم
 وزيدة التاء املربوطة يف أخرها،  هذا يدل للملك.

ويف الكلمات " سأصغرين،قد عجوزة قد أحاول، ما عرف، أنت ما تنظر، 
 ما قلت"خيطئ يف استخدام عن الفعل

املدورية  قليل " يدل على التدخل حبسب التكرار، ويف-ويف الكلمة " قليل
 أكثر الكلمات يدل حبسب التكرار.

ويف الكلمة " محلت " يدل على التدخل ، وهذا كلمة الفعل الىت حتتاج إىل 
 الصغة.

فالتدخل الصريف عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار اللغة 
وف والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا هي الزايدة يف الكلمة اللغة العربية أبحر 

 كما يف اللغة املدورية.
 4.3جدوال 

 التدخل الصريف
 العربية املدورية اللفظية التدخل الرقم

 Madzaan al ماذئن الوظيفة 1

wadzifah 

Apah beih 

tugasseh 
 مالوظيفة

 حتركي Hunakaan Dessaan هنكائن 2
 مغرفتك Mighrofanah Canthengah مغرفنة 3
 السكني Daftarreh Bukunah سكينة 4
 هكذا Kidzanah Deiyenah كيذانة 5
  عجوزة Qod Ajuzah Sudah Tua قد عجوزة 6
 إىل أين Ila Ayna’ah Demma’ah أينئةإىل  7
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 Qod Uhawil قد أحاول 8
Saya sudah 

mencoba 
 قد حاولت

 قليال فقليال Qolil-qolil Nik sakonik قليل-قليل 9
 Kakabiran ككبرين 10

Karajeen 

 
 أكرب

 أصغر Kashoghiran Kakinian كصغريان 11
 أحسن Cek Ahsannah Cek begusseh جيك أحسنة 12
 Ma arofa ما عرف 13

Engkok tak 

endek 
 ما عرفت

 محلت سوكلني 14
Hamilti soklin 

Been ngibeh 

soklin 

محلت معك 
 سوكلني

 Anti ma tandzur أنت ما تنظر 15
Been tak 

ajelling 
 ما نظرت

أان ما قلت  16
 إليها

Ana ma qultu 

ilaiha 

Kok kitak 

ngucak ka 

rowah 
 أان مل أقول إليها

 
 التدخل النحوي .ج

وهذه البياانت عن التدخل النحوي  الذي حيدث يف  معهد دار اللغة 
والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا، من البياانت بنيلها عرفت الباحثة أبن التدخل 

حيدث عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار اللغة والدراسات النحوي الذي 
 اإلسالمية ابميكااين مادورا ينقسم أىل أقسام خمتلفة وهي كما اييل:

 التدخل النحوي الرتكييب. .أ
كما عرفنا أان من قواعد النحوية هو الرتاكيب والرتاكيب ينقسم إىل أقسام كثري 

الصفة واملوصوف والرتكيب العطفي والرتكيب وهي الرتكيب اإلضايف والرتكيب 
الظريف وما إىل ذلك. ومن هذا الرتكيب حيدث فيه الرتكيب اإلضايف و عن حرف 
جر  كما األمثلة يف البيياانت األتية: "يف اخلزانيت، كمثل" والصحيح هو " خزانىت 

 و مثل.



64 
 

 
 

 التدخل النحوي يف اجلملة. .ب
سيما اللغة العربية، تستخدم الطالبات خيتلف قواعل تركيب اجلملة بني اللغات ال

دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا اللغة العربية واللغة املدورية 
حبدث التدخل بني مها. توجد بياانت التدخل يف مستوى اجلملة هلذا البحث 
يظهر تغري نظام اجلملة، استخدمن عناصر اللغة املدورية، حدف العناصر، 

البياانت كما يلي: أنت عرفت، أنت ما شركت ،  أان ما حفظ، أنت وزايدهتا و 
 ما شركت، هي أسأتين، ،أمها أخت مرمي. 

اجلملة "أان ما حفظ، انت عرفت، أنت ماشركت، هي اسأتين، هذه ما نظرت،غري 
صار، قد أحاول" هي احلاصل من عمالية التدخل ابللغة املدورية ألن أكثر من 

، عرفِت،  عادية كالمهن يبداء من االسم تقصد املتكلمة أن تقول "ما حفظتم
، ماشركِت". أما اجلملة " قد كبري تدل على أن  أسأتين، نظرْت، قد حاولتم
املتكلمة تريد أن تقول أبهنا لتكون كبرية وهي عرفْت أبن قد للتأكيد وتظن أبن 

قول  قد يدخل إىل اسم كما تدخل يف فعل املاض، قد موافقة تريد املتكلمة ان ت
 قد وافقت إذا تمدخل "قد" يف قوهلا. 

 التدخل النحوي يف استخدام عناصر اللغة املدورية. .ج
يف هذا البياانت حيدث التدخل ابستخدام عناصر اللغة املدورية مثل استخدام 
الكلمة "جآء، روه، خالص ال ، ال"، تقدم الباحثة البياانت كما يلي: جاك 

فكري، جاء أنت ماشركت، ما عرف أين مرارا، جاك هي أسأتين، خالص ال ت
 ال، كيذانة روه، جاك موجود . تلك الكلمات يتضمن عناصر اللغة املدورية.

 .التدخل النحوي يف تغري نظام اجلملة .د
اجلملة يف اللغة العربية واللغة املدورية، من بياانت البحث  خيتلف بني نظام وأسلوب

ثري اللغة املدورية والبياانت مايلي: "كيف وجدت الباحثة  تغري نظام اللغة العربية بتأ
هذا بعد ، كيف ال، أما إىل ذلك الثوب؟، قد جاء األستاذ؟. تلك بعض األمثلة 
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من مجلة التدخل يف استخدام االستفهام. ووتعريف االستفهام هو اسم مبهم  
يف النظام اللغة العربية البد للمتكلم أن يقدمم أدوات  70يستعلم به عن شيء.

االستفهام قبل اجلملة ولكن يف هذا احلال بعض األحيان تقدم اجلملة قبل 
 أمها أخت مرمي، أمالوظيفة مثل ذلك".  االستفهام.واألمثلة "

 4.4جدوال 
 جدوال التدخل النحوي

 العربية املدورية  اللفظية  التدخل لرقما
ال خالص  1

 تفكري
Khholas la 

tufakkiri 
Torot rah jek 

pekkereh ال تفكري 

أما الوظيفة  2
 مثل ذلك

Amma al 

wadzifah 

mitsludzalik 
Mun tugas jiah أما هذه الوظيفة 

أما إيل ذلك  3
الثوب 

 كصغريان

Amma ilayya 

dzalika ats 

tsaub 

kashoghiran 

Mun ka engkok 

klambih jiah 

kakenian 
الثوب ال يقرت  ذلك

 على بدين

جاك أنت ما  4
 شركت

Jek anti ma 

syarokti 
Jek been tak 

nurok ما شركت 

أمها أخت  5
 مرمي

Ummuha  

Ukhti maryam 
Embuknah 

maryam أم أخت مرمي 

 مثل Kamitsli engak كمثل 6
أمي ال   7

 مثلها 
Ummi la 

mitsluha 
Tang embuk la 

padeh ben roah 

la  نفس احلالأمي  

 عرفت Anti arofti Been taoh ت عرفتأن 8

                                                           
 139(، ص. 1933) املكتبة العصرية: بريوت،جامع الدروس العريب، مصطفى بن حممد سليم الغالالييين،  70
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أان ما حفظ  9
 بعد

Ana ma 

hafidzo ba’din 

Kok tak afal 

deggil 
 ماحفظت

كيف هذا  10
بعد ال 
غضبت روه 

 أستاذة

Kaifa hadza 

ba’din la 

ghadhobat roh 

ustadzah 

Dekremmah 

deggik reh, la 

agigir ustadzah 

roh 

استاذيت أان خائفة، 
غاضبة علي. 
 فكيف هذا؟

جاء مرارا  11
حمافظة 
 حمادثة

Jek miroron 

muhafadzah 

muhadasah 

Jek maloloh 

hafalan 

muhadzatsah 
 حفظ احملادثة مرارا

أما بعد  12
أعطت 

عقاب يل ال 
 أبس

Amma ba’din 

a’thot iqob li 

la baksa 

Mun deggik 

engkok eberrik 

okoman tak 

rapah 

أعطتين العقاب أما 
 بعد، فال أبس

قد جاء  13
 األستاذ؟

Qod ja al 

ustadz? 

La deteng 

ustadz? 

هل قد جاء 
 األستاذ؟

جآءهي  14
 أسأتين

Jhek hiya 

asaatni 

Jhek  aroah ma 

cremmet 

sengkok 
 أسأتين

أسف إيوة  15
 أخيت

Asif iwah ukhti 
Niser tayyeh 

ukhti 
 آسف جدا أخيت

 يف خزانيت Fil khizanati E tang lemari يف اخلزانيت 16
كيذانة روه  17

موجود أين؟ 
Kidzanah roh 

maujud aina? 

Maqsudi 

midaqqun  

Deyyenah roh 

bedeh 

dimmah? Cek 

kocek 

maksoddeh 

 أين مدق ؟
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مدق 
 مقصدي

جاك أنت  18
ما تنظر 

 مرارا

Jek anti ma 

tandzur 

miroron 

Jek been lakoh 

tak ngabes 

ما سبق لك أن 
 تنظري اي أخيت

جاء موجود  19
 وردة انفا

Jek maujud 

wardah kik 

buruh 

Jek bedeh 

wardah kik 

buruh 
 كانت وردة آنفا

ما عرف أين  20
 ال

Ma ‘arofa aina 

la 

Tak taoh 

deemmah la 

أان ما أعرفها أين 
 ما كائنة

خالص أان  21
 ما قلت 

Kholas ana ma 

qultu 

Mareh kok tak 

ngucak 
أان ما قلت   

 
 التدخل الداليل .د

معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا تطبيق الطالبات 
هبذا التدخل اللغوي  وهي التدخل الداليل، من البياانت املذكورة  فقسمت الباحثة 

 التدخل الداليل إىل قسمني :
 مدوري.-التدخل الداليل عريب .أ

مسك العارف، ، إىل  العربية ولكن يف معىن مدورية  مثل "وهي الكلمات اللغة 
 نفر قرية، أطلب نصر، مسك البحر" الساعة، هيا تزّوج، انقص تعلم، 

 عريب.-التدخل الداليل مدوري .ب
، ودول  هي الكلمة املدورية   يقصد على معىن اللغة العربية مثال ذلك "رجعتم

 وسوكلني وغري جالس، قرد فة، من جاء
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 4.5جدوال 
 التدخل الداليل

 العربية املدورية اللفظية التدخل لرقما
 Roja’tu رجعتم  1

Sengkok 

arojeeh 
 سأسلط

 Hayya هيا تزّوج 2

tazawwaj 
Mari gabin بسكويت 

 Samakul مسك العارف 3

‘arif 
Jukok tahu طافو 

 Naqis انقص تعلم 3

taallum 

Korang 

agher 
 غري مؤدب

 غري واضح Ghairu jalis Tak jellas غري جالس 4
 جراح Qirdunpah  Kerapah قرد فة 5
 Nafar نفر قرية 5

Qoryah 
Oreng disah قروي 

 Athlub أطلب نصر 6

Nashara 

Mintaah 

tolong 
 من فضلك

 Samakul مسك البحر 7

bahr 
Jukok tasek السمك 

  Man jaa Man jeeh من جاء 8
 زارت ursilat ekerem أرسلت 9

 استعملي ilbisi angguy البسي 10
 

 التدخل املفردايت .ه
تدخل اللغة األوىل إىل اللغة الثانية يف أثناء التكلم. وحينما تتكلم الطالباتباللغة 
العربية، هن يفرضن أن املفردات يف اللغة األوىل)املدورية( يساوي ابللغة 
الثانية)العربية(. واملدوريون يف أثناء التكلم ماعرفو املفردات ويف العرب ال يوجد عن 
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(، petisدات كما قد تقصدهم. مثال عجني السمك مبعىن )ذلك فتمثل املعن من املفر 
( petis(، إذا يصنع املدوريني املفردات اجلديدة. ألن )petisويف العرب ال يو جد )

 .( بعجني السمكpetisمن عجني السمك فتسمي )
 4.6جدوال 

 التدخل املفردايت
 العربية املدورية اللفظية التدخل لرقما
 سوكلني 1

Soklin Soklin 
مسحوق 
 الصابون

 معجون األسنان Udul odol ودول 2
 كروفك Roqoiq krupuk رقائق 3
عجني  4

 السمك
Ajinus samaki pettes - 

 االمام Fil amam eadek يف األمام 5
 الوراء  Fil warok E budih يف الوراء 6

 
احملادثة العربية لدى العوامل املؤثرة بوقوع التدخل اللغة األم عند املبحث الثاين : 

 ن مادورالغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسالطالبات مبعهد دار ال
بعد ما حلظت وقابلت وحبثْت الباحثة عن أنواع تدخل اللغة األم عند احملادثة 
العربية لدى الطالبات مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا فوجدت 

تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار  يف الباحثة العوامل املؤثرة
اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا. والعوامل املؤثرة يف تدخل اللغة هي كما 

 يلي:
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 ستعمال املبكرضغط اال .1
هذا العوامل كما وجدت الباحثة يف مقابلتها أن عدم فهم الطالبات يف 

استخدم الناطق األصلي ألهنن  ما سبق هلن أن يسمعن كالم استخدام اللغة كما 
العرب األصلي، مثال يف هذا العوامل يف الكللمة مظلة والكلمة املستخدمة يف 
العراب هي الشمسية وكذلك يرتكزن الطالبات تركيزا كثريا يف معاين اللغة املدورية 

 عند ترمجتها هذا احلال يسبب أيضا يف تدخل لغتهن.
 4.7جدوال 

 ضغط االستعمال املبكر
 املدورية اللفظية التدخل لرقما

 Hayya هيا تزّوج 2

tazawwaj 

Mari 

gabin 

 Samakul مسك العارف 3

‘arif 

Jukok 

tahu 

 Naqis انقص تعلم 3

taallum 

Korang 

agher 

 Ghairu jalis Tak jellas غري جالس 4

 Qirdunpah  Kerapah قرد فة 5

 Nafar نفر قرية 5

Qoryah 

Oreng 

disah 

 Athlub أطلب نصر 6

Nashara 

Mintaah 

tolong 

 Samakul مسك البحر 7

bahr 

Jukok 

tasek 

 Man jaa Man jeeh من جاء 8
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 ضعف الرقيب .2
وجدت الباحثة هلذه العوامل يف مقابلتها أبن يقل الرقيب من قسم إذا، 

 حمركة اللغة يسبب الطالبات املخالفة يف اللغة.
 4.8جدوال 

 ضعف الرقيب
اللفظية  التدخل الرقم املدورية    
خالص ال  1

 تفكري
Khholas la tufakkiri 

Torot rah jek 
pekkereh 

أما الوظيفة  2
 مثل ذلك

Amma al wadzifah 
mitsludzalik 

Mun tugas jiah 

أما إيل ذلك  3
 الثوب كصغريان

Amma ilayya dzalika 
ats tsaub kashoghiran 

Mun ka engkok 
klambih jiah 
kakenian 

جاك أنت  4
 ما شركت

Jek anti ma syarokti Jek been tak 
nurok 

  Ummuha أمها أخت مرمي 5
Ukhti maryam 

Embuknah 
maryam 

 kamitsli engak كمثل 6

أمي ال   7
 مثلها 

Ummi la mitsluha Tang embuk la 
padeh ben roah la 

 Anti arofti Been taoh ت عرفتأن 8

أان ما حفظ  9
 بعد

Ana ma hafidzo 
ba’din 

Kok tak afal 
deggil 
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كيف هذا بعد  10
ال غضبت روه 

 أستاذة

Kaifa hadza ba’din la 
ghadhobat roh 
ustadzah 

Dekremmah 
deggik reh, la 
agigir ustadzah 
roh 

جاء مرارا حمافظة  11
 حمادثة

Jek miroron 
muhafadzah 
muhadasah 

Jek maloloh 
hafalan 
muhadzatsah 

أما بعد أعطت  12
عقاب يل ال 

 أبس

Amma ba’din a’thot 
iqob li la baksa 

Mun deggik 
engkok eberrik 
okoman tak 
rapah 

 ?Qod ja al ustadz? La deteng ustadz قد جاء األستاذ؟ 13

 جآءهي أسأتين 14
Jhek hiya asaatni 

Jhek  aroah ma 
cremmet 
sengkok 

 Asif iwah ukhti أسف إيوة أخيت 15
Niser tayyeh 
ukhti 

 Fil khizanati E tang lemari يف اخلزانيت 16

كيذانة روه  17
موجود أين؟ 

 مدق مقصدي

Kidzanah roh maujud 
aina? Maqsudi 
midaqqun  

Deyyenah roh 
bedeh dimmah? 
Cek kocek 
maksoddeh 

جاك أنت ما  18
 مراراتنظر 

Jek anti ma tandzur 
miroron 

Jek been lakoh 
tak ngabes 

جاء موجود وردة  19
 انفا

Jek maujud wardah 
kik buruh 

Jek bedeh 
wardah kik 
buruh 

 Ma ‘arofa aina la ما عرف أين ال 20
Tak taoh 
deemmah la 
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خالص أان ما  21
 قلت 

Kholas ana ma qultu 
Mareh kok tak 
ngucak 

 Fil amam eadek يف األمام 22

 Fil warok ebudih يف الوراء 23

 
 ةإتقان اللغة األوىل واللغة الثاني .3

كما حلظت الباحثة يف هذه العوامل أهنا وجدت أبن نقص املمارسة يف 
التكلم اللغة العربية الفصحى وعدم تعود استماع كالم العريب وعدم املعرفة يف فهم 

 العربية يسبب الطالبات خيالفن أي يتدخلن يف لغة هدفهن.واستخدام املصطلحات 

 4.9جدوال 

 إتقان اللغةاألوىل واللغة الثانية

 العربية دوريةامل اللفظية التدخل الرقم
 - - أيدا ض= د 1
 - - ودعتث ض= د 2
 - - محار خ= ح 3
 - - أسرتي ش= س 4
 - - أستتيع ط= ت 5
 - - ندرتِ  ظ= د 6

 -قليل 89
 قليل

Qolil-

qolil 
 

Sakonik-

sakonik 
Sedikit-sedikit 
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  مكانة اللغة .4
وجدت الباحثة يف مقابلتها أبن البيئة، أي بيئتهن  هي البيئة املدورية إذا، 

فيحدث التدخل اللغة األم فيه على األكثر الطالبات يف ذلك املعهد يتكلمن 
 ابستخدام اللغة املدورية ألن كلهن من جزيرة مدورى. 

 4.10جدوال 
 مكانة اللغة

 املدورية اللفظية التدخل الرقم
 Kholas la Mareh la خالص له 1

 La roh Enjek roh ال روه 2

  Kidzenah Deiyenah كيذانة 3

 Mighrofanah cantengah مغرفنة 4

 Madeen Apaan ماذائن 5

 Iyweh la Yee enjek إيوة ال 6

 Kakabiran krajeen ككبريان 7

 Sa سأصغرين 9

ushoghirin 

ekeniknah 

 Sikinnah todien سكنة 10

 Hunakaan  dessaan هناكئن 11

 Ila ainaah demmaah إىل أسنئة 12

 
 ال تكفي املفردات يف اللغة اهلدف لتعبري معىن ما .5

املفردات يف اللغة العربية واللغة املدورية هناك الفراق بينهما. كانت املفردات 
" يف اللغة petisاللغة العربية ولكن يوجد يف اللغة املدورية. فمثال املفردات "ال يوجد يف 
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املدورية. وهذه املفردات ال يوجد يف العرب إذا يصنع املادوريون املفردات "عجني 
 " تصنع من عجني السمكpetis". و"sari ikanالسمك" أي "

 4.11جدوال 
 ما ال تكفي املفردات يف اللغة اهلدف لتعبري معىن

 املدورية اللفظية التدخل لرقما
 Soklin Soklin سوكلني 1

 Udul odol ودول 2

 Roqoiq krupuk رقائق 3

عجني  4
 السمك

Ajinus samaki pettes 

 Fil amam eadek يف األمام 5

  Fil warok E budih يف الوراء 6

 Midaqqun Cek kocek مدق 

 Roje’tu arojeeh رجعت 

 Angguy angguy استعملي 

 Arsaltu ekerem ارسلت 
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احللول ملشكلة تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات املبحث الثالث : 
 مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا

وبعد أن عرضت و حللت الباحثة البياانت عن العوامل املؤثرة يف تدخل 
احملادثة العربية لدي الطالبات مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية اللغة األم عند 

ابميكاسن مادورا ، ويف هذا املبحث ستقدم الباحثة احللول ملشكلة تدخل اللغة األم عند 
احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية. وهناك بعض احللول 

ا يف تعليم وتعلم اللغة العربية تغلبا على التدخل اللغوي، و هذاه الىت ميكن إجراءها وتطبيقه
احللول مأخوذ من  املقابالت واملالحظات مع بعض األساتذة يف معهد دار اللغة 

 والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا واملالحظات
حللت الباحثة عن حلول ملشكلة تدخل اللغة  واملالحظات املقابالت ومن

حملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن األم عند ا
 ، وهي :مادورا

 4.12جدوال 
 احللول ملشكالت تدخل اللغة األم

 احللول أنواع التدخل الرقم
مقارنة أصوات العربية أبصوات لغة  - التدخل الصويت 1

الطالبات)اللغة املدورية( إلدراك الفروق اجلوهرية 
 بينهما

إكثار من استماع كالم العرب من خالل الفيديو  -
أو األفالم العربية حىت تثبت دماغ الطالبات معرفة 
 لغوية أو خربة لغوية صحيحة من أصواهتا وتراكبها 

 ومصطلحاهتا.
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التدخل النحوي  2
 والصريف

 تركز املعلمة يف تعليم قواعد اللغة العربية -
الطالبات عندما تصحح املعلمة أو املسؤولة على  -

 خيطئن يف تكلم اللغة العربية من األخطاء التدخلية
إكثار من الكالم أو التطبيق يف تكلم اللغة العربية  -

 على القواعد العربية الصحيحة
إكثار من استماع كالم العرب من خالل الفيديو  -

أو األفالم العربية حىت تثبت دماغ الطالبات معرفة 
من أصواهتا وتراكبها  لغوية أو خربة لغوية صحيحة

 ومصطلحاهتا.
متزه الطالبات يف تكلم اللغة العربية، بل البد  الأن  -

 عليهن أن يشجعن على التكلم اللغة العربية
التدخل الداليل و  3

التدخل حبسب 
 التكرار

 تكثر الطالبات يف حتزين املفردات -
إكثار من استماع كالم العرب من خالل الفيديو  -

العربية حىت تثبت دماغ الطالبات معرفة أو األفالم 
لغوية أو خربة لغوية صحيحة من أصواهتا وتراكبها 

 ومصطلحاهتا.
أن ال متزه الطالبات يف تكلم اللغة العربية، بل   -

 البد عليهن أن يشجعن على التكلم اللغة العربية
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 اخلامس الفصل
 مناقشة نتائج البحث

بناء على البياانت والنظرايت السابقة فوجدت الباحثة البياانت لعرض مناقشة 
 نتائج البحث، كمايلي: 

أنواع التدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار اللغة  .أ
 والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا
يستعملن اللغتني املختلفني يف مكاملتهن  ألن الطالبات يف ذلك املعهد

، وتركزت الباحثة حبثها عن أنواع التدخل حيدث التدخل اللغوي يف هذا املعهدفلذلك 
 ة، ينقسم التدخل إىل سبعةاللغوي. وكما قد عرفنا أن التدخل ينقسم إىل أقسام كثري 

كما قد حلظت .  71وثقافيا و حركيا أقسام وهي صوتيا وصرفيا ومفردتيا وحنواي ودالليا
ث يف معهد دار اللغة حثة أنواع  التدخل الذي حيداالباحثة ميدان حبثها فوجدت الب

مادورا، وهي التدخل الصويت والتدخل الصريف والتدخل  مبيكاسنوالدراسات اإلسالمية 
النحوي والتدخل الداليل والتدخل املفردايت. ويف ذلك املعهد أكثر الطالبات حيدث يف 

ويت، والتدخل النحوي. كما قد حبثت الباحثة من قبل أن النظام من حيث التدخل الص
 الصوت ينقسم ابألنظمة ال سيما من حيث النرب والتنغيم. ونظام الصوت يف اللغة

دورية. كما قد حبث الباحثة عن الصوت يف اللغتني فمثال العربية خمتلفة بنظام الصوت امل
ة تنقسم بثالثة أقسام وهي الكسرة الفتحة و يف تقسيم احلركات أما يف اللغة العربي

الضمة، بل أما يف املادورية تتكون بعدة أقسام سواء حبسب ارتفاع اللسان، حبسب جزء 
اللسان وحبسب حال الشفتني. مث يف النطق بني اللغتني يف أحروف اهلجائية وهي يف 

لى األكثر ال أصوات الصامتة واألصوات الصامتة. وأما من النسبة التدخل النحوي ع
تعرفن كيف لرتكيب الكلمة الصحيحة. أما نظام النحو يف اللغة العربية مثال  لرتكيب 
الكلمة هناك النظام التطابق يف اخلملة اإلمسية والفعلية وغري ذلك. و أما يف اللغة املدورية 
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الكلمة وحدات لغوية منظمة ونغمية. إذا كما قال ألدكتور عفيف الدمياطي أن سوى 
ربية عدم مراعة نظام النطق يف اجلملة االمسية العربية بني املبتداء واخلرب يف اجلنس الع

والعدد. وهذا يستطيع ان أتثر اللغة األم أي املدورية إىل اللغة العربية. وكثري من األخطاء 
يف تركيب الكلمات عندما يتحدثن ابللغة العربية ألن نظام لرتكيب اجلملة أو لرتكيب 

اللغة العربية خمتلفة بلغة أمهاهتن وهي اللغة املادورية. والكلمة يف املادورية  الكلمات يف
 ينظر بنغميتها.

 
العوامل املؤثرة بوقوع تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد  .ب

 دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا
ة جدا، ولكن مما وجدت الباحثة العوامل املؤثرة بوقوع التدخل اللغوي كثري 

عن العوامل املؤثرة بوقوع التدخل اللغة األم عند  احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد 
دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا. والعوامل املؤثرة يف تدخل اللغة هي 

الثانية، ومكانة  ضغط االستمال املبكر، وضعف الرقيب، و إتقان اللغة األوىل واللغة
 اللغة وال تكفي املفردات يف اللغة اهلدف لتعبري معىن ما.

وأكثر العوامل املؤثرة بوقوع تدخل األم يف معهد دار اللغة والدراسات 
اإلسالمية هي ضعف الرقيب وال تكفي املفردات يف اللغة اهلدف لتعبري معىن ما. 

للغة العربية. كما قال الدكتور عفيف ملاذا؟ هذان العملني املؤثرين عند هن يتحدثن اب
الدين دمياطي إذا كان الفرد ملا ميتلك بعد رصيدا كافيا من القوانني اللغوية اليت تقوم 
بدور الرقيب على صحة استخدام اللغة الثانية، فإن إنتاجه للغة الثانية سيتعرض 

إذا كما قد حدث يف ذلك املعهد هناك القوانني للتكلم اللغة العربية ولكن  72للتدخل.
ضعيف يف املراقبة. األساتذات واملسؤولة اليراقنب الطالبات حينما هن يتدخلن اللغة 
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املدورية إىل اللغة العربية. أكثر من املسؤولة واألساتذات هن طالبة اجلامعي فلذا هن 
 كل وقت ال سيما يف اللغة. مايستطعن أ يراقنب الطالبات  

وأما العوامل التالية هي ال تكفي املفردات يف اللغة اهلدف لتعبري معىن ما. 
كما قد حبثت من قبل حينما كان الفرد يتكلم اللغة الثانية ال يكفي لديه املفردات يف 

إذا هن يتدخلن اللغة ألن ال يكفي املفردات   73بعض االحيان ليعرب ما يف نفسه.
" ال يوجد يف العرب بل يوجد Petisالثانية ليعرب عن أفكارهن. مثال املفردات " اللغة

يف مدورا فقط ويصنع املفردات ب "عجني السمك". وكذلك حينما هن ستتكلمن 
عن األشياء وهن ال تعرفن العربية من ذلك فتصنع الطالبات املفردات أبنفسهن وتغري 

  املعىن، من املدورية غلى العربية. املعىن يف العرب أي ترتجم الطالبات بتغري
 

احللول ملشكلة تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار اللغة  .ج
 والدراسات اإلسالمية ابميكاسان مادورا

ومهما يكن من أمر فإن التدخل اللغوي هو من املشكالت واألخطاء اللغوية 
الباحثة من يتكلم ابللغة الثانية ال ميكن أن الىت البد من تصحيحها وتقليلها. رأت 

يكون مثل املتكلم األصلى متاما، وهذا صعب جدا. وميكن أن يشبه على األقل. ملا 
كانت املشكالت من تدخل اللغة املدورية يف اللغة العربية كان أمر حلها، أي احللول 

اللغوي أو تدخل اللغة الىت ال بد من اهتمامها ومعرفتها وتطبيقها تذليال لوقوع التدخل 
األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية 
ابميكاسان مادورا. وهناك بعض احللول الىت ميكن إجراءها وتطبيقها يف تعليم وتعلم 

 اللغة العربية تغلبا على التدخل اللغوي، كما يلى :
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 احللول للتدخل الصويت .1
لول اليت ميكن تطبيقها يف تعليم األصوات العربية تذليال لوقوع هناك بعض احل

 74التدخل الصويت وهي كما يلى :
االنتقال ابلطالب من األصوات الشائعة يف لغة ما ) اللغة املدورية( إىل اللغة  .أ

 العربية.
الرتكيز على التمييزات بني األصوات بربهان الثنئيات الصغري، مثال : أعضاء  .ب

 و ودعت. وأعداء، وضعت
مقارنة أصوات العربية أبصوات لغة الطالبات)اللغة املدورية( إلدراك الفروق  .ج

 اجلوهرية بينهما.
ومعىن ذلك" ال بد على املعلمة أو املدرسة أن تقارن بن أصوات عربية 
وأصوات مدورية وحيدد األصوات املتخالفة فيهما، مثل "ض" العربية و"د" املدرية، 

ليس هلا مقابل يف اللغة املدورية. مث بعد ذلك فتقوم املعلمة أو األصوات العلربية 
 برتكيز على تعليمها حسب خمارجها الصحيحة.

 احللول للتدخل القواعد )النحو والصرف( .2
ال بد على املعلمة أن تقارن بني اللغة املدورية واللغة العربية يف تعليم 
القواعد، وكذلك ال بد عليهن أن تركز أو تكثف يف تعليم القواعد سواء فس تعليم 
النحو أو الصرف، لكي هن ىيستطن أن يستعملن قواعد اللغة العربية الصحيحة. 

 يف استعمال الضمائر وغريهم. مثاال يف تركيب اجلملة, يف الزايدة اجلملة، 
 احللول للتدخل الداليل و التدخل حبسب التكرار .3

وحتسن املعلمة أن تبداء يف دراسة ما يلزمه الدارس من املفردات مبعىن 
أن املعلمة البد عليهن يف إلقاء وشرح املفردات كثريا ما تستخدمها الطالبات يف 
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ية واللغة املدورية. إذا ال بد عليهن تكلمهن  اليومي حىت ال خيلطن بني اللغة العرب
 أن تزيدن يف حتزين املفردات لكي هن ال خيلطن يف تكلمهن.

جبانب ذلك، ال بد للمعلمة أن هتتم ابستخدام كلمة ما من كلمات 
 اللغة العربية وفقا لداللتها، كي ال خيالطن يف استعماهلا.

بد على الطالبات من جبانب ما كان البياانت السابقة فهناك األمور الىت ال 
 اهتمامها وتطبيقها أيضا تذليال لوقوع التدخل اللغوي، كما يلي :

اإلكثار من الكالم أو التطبيق يف تكلم اللغة العربية على القواعد العربية  .1
 الصحيحة

تصحح املعلمة أو املسؤولة على الطالبات عندما خيطئن يف تكلم اللغة  .2
 العربية من األخطاء التدخلية

متزه الطالبات يف تكلم اللغة العربية، بل البد عليهن أن يشجعن على  أن ال .3
 التكلم اللغة العربية

اإلكثار من استماع كالم العرب من خالل الفيديو أو األفالم العربية حىت  .4
تثبت دماغ الطالبات معرفة لغوية أو خربة لغوية صحيحة من أصواهتا 

 وتراكبها ومصطلحاهتا.
هذا التدخل أكثر التطبيق يف تركيز تعليم عن النحو إذا احللول ملشكالت 

والصرف وكذلك يف حتزين املفردات و إكثار من استماع كالك العرب . لكي هن 
يستطعن أن يتكلمن أو يتحدثن اللغة العربية ابلفصيحة سواء حبسب الصوت الرتاكيب  

 واملفردات.
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 سالفصل الساد
 اخلامتة

 
 ملخص نتائج البحث .أ

كما قد حبثت و عرضت الباحثة عن " تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى 
الطالبات مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا" فملخص من 

 هذا البحث هي :
معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن أنواع التدخل اليت حيدث يف  .1

هي التدخل الصويت، التدخل الصريف، التدخل النحوي، التدخل  مادورا
 املفردايت، والتدخل الداليل

إن العوامل املؤثرة يف تدخل اللغة األم عند احملادثة العربية لدى الطالبات مبعهد  .2
من مجيع العوامل اليت حبثت ، ن مادوراابميكاس دار اللغة والدراسات اإلسالمية

ضعف الرقيب ومكانة اللغةو ضغط الباحثة السابق أن معظم العوامل غالبا هي 
 االستعمال املبكر وإتقان اللغة األوىل واللغة الثانية 

واحللول هلذه املشكلة وهي للمشكلة التدخل اللغة األم عند احملادثة العربية  .3
ن مادورا وهي والدراسات اإلسالمية ابميكاسلغة لدى الطالبات مبعهد دار ال

مقارنة أصوات العربية أبصوات لغة الطالبات)اللغة املدورية( ، إكثار من 
املعلمة يف تعليم قواعد اللغة العربية، تصحح  تاستماع كالم العرب ، تركز 

املعلمة أو املسؤولة على الطالبات عندما خيطئن يف تكلم اللغة العربية من 
على  إكثار من الكالم أو التطبيق يف تكلم اللغة العربية، لتدخليةاألخطاء ا

متزه  الأن القواعد العربية الصحيحة، تكثر الطالبات يف حتزين املفردات، و 
الطالبات يف تكلم اللغة العربية، بل البد عليهن أن يشجعن على التكلم اللغة 

 .العربية
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 التوصيات .ب
التدخالت اللغوية توصيت الباحثة ملتدخل اعتمادا على نتائج البحث من 

 اللغوي مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسان مادورا, وهي :
دار اللغة والدراسات اإلسالمية أن تشجع وأن تدافع معهد مسؤولة على رئيسة  .1

الطالبات يف املكاملة اليومية ألجل ترقية اللغة الربية وأن تعطي الفرصة  عليهن 
تمعن كالم العرب يف بعض أايمهن جبهاز اآللة املتعلقة بتدريب مهارة أن يس

 االستماع وعليها أن تعطي العقاب ملن تتدخل بلغة أمهاهتن ليس فقط نصيحة.
معلمات أو األساتذة يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسان على  .2

عقوبة ملن تتدخل بلغة يف أايمهن وأن تعطي ال مادورا أن ترافق أعضاء الطالبات
أمهاهتن وكذلك عليها أن تكمل التعليم وترقية التكلم يف تعليم كان أو يف 

 يوميتهن.
أن يهتمن  معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسان مادوراللطالبات يف  .3

يف املكاملة اليومية ابللغة العربية وأن ال ميزهن عند التكلم هبا ويتعلمن ابجلد 
 واجلهد ألجل ترقية وتكميل املكاملة الصحيحة املرتبط بقواعد اللغوية.

 
 قرتاحاتاإلج. 
إن هذا البحث خيتص على تدخل اللغة األم )اللغة املدورية( يف اللغة العربية عند  .1

ربية لدى الطالبات فقط وحتتاج إىل االستمرار يف البحث. هلذا ترجى احملادثة الع
من الباحثني القادمني أن يبحثو سواها مثل أتثري التدخل اللغوي و تدخل 
مصاحب للغة أو مع لغوي أو حركي الذي يتعلق ابحلركات واإلشارات املصاحبة 

 أثناء تكلم اللغة لألداء اللغوى. والتدخل الثقايف وهو تدخل ثقافة اللغة األوىل
 الثانية أو التدخل اللهجي
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هذا البحث خيتص حتليل أشكال التدخل اللغوي وعوامل وقوعها وحلوهلا. ومن  .2
مث أهنا حمتاجة إىل البحث التكميلي من الباحثني القادمني. وبعبارة أخرى بعد 
عرف الباحثون القادمون أشكال التدخل اللغوى وعوامل وقوعها وحلوهلا فيمكن 

ن يطوروا ويصمموا النظام واملواد التعليمية على أساس ظواهر التدخل اللغوى أ
 تذليال هلا.
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PEDOMAN OBSERVASI 

Data yang digali oleh peneliti meelalui observasi dalam hal ini adalah : 

1. Keadaan Pondok Pesantren Darul Lughah Waddirasatil Islamiyah Pamekasan 

Madura 

2. Kegiatan – kegiatan di Pondok Pesantren Darul Lughah Waddirasatil Islamiyah 

Pamekasan Madura 

3. Proses Belajar Mengajar di Pondok Pesantren Darul Lughah Waddirasatil 

Islamiyah Pamekasan Madura 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Data yang akan dicari oleh peneliti melalui dokumentasi dalam hal ini adalah : 

1. Profil dan sejarah singkat Pondok Pesantren Darul Lughah Waddirasatil 

Islamiyah Pamekasan Madura 

2. Struktur Kepengurusan di Pondok Peaantren Darul Lughah Waddirasatil 

Islamiyah Pamekasan Madura 

3. Nama-Nama pengajar di Pondok Pesantren Darul Lughah Waddirasatil 

Islamiyah Pamekasan Madura 

4. Nama-Nama Tholibat sesuai tingkatan di Pondok Pesantren Darul Lughah 

Waddirasatil Islamiyah Pamekasan Madura 

5. Jadwal kegaiatan di Pondok Pesantren Darul Lugha Waddirasatil Islamiyah 

Pamekasan Madura 

6. Foto kegiatan – kegiatan di Pondok Pesantren Darul Lugah Waddirasatil 

Islamiyah Pamekasan Madura 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara dengan Pengasuh : 

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Darul Lughah 

Waddirasatil Islamiyah Pamekasan Madura? 

2. Apa saja Visi, Misi dari Pondok Pesantren darul Lughah Waddirasatil 

Islamiyah? 

3. Ada berapa tingkatan di Pondok Pesantren Darul Lughah Waddirasatil 

Islamiyah ? 



 
 

 
 

B. Wawancara dengan ustadzah dan pengurus: 

1. Bagaimana pendapat ustadazah tentang mukalamah tholibat baik di 

lingkungan pondok maupun di luar lingkungan pondok ? 

2. Bagaimana pendapat ustadzah tentang interferensi ? 

3. Apa penyebab terjadinya interferensi di lingkungan pondok ini ? 

4. Bagaimana cara menanggulangi terjadinya interferensi tersebut ? 

C. Wawancara dengan Murid 

1. Apakah di pondok pesantren ini diwajibkan berbahasa arab dalam hal apapun 

dan dimanapun? 

2. Apa hambatan-hambatan yang anti rasakan selama belajar Bahasa arab? 

3. Apa hambatan-hambatan yang anti rasakan dalam berbicara menggunakan 

Bahasa arab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA SANTRIWATI 

Hari / Tanggal : 14 Februari 2020 

Lokasi  : Pondok Pesantren Darul Lughah Waddirasatil Islamiyah 

Wawancara ini, penulis lakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk 

dan faktor penyebab terjadinya interferensi bahasa ibu pada muhadatsah/maharah 

kalam santriwati Pondok Pesantren Darul Lughah Waddirasatil Islamiyah. Penulis 

mewawancari 16 orang santriwati, dari tingkatan yang berbeda. Hasil 

wawancaranya adalah sebagai berikut : 

Informan : Wardatul Hasanah (I’dad), Afrigh Luk Hayati (I’dad), Milhatus 

Sholehah (I’dad), Nabilatul Aulina (Mubtadiah), Siti Aisyah 

(Mubtadiah), Ruqoyyah (Mubtadiah), Nuril Munawaroh 

(Mutawassithah), Nur Fadilah  (Mutawassitah), Sakhomah 

(Mutawassithah), Husnul Imaniar Rozi (Mutawassithah), Satiyah 

(Mutaqoddimah), Lutfiah (Mutaqoddiman), Ida Lailatul Hasanah 

(Mutaqoddimah), Anik (Mutaqoddimah)   

No Peneliti Informan 

1 Apakah kamu selalu 

menggunakan bahasa arab dalam 

berbicara setiap hari? 

Wardah, Lia, Aisyah, Ruqoyyah, 

Nuril, Dila, Sakomah, Niar, 

Satiyah, Lutfiah, Ida, Anik : kalau 

berbicara bahasa arab sering, 

karena disini peraturannya 

berbicara bahasa arab. 

Afrigh, Milhah : Kadang-Kadang, 

Karena masih baru, jadi bingung 

untuk berbicara, kalau kadang dari 

bahasa madura saya arabkan agar 

tidak di uqubah. 

2 Apakah kamu selalu 

menginterferensi bahasa ibumu 

dengan bahasa arab? 

Wardah, Lia, Aisyah, Afrigh, 

Milhah, Anik, Niar, Dila : Iya 

selalu melakukan kesalahan 



 
 

 
 

berbahasa tersebut, karena kita dari 

madura, jadi sulit sekali untuk 

meniru orang arab. Dan karena 

sudah terbiasa 

Nuril, Sakhomah, Satiyah, 

Ruqoyyah, Ida, Lutfiyah : kadang-

kadang, karena terkadang meski 

kita berbicara dengan struktur yang 

tepat akan tetapi dari segi suara 

kita, ujaran kita itu terkadang ter 

interferensi dengan Bahasa ibu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA PENGURUS DAN ASATIDZ 

Hari / Tanggal : 16 Februari 2020 

Lokasi  : Pondok Pesantren Darul Lughah Waddirasatil Islamiyah 

Wawancara ini, penulis lakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan 

faktor penyebab terjadinya interferensi bahasa ibu pada muhadatsah/maharah 

kalam santriwati Pondok Pesantren Darul Lughah Waddirasatil Islamiyah. Penulis 

mewawancari 11 orang dewan pengurus dan asatidzah . Hasil wawancaranya adalah 

sebagai berikut : 

Informan : Ummi Kulsum, Haniyah, Nafilatul Khoir, Erina Maulida, Farhatul 

Munawaroh, Thoyyibah, Fitriatus Sholihah, Siti Muthmainnah, Siti 

Zulaika,  uztdz. Zulfatul Mukaromah, Ustdz. Ulfatul Faedah 

No Peneliti Informan 

1 Apakah kamu sering mendengar 

santri menginterferensi dalam 

berbicara? 

Ummi, Hanik, Nafilah, Erin, 

Farhah, Thoy, Fitri, Imut,  

Zulaikha, Ustdz. Zulfa, Ustdz 

Faedah : Seing sekali, karena rata-

rata dan hamper semua santri jika 

berbicara bertinterferensi karena 

kita termasuk yang dwibahasaan. 

2 Jika sering, apa penyebab dari 

kesalahan berbahasa tersebut? 

Ummi, Nafilah, Ustdz. Faedah, 

Ustdz. Zulfa, Zulaikha: menurut 

saya penyebab terjadinya 

interferensi Bahasa ibu itu karena 

tholibat sendiri sering 

menerjemahkan dari Bahasa 

Madura ke Bahasa arab, kemudian 

mereka kurang menyimak kalam 

orang arab asli, sehingga logat 

mereka dalam berbicara Bahasa 

arab itu berlogat Madura. dan yang 



 
 

 
 

terakhir yang banyak menggunakan 

interferensi itu santri baru, karena 

batas santri menggunakan Bahasa 

daerah masing-masing yaitu satu 

minggu 

Hanik, imut, Fitri : interferensi 

terjadi karena lingkungan, 

lingkungan di sekitar pondok 

pesantren ini adalah orang madura, 

kemudian para snatri sekolahnya di 

luar pondok, jadi mereka berbicara 

bahasa arab hanya di lingkungan 

pondok saja. Dan disamping itu 

kurangnya pegawasan para 

pengurus dalam kebahasaan. 

Thoyyibah, Erin, Farhah : 

interferensi terjadi di pondok ini 

karena mereka lebih mengenal 

bahasa pertama mereka yaitu 

bahasa ibu mereka, oleh karena 

sifat bahasa pertama lebih kuat dari 

bahasa kedua yang dipelajari. Oleh 

karena itu, mereka sering 

menginterferensu bahasa kedua 

mereka dengan bahasa pertamanya 

3 Kemudian, bagaimana cara 

menanggulangi kesalahan 

berbahasa tersebut ? 

Farhah, Ummi : penyebab besar 

terjadinya inteferensi bahasa ibu itu 

menurut saya adalah lingkungan 

atau tempat bahasa itu sendiri. 



 
 

 
 

Nafilah, Toy, Hanik : menurut saya 

selain, lingkunga dan mufrodat, 

interferensi terjadi karena turun 

temurun atau warisan. Maksudnya 

mereka mengetahui dari bahasa 

arab ini, cuman karena dari 

sebelum-sebelumnya telah 

menggunakan bahasa arab tersebut, 

jadi mereka mengikutinya walau 

telah mengetahui bahwa itu salah 

Erina : untuk menanggulangi 

interferensi tersebut, apabila kita 

mendengar ada seorang 

berinterferensi kita menegur dan 

membenarkannya, apabila 

inteferensi berupa ashwat, maka 

kita memberi tau perbedaan ashwat 

di bahasa arab dan bahasa madura 

Fitri : kita harus memperkaya 

mufrodat dan sesering mungkin 

untuk mendengarkan kalam nathiq 

asli 

Ustdz. Faedah : Barang siapa yang 

berinterferensi, maka pengurus 

memberinya uqubah 

Zulaikha, Imut : mereka kadang di 

buat-buat, makanya mereka 

sebaiknya dalam berbicara jangan 

bergurau biar yang tidak tau tidak 

mengikutinya. Dan kepada 



 
 

 
 

pengajar untuk lenoh 

memerthatikan pembelajaran 

qowaid agar mereka mengetahui 

qowaid dalam bahasa arab dan agar 

susunan mereka dalam berbicara 

lebih tertata rapi 

Ustdz. Zulfa : ( kepada para 

pengajar lebih di perhatikan lagi 

ketika mereka sedang 

berinterferensi dalam mukalamah 

mereka, dan sebaiknya kepada 

pengajar untuk lebih sering 

memperdengarkan mereka kalam 

orang arab, agar mereka bisa 

mengetahui logat orang arab dalam 

berbicara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP REKAMAN 

A. Data Rekaman Percakapan Sehari-Hari Santriwati Ponpes Darul Lughah 

Waddirasatil Islamiyah 

1. Kode  : PSS 1 

Peristiwa : Muhadatsah 1 

Tanggal : 14 Februari 2020 

Lokasi  : Depan Kamar Mandi 

Topik  : Peralatan Mandi 

 أدوات استحمام عندى ؟ ندرت:   مولدا
 اي أخىت؟ ودعت: ال، ما أنظر، أين  نيل الزلفى

 أيضا. مغرفنة: ال أعرف  كنت نسيا اي أخيت، مع   مولدا
 عندي أوال البسي، احبثي بعد فقط، خالص ال تفكري:  نيل الزلفى

 ؟ محلت سوكلني و ودول: نعم سأطلب عندك أخىت،   مولدا
 : إيوة اي أخيت. نيل الزلفى

 سكرا:   مولدا
 : عفوا نيل الزلفى

 
2. Kode  : PSS 2 

Peristiwa : Muhadatsah 2 

Tanggal : 10 Februari 2020 

Lokasi  : Kamar 

Topik  : Tugas Untuk Taklim Malam 

 من أستاذة زليخا بعد؟ ماذائن الوظيفة: أخيت،  أيو

 : الوظيفة هي أمرتنا األستاذة لبحث عن املثال يف أنواع البدل فقط أخيت لطفية

 قد عملت مع أخت ديال ابألمس أما الوظيفة مثل ذلك، إيو ال:  أيو



 
 

 
 

 مد هلل حينما قد عملت تلك الوظيفة.: أوه.... نعم اي أخيت ، احل لطفية
3. Kode  :PSS 3 

Peristiwa : Muhadatsah 3 

Tanggal : 13 Februari 2020 

Lokasi  : Kamar 

 : أخيت، أان يل ثوب جديد  سخامة
 : من أين نلت ؟ أرحم الزكية

 انفا اي أخىت، ولكن .... اسرتيت:   سخامة
 : ولكن...ملاذا أخيت؟ أرحم الزكية

 إيل أخيتككبريان : الثوب    سخامة
 : ملا يستطيع أخيت؟ أ لست إشرتيت بنفسك إىل السوق ؟ أرحم الزكية

: ال اي أخيت، استوضعت إىل أخت فضيلة. فأنىن قد أعطيت املثال إليها.   سخامة
 بعد. هل هذا الثوب أحسن و أمجل عندما أان ألبس هذا الثوب؟ سأصغريينولكن ال أبس 

 أما إيل ذلك الثوب كصغريانجدا أخيت، فيمكن : أحسن  أرحم الزكية
 : فطبعا أخىت.  سخامة

 
4. Kode  : PSS 4 

Peristiwa : Muhadatsah 4 

Tanggal : 13 Februari 2020 

Lokasi  : Depan Kantor 

 : أخيت، ملاذا ما شركت التعليم آنفا؟ أنئ
 تعليم آنفا؟، ولكن قد استأذنت أخيت. كيف قرد فه: عفوا أخيت، أصابين  نيار
 مايل صاحبة لكن الأبس خالص له جاك أنت ماشركتأخىت،  جيك احسنة:  أنئ
 
 



 
 

 
 

 
5. Kode  : PSS 5  

Peristiwa : Muhadatsah 5 

Tanggal : 15 Februari 2020 

Lokasi  : Depan Kamar 

 آنفا يف املساءأرسلت  أمها أخت مرمي: أخيت أنت عرفت  فاطمة الزهرة
 ملاذا أخيت ؟: نعم عرفت،   ألفينا 

 ال مثلهاجديت، أما أمى  كمثلجدا   أمها قد عجوزة آسف إيوة أخيت:  فاطمة الزهرة
 لرتسل هناسأمنعها 

 مرة أخيت مافيه: أما   ألفينا
 ، آسف جداال روه:   فاطمة

 
6. Kode  : PSS 6 

Peristiwa : Muhadasah 6 

Tanggal :18 Februari 2020 

Lokasi  : Kamar 

 ؟ أان ماحفظ بعد، أنت عرفت: إنداه،  زكية
، مع أهنا جاك مرارا حمافظة، كيف هذا بعد ال غضبت روه أستاذة: نعم أان أيضا،   إنداه

 قد عرفت أبننا مشغولة أبنشطة املعهد كل يوم، ولكن هي....ال أفهم إليها. 
حلفظها  أحاول: الجيوز عليك أن تشتكي، إن هذا الوظيفة ملستقبلك أان قد  زكية

أما بعد أعطت عقاب أحفظ ألن املادة كثرية جدا، إذا سأقول بعد هذا قدريت  ولكن ال
 قد أحاول نفسياملهم ، يل الأبس

 ، كرهت جداقليل تغضب-قليل، جاك هي أسأتىن:  إنداه
 أخىت. انقص تعلم: ال تقويل مثل ذلك أخيت، ال تكوين طالبة  زكية
 



 
 

 
 

 
7. Kode  : PSS 7 

Peristiwa : Muhadatsah 7 

Tanggal : 16 Februari 2020 

Lokasi  : Tempat Taklim 

 ؟ قد جاء أستاذ:  خمطوب
 : ملا اي أخيت، هيا ابلسرعة أدخلي فضيلة

 قليال أخيت، سأجلس جنب الباب هناكئن:  خمطوب
 يف األمام:جال إجلسي  فضيلة

 الوراءيف : ال اي أخيت، كنت مر تعشة حينما أجلس يف األمام، و أحب أجلس  خمطوب
 جنب الباب

 : نعم، على ماشئت اي أخيت. فضيلة
 

8. Kode  : PSS 8 

Peristiwa : Muhadasah 8 

Tanggal : 19 Februari 2020 

Lokasi  : Depan Koperasi 

 ؟ إىل أينئة أنت: أخيت ...  عائشة
 : إىل الغرفة أخيت، سآخذ النقود لشراء طعام اخلفيف يف الشركة. فاطمة
 منك ؟ أطلب نصر: أوه ..... هل جيوز يل أن  عائشة
 : نعم اي أخيت فاطمة
 يف اخلزانيت: من فضلك خذي يل النقود  عائشة
 مسك البحريف الثركة، مث سأذهب إىل املطبخ لشراء  هيا تزوج: أريد أن أشرتي  فاطمة

 أخيت سآكل بعد قليل ألين جائع، ومسك العارف
 .: نعم أخىت، سآخذ النقود أوال عائشة



 
 

 
 

 
9. Kode  : PSS 9  

Peristiwa : Muhadasah 9 

Tanggal : 17 Februari 2020 

Lokasi  : Depan Kamar 

 منجا و اباباي رجعت: ديل أريد أن   نوريل
 فقط ألب عجني السمكو  ثالثة ألب رقائق: هيا مباشرة، هناك إشرتي  نور فضيلة

 : نعم سأذهب إىل الشركة أوال  نوريل
 كيذانة روه موجود أين ؟ مدق مقصودي: نوريل...   نور فضيلة

 : ال أعرف...احبثي يف املطبخ  نوريل
 ؟ أين سكينة:  نور فضيلة

 ، ذلك أمامكجاك أنت ما تنظر مرارا:   نوريل 
 : نعم، اذهيب ابلسرعة أان سأدع أخيت ساتية أوال نور فضيلة

 : نعم.   نوريل
 

10. Kode  : PSS 10 

Peristiwa : Muhadasah 10 

Tanggal : 14 Februari 2020 

Lokasi  : Di Musholla 

 : نديف...هل قد كنست يف الغرفة ؟ سكينة
 : ليس وظيفيت االن، بل وظيفة وردة نديف
خالص أان ما قلت ، جاء موجود وردة آنفا ما عرف أين ال: أظن وظيفتك االن،  سكينة
 إليها.

 

 



 
 

 
 

 والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادوراة موجزة عن أتسيس معهد دار اللغة حمل
 :معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية اسم

 ن: سنينا . ضيعة1:  عنوان
 : أكور . قرية2   
 : ابلنجائن . انحية3   
 : ابميكاسن . حمافظة4   

 082333658118:  رقم اهلاتف
 69361:  رمز بريدي

 1997: عام التأسيس
 اإلسالمية دار اللغة والدراسات اإلسالمية  : مؤسسة الرتبية اسم املنظم

  ابلنجائن يف القرية أكور املنطقة اإلسالمية الدراسات و اللغة دار وقع معهد
األهلية األوىل املهتمة إىل اللغة العربية يف املدينة  الرتبوية املؤسسة هو احملافظة ابميكاسن،

 ية.اإلسالمية وتنمية اللغة العربمادورا وأسس هذا املعهد على أسس الرتبية  ابميكاسن
من ميالدية اليسمى  1994يف أول أتسيس هذا املعهد يعين يف السنة 

ابملعهد بل أنه يسمى مبركز ترقية اللغة العربية، و قبل تسع سنوات غري امسه إىل اسم معهد 
من ميالدية. وقد خصص هذا املعهد  2004دار اللغة والدراسات اإلسالمية يف السنة 

يم اللغة العربية ألن املدير يرى أنه أمر مهم جدا فلذلك البد عليه معهد متخصص تعل
 .ابللغة العربية

جبانب ذلك أن عدد الطلبة تزداد من عام إىل عام، هذا احلال يكلف 
املسؤولني فيه يتوفقون أن يفرقوا الطلبة على حسب كفائتهم اللغوية أمرا من مدير املعهد. 

بتدائي واملستوى على ثالث مستوايت خمتلفة وهي املستوى االوجتري عملية التدريس 
 املتوسط واملستوى املتقدم.



 
 

 
 

 هدف حتقيق يف فعالة مشاركة له اإلسالمية والدراسات اللغة دار معهد إن
 :يف املتمثلة التعليمية الربامج من بعدد فقام الشعب، تثقيف وهو اإلندونيسية الدولة
  اإلسالمية والعلوم الرتاثية الكتب دراسة  (أ

  وشفواي حتريراي العربية اللغة تطبيق  (ب
 إظهار وألجل طالهبا بني العربية اللغة إحياء هبدف املعاهد بني الزايرات تبادل  (ج

 اإلسالم شعار

 إىل الدراسة ملواصلة القبول امتحان يف للمشاركة استعدادا املعاهد طالب تدريب (د
  األوسط الشرق

 مضانر شهر قدوم مبناسبة عام كل يف املكثف العربية اللغة لتعليم الدورة إقامة  (ه
 املبارك

 العربية اللغة قواعد العمومية أو الدينية والثانوية املتوسطة املرحلة طالب تعليم  (و
 واحملادثة

 .القرآن حتفيظ قسم املعهد افتتح امليالدي 2004 عام من اعتبارا (ز

يف كل جمال متعلق ابللغة  ذلك أيدي هذا املعهد مرجعا من املعاهد واملراكز
مثل املعهد منبع العلوم بتا -العربية، والربهان على ذلك أن بعض املعاهد يف جوى الشرقية

بتا ابميكاسن، املعهد التحريرية بنجكالن، املعهد اإلنعام سومينب، املعهد السلفية ابتو 
لعربية ويطوروا كفائتهم أرسل بعض أساتيذه وتالميذه إىل هذا املعهد ليتعلموا اللغة ا -ماالنج

 اللغوية ويتلقوا عدة طرق املستخدمة يف تدريس اللغة العربية.
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 ابميكاسن مادورا الرؤية والرسالة يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية
: صناعة اجليل املثقفني والبارعني يف اللغة العربية كوسيلة فهم تعاليم  الرؤية

 اإلسالم
منهج أهل السنة واجلماعة وإدارته يف أحناءبيئة املعهد مع  . تنفيذ1: الرسالة

 األخذ على اجلانب اإلجيايب يف الوقت املعاصر
 . تصميم البيئةالتعليمية العربيةعالية اجلودة مع مراعاة الكفاءة العلمية2  
. تنظيم أنشطة علمية إسالمية داعمة لتعزيز األصول الدينية يف تنفيذ 3  

 تعاليم اإلسالم
. عقد الندوات العلمية يف تزويد املعلمني اللغة العربية ليكونوا خري 4  

 سفراء املعهد
 . توفري البيئة والثقافة تليب إحتياجات احملبني اللغة العربية5  
 . تطبيع اللغة العربية يف شخصية املسلم املثقف ونشرها للناس أمجع6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 الدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادوراأمساء األستاذات يف معهد دار اللغة و 
أمساء األستاذات يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا 

 , كما يلي :2020-2019عام الدراسي 
 األمساء الرقم
 األستاذة زلفى مكرمة املاجستري 1
 األستاذة سيت زليخا 2
 األستاذة إران مولدا ج.ح 3
 اخلرياألستاذة انفلة  4
 األستاذة فطرية الصاحلة 5
 األستاذة ألفة الفائدة 6
 األستاذة فرحة املنورة 7
 األستاذة سيت مطمئنة 8
 األستاذة أم كلثوم 9
 األستاذة طيبة 10
 األستاذة أنئ أستوتئ 11

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 أمساء الطالبات يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا
ملعهد دار اللغة والدراسات  2020-2019الطالبات يف عام الدراسي أمساء 

 اإلسالمية ابميكاسن مادورا.
 املستوى أمساء الطالبات الرقم
 إعداد لينا دحليا 1
 إعداد أفرغ لوك حيايت 2
 إعداد قانتا أديال صيفا 3
 إعداد سكينة الصاحلة 4
 إعداد جزيلة النساء 5
 إعداد وردة احلسنة 6
 إعداد يولينا ترسنا ننجسية 7
 إعداد مرمي سفرية 8
 إعداد وردة احملبوبة 9
 إعداد نور فضيلة 10
 إعداد سيت عائشة 11
 إعداد مولدة اإلسنانية 12
 إعداد مودة الرمحة 13
 إعداد نبيلة النساء 14
 إعداد لؤلؤة العفيفة 15
 إعداد نيلة الرمحة 16
 إعداد فائقة النشرية 17
 إعداد نديفة الرمضاين 19
 إعداد سكينة 20



 
 

 
 

 إعداد إانية البلقيس 21
 إعداد نور الفطرية 22
 إعداد إليسا نور أماليا 23
 إعداد نيل الزلفى مسشة 24
 إعداد فاطمة الزهرة 25
 إعداد نور إداية العرفة 26
 إعداد إفاة السعادة 27
 مبتدئة فينا حتفة الربكة 28
 مبتدئة رقية 29
 مبتدئة ليلة املكرمة 30
 مبتدئة قدسية 31
 مبتدئة صفية 32
 مبتدئة سيت عائشة 33
 مبتدئة ركاز الصاحلة 34
 مبتدئة خمطوبة اخلرية 35
 مبتدئة نبيلة األولينا 36
 مبتدئة سيت نور العزة 37
 مبتدئة ألفينا أرزق عبد هللا 38
 متوسطة نور املنورة  39
 متوسطة نور فضيلة 40
 متوسطة سيت فضيلة 41
 متوسطة سخامة 42
 متوسطة سيت فاطمة الزهرة 43



 
 

 
 

 متوسطة أرحام الزكية الفاخرة 44
 متوسطة زكية الفكر 45
 متوسطة حسن اإلمانيار الرازي 46
 متوسطة أيو نور عني 47
 متقدمة لطفية 48
 متقدمة نوى حسىن تقية 49
 متقدمة إيدا ليلة احلسنة 50
 متقدمة ساتية 51
 متقدمة أم كلثم 52
 متقدمة أنئ أستوتئ 53
 متقدمة حانية 54
 متقدمة انفلة اخلري 55
 متقدمة إران مولدا ج.ح 56
 متقدمة فرحة املنورة 57
 متقدمة طيبة 58
 متقدمة فطرية الصاحلة 59
 متقدمة سيت زليخا 60
 متقدمة سيت مطمئنة 61

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VISI & MISI                                                                                                                              

PP. DARULLUGHAH WADDIRASATIL ISLAMIYAH                                                         

AKKOR PALENGAAN PAMEKASAN 

 

A. Visi  

Melahirkan Generasi Bertaqwa, Beriman, Berakhlaqul Karimah Serta Piawai 

Dalam Berbahasa Arab Sebagai Kunci Dalam Memahami Kajian Ilmu  

Keislaman. 

 

B. Misi  

1. Menerapkan faham ahlussunnah waljama’ah dalam setiap sendi kehidupan 

pesantren tampa menhilangkan sisi positive dari perubahan zaman. 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bahasa arab berkualitas baik 

yang berasaskan karakter dan kopetensi. 

3. Menyelenggarakan kajian keislaman dalam rangka menguatkan fondasi 

dasar untuk menjalankan ajaran agama islam. 

4. Menyelenggarakan pelatihan guru bahasa arab untuk mencetak para tenaga 

pengajar bahasa arab profesional. 

5. Mewadahi para pecinta bahasa arab 

6. Mempromosikan, menyebarkan dan membumikan bahasa arab sebagai 

bagian dari diri orang muslim yang berperadaban maju. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 املقابلة مع مدير املعهد واملسئوالت واألساتذات والطالبات

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

   
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

   
 

 



 
 

 
 

 األنشطة لدى الطالبات 

 

 

 

 تعليم عن علم الصرف مع مدير املعهد

 تعليم ليال عن النحو للمستوى متوسطة

 تعليم ليال عن احملاورة العربية لللمستوى إعداد

 تعليم عن احملاورة العربية للمستوى مبتدئة

 تعليم هنارا عن قواعد اللغة العربية



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 تعليم هنارا، مناقشة عن الفقه للمستوى متقدم

 تعليم ليال يف مهارة اإلستماع

 حفظ املفردات إلعداد ومبتدئة

 حفظ املفردات إلعداد ومبتدئة

 الربانمج أسبوعيا



 
 

 
 

 السرية الذاتية
 املعلومات الشخصية .أ

 : خري الربية  االسم
 1995مايو  13: ابميكاسن،  املكان/اترخ املولود

 : اإلندونيسية  اجلنسية
: برنتا تنججي تالنكن ابميكاسن  العنوان

 مادورا
 085232303858:  رقم اجلوال

 gmail.com91kbariyah@:  الربيد اإليليكرتوين

 

 املستوى الدراسي .ب
 السنة املستوى الدراسي

 2002-2000 روضة األطفال الفالح تالنكن ابميكاسن

 2005-2002 املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية نور احلكمة

 2008-2005 ابميكاسنتالنكن  1املدرسة اإلبتدائية احلكومية برنتا ابسيسري 

 2011-2008 املدرسة املتوسطة احلكومية السادس ابميكاسن

املدرسة العالية اإلسالمية نور الصالح أكور ابلنجائن 
 ابميكاسن

2011-2014 

الرتبية   بكلوريوس )سرجاان( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية
 جبامعة مادورا اإلسالمية احلكومية 

2014-2018 

املاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا 
 2020-2018 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 

mailto:kbariyah91@gmail.com

