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ٓنت العنواف  دىين كماال اين ايسلطالبة ابسم  البحث اجلمعىىذا تصريح أبف 
عهد العصرل بيت احلكمة ٕنفورجو بمبًن مهارة الكبلـ ّنشفرة كٔنلطها يف ٓنويل ال

 ةصاحل يفتيش كادلراجعة من قبل ادلشرؼ كىابلت مت قد)دراسة األ دب اإل جتماعي( 
ركط االختبار النهائي للحصوؿ على درجة فاء شي إ ى رلل  ادلناقشة الستًنلتقد

البكالوريوس يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم 
 اإلسبلمية احلكومية ماالنج. 
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ا ۚ ُ ن اْفًسا ِإاله ُوْسعاها  الا ُيكالُِّف اَّلله
هاا ماا اْكتاساباتْ    ذلااا ماا كاساباْت واعالاي ْ

 
ng yang melainkan Allah tidak membebani seseora

sesuai dengan kesanggupannya.  Dia mendapat 
pahala dari kebijakan yang diusahakannya dan dia 

 mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya 
)aqarah : 286B-Q.S Al( 
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 اإلهداء
 : أىدم ىذا البحث إ ى

 اللهم اغفر ى كلوالدم  ،انين سوسوايت أميسامسي ك  أيب، مرتمافكالدّم احمل
 .كماربياىن صغًناكارمحهما  

 .حفظو هللا كسهل هللا بميع أموره ،بن سيناإأخي دمحم
 

 يّسركم هللا عليكم كابرؾ هللا فيكم أبمعٌن... آمٌن ايرب العلمٌن
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 توطئة
 

 كلو كلو كره هلل الذم أرسل رسولو ابذلدل كدىين احلق ليظهره عل الدىيناحلمد
 ،كأشهد أف دمحما عبده كرسولو ،أشهد أف ال إلو إال الللو كحده الشريك لو ،ادلشركوف
بو كمن تبعهم إبحساف إ ى يـو اصحألو ك آكسلم كابرؾ على حبيبنا دمحم كعلى  ىاللهم صل
ٰيػُّٰها ٱلَِّذيٰن ءٰاٰمُنو۟ا ٱتػَُّقو۟ا ٱَّللَّٰ ٰحقَّ تُػٰقاتِِوۦ أما بعد. ،الدين  ٰكاٰل ٰٕنُوُتنَّ ِإالَّ ٰكأٰنُتم مُّْسِلُموفٰ  َيٰٓأ
 . (ٕٓٔاية:،سورة اؿ عمراف)

ختليطها و حتويل الشفرة  قد ٕنت كتابة ىذا البحث العلمي ٓنت ادلوضوع:
عهد العصري بيت احلكمة دتفورجو مجبًن )دراسة األدب يف مهارة الكالم مب

البحث أبعد ما يكوف عن  أبف ىذا الباحثة كاعمرتفت ،يف ىذه الدراسة  (اإلجتماعي
ال أنسى أف أشكر األساتذة الذين ساعدكا  قصارل جهدىم. الباحثةالكماؿ ، كحياكؿ 

 . يف إكماؿ ىذا البحث
كىذه الكتابة مل تصل إ ى مثل الصورة بدكف مساعدة األساتيذ الكراـ كالزمبلء 

 األحباء. كلذلك تقدـ الباحثة فوائق االحمرتاـ كخالص الثناء إ ى: 
ة األستاذ الدكتور عبد احلارس مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية حضر  .1

 احلكومية ماالنج. 
فضيلة الدكتورة شافية عميدة كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم  .2

 اإلسبلمٍن احلكومية ماالنج. 
نسانية جامعة فضيلة الدكتور حليمي رئي  قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإل .3

 موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
بقسم اللغة  لدل الباحثة ؼ األكادميكيشر ادل، اليت مرزقى مستمر فضيلة أستاذ .4

العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية 
 ماالنج.

 ؾ، جزايف كتابة ىذا البحث اجلامعي أشريف ذمادلاجستًن ال زكاكلفضيلة أستاذ دمحم  .5
 هللا خًنا أحسن اجلزاء. 
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 أسعدىم هللا يف ،جلميع ادلعلمٌن كبميع األصدقاء ادلوجودين يف ماالنغ كيف بمرب .6
 الدنيا كاآلخرة.

، أشكركم على تقدًن ادلرحلة األك ى إ ى ادلرحلة الثامنةجلميع احملاضرين بدءان من  .7
 .ف مفيدة حليايتف تكو أ أرجواادلعرفة ك 

تكماؿ يف اس تينساعد يتاحلكمة اإلسبلمية الداخلية ال بيت عهدّنتذة انسوا األسأال .8
بيت احلكمة اإلسبلمية  عهدم ةة كرتبرفاالع عةساك ، كخاصة إ ى أستادة البحث
بيت احلكمة  معهدإبجراء البحوث يف  ةية كموظفيها الذين مسحوا للباحثالداخل

 اإلسبلمية الداخلية
الذين قد أعطوين محاسة  ٕٙٔٓ زمبلئي كزميبليت يف قسم اللغة العربية كأدهبا كإ ى .9

 .يف إهناء ىذا البحث
11.  .  بميع األساتيذ كاألستاذات، جزاكم هللا خًنا على بميع العلـو
شكرا جزيبل أقوؿ القرآف بيت ٓنفيظ  كيفعرفات  ثقةيف  خاصةكلكل أصدقائي  .11

 . لكم إهنم بميعا زلميوف من هللا
 

 
 ـ  ٕٕٓٓمايو  ٕٚريرا ّنبلنج، ٓن

 الباحثة
 
 

 دىين كماال اين اي 
 ٖٙٓٔٓٔٙٔرقم القيد: 
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 مستخلص البحث
العصرل ٔنلطها يف مهارة الكبلـ ّنعهد شفرة ك ٓنويل ال. ٕٕٓٓ. ديىن كماال إين إيس

البحث . بيت احلكمة ٕنفورجو بمبًن )دراسة األ دب اإل جتماعي(
كأدهبا، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة  قسم اللغة العربية ،امعياجل

 .االنجّنموالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية 
 .، ادلاجستًنزكاكمدمحم :  شر ادل

 .معهد ،ٔنلط الشفرة ،ٓنويل الشفرة ،اللغة األـ : األساسية الكلمات
 

بلؿ علم اليت تعد جزءنا علمينا بشكل عاـ من خ ٓنويل الشفرة كٔنلط الشفرةتفتح دراسة 
اللغوايت االجتماعية الفرص للباحثٌن لدراسة األعراض اليت ٓندث يف عملية االتصاؿ اليومية يف 

 ادلعهداللغات ابستخداـ اللغة اإلندكنيسية أك اللغة األـ يف بيئة  ٓنويلادلدارس الداخلية اليت ٕنيل إ ى 
 كاللغات ادلادكرية.  الداخلية ، كىي اللغة اجلاكية

يف عملية  ٓنويل الشفرة كٔنلط الشفرة( شرح شكل ٔىو: ) بحثه اللغرض من ىذا
ٓنويل ( لشرح الغرض من ٕ، )احلكمة الداخلية يف ٕنربجو بمرب بيت معهداالتصاؿ اليومية يف 
كمة الداخلية يف ٕنبوروجو بيت احل عهديف عملية االتصاؿ اليومية يف البيئة م الشفرة كٔنلط الشفرة

بيت احلكمة  عهديف عملية االتصاؿ اليومية يف م ويل الشفرة كٔنلط الشفرةٓن( لشرح أثر ٖ، )بمرب
 الداخلية يف ٕنربجو بمرب.

يف تنمية مهارات التحدث  ٓنويل الشفرة كٔنلط الشفرة( أنواع ٔأكضحت النتائج ما يلي: )
( ٕاكية ، )ابللغة العربية ابستخداـ اللغة اإلندكنيسية كاللغات األصلية يف ادلنطقة كىي مادكرا كج

ابللغة اللغة العربية دلوازنة قدرة  كبلـيف تطوير مهارات ال ٓنويل الشفرة كٔنلط الشفرةالغرض من 
ٓنويل الشفرة ( أتثًن ٖادلقيمٌن يف مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية يف ٕنربجو جيمرب ، )

احلكمة اإلسبلمية الداخلية يف تطوير مهارات التحدث ابللغة العربية يف مدرسة بيت  كٔنلط الشفرة
،  ٓنويل الشفرة كٔنلط الشفرةيف بمرب ٕنبوروجو ، ىناؾ أتثًناف إوجابياف كسالباف ، آاثر إوجابية من 

أم أف عملية التعليم كالتعلم تسًن على ضلو جيد كسبلسة ، سيحصل الطبلب كادلعلموف كل يـو 
لط الشفرة ، أم ٔنثًن السليب لتحويل الشفرة ك على مفردات جديدة لزايدة ادلعرفة يف اللغوايت ، كالتأ

 تلف ترتيب استخداـ اللغة العربية اجليد كصحيح كفقا لقواعد كيبا حساف.
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ABSTRACT 

 

Dini Kamala En Es،2020، Code Switching and Code Mixing in the Development 

of Proficiency Speaking Skills at Baitul Hikmah Modern Islamic 

Boarding School Tempurejo Jember. Thesis، Arabic Language and  

Literature Department. Faculty of Humanities. UIN  Malik Ibrahim 

Malang. 

Supervisor : Mohammad Zawawi، M. Pd 

Keywords : Code Mixing، Code Switching، Islamic Boarding School، Mother  

  Tongue 
 

Code switching and code mixing studies which are generally part of 

science by sociolinguistics open opportunities for researchers to study the 

symptoms that occur in the daily communication process in boarding schools that 

tend to switch languages using Indonesian or mother tongue in the boarding 

school environment namely Javanese and Madurese languages.  

The purpose of this study is to: (1) To explain the form of code switching 

and code mixing in the daily communication process in the Baitul Hikmah 

boarding school in Tempurejo Jember، (2) To explain the purpose of code 

switching and code mixing in the daily communication process in the 

environment Baitul Hikmah Islamic Boarding School in Jember Tempurejo، (3) 

To explain the impact of code switching and code mixing in the daily 

communication process in the Baitul Hikmah Islamic Boarding School in Jember. 

The results showed that، (1) Types of code switching and code mixing in 

the development of Arabic speaking skills using Indonesian and native languages 

in the area namely Madura and Javanese، (2) The purpose of switching codes and 

mixing codes in developing language speaking skills Arabic to balance the ability 

of residents in the Baitul Hikmah Islamic Boarding School in Tempurejo Jember، 

(3) The impact of code switching and code mixing in developing Arabic speaking 

skills in the Baitul Hikmah Islamic Boarding School in Jember Tempurejo، there 

are two positive and negative impacts، positive impacts from code switching and 

code mixing ie the teaching and learning process goes well and smoothly، 

students and teachers every day will get new vocabulary to increase knowledge in 

linguistics، and the negative impact of code switching and code mixing ie damage 

to the order of good Arabic language use and true in accordance with the rules of  

language. 
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ABSTRAK 

  

Dini Kamala En Es،2020، Alih Kode dan Campur Kode dalam Pengembangan 

Kemahiran Berbicara Bahasa Arab di Pondok Pesantren Modern 

Baitul Hikmah Tempurejo Jember. Skripsi، Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Dosen Pembingbing : Mohammad Zawawi، M. Pd 

Kata Kunci  : Alih Kode، Bahasa Ibu، Campur Kode، Pondok Pesantren 

 

Kajian alih kode dan campur kode yang secara umum merupakan bagian 

keilmuan oleh sosiolinguistik membuka peluang untuk peneliti untuk mempelajari 

gejala yang terjadi dalam proses berkomunikasi sehari-hari di lingkungan pondok 

pesantren yang cenderung beralih bahasa menggunakan bahasa Indonesia atau 

bahasa ibu di lingkungan pondok pesantren yakni bahasa Jawa dan bahasa 

Madura.   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) Untuk menjelaskan bentuk 

alih kode dan campur kode dalam proses komunikasi sehari-hari dilingkungan 

pondok pesantren Baitul Hikmah tempurejo Jember، (2) Untuk menjelaskan 

tujuan beralih kode dan mencampur kode dalam proses komunikasi sehari-hari 

dilingkungan pondok pesantren Baitul Hikmah tempurejo Jember، (3) Untuk 

menjelaskan dampak dari alih kode dan campur kode dalam proses komunikasi 

sehari-hari dilingkungan pondok pesantren Baitul Hikmah tempurejo Jember.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa، (1) Jenis alih kode dan campur kode 

dalam pengembangan kemahiran berbicara bahasa arab  menggunakan bahasa 

Indonesia dan bahasa ibu di daerah tersebut yakni bahasa Madura dan bahasa 

jawa، (2) Tujuan beralih kode dan mencampur kode dalam pengembangan 

kemahiran berbicara bahasa arab utuk mengimbangi kemampuan para penduduk 

di lingkungan Pondok Pesantren Baitul hikmah Tempurejo Jember، (3) Dampak 

alih kode dan campur kode dalam pengembangan kemahiran berbicara bahasa 

arab di Pondok Pesantren Baitul Hikmah Tempurejo Jember  terdapat dua dampak 

yakni terdapat dampak positif dan dampak negatif، dampak positif dari alih kode 

dan campur kode yakni proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar، 

siswa maupun guru setiap harinya akan mendapatkan kosa kata baru untuk 

menambah pengetahuan dalam ilmu bahasa، sedangkan dampak negatif dari alih 

kode dan campur kode yakni rusaknya tatanan penggunaan bahasa arab yang baik 

dan benar sesuai dengan kaidah ilmu kebahasaan.   
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 الفصل األوىل
 دقدمة ادل

 
 خلفية البحث  .أ 

لغات متعددة كسلتلفة اليت تستخدمها الدائرات ادلعينة كلكل الدائرة  إندكنيسيايف 
 .عادة فيها لغة خاصة، كلكن اإلندكنيسيا فيو لغة مشمرتكة جملتمعو يعين اللغة األندكنيسية

تعددة اجملتمعات ثنائية اللغة أك ماألحداث الشائعة يف استخداـ اللغة من قبل 
ىو  ٓنويل الشفرة. بتحويل الشفرة كٔنليط الشفرة تسمىاللغات ىي األحداث اليت 

 ادلتكلم لغة ـستخدي آخر، على سبيل ادلثاؿ، رمز إ ى كاحد من رمز يةانتقالاإلث احداأل
أحد مظاىر  من الشفرة ٔنليط. يعد يف كبلـ كاحد اجلاكية لغة إ ى اذلبدكياإلندكنيسية 

 أشد غريبا. (ٚٓٔص.  ،ٕٓٔٓ ،)جًن د اللغاتد على اللغة يف رلتمع متعدعتماليت ت
 أما ٔنليط الشفرة. يف كبلمو حدةـ لغة كاستخدأف ي تكلم من متعددة اللغاتادلعلى 

 ،ٕٓٔٓ ،جًن) لغة يدعم خطاابن مع عناصر لغة أخرل كلمحيدث عندما يستخدـ ادلت
 (.ٗٔٔص. 

 تو، مثل خلفيويتعلق ِنصائص يف كبلـ كاحد عند ادلتكلمكجود اإلختبلؼ 
، كادلعىن الديين. عادة ما تكوف ادليزات البارزة ىي أكقات االجتماعية، كمستول التعليم

ات يف اللغة ، التعبًن بب قيود اللغةالفراغ أك ادلواقف غًن الرمسية. كلكن  أف حيدث بس
، على الرغم من أهنا تدعم اـ لغات أخرلك ىناؾ إكراه الستخد، لذللي  ذلا ما يعادذلا

 كظيفة كاحدة فقط. يشتمل خلط الكود أيضنا على التقارب اللغوم.
فيو اختبلط من رلتمع معٌن، كلكن  اليت ال تتضمنية مؤسسة علم وى ادلعهد

ٓنويل ىذا ىو أحد أسباب  اللغة كالعادة كالقافة يف رلتمعها كابلتأكيد فيها اإلختبلفات.
 يف العديد من ادلدارس الداخلية اإلسبلمية يف إندكنيسيا. ليط الشفرةالشفرة كٔن
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ناؾ ٓنويل الشفرة كاختبلطها كجد يف معهد بيت احلكمة َنمبًن، الطبلب ى
تلفة يف إحدل الكبلـ مثل العربية كاألندكنيسية أك عادة خيتلطوف كبلمهم بلغات سل
يف  ٔنليط الشفرة سببة حلدكث أحداثالعوامل ادل ل. أحدالعربية كادلندكرية اك غًن ذلك

تلك يف أف . (سانمرتمالطبلب ) بيت احلكمة اإلسبلمية ىو العامل الثقايف لكل معهد
يتم التأكيد على الطبلب لدراسة ادلعرفة الدينية ُنيث يكوف ىناؾ العديد من  ادلعهد

فة إ ى ادلصطلحات اليت تستخدـ اللغة العربية عند التحدث بلغات غًن رمسية. ابإلضا
ذلك، عند مناقشة أك مناقشة مواضيع معينة، يستخدـ الطبلب أحياانن اللغة اإلصلليزية، 

، احلديثة كونتورمعهد  ديثة زلمية من قبل أحد أكواخ ادلعهد احل ىي تلك ادلعهدألف 
ث عند التفاعل كالتواصل مع الطبلب العاديٌن غالبنا ما يتم إدراج كلمات من اللغة يُن

 اإلندكنيسية أك اإلصلليزية يف التواصل اليومي.العربية. أك 
لتعميق اللغات  لربامج اللغويةابأبحد العاديٌن  اإندكنيسييف  دعاىيوجد لدل ادل

األك ى أعين االختبلفات يف اللغة ك ، لك ابللغة العربية أك اإلصلليزية، سواء كاف ذاألجنبية
اليت اختبلفات كبًنة  فيهالتأكيد ابك بمل ىيكلية  فطبعا لكل اللغةاألـ بٌن الطبلب لغة 

، أمثلة على احلاالت اليت ٓندث الطبلب انية ىيكل اللغة الذم تعلموىتؤثر على ب
 ، حيث أثرتكمة بمرباحلبيت ب سسة داخلية لتنمية اللغة العربيةبشكل خاطئ ىي مؤ 

 بيئة مادكرم ادلتوسطة على إعداد اجلمل العربية اليت تعلموىا. مثاؿ: ىناؾ
B1 : “jek been tak molle kadek” 

B2 : “kamu sih tidak pulang duluan” 

B3 : “ جاْء  أنت ال ترجع أوال( jek)" 

بيت احلكمة  عهدب يف مىذا ما وجعل ثنائية اللغة يف التواصل بٌن الطبل
 . ىناؾ حالة من ثنائية اللغة عندما يتفاعل الطبلب مع أحدىم بسبب عادةاإلسبلمية

، ُنيث  وجيدكف اللغة العربية ح ى اآلف، ىناؾ طبلب العلى سبيل ادلثاؿاستخداـ اللغة. 
بية عبارات بلغات أجنالكلمات أك ال، كىناؾ عند التفاعل يستخدموف اإلندكنيسي

سة بيت احلكمة ، إخل. يف ىذه الظاىرة اللغوية تطبق مدر يستخدموهنا لذكرىا يف التحدث
رل ت، صلليزية كالعربية. يف ىذه احلالةكاإلثبلث لغات بمرتتيب اإلندكنيسية  اإلسبلمية
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، كىي بيت احلكمة اإلسبلمية معهداللغوم الذم حدث يف  حملادثة العربيةا ةفادلؤل
العثور على  استخداـ لغتٌن أك أكثر عن طريق إدراج عنصر لغة كاحد يف لغة أخرل. 

( ٖارة، )( إدراج أشكاؿ العبٕ( إدراج الكلمات، )ٔاخلليط يف عدة أشكاؿ، كىي: )
( إدراج العناصر التكميلية للغات اإلندكنيسية أك اإلقليمية ٗ، ك )إدراج أشكاؿ التعبًن

 بلغات أجنبية.
ٓنويل الشفرة البحث من تلك البياانت السابقة، أخذت الباحثة موضوع 

من  العصرم بيت احلكمة ٕنفورجو بمبًنمعهد يف مهارة الكبلـ ابالعربية يف  ٔنليطهاك 
 .ب اإلجتماعيدراسة األد

 
 أسئلة البحث  .ب 

 :فأسئلة البحث كما يلي، لفية السابقةاخلاستناد من بياف 
حلكمة بيت ا معهديف احملادثة اليومية لطبلب  ٓنويل الشفرةؿ اشكأما  (ٔ

 ؟اإلسبلمية
 معهداليومية لطبلب  ةيف احملادث هأنليطك ٓنويل الشفرة  تغيًنات كجود باسبأما  (ٕ

 ؟بيت احلكمة اإلسبلمية
 عهدبيئة مب لى ظاىرة التواصل اللغوية يفع طهأنليك ٓنويل الشفرة ر أاث كيف (ٖ

 ؟بيت احلكمة
 

 ا  البحثأهد .ج 
 لي:تؼ يف ىذا البحث ماذاىاأليف ىذا البحث، ف تاستناد على ظهور ادلشكبل

بيت احلكمة  معهديف احملادثة اليومية لطبلب  ٓنويل الشفرةؿ اشكأمعرفة  (ٔ
 .اإلسبلمية

 عهديف احملادثة اليومية لطبلب م هأنليطك ٓنويل الشفرة  تامعرفة أسباب تغًن  (ٕ
 .بيت احلكمة اإلسبلمية
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بيت  عهديف بيئة م ويةاللغ التواصل على ظاىرة هأنليطك ٓنويل الشفرة ر معرفة أاث (ٖ
 .احلكمة

 
 فوائد البحث  .د 

ئد النظرية ككذلك الفوائد الفوائد ادلتوقعة من ىذا البحث ىي القدرة على توفًن الفوا
   التالية ذلذا البحث: تطبيقيةالفوائد النظرية كالفوائد ال. لتطبيقيةا

 الفوائد النظرية  (ٔ
 تماع األديب. ابإلضافة إ ى ذلك،أف يساىم ابدلعرفة يف رلاؿ علم االج

ٓنويل ذلذا البحث أيضنا مساعدة الطبلب ادلهتمٌن ّنعرفة ادلزيد حوؿ نظرية 
 ية.يف تطبيق احلياة اليوم هأنليطك الشفرة 

 الفوائد التطبيقية  (ٕ
ٓنويل الشفرة أف يساعد ىذا البحث الطبلب أك القراء اآلخرين يف تعلم 

، كمن ادلتوقع أيضنا أف يتمكن القراء من فرز كاختيار لغتهم اليومية تطبيقهايف  هأنليطك 
يف التواصل.  أف يكوف ىذا البحث أيضنا مرجعنا للباحثٌن اآلخرين الذين سيجركف 

 ف  النظرية كاألشياء ادلختلفة.األُناث بن
 

 حتديد البحث .ه 
يتم استخداـ ٓنديد ادلشكلة لتجنب أم اضلراؼ أك اهنيار يف ادلوضوع ُنيث يتم ٓنقيق 

 أىداؼ البحث. بعض قيود ادلشكلة من ىذا البحث ىي كما يلي:
يغطي نطاؽ الدراسة فقط احلياة اليومية للمدرسة الداخلية اإلسبلمية بيت  .ٔ

 الداخلية كعملية التدري  كالتعلم. ادلعهدوجو جيمرب ، سواء يف بيئة احلكمة ٕنبور 
اللغات ادلستخدمة يف مناقشة البحث ىي اللغات العربية كاإلندكنيسية كاحمللية  .ٕ

 كىي مادكرا كاجلاكية.
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 السابدقة الدراسات .و 
كجد الباحث الدراسات السابقة ادلتعلقة هبذا الباحث حيث شلا يبحث عن 

 كىي : ٔنليط الشفرة، ٓنويل الشفرة ك
. ٓنت ادلوضوع "ٔنليط الشفرة ك ٓنويلها ىف احملادثة الطالبات ٕٙٔٓمفتوحة.  (ٔ

البحث  ّنعهد دارالسبلـ كونتور للبنات اخلام " )دراسة لغوية اإلجتماعية(.
َنامعة موالان مالك  ،قسم اللغة العربية كأدبيها كلية العلـو اإلنسانية ،اجلامعي

احلكومية ماالنج. تضمن ىذا البحث اجلامعي على السؤلٌن  إبراىيم اإلسبلمية
. ما أنواع ٔنليط الشفرة ك ٓنويلها ىف احملادثة الطالبات ّنعهد دارالسبلـ  ٔكىي: 

. ما العوامل ال ى تسبب إ ى كقوع ٔنليط الشفرة ك ٕكونتور للبنات اخلام  
ت اخلام . كنتائج ىذا ٓنويلها ىف احملادثة الطالبات ّنعهد دارالسبلـ كونتور للبنا

زية كاإلندكنيسية كجود عناصر اللغة العربية كاإلصللي يدؿ علىالبحث اجلامعي ىو 
نوع ٔنليط الشفرة الوقعة ىف احملادثة  ،دار السبلـ عهديف ادل ابتايف زلاداثت الط
الكلوسا. كنوع ( ك ٗ( العبارة ٖ( تكرار الكلمات ٕ( الكلمة ٔىو من انحية 
ٓنويل الشفرة اخلارجى. أما واقعة ىو ٓنويل الشفرة الدخلي ك لٓنويل الشفرة ا

دائرة العوامل ال ى تسبب إ ى كقوع ٔنليط الشفرة ىى كجود اللغة أخر ام اللغة ال
انتقاؿ احلاؿ من األحواؿ ألرمسية إ ى احواؿ غًن  ،ادلخاطبىف احملادثة بٌن ادلتكلم ك 

ات ادلفردة ادلطلوبة إلستيبلء الطالبنقصاف ا ،كهبذا تعرؼ قدرة لغة ادلتكلم ،الرمسية
أما العوامل ال ى تسبب إ ى كقوع ٔنليط الشفرة من الناحية متكلم ىف الكبلـ. 

من انحية ادلخاطب كهتدؼ ىذا سبب دلوازنة لغة  ،ادلتعلقة ِنلفية لغة ادلتكلمة
كتغًن ادلوضوع الكبلـ. ك االسباب  ،ادلخاطبة. تغًن احلاؿ ِنضور ألشخص الثالث

كانفعاؿ  ،للحاجة اك لئلستمرارية ،انحية عرض اللغة ىف الكبلـ ىو لتأثًنمن 
كلتوكيد كىو قد يتو ى متكلم من ؿ ا ى ؿ اجملرد  ،معٌن. توسيع ادلسافة اإلجتماعية

أل يقوؿ معىن الواحد بلغتٌن بدال من اف يكرر اجلملة ذاهتا ابللغة  ،توكيد اجلملة
 ذاهتا.
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احملاداثت اليومية يف كلية الشريعة ك ٔنليطها  ٓنويل الشفرة ،ٜٕٔٓ، شكرايةل (ٕ
، جامعة مااتراـ ة يف قسم الباحة العربية للمرتبية. رللة ُنثيكاالقتصاد اإلسبلمي

اإلسبلمية احلكومية. هتدؼ ىذه الدراسة إ ى دراسة مشكلة الشكل كالنوع 
دثة كالغرض كالعوامل اليت تتسبب يف عملية تبديل الشفرة كخلط الشفرة يف احملا

نوع ىذا  اليومية للمحاضرين كالعاملٌن يف كلية الشريعة كاالقتصاد اإلسبلمي.
، كبمع البياانت يف ىذه الدراسة يستخدـ تقنيات البحث ىو ُنث نوعي كصفي

االستماع كٓنليل البياانت ادلختصة ابستخداـ طريقة مكافئة خارج اللغة. ماتراـ. 
لكود ك الكود ادلختلط ادلوجود يف نتائج نتائج ىذه الدراسة ىي شكل تبديل ا

شكل كلمات كعبارات كعبارات. نوع تبديل الكود ادلوجود ىو ٓنويل الكود 
الداخلي )تبديل الكود الداخلي( كنوع مزيج الكود ادلوجود يف شكل كود سلتلط 

ديل الرمز موجود يف شكل: إ ى )داخلي كود اخللط(. يف حٌن أف الغرض من تب
، العركض لغريب، الشرح، التلميح، االقمرتاحات، اقٌنالتأكيد، الضعف، الي

كاإلشعارات. مت العثور على الغرض من الشفرة ادلختلطة يف شكل: االحمرتاـ 
كالتأكيد كالغموض كالدىشة كالتفاصيل كالغضب كالثقافة كادلعلومات كالفضوؿ 
كاحلظر كاالستئناؼ. تتضمن العوامل اليت تسبب تبديل الرمز ما يلي: عك  

ماعة ككجود متحدث اثلث. يف حٌن أف العوامل ادلسببة دلزيج الشفرة ىي: الس
 (.ٕص. ، ٜٕٔٓ، شكرايةلالرغبة يف الشرح كٓنديد التنوع كٓنديد األدكار )

. ٓنت ادلوضوع " ٔنليط الشفرة ىف احملادثة العربية عند ٕٛٔٓ،نور فوزية فتول (ٖ
 راسة علم اللغة اإلجتماعية(.الطلبة ىف ادلعهد مدينة احلديثة ببلمفونج الشرقية )د

قسم اللغة العربية كادبيها َنامعة سوانف كاليجاغا اإلسبلمية  ،البحث العلم
تتناكؿ ىذه الدراسة ظاىرة خلط الكود ك نتائج ىذا البحث  ،احلكومية جوجاكارات

يف زلادثة اللغة العربية لطبلب بوندكؾ ادلدينة احلديثة. ٓندث ىذه الظاىرة ألف 
طبلب يف تبلكة العربية ، ال ديكن فصلهم عن أتثًن اللغات احمللية كال يتم غالبية ال

موازنتهم يف إتقاف لغتٌن ، ُنيث ٓندث االضلرافات غالبنا كٔنتلط ظواىر اللغة مع 
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 الباحثةالرموز. مقمرتانن ابلبياانت ادلختلطة ابلكود اليت مت احلصوؿ عليها ، استخدـ 
اؿ الثبلثة خللط ليل البياانت. أما ابلنسبة لؤلشكنظرية خلط الكود اليت اقمرتحها ٓن

، ّنا يف ذلك اإلدراج كالتناكب كادلعايرة ادلتطابقة. الطريقة الشفرة ادلقمرتحة
ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة االستماع )ادلبلحظة( كالطريقة ادلختصة 

ساسية ىي ها تقنية أ)ادلقابلة(. األكؿ ؛ طريقة االستماع ، يف ىذه الطريقة لدي
، مث كاجو تقنية متقدمة ىي تقنية رلانية كمشمرتكة يف تقنية التنصت، كتقنية أساسية

، كالسجبلت. اثنيان: الطريقة ءة، كتشارؾ تقنية االستماع، كالسجبلتالكفا
ادلختصة )ادلقابلة( ، الطريقة ادلتقنة تطبق بتقنيات الصيد ، كتستخدـ ىذه التقنية  

جيل كأسلوب متقدـ. هتدؼ ىذه الدراسة إ ى كأسلوب أساسي كتقنية التس
التعرؼ على أشكاؿ الكود ادلختلط ادلتضمن يف زلاداثت اللغة العربية لطبلب 

 بوندكؾ ادلدينة ادلنورة كعناصر اللغات احمللية اليت تدخل العربية.
، خلط الرموز كنقل الشفرات يف احلصوؿ على لغات  ٕٙٔٓإيواف إيراكاف ،  (ٗ

البحث إ ى استكشاؼ شكل كىيكل عوامل تبديل الكود  األطفاؿ. يهدؼ ىذا
مصدر بياانت ىذه الدراسة ىو طفل يبلغ من  كخلط الكود يف اكتساب اللغة.

العمر ثبلث سنوات يف عائلة ثنائية اللغة. يتم بمع البياانت من خبلؿ ادلراقبة 
نوعية  كالقراءة بعناية كبشكل متكرر. تقنية ٓنليل البياانت ادلستخدمة ىي كصفية

مع اإلشارة إ ى ادلنحة اللغوية االجتماعية )ىودلز كفيشماف( كاكتساب اللغة 
)كبلرؾ ككبلرؾ(. بناء على الدراسة ، مت التوصل إ ى استنتاجٌن. أكالن ، يشمل 
شكل تبديل الكود كخلط الكود يف اكتساب اللغة اللفظي كالعددم كاجلسيم. 

ربرلية كخلط التعليمات الربرلية يف اثنينا ، يتضمن ىيكل تبديل التعليمات ال
اكتساب اللغة بنية بمل السؤاؿ كبمل البياف. اثلثنا ، تتضمن العوامل اليت تتسبب 
يف تبديل التعليمات الربرلية كخلط التعليمات الربرلية قيود البيئة كادلوضوع 

 (.ٕٜٔ، ص  ٕٙٔٓكالغبلؼ اجلوم كادلفردات. )إيواف ، 
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ه ىناؾ بعض االختبلفات عن البحث الذم من الدراسات السابقة أعبل
 درسو الباحثوف.

من بينها المرتكيز على ٓنويل الشفرة كُنث الشفرة ادلختلطة ، كتركيز 
على بميع طبلب ادلدارس الداخلية اإلسبلمية يف حياهتم اليومية كيف  الباحثة

ة اليت عملية التدري  كالتعلم ، كتشمل اللغة ادلستخدمة اللغات الوطنية كاإلقليمي
 تتأثر ابلعوامل البيئية كاللغة األـ لكل طبلب ادلدارس الداخلية اإلسبلمية.

 
 منهج البحث .ز 

طريقة البحث ىي شيء لو كظيفة تفصيلية يف العثور على ادلعلومات أك البياانت 
من أجل احلصوؿ على حل ذلذه  الباحثةالبلزمة حلل ادلشكبلت ادلختلفة اليت يقـو هبا 

يف  الباحثةيت أنذىا (. ىناؾ العديد من اخلطوات الٜص.  ،ٕٕٓٓ ،اراكافادلشكلة )
، كىي ٓنديد ككصف نوع البحث كمصادر البياانت كتقنيات بمع البياانت ىذا البحث

 كتقنيات التحقق من صحة البياانت كتقنيات ٓنليل البياانت. شرح اخلطوات كما يلي:
 البحث نوعية (ٔ

األنشطة  يصفك  ليجدبحث الالبحث الكيفي ىو  قاؿ إريكسوف، إف
 (.ٚ، ص. ٕٛٔٓيطو ك ستيؤكاف، غحياهتم )أصل إ ى من ٓنرؾأتثًن ابلركاية ك 

، ُنث نوعي يتم تقدًن البياانت يف شكل نصي ىذا البحث ىو ُنث نوعي
 (.ٕص.  ،ٜٜٙٔ ،)زلاجًن كنتائج البياانت ادلقدمة بشكل كصفي

لبحث الوصفي. ، مت تضمٌن ىذا البحث يف فئة اانطبلقا من طبيعتو
البحث الوصفي ىو البحث الذم يتم من خبلؿ فحص شيء ما يهدؼ إ ى 

(. من خبلؿ بمع البياانت كمعاجلة ٗ٘ .، ص ٖٕٓٓكصف دقيق )نذير ، 
  البياانت كٓنليل البياانت كتقدًن البياانت ّنوضوعية.
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 مصادر البياانت (ٕ
ت اليت مت مصادر البياانت ادلشار إليها يف ىذه الدراسة ىي ادلوضوعا

(. ٜٕٔص.  ،ٕٓٔٓ ،سوحرسيمياحلصوؿ عليها إلكماؿ ىذه الدراسة )
 ، مها:يف ىذه الدراسة مصدرين ةالباحث تاستخدم
 البياانت األساسية(أ 

من ادلصدر  ةالباحث تالبياانت اليت بمع كىي البياانت األ ساسية
(. يف ىذه ٖٜص.  ،ٜٚٛٔ ،سومادماألكؿ الذم مت احلصوؿ عليو )

دث حياالتصاؿ الذم  عملية ف مصدر البياانت ادلستخدـ ىوالدراسة كا
 يف بيئة مدرسة بيت احلكمة الداخلية.

 البياانت الثانوية (ب 
ادلصادر  اليت  ةالباحث بمعة اليت مصادر البياانتالبياانت الثانوية ىي 

واثئق )سرايبرات، اليف  مرّكبصادر البياانت ّن يسمىأك  األساسية
 (.ٜٗ، ص. ٕٗٓٓ

يف شكل كتب كمراجع  ياانت الثانوية يف ىذه الدراسةلبمصادر ا
 .ٓنويل الشفرة كٓنلطهاقراءة أخرل تتعلق بنظرية 

 طريقة بمع البياانت (ٖ
أىّم اخلطوة يف عمل البحث، ألف اذلدؼ األكؿ طريقة بمع البياانت ىي 

 (.ٕٕٗ، ص. ٖٕٔٓ، سوجياان)من عمل البحث ىو حيصل البياانت 
  ادلبلحظة كادلقابلة كالتوثيق.األساليب ادلستخدمة ىي 

 ادلبلحظة(أ 
 (.ٕٕٙ، ص  ٜٕٓٓفة )سوجيونو ، ادلبلحظة ىي أساس كل ادلعر 

ي حقائق للعلماء أف يعملوا فقط على أساس البياانت، تلك البياانت ى
استنتاج  عليو من خبلؿ ادلبلحظة. لذلكاحلصوؿ  عن عامل الواقع الذم

جلمع البياانت األكلية البلزمة أف ادلبلحظة ىي تقنية أك طريقة تستخدـ 
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للبحث عن طريق إجراء مبلحظات مباشرة على كائن البحث. تساعد 
على أف يكونوا أكثر مثالية يف رؤية الظواىر  الباحثةادلبلحظة أيضنا 

كتسمح للباحثٌن أف يشعركا بوجهة نظر أخرل يف رؤية ىذه الظواىر. 
ًن مباشر على ُتستخدـ ىذه ادلبلحظة للمبلحظة بشكل مباشر كغ

 الظواىر اللغوية يف التعليم اليومي لطبلب مدرسة بيت احلكمة الداخلية.
على بياانت يف شكل بياانت سردية  ةمن بمع البياانت ، حصل الباحث  

  من ادلبلحظة.
 خطوات الباحث يف تقنية ادلبلحظة ىي كالتايل:

الداخلية للحصوؿ  ادلعهدمباشرة إ ى بيئة  ةيذىب الباحث (ٔ
 البياانت ادلطلوبة. مكاف ككقت الدراسة كما يلي:على 
 ادلكاف( أ

الداخلية اإلسبلمية اليت ستجرم ُنثنا يف ىذه  ادلعهد
ادلناقشة موجودة يف مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية 

منطقة  ٕٖٔعبد الرمحن رقم  احلجالداخلية على 
 ٕنبوروجو ، جيمرب روجنسي.

 الزمن ( ب
 .ٕٕٓٓ يوىن ٗٔ-مايو ٘أجريت الدراسة يف 

 .ةيبلحظ الباحث األمور ادلتعلقة ّنناقشة الباحث (ٕ
 

 ادلقابلة (ب 
ص.  ،ٕٗٓٓ ،مولويغتلك ادلقابلة ىي زلادثة لغرض معٌن )

(. مت إجراء احملادثة من قبل طرفٌن، كمها القائم ابدلقابلة الذم ٙٛٔ
طرح السؤاؿ كادلقابل الذم أعطى اإلجابة على السؤاؿ. يتم إجراء 

، كمها ادلقاببلت ادلنظمة )تتم من خبلؿ األسئلة ادلقاببلت يف شكلٌن
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اليت مت إعدادىا كفقنا للمسائل اليت سيتم فحصها(. يف حٌن أف 
ادلقاببلت غًن ادلنظمة ىي مقاببلت ُْنرل عندما تتطور اإلجاابت 
إ ى ما بعد األسئلة ادلنظمة كلكنها ال تنفصل عن مشاكل البحث 

 ةلبياانت ، حصل الباحثمن بمع ا (.ٕٚص.  ،ٕٙٓٓ ،انسوتيوف)
 على بياانت يف شكل بياانت صوتية من ادلقاببلت.
 اخلطوات اليت أنذىا الباحثوف على النحو التايل:

اإلسبلمية  ادلعهدمقاببلت مع مقدمي الرعاية ك  ةأجرل الباحث (ٔ
 بيت احلكمة.

مقاببلت مع بعض طبلب مدرسة بيت  ةأجرل الباحث (ٕ
 احلكمة اإلسبلمية الداخلية.

 ادلسائل اذلامة ادلتعلقة ّنناقشة الباحث. ةظ الباحثيبلح (ٖ
مت بمع كافة السجبلت اليت مت تصنيفها بعد ذلك حسب  (ٗ

 تصنيف الدراسة.
 

 التوثيق (ج 
، فإف تقنية التوثيق "تبحث عن بياانت حوؿ أريكونتا قاؿ

األشياء أك ادلتغًنات يف شكل مبلحظات كنسخ ككتب كصحف 
أجندات كما إ ى ذلك" كرلبلت كنقوش كدقائق اجتماعات ك 

(. أف يكوف التوثيق أيضنا على شكل ٕٖٔص.  ،ٕٙٓٓ ،أريكونتا)
أف يساعد  ، مع التوثيق الذمصور أك صور فوتوغرافية تتعلق ابلبحث

أف تتخذ  مبلءمة البياانت مع الواقع. على تعديل مدل الباحثة
ادلستندات رلموعة متنوعة من األشكاؿ، بدءنا من النماذج ادلكتوبة 
، أف تكوف يف شكل أشياء  البسيطة إ ى األشكاؿ األكثر اكتماالن
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من بمع البياانت ، حصل الباحثوف على  أخرل كآاثر من ادلاضي.
 .التوثيقةمن  الوثيقةبياانت يف شكل بياانت 

 كاخلطوات ىي كما يلي:
 ة.األنشطة ادلتعلقة ّنناقشة الباحث ةيوثق الباحث (ٔ
 ةادلتعلقة ّنناقشة الباحث الواثئق أك ادللفات ةيطلب الباحث (ٕ

 
 طريقة تصديق البياانت (ٗ

، كاليت عند اختبار صحة البياانت، يستخدـ الباحث تقنية التثليث
غراض التحقق تتحقق من صحة البياانت اليت تستخدـ شيئنا آخر غًن البياانت أل

، كأكثر تقنيات التثليث استخدامنا ىي التحقق من خبلؿ أك كمقارنة للبياانت
 خرل.مصادر أ

التثليث ىو تقنية للتحقق من صحة البياانت تستخدـ شيئنا آخر. خارج 
ص. ،ٕٚٓٓ ،مولويغالبياانت للتحقق من األغراض أك كمقارنة لتلك البياانت )

التحقق من خبلؿ مصادر أخرل.  وأكثر تقنيات التثليث استخدامنا ى(. ٖٖٓ
صادر كاألساليب ادلاستخدـ  الذمىناؾ أربعة أنواع من التثليث كتقنية فحص 

(. يتم التثليث من خبلؿ ٖٖٓص. ،ٕٚٓٓ ،مولويغكاحملققٌن كالنظرايت )
، كادلبلحظات غًن دلباشرة كادلبلحظات غًن ادلباشرةادلقاببلت كادلبلحظات ا

ادلباشرة هتدؼ يف شكل مبلحظات لعدد من السلوكيات كاألحداث اليت يتم 
الثنٌن. ستكوف تقنيات بمع من ادلبلحظات خيط أمحر يربط بٌن امث  ،أخذىا

البياانت ادلستخدمة مكملة يف احلصوؿ على البياانت األكلية كالثانوية. تستخدـ 
ادلبلحظة كادلقاببلت اللتقاط البياانت األكلية ادلتعلقة بظاىرة اللغة يف التواصل 

، يف حٌن يتم استخداـ دراسات لطبلب مدرسة بيت احلكمة الداخليةاليومي 
اط البياانت الثانوية اليت رفعها من كاثئق سلتلفة حوؿ ظاىرة طبلب التوثيق اللتق

 مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية.
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، أم من خبلؿ استخداـ أنواع من التثليث للبياانت نفسهاىناؾ عدة 
، كىناؾ )ٖٖٓص. ،ٕٗٓٓ،مولويغ( ادلصادر كاألساليب كاحملققٌن كالنظرايت

 عدة أنواع ، كىي:
ر )البياانت( يقارف ىذا التثليث كيتحقق من درجة الثقة تثليث ادلصاد(أ 

يف ادلعلومات اليت يتم احلصوؿ عليها من خبلؿ مصادر سلتلفة 
 ابلطرؽ النوعية.

التثليث ٔنترب طريقة التثليث مصداقية البياانت عن طريق التحقق  (ب 
 من البياانت إ ى ادلصدر نفسو بتقنيات سلتلفة.

أك ادلراقبٌن اآلخرين  الباحثةابستخداـ تثليث التحقيق يتم التثليث  (ج 
لغرض التحقق من درجة الثقة يف البياانت. على سبيل ادلثاؿ مقارنة 

 نتائج عمل التحليل مع التحليبلت األخرل.
نظرية التثليث يقـو التثليث على افمرتاض أف بعض احلقائق ال ديكن  (د 

ىذه  ، يفدة أك أكثر كلكن القياـ هبافحص درجة الثقة بنظرية كاح
 احلالة تسمى التفسًن التفسًنم.
ستخدـ أتقنيات التثليث ادلذكورة أعبله، ل من بٌن األنواع األربعة

تقنية تثليث ادلصادر )البياانت( كطرؽ التثليث الختبار صحة  ةاحثالب
 .الباحثةالبياانت ادلتعلقة ّنشكلة البحث اليت درسها 

 طريقة ٓنليل البياانت (٘
احلصوؿ  ةعملية ْنعل من السهل على الباحث تقنية ٓنليل البياانت ىي

على استنتاجات من خبلؿ بمع البياانت بدقة. ٓنليل البياانت كفقنا لبوغداف ىو 
عملية البحث عن البياانت كْنميعها بشكل منهجي من البياانت اليت مت 
احلصوؿ عليها من ادلقاببلت كادلبلحظات ادليدانية كادلواد األخرل ُنيث يفهمها 

 (.ٖٖٗص. ، ٜٕٓٓ، سوجيونو ة كإطبلع اجلمهور على النتائج )بسهول



14 
 

 

كىوبرماف ٓنليل البياانت كفقنا دلايلز  ةالباحث تيف ىذه الدراسة، استخدم
، كتقدًن البياانت كاستخبلص النتائج أك التحقق من من خبلؿ تقليل البياانت

 (.ٙٔص. ، ٕٜٜٔ،  ىومربماف،  ميل البياانت )
 ٔنفيض البياانت(أ 

 ليل البياانت ىو شكل من أشكاؿ ٓنليل البياانت منإف تق
ريق كإعادة ترتيب البياانت عن ط ،خبلؿ متابعة البياانت يف دراسة
من احلصوؿ على  الباحثة، ح ى يتمكن إزالة غًن ضركرية يف الدراسة

 (.ٚٔص. ، ٕٜٜٔ،  ىومربماف، ميل النتيجة ادلرجوة )
 عرض البياانت(ب 

منهجي جملموعة البياانت عرض البياانت ىو كصف كصفي ك 
 . ، ص ٕٔٓٓ، )سامل ةتخبلص النتائج من الباحثهبدؼ تسهيل اس

ٕٖ.) 
 اإلستخبلص(ج 

اخلبلصة ىي ادلرحلة النهائية اليت مت احلصوؿ عليها من سلسلة من مراحل البحث. ىذا 
 (.ٖٕ .، ص ٕٔٓٓاالستنتاج ىو نتيجة صياغة ادلشكلة )سليم ، 
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 الفصل الثاىن 
 ياإلطار النظر 

 يعلم اللغة اإلجتماع .أ 
 يتعريف علم اللغة اإلجتماع .ٔ

 يكلمة اللغوايت االجتماعية ىي مزيج من الكلمات علم االجتماع
ىو دراسة موضوعية كعلمية للناس يف اجملتمع  يكاللغوايت. علم االجتماع

كادلؤسسات كالعمليات االجتماعية ادلوجودة يف اجملتمع. يف حٌن أف علم اللغة 
أك رلاؿ َيخذ اللغة كهدؼ للدراسة. كابلتايل ، فإف علم اللغة  ىو علم اللغة

االجتماعي ىو رلاؿ متعدد التخصصات أك متعدد التخصصات للعلـو يدرس 
اللغات يف اجملتمع. قاؿ أبيل ، علم اللغوايت االجتماعية ينظر إ ى اللغة على أهنا 

كىكذا ، يف نظاـ اجتماعي كنظاـ اتصاؿ كىي جزء من رلتمع كثقافة معينة. 
علم اللغة االجتماعي ، ال يتم النظر إ ى اللغة داخلينا ، كلكن يُنظر إليها كوسيلة 

 للتفاعل أك التواصل يف اجملتمع.
داخل اجملتمع ، مل يعد يُنظر إ ى الشخص على أنو فرد منفصل ، كلكن  
كعضو يف رلموعة اجتماعية. لذلك ، ال يتم مبلحظة اللغة كاالستخداـ بشكل 

، كلكنهما مرتبطاف أبنشطة يف اجملتمع أك يتم رؤيتهما اجتماعينا. ابلنظر  فردم
إ ى اللغة ، تتأثر اللغة كاالستخداـ ابلعوامل اللغوية كغًن اللغوية. تتكوف العوامل 
غًن اللغوية من العوامل االجتماعية كعوامل الظرفية. كاليت تشمل العوامل 

ية كمستول التعليم كالعمر كاجلن  االجتماعية ّنا يف ذلك احلالة االجتماع
كغًنىا. يف حٌن تتكوف العوامل الظرفية من من يتحدث ، كأبم لغة ، كدلن ، 
كأين ، كما ىي ادلشاكل ، كغًنىا. يفحص علم اللغة االجتماعي اللغة من 
خبلؿ مراعاة العبلقة بٌن اللغة كاجملتمع ، كخاصة اجملتمع الناطق ابللغة. لذا من 

م اللغة االجتماعي ينظر يف العبلقة بٌن شيئٌن ، مها علم اللغة من الواضح أف عل
 ، يف كرقتو " ىاككوفحيث اللغة كعلم االجتماع للجوانب االجتماعية. ذكر 
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 Some Issues in Siciolinguistics" يف كتاب بعنواف " Issues in Siciolinguistics 

،  ىافر. ج جورل من قبل ة االجتماعي قدـ ألكؿ مرة" ، أف مصطلح علم اللغ
. ادلصطلح مت نشر ٕٜ٘ٔأستاذ )أستاذ( يف جامعة ىيوسنت ، تكساس يف عاـ 

ىذا يف كقت الحق يف أمريكا من قبل كيلياـ برايت كمت تقدديو يف مؤٕنر اللغوايت 
، مث مت تطويره مرة أخرل يف مؤٕنر دكيل  ٕٜٙٔالدكيل الثامن يف كامربيدج عاـ 

.  ٕٜٙٔصللوس ، كاليفورنيا يف عاـ أكثر رمسية يف لوس أ ، كأصبح شائعنا اليـو
مصطلح علم اللغوايت االجتماعية الذم يركز على دراسة اللغة فيما يتعلق 

أف "مصطلح  ىىم ابجملتمع ، كىناؾ العديد من اخلرباء الذين كضعها ، يقوؿ 
ت علم اللغوايت االجتماعية لبلرتباطات بٌن اللغة كاجملتمعات خاصة اللغواي

كالظواىر االجتماعية". ادلعىن ىو مصطلح علم اللغوايت االجتماعية للربط بٌن 
نفسو أشار إ ى  جكبلدراللغة كاجملتمع ككذلك اللغة كالظواىر يف اجملتمع. ح ى 

أف "علم اللغة االجتماعي ينسق دراستو على التباين النمطي اجتماعيان يف 
ي يؤكد على دراسة االختبلفات يف استخداـ اللغة". أم أف علم اللغة االجتماع

أيضنا ، "علم اللغة  ىودصافأمناط اجملتمع يف استخداـ اللغة. نف  الشيء ذكره 
االجتماعي كدراسة للغة فيما يتعلق ابجملتمع ، يتنبو )عن قصد( إ ى أف علم اللغة 
االجتماعي ىو جزء من دراسة اللغة". كىذا يعين أف علم اللغة االجتماعي  

غة فيما يتعلق ابجملتمع يعين أف علم اللغة االجتماعي جزء من علم كدراسة لل
 اللغة.

تعريف آخر شلاثل ىو رأم برايد ، "علم اللغة االجتماعي لدراسة كل 
جانب من جوانب استخداـ اللغة اليت تتعلق بوظائفها االجتماعية كالثقافية". 

وانب استخداـ النقطة ىي أف علم اللغة االجتماعي ىو دراسة كل جانب من ج
ص.  ،ٜٜٓٔ ،)جكبلدر ف االجتماعية كالوظائف الثقافيةاللغة ادلتعلقة ابلوظائ

أف علم اللغوايت االجتماعية يدرس اللغة يف السياؽ  سويتو. جادؿ (ٕ
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االجتماعي الثقايف ككضع ادلستخدـ. كىكذا استنتاج أف اللغة ليست فقط من 
ستمع ، ألف استخداـ اللغة ىو كجهة نظر ادلتحدث ، كلكن أيضنا من منظور ادل

يف األساس عملية تفاعل لفظي بٌن ادلتحدث كادلستمع. يف عملية التفاعل ، 
ينظر كل من ادلتحدث كادلستمع دائمنا إ ى من يتحدثوف ، كأين ، كم ى ، كما 

 ىي ادلشاكل ، كيف أم مواقف ، كما إ ى ذلك كما أكضح فيشماف.
عية اخلارجية معايًن تتعلق ابستخداـ تنتج ىذه الدراسة اللغوية االجتما

اللغة كاستخدامها يف بميع األنشطة البشرية يف اجملتمع. يف عملو ، يستخدـ 
النظرايت كالتخصصات األخرل ادلتعلقة ابستخداـ اللغة ، على سبيل ادلثاؿ ، 

 علم االجتماع كعلم النف  كاألنثركبولوجيا.
لتعامل مع اللغة أك النظر إليها  من الناحية اللغوية االجتماعية ، ال يتم ا

كلغة ، كما ىو احلاؿ يف اللغوايت اذليكلية / العامة ، بل يُنظر إليها على أهنا 
كسيلة للتفاعل يف اجملتمع البشرم. لذلك ، لن يتم فصل بميع الصيغ ادلتعلقة 
ابللغوايت االجتماعية اليت يقدمها اخلرباء عن مشكلة العبلقة بٌن اللغة مع 

 / جوانب اجملتمع. األنشطة
 ىناؾ أربعة احتماالت تصف العبلقة بٌن اللغة كاجملتمع كىي:

ستؤثر البنية االجتماعية أك ٓندد بنية السلوؾ اللغوم ؛ العمر كالعرؽ (أ 
 كالوضع االجتماعي كاجلن  كغًنىا ،

ستؤثر البنية اللغوية على البنية االجتماعية )على سبيل ادلثاؿ ،  (ب 
 نشتاين( ،كبياف بًن  كىركؼفرضية 

 تؤثر اللغة كاجملتمع على بعضهما البعض ، (ج 
ال توجد عبلقة بٌن االثنٌن ، مثل نظرية تشومسكي االجتماعية.  (د 

كمع ذلك ، فإف ىذا النوع من التحليل ضعيف يف طبيعتو كىناؾ 
 العديد من االنتقادات اليت كجهها اللغويوف أنفسهم.
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ا ، ، تكوف العبلقة بٌن اللغة كالعواذلذا السبب مل غًن اللغوية قوية جدن
كتنتج عن عوامل مثل: اللهجة ، كتنوع اللغات )ادلواقف( ؛ رلموعات ادلتحدثٌن 

 الرمسية كغًن الرمسية كاألفقية ؛ العصابة ، السجبلت كغًنىم.
، فإف الدراسات اللغوية االجتماعية اليت ذلا شخصيات كطرؽ كىكذا

اللغوية ادلنقوشة األخرل ، على للعمل مثل ىذا ٕنيزىا بوضوح عن الدراسات 
سبيل ادلثاؿ ، اللغوايت اذليكلية من قبل نعـو تشومسكي. تؤكد النظرية أك 
الدراسة على أف ادلعرفة اللغوية تركز فقط على ادلعرفة حوؿ اللغة نفسها دكف 
احلاجة إ ى دراسة اللغة يف استخدامها من خبلؿ الرفض الصريح للعبلقة بٌن 

 اللغة كاجملتمع.
إذا نظران إ ى ىذه التعريفات ، استنتاج أف اللغوايت االجتماعية ىي فرع 
من اللغوايت متعدد التخصصات مع علم االجتماع ، مع ىدؼ البحث ىو 

، ص  ٕٓٔٓ،  جًنالعبلقة بٌن اللغة كالعوامل االجتماعية يف رلتمع الكبلـ )
ٗ.) 

 
 يعلم اللغة اإلجتماعمشاكل  .ٕ

عي األكؿ الذم عقد يف جامعة كاليفورنيا ، صاغ ادلؤٕنر اللغوم االجتما
، كجود سبعة أبعاد يف البحث اللغوم  ٜٗٙٔلوس أصللوس ، يف عاـ 

 االجتماعي. األبعاد السبعة اليت ٕنثل مشكلة يف اللغوايت االجتماعية ىي:
 اذلوية االجتماعية للمتكلم(أ 
 اذلوية االجتماعية للمستمع ادلشاركة يف عملية االتصاؿ (ب 
 الجتماعية اليت حيدث فيها حدث الكبلـالبيئة ا (ج 
 التحليل ادلتزامن كادلتزامن لللهجات االجتماعية (د 
أحكاـ اجتماعية سلتلفة من قبل ادلتحدثٌن على سلوؾ أشكاؿ  (ق 

 الكبلـ
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 مستول االختبلؼ كالتنوع اللغوم (ك 
 التطبيق العملي للبحث اللغوم االجتماعي (ز 

خرل ، رؤيتها من السؤاؿ اذلوية االجتماعية للمتحدث ، من بٌن أمور أ
من ىو كمن ىو ادلتحدث ، ككيف ترتبط ابحملاكر. بعد ذلك ،  أف تكوف ىوية 
ادلتحدث أحد أفراد األسرة )األب ، األـ ، األخ ، األخت ، العم ، إخل.( ،  أف 
تكوف صديقنا مقرابن ، رئيسنا أك مرؤكسنا )يف العمل( ، معلم ، طالب ، جار ، 

كابلتايل.  أف تؤثر ىوية ادلتحدث على اختيار الرمز  مسؤكؿ ، شخص مسن ، ك
 يف التحدث.

وجب رؤية اذلوية االجتماعية للمستمع من ادلتحدث. كابلتايل ،  أف 
تكوف ىوية ادلستمع أيضنا يف شكل أفراد األسرة )األب ، األـ ، األخت ، األخ 

اف ، كبار السن ، العم ، إخل.( ، األصدقاء ادلقربوف ، ادلدرسوف ، الطبلب ، اجلًن 
، كما إ ى ذلك. ستؤثر ىوية ادلستمع أك ادلستمع أيضنا على اختيار الشفرة أثناء 

 التحدث.
أف تكوف البيئة االجتماعية اليت يقع فيها حدث الكبلـ على شكل  

غرفة عائلية يف منزؿ أك مسجد أك ملعب كرة قدـ أك قاعة زلاضرات أك مكتبة 
ادلكاف الذم يقع فيو حدث الكبلـ أيضنا على  أك على جانب الطريق.  أف يؤثر

اختيار الرمز كمنط الكبلـ. على سبيل ادلثاؿ ، يف غرفة ادلكتبة ابلطبع وجب أف 
نتحدث بصوت عاؿ ، يف ملعب كرة القدـ ان التحدث بصوت عاؿ ، ح ى يف 
غرفة صاخبة بصوت اآلالت وجب أف نتكلم بصوت عاؿ ، ألنو إذا مل يكن 

 أف يسمع زلاكركان ذلك ابلتأكيد. مرتفعنا ، فبل 
ٓنليل متزامن كمتزامن لللهجات االجتماعية يف شكل أكصاؼ ألمناط 
اللهجات االجتماعية ، سواء تلك اليت تنطبق يف كقت معٌن أك تلك اليت تنطبق 
على فمرتة غًن زلدكدة. يتم استخداـ ىذه اللهجة االجتماعية من قبل ادلتحدثٌن 

 ضاء يف طبقات اجتماعية معينة يف اجملتمع.فيما يتعلق بوضعهم كأع
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أحكاـ اجتماعية سلتلفة من قبل ادلتحدثٌن ألشكاؿ سلوؾ الكبلـ. أم أنو وجب 
أف يكوف لكل متحدث طبقة اجتماعية معينة يف اجملتمع. لذلك ، بناءن على 
طبقتو االجتماعية ، لديو تقييمو اخلاص ، كىو ابلتأكيد نفسو ، أك إذا كاف 

ا عن طبقتو االجتماعية ، حوؿ أشكاؿ سلوؾ  سلتلفنا ، فلن يكوف بعيدنا جدن
 . الكبلـ اليت ٓندث

إف مستول االختبلؼ أك اللغوايت ، أم أنو بسبب عدـ ْنان  أعضاء 
رلتمع الكبلـ ، ككجود كظائف اجتماعية كسياسية سلتلفة للغة ، فضبلن عن درجة  

ذين يطلقوف على كماؿ الشفرة ، ككسائل االتصاؿ ، يصبح األشخاص ال
اللغات شديد التنوع. كل اختبلؼ ، سواء كاف امسو ذلجة أك تنوع أك تنوع ، لو 

 كظيفتو االجتماعية اخلاصة.
البعد النهائي ، كىو التطبيق العملي للبحث اللغوم االجتماعي ، ىو 
موضوع يناقش استخداـ البحث اللغوم االجتماعي للتغلب على ادلشاكل 

. على سبيل ادلثاؿ ، مشكلة تعليم اللغة ، كتوحيد اللغة ، العملية يف اجملتمع
كالمرتبمة ، كالتغلب على الصراع االجتماعي بسبب الصراع اللغوم ، كما إ ى 

 ذلك.
من الناحية ادلثالية ، من ادلناسب أف تناقش احملاداثت اللغوية االجتماعية 

الكتاب األبعاد السبعة للبحث اللغوم االجتماعي. كمع ذلك ، يف ىذا 
التمهيدم األكيل على التوايل ، قضااي التواصل اللغوم ، رلتمع الكبلـ ، 

، تبديل الكود كخلط الكود ، التداخل  ازدكاجاختبلؼ اللغة ، ثنائية اللغة ك 
كالتكامل ، التغيًن ، التحوؿ ، كاحلفاظ على اللغة كادلواقف كاخليارات رمز اللغة ، 

 اجتماعي يف إندكنيسيا.تعليم اللغة ، ينتهي ّنلف لغوم 
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 يعلم اللغة اإلجتماع سهولة االستخدام .ٖ
من ادلؤكد أف لكل رلاؿ من رلاالت العلم استخداماتو يف احلياة العملية. 
كابدلثل مع اللغوايت االجتماعية. االستخدامات اللغوية االجتماعية للحياة 

ا ابلطبع قواعد العملية عديدة ، ألف اللغة كوسيلة للتواصل اللفظي البشرم ذل
معينة. يف استخداـ علم اللغة االجتماعي يوفر ادلعرفة حوؿ كيفية استخداـ 
اللغة. يشرح علم اللغة االجتماعي كيفية استخداـ اللغة يف جوانب أك جوانب 

( أف ما يتم التشكيك ٘ٔ .، ص ٜٚٙٔاجتماعية معينة ، كما صاغ فيشماف )
 ،who speak what language، to whom فيو يف علم اللغة االجتماعي ىو ، "

when، and to what end كصف فوائد أك استخدامات  ". من صياغة فيشماف
 اللغوايت االجتماعية للحياة العملية.

،  استخداـ ادلعرفة اللغوية االجتماعية للتواصل أك التفاعل. سيوفر أكال 
اللغة أك تنوع  علم اللغة االجتماعي إرشادات لنا يف التواصل من خبلؿ إظهار

اللغة أك منط اللغة الذم وجب أف نستخدمو إذا ٓندثنا إ ى أشخاص معينٌن. إذا  
كنا أطفاالن يف عائلة ، ابلطبع وجب علينا استخداـ رلموعة متنوعة / منط سلتلف 
إذا كاف ادلتحدث ىو األب أك األـ أك األخ أك األخت. إذا كنا طبلابن ، فبالطبع 

عنا أك أمناطنا سلتلفة من اللغة للمعلم أك لزمبلئو أك لزمبلئو علينا أف نستخدـ أنوا
من طبلب الصف العايل. سيوضح علم اللغة االجتماعي أيضنا كيف وجب أف 
نتحدث عندما نكوف يف مسجد ، أك مكتبة ، أك حديقة ، أك سوؽ ، أك أيضنا 

 يف ملعب لكرة القدـ.
جتماعية أيضنا دكرنا  يف تدري  اللغة يف ادلدارس ، تلعب اللغوايت اال

كبًننا. دعوان نرل. ستنتج دراسات اللغة الداخلية ، كما نوقش أعبله ، تفسًنات 
لغة كصفية بشكل موضوعي ، يف شكل كتاب قواعد. إذا أجريت الدراسة 
الداخلية بشكل كصفي ، فسوؼ ينتج قواعد ضلوية كصفية. إذا مت إجراء الدراسة 

 أيضنا كتاابن ضلواين معياراين على أم حاؿ.يف معيار معيارم ، فإهنا ستنشئ 
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نشأت مشاكل سياسية يف دكؿ متعددة اللغات مثل إندكنيسيا كماليزاي 
كسنغافورة كاذلند كالفلبٌن فيما يتعلق ابختيار اللغة لغرض تنفيذ إدارة الدكلة 

 كتعزيز األمة.
 

 ثنائية اللغة  .ب 
اإلندكنيسية يسمى أيضنا ثنائي مصطلح ثنائية اللغة )اإلصلليزية: ثنائية اللغة( يف 

اللغة. من ادلصطلح حرفيا  أف نفهم ما ىو ادلقصود بلغتٌن ، أم فيما يتعلق ابستخداـ 
لغتٌن أك رمزم لغتٌن. يف اللغوايت االجتماعية بشكل عاـ ، يتم تفسًن ثنائية اللغة على 

 ،فىسماف) مع اآلخرين ابلتناكبأهنا استخداـ لغتٌن من قبل ادلتحدث يف التفاعل 
. ح ى تتمكن من استخداـ لغتٌن ، وجب على ادلرء ابلتأكيد إتقاف ( ٖٚص.  ،ٜ٘ٚٔ

أخرل ( ، كالثانية ىي لغة ٔب اللغتٌن. أكالن ، لغتهم األـ أك لغتهم األك ى )اختصار 
(. ُيطلق على األشخاص الذين استخداـ كلتا اللغتٌن ٕب  تصبح اللغة الثانية )اختصار

لغة )تتم مناقشتو أيضنا يف اإلندكنيسية( بينما تسمى القدرة على أشخاصنا ثنائيي ال
استخداـ لغتٌن ثنائية اللغة )يشار إليها أيضنا ابإلندكنيسية ابسم الشخصية(. ابإلضافة 
إ ى مصطلح ثنائية اللغة مع بميع تفسًناهتا ، ىناؾ أيضنا مصطلح تعدد اللغات )يف 

احلالة اليت يتم فيها استخداـ أكثر من لغتٌن من اإلندكنيسية يسمى أيضنا التنوع( ، كىو 
قبل شخص كاحد يف التفاعل مع اآلخرين ابلتناكب. يف ىذا الكتاب ، لن تتم مناقشة 

 تعدد اللغات على كجو التحديد ، ألف النموذج ىو نفسو ثنائي اللغة. .
ثنائية  ( عنٕٜٜٔوجب ٕنييز ثنائية اللغة أك ثنائية اللغة كفقنا لسوبياكتو انابف )

اللغة. ثنائية اللغة ىي عادة أك سلوؾ الستخداـ لغتٌن يف رلتمع الكبلـ ، يف حٌن أف 
ثنائية اللغة ىي قدرة الشخص على فهم لغتٌن. ٓندث ثنائية اللغة يف األشخاص ثنائيي 
اللغة أك ح ى متعدد اللغات ، أم األشخاص الذين يستخدموف لغتٌن أك أكثر يف 

تمع. يف حٌن أف ثنائية اللغة تشًن أكثر إ ى األفراد ، كىي قدرة التواصل بٌن أعضاء اجمل
ادلرء على استخداـ لغتٌن سلتلفتٌن. يف ادلمارسة العملية ، ال يزاؿ لدل قادة اللغة 
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أف ثنائية اللغة  ىرة ثنائية اللغة. قاؿ بلومفيلدكجهات نظر كآراء سلتلفة حوؿ ىذه الظا
 ،ٕٔٓٓ ،)راىاردل جة إتقاف ادلتحدثٌن األصليٌنىي ظاىرة إتقاف لغة اثنية بنف  در 

إف مستول إتقاف  ماجنارا الذم قاؿٜٙٚٔ. مت التعبًن عن رأم آخر من قبل (ٕٔص. 
اللغة الثانية ال وجب أف يكوف ىو نفسو إتقاف اللغة األك ى. إف ثنائية اللغة ليست سول 

ندكنيسي كفقنا لوجهة نظر (. كىذا يعين أنو يف سياؽ اجملتمع اإلٕب مقدمة للغة اثنية )
بلومفيلد ، وجب أف يكوف إتقاف اللغة اإلندكنيسية كلغة اثنية ىو نف  قدرة اللغة األك ى 
اليت ىي اللغة العامية أك القبلية بينما يف الرأم الثاين ، ال وجب أف تكوف مهارات اللغة 

 اإلندكنيسي. اإلندكنيسية ىي نفسها إتقاف اللغة اإلقليمية كاللغة األك ى اجملتمع
ىو أحد العوامل اليت جعلتو حيافظ على كراىية التواصل.  ثنإية اللغةإف ظهور 

على سبيل ادلثاؿ ، اجملتمع اجلاكم عندما يواجو الطالب زلاكرين مثل زلاضر ، وجب أف 
تظهر الرموز ادلختلطة شليزة بكلمة طويلة. يف اجلاكية ىناؾ تسلسبلت لغوية مثل 

جاف ، كاليت تستخدـ كشكل من أشكاؿ احمرتاـ األشخاص من السامبٌن كالباصلين
درجات أعلى. لذا فإف ظهور رمز سلتلط يتم ٕنييزه على ادلدل الطويل كشكل من 
أشكاؿ احمرتاـ أك احمرتاـ احملاكر من أجل احلفاظ على اجملاملة. ال ديكن للطالب أف يقوؿ  

هموف بشكل طبيعي ما لبلتصاؿ ّنحاضره. من ادلؤكد أف الطبلب سيف( kowe)كلمة 
وجب أف تقولو اللغة ككيف وجب تغيًنىا للتواصل مع األشخاص الذين يعتقدكف أهنم 

 أكثر احمرتامنا.
 

 حتويل الشفرة   .ج 
 تعرؼ ٓنويل الشفرة .ٔ

ىو حدث ٓنويل رمز إ ى آخر ، لذلك إذا كاف ادلتحدث  ٓنويل الشفرة
)على ادلثاؿ  ب الرمز ( ، مث ينتقل إ ىمدكريةأكالن ) ادلثاؿ ،  ايستخدـ الرمز 

( ، يتم استدعاء حدث االنتقاؿ الستخداـ ىذه اللغة الكود )تبديل اجلوية
، أم نقل االستخداـ من  ٓنويل الشفرة(. ٛٙص.  ،ٖٜٛٔ، سويةكالكود( )
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(. ٔٚص. ، ٜٜٚٔ، اكىويتوفلغة أك ذلجة إ ى لغة أخرل أك ذلجة أخرل )
انتقاؿ استخداـ اللغة الذم حيدث  ىو أحد أعراض ٓنويل الشفرةكابلتايل ، فإف 

، اسليندا ك لينبسبب ادلوقف كحيدث بٌن اللغات كبٌن اللغات يف لغة كاحدة )
 (.٘ٛص. ،ٕٚٓٓ

ىو انتقاؿ من رمز إ ى رمز  ٓنويل الشفرة، فإف  سجوتوفك  مًنسكفقنا لػ 
،  ادلدكرملغة آخر. إذا استخدـ شخص ما أكالن رمز لغة ، على سبيل ادلثاؿ ، 

، على سبيل ادلثاؿ اإلندكنيسية ، فإف ىذا االنتقاؿ يسمى  بانتقل إ ى اللغة مث 
أحد جوانب االعتماد على اللغة يف رلتمع متعدد  ٓنويل الشفرةتبديل الرمز. يعد 

اللغات ، يكاد يكوف من ادلستحيل على ادلتحدث استخداـ اللغة ُنتة دكف أدىن 
(. من كصف ٕ٘ص.، ٕٗٔٓ ،كيتواستخداـ للغة أك عناصر لغوية أخرل )
ىو عملية تبديل لغة إ ى  ٓنويل الشفرةتبديل الرمز ادلتشابو نسبينا ،  االستنتاج أف 
 أخرل بسبب أشياء معينة كفقنا للحالة احلالية.

 ٓنويل الشفرةالعوامل اليت تسبب يف  .ٕ
ىناؾ العديد من اآلراء حوؿ العوامل اليت تسبب التعليمات الربرلية. 

، أم من  أغوستيناك  جًنيف  فيسمافوب الربرلية كفقنا بب حدكث العيس
يتحدث ، كأبم لغة ، كدلن ، كم ى كألم غرض. بشكل عاـ ، أسباب تبديل 

( ٖ( ادلتحدثوف أك شركاء الكبلـ ، )ٕ( ادلتحدثوف كادلتحدثوف ، )ٔالكود ىي )
ًن ( التغيًنات من الرمسية إ ى غٗالتغيًنات يف ادلوقف مع كجود شخص اثلث ، )

 ، ٕٗٓٓ ،)جًن ( التغيًنات يف موضوع احملادثة. كما ذكر ابلتحديد٘الرمسية ، )
 :(ٛٓٔص. 
 ادلتحدثوف.أ 

 حويلسلوؾ أك موقف ادلتحدث ، الذم يقـو عن قصد بت
الشفرة ضد شريك الكبلـ لغرض معٌن. على سبيل ادلثاؿ تغيًن 
الوضع من رمسي إ ى غًن رمسي أك العك . مث ىناؾ أيضنا متحدثوف 
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يتوقعوف شيئنا من شركاء الكبلـ أك بعبارة أخرل يتوقعوف فوائد أك 
ىو شخص  )أ(فوائد من احملادثة اليت لديهم. على سبيل ادلثاؿ ، 

 رط يف احملادثة. يف البداية ٓندثجاكم. ب ىو مادكرم. كبلمها منخ
ابستخداـ  )ب(ابللغة اإلندكنيسية كمدخل. مث استجاب  )أ(

التعبًن عن جوىر احملادثة ،  )أ(لكن عندما أراد اإلندكنيسية أيضنا ، ك 
قاـ بعد ذلك بتبديل اللغات. كىي من اإلندكنيسية إ ى اجلاكية. عند 

. مث )ب(التبديل إ ى استخداـ اللغة اجلاكية كىي اللغة األصلية لػ 
 يستجيب أيضنا. )ب(

 حديث صغًن ابستخداـ اللغة لذلك تكمن ادليزة ىنا.
احملادثة تسًن  كشعر أف )ب( رده من قبل اإلندكنيسية. مث بعد
عمدا إ ى لغة البااتؾ. ىذا ألف الشخص أ  )أ( بسبلسة ، مث ٓنوؿ

مق مع الشخص ب. ابإلضافة إ ى ذلك،  يريد ابلفعل بدء مناقشة أع
، ألنو يسهل على احملاكر ب إيصاؿ جوىر احملادثة بشكل جيد

ويل ٓنفهمها بسهولة. ىذا ىو احلدث الذم يتسبب يف حدكث 
 .الشفرة

 عارضي الكبلـّن.ب 
يل الشفرة. و الكبلـ أك احملاكركف يف أحداث ٓنأف يتسبب شركاء  

على سبيل ادلثاؿ ألف ادلتحدث يريد موازنة ادلهارات اللغوية خلصمو 
ادلعلم. يف ىذه احلالة ، تفتقر القدرة اللغوية للشخص اآلخر عادةن أك 

تحدث. إذا كاف احملاكر تفتقر إ ى حد ما ألهنا قد ال تكوف لغة ادل
 حويلالذم تكوف خلفية لغتو ىي نفسها ادلتكلم عادة ما يقـو بت

الشفرة يف شكل متغًن )إقليمي كاجتماعي( أك تنوع أك منط أك 
تسجيل. مث إذا كاف لدل احملاكر خلفية لغة سلتلفة ، فإنو دييل إ ى أف 

راين اندلة يكوف رمز التبديل يف شكل نقل اللغة. على سبيل ادلثاؿ ، 
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يف مطعم. مث حصل على ضيف أجنيب من الياابف. أراد الضيف 
 شلارسة اإلندكنيسية اليت تعلمها.

كلكن عندما سأؿ ، البداية سارت احملادثة بشكل جيد يف
، مل يتمكن من الفهم ألف راين ال يزاؿ وجيب الضيف عن التكلفة

ًن اللغة عن ، قاـ راين بتغي ابإلندكنيسية. عند رؤية الضيف ادلرتبك
، من اإلندكنيسية إ ى الياابنية ح ى فهم الضيف ما كاف يقولو عمد

،  القوؿ أف حدث انتقاؿ اللغة حدث أك ادلثاؿ أعبلهراين. من 
، يؤثر احملاكر ىي اإلندكنيسية كالياابنية. لذلكيسمى تبديل الرمز. ك 

 أيضنا بشكل كبًن على حدث تبديل الرمز.
 حضور متحدث اثلث.ج 

كجود شخص اثلث أك شخص آخر لي  لديو نف   أف يؤدم 
اخللفية اللغوية للغة اليت يتحدث هبا ادلتحدث كاحملاكر إ ى حدث 
تبديل التعليمات الربرلية. لتحييد ادلوقف كاحمرتاـ كجود شريك 
الكبلـ الثالث ، عادة ما يقـو ادلتحدثوف كشركاء الكبلـ بتبديل 

ة سلتلفة. على سبيل ادلثاؿ الرموز ، خاصة إذا كانت خلفياهتم اللغوي
، تونو كتيين شقيقاف. كبلمها مادكريز. لذلك ، عند التحدث ، 

 يستخدموف اللغة ادلستخدمة يومينا ، كىي مادكرا.
، صديق تيين ،  اكفيككانت احملادثة آمنة كسلسة. فجأة جاء 

ما يقولونو. مث فهمت تيين ىذا  اكفيكجاكم. للحظة مل يفهم 
، كىي اإلندكنيسية.  اكفيكإ ى لغة  أف تفهمها كٓنولت على الفور 

مث أخربين عما ٓندث مع تونو ابإلندكنيسية. ىذا ما يسمى حدث 
. لذا ، فإف كجود شخص اثلث ىو عامل يؤثر على ويل الشفرةٓن

 ويل الشفرة.حدث ٓن
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 التغيًن يف ادلوقف احلديث.د 
. على ويل الشفرةأف تؤدم التغيًنات يف كضع التحدث إ ى ٓن 
بيل ادلثاؿ ، كما ىو احلاؿ قبل بدء احملاضرة ، فإف الوضع لي  س

رمسينا ، كلكن ّنجرد أف تبدأ احملاضرة ، شلا يعين أف ادلوقف يصبح 
رمسينا ، حيدث تغيًن يف التعليمات الربرلية. مت استخدامو اإلندكنيسي 

 ادلريح مث تغًن إ ى اإلندكنيسي الرمسي.
 موضوع ادلناقشة.ق 

التعليمات  ٓنويلمل ادلهيمن يف ٓنديد حدكث ادلوضوع ىو العا
الربرلية. عادة ما يتم التعبًن عن ادلواضيع الرمسية يف رلموعة متنوعة 
من ادلصطلحات ، مع أسلوب زلايد كخطًن كادلواضيع غًن الرمسية 
يتم تقدديها بلغة غًن قياسية ، كأسلوب عاطفي صغًن ، كتعسفي 

 ٕنامنا.
 
 ٓنويل الشفرةنوع  .ٖ

يف ىذه الدراسة إ ى ثبلث فئات. تنقسم  ويل الشفرةم أنواع ٓنمت تقسي
بناءن على طبيعتها ، إ ى قسمٌن ، كمها التبديل  ويل الشفرةالفئة األك ى ، نوع ٓن

بناءن على  ويل الشفرةالدائم للكود كالتبديل ادلؤقت للكود. الفئة الثانية ، نوع ٓن
كتبديل الشفرة اخلارجية. الفئة  الداخلية ويل الشفرةاللغة ادلستخدمة ، كىي ٓن

التعليمات الربرلية بناءن على ادلوضوعات كادلواقف ادلتغًنة ،  ويلالثالثة ، أنواع ٓن
ويل ىي التبديل اجملاز للكود كٓنويل التعليمات الربرلية الظرفية. ينقسم نوع ٓن

 ويلحالت ك لشفرةالدائم ل حويلبناءن على طبيعتو إ ى قسمٌن ، كمها الت الشفرة
 :(ٕ٘ص.  ،ٕٓٔٓ ،)كوصلاان كما يلي  لشفرةادلؤقت ل
الذم يقاؿ أنو حيدث ألف انتقاؿ اللغة حيدث  لشفرةالدائم ل حويلالت. أ

 بشكل دائم ، على الرغم من أف ذلك لي  سهبلن يف الواقع.
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، أم تغيًن رمز اللغة الذم يستخدمو  لشفرةادلؤقت ل حويلالت. ب
 مؤقتة.ادلتحدث الذم يستمر لفمرتة قصًنة أك 

نوعٌن من ٓنويل الشفرة إ ى  صويتواستنادنا إ ى اللغة ادلستخدمة ، دييز 
 نوعٌن ، كمها ٓنويل الشفرة الداخلية ك ٓنويل الشفرة الشديد على النحو التايل

 :(ٗٔٔص.  ،ٕٗٓٓ ،)جًن ك أغوستينا
ٓنويل الشفرة الداخلي ىو تغيًن أك استخداـ للغة حيدث ابللغات . أ

طنية كاحدة أك تغيًنات ابللهجة يف لغة إقليمية اإلقليمية بلغة ك 
كاحدة ، أك تغيًنات بلغات سلتلفة بلغاهتم اخلاصة ، مثل من 

 اإلندكنيسية إ ى اجلاكية ، أك العك 
ٓنويل الشفرة القصول أثناء ٓنويل الشفرة اخلارجية ىو انتقاؿ . ب

استخداـ اللغة الذم حيدث بٌن اللغة األـ )اللغة ادلستخدمة يف 
ياة اليومية أك اللغة األصلية للبلد( مع لغة أجنبية ، خاصة احل

لؤلشخاص الذين يتقنوف اللغات األجنبية. يعتمد تشفًن الرمز على 
احلالة كالظركؼ ادلناسبة الستخداـ ىذه اللغات. على سبيل ادلثاؿ ، 
اإلندكنيسية إ ى الياابنية أك العك  ، اجلاكية إ ى اإلصلليزية أك 

 العك .
نوع تبديل التعليمات الربرلية على ادلوضوعات كادلواقف ادلتغًنة يعتمد 

 كىي التبديل اجملاز للكود كٓنويل التعليمات الربرلية الظرفية ، على النحو التايل:
الذم حيدث إذا كاف ٓنويل الشفرة اجملازم ، كىي ٓنويل الشفرة . أ

صديقاف  )ب(ك  )أ(ىناؾ تغيًن يف ادلوضوع على سبيل ادلثاؿ ، 
امعياف. يف البداية ، استخدموا رلموعة متنوعة من اإلندكنيسيٌن ج

الرمسيٌن يف ادلناقشة يف احملاضرات ، كبعد انتهاء ادلناقشة ، قاموا بعد 
ذلك بتغيًن موضوع زلاداثت الصعود ألهنم صادفوا أهنم كانوا على 
متنها. يؤثر استبداؿ ىذه ادلوضوعات أيضنا على التحوؿ اللغوم 
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)ب( ك  )أ(وف بو ابستخداـ اللغات احمللية. حيدث أف الذم يقوم
يعيشوف يف نف  ادلنطقة كديكنهم التواصل ابستخداـ اللغة احمللية. يف 
ىذا ادلثاؿ ، يتغًن ادلوضوع من شؤكف احملاضرات إ ى مشكلة الصعود 

 اجملازية.ٓنويل الشفرة إ ى الطائرة ُنيث تتضمن 
الذم حيدث بناءن على موقف رة ٓنويل الشفالظرفية ىو ٓنويل الشفرة . ب

يدرؾ فيو ادلتحدثوف أهنم يتحدثوف لغة معينة يف موقف كاحد كلغة 
أخرل يف موقف آخر. يف ىذا التبديل رمز مل يكن ىناؾ تغيًن يف 
ادلوضوع. يتزامن ىذا التغيًن دائمنا مع التغيًن من موقف خارجي 

قف خارجية )على سبيل ادلثاؿ التحدث إ ى أفراد العائلة( إ ى موا
أخرل )على سبيل ادلثاؿ التحدث مع اجلًناف(. على سبيل ادلثاؿ ، 
تنصح األـ ادلستاءة من طفلها بنربة غاضبة ، فهي تستخدـ لغة  أف 
يفهمها طفلها. مث جاء جار كسأؿ عما حدث. مل تغًن األـ ادلوضوع 
، لكنها غًنت فقط نغمة كنربة صوهتا اليت كانت يف البداية منزعجة 

ضبة ٓنولت إ ى ىدكء كبدأت يف تفسًن سبب غضبها على كغا
 طفلها.

 
 ختليط الشفرة   .د 

خلط الكود ىو حالة لغات أخرل عندما ديزج الناس لغتٌن )أك أكثر( أك 
اختبلفات يف فعل لغوم )فعل الكبلـ أك اخلطاب( بدكف شيء يف حالة اللغة يتطلب 

، إذا حدث اخلطاب مزوجنا  ندرتبل(. كفقنا لػ ٕٖص.، ٜٗٛٔ، انابابفخلط تلك اللغة )
أك رلموعة من االختبلفات ادلختلفة داخل نف  الفقرة ، فإف احلدث يسمى الكود 

ادلختلط ، يتم استخداـ لغتٌن أك رامحن (. كفقنا لرمز ٙٚص.، ٖٜٛٔ، سويتاادلختلط )
، اكلفياىنأكثر من خبلؿ دمج عنصر لغة كاحد يف لغة أخرل لتوسيع منط اللغة )

(. يف لغات أخرل ، الكود ادلختلط ىو استخداـ كحدات اللغة من ٙٚ.ص، ٕٗٔٓ
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(. من بعض ٜٛص.، ٕ٘ٔٓ، سومسيتالغة إ ى أخرل لتوسيع منط اللغة أك تنوع اللغة )
اآلراء أعبله  استنتاج أف خلط الكود ىو استخداـ لغتٌن أك أكثر يف شكل شظااي 

(piecesلتوسيع رلموعة متنوعة من اللغات أك منط ا ).للغة يف زلادثة 
 

 مهارة الكالم  .ه 
 تعريف مهارة الكالم  .ٔ

ىي القدرة على ( speaking skill) مهارة الكبلـاك مهارات التحدث 
التعبًن عن األصوات أك الكلمات ادلنطوقة للتعبًن عن األفكار يف شكل أفكار 
أك آراء أك رغبات أك مشاعر للشريك ادلتحدث. ّنعىن أكسع ، فإف التحدث ىو 

من العبلمات اليت  مساعها كرؤيتها كاليت تستخدـ عددنا من عضبلت جسم  نظاـ
. (ٖ٘ٔص.  ،ٖٕٓٓ ،)أجف اإلنساف لنقل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم

مهارات التحدث ىي أىم ادلهارات يف اللغة. ألف التحدث جزء من ادلهارات 
سينا جدنا يف تعلم اليت تعلمها ادلعلموف ، لذلك تعترب مهارات التحدث جزءنا أسا

لغة أجنبية. يف حٌن أف مهارة كبلـ تتحدث ابستمرار دكف توقف دكف تكرار 
 .(ٛٛص.  ،ٕٓٔٓ)كىاب ك نئمة.  نف  ادلفردات ابستخداـ الكشف الصويت

مهارات التحدث ىي نوع كاحد من ادلهارات اللغوية اليت وجب ٓنقيقها 
بية. التحدث ىو الوسيلة الرئيسية يف تدري  اللغات احلديثة ّنا يف ذلك اللغة العر 

لتعزيز التفاىم ادلتبادؿ ، كالتواصل ادلتبادؿ ، كاستخداـ اللغة كوسيلة ذلا. تعترب 
مهارات التحدث مهارة مهمة للغاية يف تعلم اللغات األجنبية ، ألف التحدث 
ىو تطبيق يف لغة كىو اذلدؼ األكيل لشخص يتعلم لغة. كمع ذلك ، ما وجب 

تعلم التحدث من أجل احلصوؿ على أقصى النتائج ىو قدرة ادلعلم  مراعاتو يف
 كالطرؽ ادلستخدمة ، ألف ىذين العاملٌن يسيطراف على التعلم الناجح للتحدث.
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 مهارة الكالم اسرتاتيجيات التعلم .ٕ
يف سياؽ تعلم اللغة العربية ، تتضمن مهارة القلم ادلهارات األساسية اليت 

ىي أحد األىداؼ النهائية لتعلم اللغة األجنبية. قالت وجب أف يتقنها الطبلب ك 
عامنا ، كاف من بٌن العوامل  ٕٕفاليت من فتحي علي يون  أنو منذ أكثر من 

اليت حفزت الطبلب على تعلم اللغات األجنبية القدرة على التواصل مع 
 ادلتحدثٌن ابللغة اليت يتعلموهنا ، ّنا يف ذلك التواصل الشفهي.

رأم فاليت ، قاؿ زلمود كامل النقعة إف إحلاحية مهارات ٕناشيان مع 
التحدث يف سياؽ تعلم اللغة األجنبية تظهر يف اجلوانب الشفوية للغة نفسها. 
اجلانب الناطق ىو اجلانب الرئيسي يف منهج تعلم اللغة األجنبية. يف الواقع ، 

ذلدؼ يعترب معظم شلارسي تعلم اللغات األجنبية أف مهارات التحدث ىي ا
الرئيسي لربانمج تعلم اللغة األجنبية. إذا نويل اىتمامنا كثيقنا ، فإف رأم فاليت 
كالنقة ىو يف الواقع عقبلين للغاية ، ألنو يف حياتنا اليومية عندما نقوؿ أف 
شخصنا ما يتقن اللغة اإلصلليزية ، على سبيل ادلثاؿ ، ما يتم اكتشافو يف أذىاننا 

تحدث ابللغة اإلصلليزية. إف تعلم اللغة العربية يف ىو أف الشخص قادر على ال
ادلؤسسات التعليمية اليت مت تطبيقها يف أنواع سلتلفة من الوحدات التعليمية سواء 
من ادلستول االبتدائي إ ى ادلستول الثالث ، يف أنشطتها يسمح للطبلب إبتقاف 

مل كمستقبل فحسب عنصر احملارة كظيفيان كنسبيان. كذلك ألف اللغة العربية ال تع
، بل تعمل أيضنا كمنتج أك معرب. ابإلضافة إ ى ذلك ، فإف إتقاف مهارات اللغة 
العربية ىو أيضنا رأس ماؿ فكرم لكل معلم عريب يف تطوير مواد التدري  العربية 
كطرؽ التعلم بفعالية ككفاءة.  متابعة أحد أحدث مناذج تعلم اللغة العربية من 

أف ىذا النموذج يتأثر بتدفق السلوكية اليت تدعو إ ى أمهية خبلؿ هنج ٕنًن. يبدك 
التعود على اللغة من خبلؿ التكرار كالتدريب اللغوم ، ككذلك من خبلؿ 

(. تعزز كجهات النظر أعبله أف جوانب Madkhal alittisāliادلناىج التواصلية )
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ا من الصلة ، ككذ لك يف التعلم من التحدث بلغة أجنبية ذلا مستول عاٍؿ جدن
 تعلم اللغة العربية.

يف احلياة اليومية لطبلب مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية ، قاـ 
ساتذة فيما يتعلق بفهم الطبلب بتطبيق العديد من النظرايت اليت علمتها األ

 لم.كمهارة ال
 مهارة الكالم جوهر التعلم .ٖ

ب إف ظاىرة تعلم اللغة العربية ال تزاؿ يف الواقع معضلة للشع
اإلندكنيسي. تبٌن أف الطرؽ ادلختلفة لتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية اليت ٕنت 
ْنربتها مل يتمكن أحد من التواصل بنشاط. ستوفر التغيًنات اليت تطرأ على 
التغيًنات يف ادلناىج الدراسية اليت يتم ادلطالبة هبا يف كثًن من األحياف منوذجنا 

ا يف التعلم كال ديكن أف ت ستنًن بعد ألهنا ال تصاحبها ٓنسينات يف جوانب جديدن
أخرل مثل ٓنسٌن جودة ادلعلمٌن كتوفًن ما يكفي من سارة كالبنية التحتية.  
تعريف اللغة بطرؽ سلتلفة كفقنا للجوانب اليت يؤكد عليها احملدد. على الرغم من 
ل اختبلفهما عن بعضهما البعض ، إال أف ىناؾ أشياء يتم االتفاؽ عليها بشك
متبادؿ كىي اللغة ىي أداة اتصاؿ. تعترب مهارة القلم كاحدة من أىم جوانب 
تعلم اللغة. مهارة القلم تعين مهارات التحدث. مهارات التحدث ىي القدرة 
على ترتيب اجلمل الصحيحة يف شكل عملي كفقا ذليكل اجلملة قيد الدراسة. 

جلمل الصحيحة اليت تظهر مهارة القلم يف اللغة العربية ىي القدرة على ترتيب ا
يف أفكار كمشاعر الشخص مع اجلمل الصحيحة كالواضحة أك بعبارة أخرل لن 
تكوف قدرة الطبلب على ادلطالبة ابلتمكن من قراءة الكتب الكبلسيكية / 

كيتم  ةناؾ مشاكل تنشأ يف أذىاف الباحثالصفراء موجودة يف التعليم الرمسي. ى
 الكتب قراءة على القدرةاستخداـ متوسط تقويتها ّنرجع كاحد دلاذا يتم 

 اإلسبلمية التعليمية ادلؤسسات يف الدراسات لنجاح كمرجع الكبلسيكية
 (.ٕٛص.، ٜٜٚٔ،فضريين)
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إف إسمرتاتيجية التعلم اليت يستخدمها ادلعلم ذلا أتثًن كبًن على مستول 
صلاح الطبلب يف التعلم. يف كثًن من األحياف ال تقـو اسمرتاتيجيات تعلم اللغة 

ليومية. كفقنا بتدريب الطبلب القادرين على استخداـ اللغة العربية يف احلياة ا
علم يف اختيار كتنفيذ اسمرتاتيجيات ، يرجع ذلك إ ى أخطاء ادل ةالفمرتاضات الباحث

التعلم أك قد يكوف من أخطاء الطبلب ألهنم يتأثركف بلغتهم األـ. اإلسمرتاتيجية 
اليت يتم استخدامها غالبنا ىي إسمرتاتيجية تدعم مهارات القراءة كالكتابة ، ح ى 
الكتب ادلدرسية تقود الطبلب إ ى قراءة قواعد اللغة كإتقاهنا. اندرا ما يشجع 

لطبلب على التحدث )مهارة الكلمة(. مهارة الكبلـ ىي القدرة على التعبًن ا
عن أصوات التعبًن أك الكلمات للتعبًن عن األفكار يف شكل أفكار أك آراء أك 
رغبات أك مشاعر للمتكلم. ّنعىن أكسع ، فإف التحدث ىو نظاـ من العبلمات 

ت كاألنسجة العضلية يف اليت  مساعها كرؤيتها كاليت تستخدـ عددنا من العضبل
، ص  ٕٜٜٔجسم اإلنساف لنقل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم )فؤاد ، 

ٜٕ.) 
ىي القدرة على  (speaking skill) مهارة الكبلـاك مهارات التحدث 

التعبًن عن األصوات أك الكلمات ادلنطوقة للتعبًن عن األفكار يف شكل أفكار 
ك ادلتحدث. ّنعىن أكسع ، فإف التحدث ىو أك آراء أك رغبات أك مشاعر للشري

نظاـ من العبلمات اليت  مساعها كرؤيتها كاليت تستخدـ عددنا من عضبلت جسم 
ص. ، ٜٕٓٓ، ىرماكافاإلنساف لنقل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم )

ٖٔ٘.) 
مهارات التحدث ىي أىم ادلهارات يف اللغة. ألف التحدث جزء من 

ادلعلموف ، لذا تعترب مهارات التحدث جزءنا أساسينا جدنا يف  ادلهارات اليت تعلمها
يف حٌن أف مهارة   (.ٛٛص. ، ٕٔٔٓ، راشىدم ك نكماةتعلم لغة أجنبية )

كبلـ تتحدث ابستمرار دكف توقف دكف تكرار نف  ادلفردات ابستخداـ 
ا يف اللغة ، كادلقصود  الكشف الصويت. إف مهارة القلم ىي اللغة األكثر تعقيدن
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هارات التحدث ىو القدرة على التعبًن عن األفكار كادلشاعر ابلكلمات ّن
كاجلمل الصحيحة ، من حيث النظم النحوية ، كاألنظمة الصوتية ، ابإلضافة إ ى 
جوانب أخرل من إتقاف اللغة كىي االستماع كالقراءة كالكتابة. القدرة على 

ع )التقبلية( ، القدرة على الكبلـ )مهارة الكبلـ( تقـو على: القدرة على االستما 
النطق )ادلنتج( ، كادلفردات )النسبية( كأمناط اجلمل اليت تسمح للطبلب بتوصيل 

 (.ٜٙ، ص  ٕٜٜٔنوااي عقوذلم )فؤاد ، 
بشكل عاـ ، يهدؼ مهارة الكبلـ إ ى أف يكوف قادران على التواصل 

قولة نقل الرسائل اللفظي كالطبيعي مع اللغة اليت يتعلموهنا. الوسائل اجليدة كادلع
لآلخرين بطريقة مقبولة اجتماعينا. اذلدؼ من ىذه التقنية ىو إعطاء الطبلب 
الفرصة الستخداـ اللغة العربية يف ادلواقف الطبيعية مع موقف من العفوية 
اإلبداعية ، ابإلضافة إ ى إتقاف قواعد اللغة. كينصب المرتكيز بشكل أكرب على 

كفقنا لتوجيو ككظيفة االتصاؿ يف كقت معٌن.  نقل ادلعىن أك النية الصحيحٌن
بشكل عاـ هتدؼ مهارة القلم إ ى أف تكوف قادرة على التواصل اللفظي بشكل 
جيد كطبيعي مع اللغة اليت يتعلموهنا. الوسائل اجليدة كادلعقولة نقل الرسائل 
لآلخرين بطريقة مقبولة اجتماعينا. اذلدؼ من ىذه التقنية ىو إعطاء الطبلب 

رصة الستخداـ اللغة العربية يف ادلواقف الطبيعية مع موقف من العفوية الف
اإلبداعية ، ابإلضافة إ ى إتقاف قواعد اللغة. كينصب المرتكيز بشكل أكرب على 

 نقل ادلعىن أك النية الصحيحٌن كفقنا لتوجيو ككظيفة االتصاؿ يف كقت معٌن.
 

 مهارة الكالم طرق التعلم .ٗ
ا قبل التواصلية ، تشبو ٕنارين التحدث ٕنارين يف ادلراحل األكلية أك م

االستماع. يف ٕنارين االستماع ىناؾ مراحل من االستماع كالتقليد. ٕنرين 
االستماع كالتقليد ىذا ىو مزيج من التدريب األساسي دلهارات االستماع 
كالتحدث. إنو فقط ، يف تعلم اإِلمْسٰاء ، ينصب المرتكيز على القدرة على فهم 
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سمع ، مث على تعلم الكبلـ ، ينصب المرتكيز على القدرة على نطقو. ذلك ال
عبلكة على ذلك ، لتعليم مهرات القلم بشكل فعاؿ ، من الضركرم إجراء ٓنليل 
شامل كاعتبار يف اختيار هنج كٓنديد طريقة التعلم.يف الواقع ىناؾ العديد من 

علم مهرات القلم ، ادلناىج اليت  استخدامها كأساس لتحديد طريقة أك تقنية ت
البشارية ، مدخلة -، مدخلة إيثشايل ، مقاربة الساميةمسإية شفويةمثل هنج 

 (.ٚإنساف ، مدّخل تقين ، إخل )أكد ، ص 
ابإلضافة إ ى ذلك ، ىناؾ العديد من األسباب اليت  استخدامها كمرجع 

  ( ، ّنا يف ذلك:ٙٙٔ، ص  ٜ٘ٛٔالستخداـ النهج أعبله )زلمود ، 
االرتباط بٌن الصور كادلعاين اليت يتم التحدث هبا بشكل  أف يقلل (أ 

 مباشر من استخداـ اللغة األـ.
يتم تدريب ىذا النهج ، من خبلؿ االىتماـ ابلصور ، من البداية  (ب 

 على التفكًن كالمرتكيز على استخداـ اللغة اذلدؼ.
يقلل ىذا النهج من احتياجات الطبلب يف الكتابة يف شكل  (ج 

، ألف كضوح الصور كتنوعها يوجو الطبلب تلقائينا  تفسًنات كغًنىا
 للتعبًن اللفظي عن ادلعاين الواردة يف الصورة.

تركز عملية التعلم مع ىذا النهج على استخداـ حواس السمع  (د 
كالرؤية كالنطق. إف استخداـ ىذه احلواس بشكل منتظم كمستمر  أف 

 يدرب طبلقة الطبلب يف شلارسة زلارة الكبلـ.
النهج ٓنفيز كزايدة الدافع لدل الطبلب دلواصلة شلارسة ذلذا   (ق 

التحدث مع بعض التعبًنات اليت تعلموىا يف مرحلة التعلم االستماع. 
كابلتايل يشعر الطبلب أهنم تعلموا شيئنا مفيدنا حقنا كديكنهم 

 .شلارستها
استخداـ ىذا النهج أيضنا كدليل مرجعي الستخداـ تقنيات أخرل   (ك 

، كتقنيات الدراما التسلسلية ،  أسلوب مباشًنباشر / مثل تقنيات ادل
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كتقنيات السؤاؿ كاجلواب ، كما إ ى ذلك.  استخدامو أيضنا يف 
أنشطة مثل التخييم ، كاالستجماـ ، كادلناقشة ، كحفبلت االستقباؿ 

 ، كأنشطة السباؽ.
 بيت احلكمة تيمبورجيو جيمرب الداخلية عهدوصف عام دل .و 

 كمة اإلسبلمية الداخلية يف ٕنربجو بمرببيت احل عهدحملة عن م .ٔ
تقع مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية يف قرية انئية يف جيمرب 
روجنسي ، على كجو التحديد يف قرية ٕنبوروجو ، منطقة ٕنبوروجو. ادلسافة من 

كيلوممرت إ ى اجلنوب. مدرسة بيت احلكمة   ٕٓمركز مدينة جيمرب ح ى 
طة ابجلماعات الدينية ، ألنو يف القرية أتسست قبل اإلسبلمية الداخلية زلا

ذلك بكثًن ، مدرسة سلف اإلسبلمية الداخلية ، اليت تساىم ابلكثًن من 
 الثقافة االجتماعية للمجتمع احمليط.

تقع مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية يف كسط رلتمع ٕنبوروجو مع 
اـ كالتعليم الديين. إف مدرسة بيت رؤية لتوفًن التعليم النسيب ، أم التعليم الع

احلكمة اإلسبلمية الداخلية لديها مهمة إلنقاذ اجليل اإلسبلمي يف عصر 
 العودلة من خبلؿ توفًن التعليم الديين كالتعليم العاـ بشكل متناسب.

تنفذ مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية يف أنشطة التدري  كالتعلم 
. كلية ادلعلمٌن اإلسبلميةالرمسي ادلنتظم كمنهج  منهجٌن دراسيٌن مها ادلنهج 

 كلية ادلعلمٌن اإلسبلميةابلنسبة للمقيمٌن ادلقيمٌن الذين يستخدموف منهج  



35 
 

 
 

 
نوية اثمدرسة كللطبلب اخلارجيٌن الذين يستخدموف ادلنهج الرمسي ) 

 ادلهنية(. ليةكادلدارس اال
علمٌن مأخوذة من كلية ادلعلمٌن كادلعلمة اإلسبلمية نفسها ىي حضانة دل

ٓناكؿ طباعة  كلية ادلعلمٌن اإلسبلميةادلصطلح العريب. شلا يعين أف مؤسسة  
كلية خروجيها ليصبحوا معلمٌن أك معلمٌن لديهم قدرات فائقة. يتكوف منهج  

كلية ٝ علـو دينية. منهج  ٓٓٔٝ علـو عامة ، ٓٓٔمن  ادلعلمٌن اإلسبلمية
دلعلمات اإلسبلمية( مدرسة بيت )كلية ادلعلمٌن كا ادلعلمٌن اإلسبلمية

احلكمة اإلسبلمية الداخلية ٕنبوروجو ىو تعديل لعدة مناىج. كىي منهاج 
كزارة المرتبية الوطنية ، كادلناىج الدراسية لقسم الدين ، كادلناىج الدراسية 
للبيزانمرتين اليت تشًن إ ى بوندكؾ جونتور ، دار السبلـ. كىذا يدؿ على أنو ال  

ين كالعلـو العامة كالبقاء على أساس القرآف كالسنة. كل شيء الفصل بٌن الد
َييت من هللا مع كل إبداعاتو أك كل ما َييت من إبداعاتو. بشكل أساسي ، 
اذلدؼ من تعليم كبل النوعٌن من العلـو ىو تزكيد الطبلب أبساسيات العلم 

 ذلك ، ضلو الكماؿ ليصبحوا خداـ هلل كقادة احلضارة العادلية. ابإلضافة إ ى
على الدركس يف الفصل الدراسي ،  كلية ادلعلمٌن اإلسبلميةال يقتصر منهج  

كلكن النشاط أبكملو داخل كخارج الفصل الدراسي ىو عملية تعليمية ال 
 .تنفصل

 بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية ، ٕنربجو بمرب عهدم مهمةرؤية ك   .ٕ
 رؤية( أ

صبح مكاانن لعبادة كمؤسسة تعليمية تنتج كوادر من قادة األمة ، ت
طالب العيلمي. كيصبح مصدر ادلعرفة اإلسبلمية ، كلغة القرآف ، كادلعرفة 

 العامة ، مع استمرار كجود ركح البيزنرين.
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 مهمة( ب
 تكوين شباب متفوؽ ضلو تكوين أمة اخلًن. (ٔ
تثقيف كتطوير جيل من ادلؤمنٌن الذين يتمتعوف ابلفضيلة كالقدرة  (ٕ

  خدمة اجملتمع.اجلسدية كادلعرفة كاحلرية يف
تدري  العلـو الدينية كالعامة بطريقة متوازنة ضلو تكوين علماء  (ٖ

 الفكر.
إدراؾ ادلواطنٌن الذين لديهم شخصية إندكنيسية يؤمنوف  (ٗ

 كيكرسوف هللا اليـو كغدا.
 

 أىداؼ ادلدرسة  .ٖ
 ٓنقيق جيل متفوؽ ضلو تكوين أمة اخلًن.(أ 
ادرين كادلطلعٌن تكوين جيل من ادلؤمنٌن ادلسلمٌن الفاضلٌن كالق(ب 

 كادلفكرين يف اجملتمع.
 كالدة العلماء الفكريٌن الذين لديهم توازف بٌن الذكر كالفكر.(ج 
ٓنقيق ادلواطنٌن الذين لديهم شخصية إندكنيسية يؤمنوف كيكرسوف (د 

 هللا اليـو كغدا.
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 الفصل الثالث
 عرض البياانت وحتليلها

 
دلباشرة كالتوثيق. دلبلحظة ايف ىذه الدراسة طريقة مقاببلت ا الباحثة تاستخدم
بعرض  ةقـو الكاتبتصوؿ عليها ، س، كاستنادا إ ى البياانت اليت مت احلعبلكة على ذلك

  كما يلي:البياانت كٓنليلها. من أجل توضيح القراء كفهمهم  
 

اللغة ادلنطوقة ادلختلطة للمعلمٌن كالطبلب يف تعلم  لط الشفرةٔنالشفرة ك  ٓنويلأنواع (أ 
 .ةاللغة العربي

تيمبوروجو الداخلية يف  معهد بيت احلكمة االسبلميةيف عملية تعلم اللغة العربية يف 
اإلندكنيسية كاجلاكية  ، كىيوف كالطبلب يستخدموف لغات متعددة، ال يزاؿ ادلعلمبمرب

ف الرمسية كغًن الرمسية كأداة اتصاؿ يف ادلواقف الرمسية كغًن الرمسية. يف ادلواق  ةأك مادكري
، غالبنا ما خيلطوف لغتهم األـ أك لغتهم احمللية ، كال ينطبق ذلك فقط على تعلم ابلعربية

الداخلية اإلسبلمية ، فهناؾ أيضنا اإلصلليزية للغة اليومية كلكن  ادلعهداللغة العربية يف 
 لط الشفرةٔنالشفرة ك  ٓنويل بصرؼ النظر عن أف الشيء نفسو ينطبق على اللغة العربية

الداخلية. ىذا بسبب اختبلؼ كضعهم  ادلعهدعلم كسانمرتم يف يف كل نطق بٌن ادل
، يف عملية التدري  يف استخداـ لغتهم اليومية. لذلك االجتماعي كعواملهم ادلعتادة

كالتعلم التواصل يف الفصل بٌن ادلعلم كالطالب ابستخداـ اللغة العربية أك اإلصلليزية ُنيث 
عملية التدري  كالتعلم يف الفصل. غالبنا ما  يف لط الشفرةٔنالشفرة ك  ٓنويليكوف ىناؾ 

ديزج ادلعلموف كالطبلب لغتهم اليومية مع اللغة اليت تنتجها ادلدارس الداخلية اإلسبلمية 
مثل العربية كاإلصلليزية. غالبنا ما يكوف ىناؾ تبديل رمز كخلط رمز يف ترتيب اللغة العربية 

 الداخلية. ادلعهدكاإلصلليزية يف 
الذين ىم إحدل ادلنظمات ( ISBAH)لطبلبية طبلب بيت احلكمة العبلقات ا

الطبلبية يف مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية اليت تتحرؾ ديناميكينا للتحكم يف 
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 كلية ادلعلمٌن اإلسبلميةاألنشطة اليومية للطبلب كتوجيهها كتقييمها من الصف األكؿ  
من االستيقاظ للنـو مرة أخرل ذلا دكر  ، بدءنا كلية ادلعلمٌن اإلسبلمية ٙإ ى الصف 

مهم جدنا يف عملية تطوير لغة الطبلب )العربية كاإلصلليزية( ، على كجو التحديد ، يُعرؼ 
 (central language improvement)قسم ٓنسٌن اللغة نفسو ابسم ٓنسٌن اللغة ادلركزم 

ل  االستشارم كيسمرتشد مباشرة بقسم رجاؿ الدين لتحسٌن اللغة ادلعركؼ ابسم اجمل
ابسم ٓنسٌن أحد اجلهود احلقيقية اليت بذلتها (. language advisory council) للغات

لتحسٌن لغة الطبلب ىو أنو يتطلب من الطبلب التحدث ابللغة العربية اللغة ادلركزم 
دلدة أسبوعٌن كاإلصلليزية دلدة أسبوعٌن بشكل مستمر. كمع ذلك ، ال يتحدث بميع 

. ال يزاؿ ىناؾ بعض الطبلب  ٕٗكإصلليزم( كامبلن دلدة  الطبلب )عريب ساعة يف اليـو
الذين ينتهكونو. مثل التحدث ابللغة اإلندكنيسية كح ى اللغات اإلقليمية مثل مادكرا 
كخلط اللغات )العربية كاإلصلليزية( ابللغات اإلقليمية. سواء كاف الكبلـ )التجويد( أك 

 الكلمات أك العبارات.
 يف اجملاؿ على النحو التايل: ةلتايل لنتائج مبلحظات الباحث االتفسًن

 
 .الشفرم يف ادلقاببلتٓنويل  تقنيات بمع البياانت عن البحث  ٔ.ٔاجلدكؿ 

 بمع البياانت البحثية
 مكاف نزم تقنية رقم
 اإلثنٌناليـو : مقابلة كزميل ٔ

  ٓٓ.ٛٔ :الساعة
 ٕٕٓٓيونيو  ٘ٔالتاريخ: 

للمدرسة  الديين ةإقامة ادلعلم
 اإلسبلمية الداخلية

 التعرض لنتائج ادلراقبة: 
األستاذة: إذان ما تعنيو ىذه احملفوظات إذا كنت صبورنا على أم حاؿ فسوؼ 

 ٓنصل على ما تريد 
Ustadzah : jadi yang dimaksud dengan mahfudhot ini adalah jika 
kalian bersabar dalam hal apapun maka kalian akan mendapatkan 
apa yang kalian inginkan، faham  ?  
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 .الشفرم يف ادلقاببلتٔنلط تقنيات بمع البياانت عن البحث  ٕ.ٔ اجلدكؿ
 بمع البياانت البحثية

 مكاف نزم تقنية رقم
 اإلثنٌناليـو : مقابلة كزميل ٔ

  ٓٓ.ٛٔ :الساعة
 ٕٕٓٓيونيو  ٘ٔالتاريخ: 

الديين للمدرسة  ةإقامة ادلعلم
 مية الداخليةاإلسبل

 التعرض لنتائج ادلراقبة: 
 : انت مديفة اي اخ ىٔالطالبة 
 : ىف اين ؟ٕالطالبة 
 : ا ى االماـٔالطالبة 
 thank you  yes ،: نعمٕالطالبة 

 
يف مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية يف  ةكُنسب نتائج مبلحظات الباحث

ـ اللغة العربية. أشكاؿ استخداـ اللغة تعلم أعماؿ التواصل للمعلمٌن كالطبلب ابستخدا
يف التدري  كالتعلم عن غًن قصد يف بعض األحياف يقـو ادلعلموف بتبديل الرموز 

، التحيات ابستخداـ اإلندكنيسية مثل عدـ التواصل مع ادلعلم يف بداية التعلم أك فتح
لية بيت اإلسبلمية الداخ ادلعهدكىذا موجود أيضنا يف التواصل اليومي للطبلب يف 

احلكمة يف استخداـ اللغة العربية اليت غالبنا ما تتدفق الشفرة الصحيحة اإلندكنيسية أك 
لغتهم األـ ح ى يفهم الشخص الذم يتحدثوف ما يقولونو. يوجد يف اجلدكؿ أعبله 
طالب ديزج الشفرة مع لغة أجنبية ىي اإلصلليزية للطبلب اثنٌن ، ح ى يتم توصيلها ابللغة 

 يتم تضمينها يف نف  اللغة. العربية ال
مع أحد رجاؿ الدين ، كسيط العرفة ، فيما  ةعم ذلك شرح نتائج مقابلة الباحثكيد 

 يتعلق بشكل رمز التبديل يف التواصل اليومي يف مدرسة دار احلكمة اإلسبلمية الداخلية.
األحياف ،  يف الواقع ، ال يزاؿ السانمرتيوف يستخدموف لغتهم األـ أك اإلندكنيسية يف بعض"

كلكن ابلنسبة لبعض الكلمات اليت قد ال يعرفوف العربية أك اإلصلليزية ، حياكلوف قدر اإلمكاف 
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الداخلية اإلسبلمية ، أم العربية أك اإلصلليزية. يف عملية  ادلعهدمواصلة استخداـ اللغة اليت ٓنددىا 
لمٌن الدينيٌن الذين يواصلوف التدري  كالتعلم يف الفصوؿ الدراسية أحياانن يكوف ىناؾ بعض ادلع

 " استخداـ اللغة العربية لتدريب الطبلب على الفهم
يف التواصل ، يستخدـ الطبلب مهاراهتم اللغوية ح ى يتمكن التعلم من العمل بشكل 

 جيد.
 

 بلحظة.الشفرم يف ادلٔنلط تقنيات بمع البياانت عن البحث  ٕ.ٔ اجلدكؿ
ط نوع حتويل/ختليال الكلمات اإلسم رقم

 الشفرة
 الفصحى

ٔ Ustadzah anis اناخالصBeh أكلت ٔنليط الشفرة 

ٕ Sofiyatul 
 up to،نعم استاذة

you dah على  ،نعم استاذة ٔنليط الشفرة
 ماشئت

ٖ Ustadzah rifa  سأشمرتمpaku مسمار سأشمرتم ٔنليط الشفرة 

ٗ Ustadzah anis 

Ya kalau  انتم 
want to   

sleeping  ىنا 
إذا كنت تريد النـو  رةٔنليط الشف

 ىنا

٘ Ustadzah wasi’ Duh  دلاذا ؟  ٔنليط الشفرة لماذا 
 

من تقرير ادلبلحظة أعبله ،  مبلحظة أف ىناؾ طبلابن كمعلمٌن يف احلوار يستخدموف 
ال ديكن فصلو عن احلياة  ٔنليط الشفرةادلختلطة على األقل. يظهر أف كجود  شفرةال

 .دات اليوميةاليومية ألنو انتج عن العا
يف ىذه ادلناقشة ، سيقـو الباحث بدمج النتائج يف اجملاؿ مث يساكم  ٓنليل البياانت

النظرايت اليت تبين بعد ذلك نظرية تشرح أيضنا نتائج نتائج البحث. يف ىذا السبب ، 
سيتم تقدًن ٓنليل من البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من البياانت األكلية كالثانوية مث 

 . ا ابلتفصيلكصفه
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على نتائج تعلمهم ابللغة  الباحثةمن نتائج ادلقاببلت كادلبلحظات التوثيق حصل 
العربية يف مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية كالطبلب ال يزالوف يستخدموف لغات 
متعددة ، أم خلط لغة كاحدة مع لغة أخرل ُنيث  فهمها من قبل احملاكرين يف ادلواقف 

 الرمسية.
، لطبلب اللغة العربية كالعك  صحيح، يستخدـ ادلعلم كاادلواقف غًن الرمسيةيف 

كلكن إذا كاف ىناؾ بعض الطبلب الذين ال يفهموف فإف ادلعلم سيتحوؿ تلقائينا إ ى 
اإلندكنيسية كالعك  صحيح. كيرجع ذلك إ ى اختبلؼ احلالة االجتماعية كعوامل عادة 

عل التدري  كالتعلم كالتواصل يف الفصل الذم استخداـ اللغة العربية. لذلك ، يف ف
حيدث بٌن ادلعلم كالطبلب يستخدموف اللغة العربية كاإلندكنيسية ُنيث حيدث ذلك 

 بواسطة التعليمات الربرلية يف التعلم.
أنو عند تعلم اللغة  الباحثة، استنادنا إ ى حقائق يف اجملاؿ ، كجد  التحليل األول

لرمز ادلستخدـ ىو اإلندكنيسي ، كغالبنا ما كاف ىناؾ أيضنا العربية ، فإف نوع تبديل ا
انتقاؿ بٌن العربية كاجلاكية أك مادكرا ، حيث حدث استخداـ اللغة بٌن بيئة ادلعلم 
كالطالب. اللغة ادلستخدمة يف البيئة احمليطة تستخدـ أيضنا اللغة العربية كتؤثر البيئة بشكل  

اليومية للطبلب يف مدرسة بيت احلكمة  كبًن على شكل تبديل الشفرة يف اللغة
اإلسبلمية الداخلية. لذا فإف اللغة اليت يستخدمها ادلعلموف كالطبلب يف التدري  كالتعلم 

 مقسمة إ ى نوعٌن من تبديل الكود. صويتوكالتواصل اليومي كفقنا لنوع الكود الذم ذكره 
اؾ نوعاف من رمز التبديل كفقنا لسويتو يف كتابو استنادنا إ ى اللغة ادلستخدمة ، ىن

 يتحوؿ إ ى نوعٌن مها رمز التبديل الداخلي عرب الرمز اخلارجي على النحو التايل:
تبديل الرمز الداخلي ىو تغيًن أك استخداـ اللغات اليت ٓندث يف اللغات احمللية  (ٔ

بلغة كطنية كاحدة أك تغًن اللهجة يف لغة إقليمية كاحدة أك تغيًن تنوع اللغة يف 
كاحدة ىذا الرمز الداخلي ىو تبديل الرمز الذم حيدث بٌن اللغات نفسها ذلجة 

 مثل من اإلندكنيسية إ ى اللغة جافا أك العك .



 

42 
 

يف حٌن أف نقل الرموز اخلارجية ىو انتقاؿ الستخداـ اللغة حيدث بٌن اللغة األـ  (ٕ
ة ، )اللغة ادلستخدمة يف احلياة اليومية أك اللغة األصلية للبلد( مع لغة أجنبي

خاصة لؤلشخاص الذين يتقنوف اللغات األجنبية. يعتمد نقل الرمز على احلالة 
كالظركؼ ادلناسبة الستخداـ ىذه اللغات على سبيل ادلثاؿ اإلندكنيسية إ ى 

 العربية أك العك  من اجلاكية إ ى اإلندكنيسية إ ى العربية أك العك .
علم يف عملية التدري  كالتعلم نوع اللغة ادلستخدمة من قبل ادل،  التحليل الثاين

يستخدـ بميع اللغات الرمسية بينما خارجها يستخدـ لغة غًن رمسية. لكن يف بعض 
األحياف يستخدـ ادلعلم عن طريق اخلطأ لغة غًن رمسية يف عملية التدري  كالتعلم مثل 
إصدار أكامر للطبلب كإرشاد الطبلب بلغة يسهل فهمها. إ ى جانب نوع اللغة 

دمة يتم تضمينها يف اللغة غًن القياسية كاللغة القياسية كفقنا لقواعد التحدث ادلستخ
( يف مدرسة بيت  ٔب .ابللغة العربية اجليدة كالصحيحة. احلصوؿ على اللغة األك ى )

احلكمة اإلسبلمية الداخلية ، اإلندكنيسية ، سيستمر استخدامها يومينا ابللغة العربية 
. قدرة الطبلب على التحدث لديها أيضنا العديد من اللغات أك كأيضنا ابللغة اإلصلليزية

اللغات ادلتعددة ، أم خلط اللغة العربية مع اإلصلليزية أك العك  أك العربية مع 
 اإلندكنيسية أك العك .

ثنائية اللغة نفسها ىي القدرة أك العادة اليت ديتلكها ادلتحدثوف يف استخداـ 
ة ثنائية اللغة حيتوم ىذا على مفهومٌن ، كمها القدرة على اللغة. الساسا ادلتعلقة بدراس

استخداـ لغتٌن أك ثنائية اللغة ، يناقشاف مستول إتقاف اللغة كنوع ادلهارات اليت يتم 
اسليندا ك إتقاهنا ، بينما يف ثنائية اللغة اليت مت شرحها بيئة اللغة اليت تستخدـ فيها اللغة )

 (.ٛ، ص. ٕٚٓٓلين، 
اللغة األك ى عندما يبدأ الطفل الذم مل يتعلم أم لغة بتعلم اللغة  حيدث اكتساب

ألكؿ مرة. إذا كاف احلصوؿ على لغة كاحدة يسمى )أحادم اللغة( ، إذا كاف احلصوؿ 
على لغتٌن يف نف  الوقت يسمى ثنائي اللغة )ثنائي اللغة( كإذا كاف أكثر من لغتٌن 

 (.ٔٚ، ص. ٕٚٓٓك لين، اسليندا ُيطلق عليهما عدة لغات ابلتسلسل )
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يستخدـ ادلعلم اللغة العربية عند التدري  يف الفصل ككذلك خارج الفصل 
الدراسي كما يستخدـ بميع الطبلب اللغة العربية يف التواصل اليومي. أنشطة التواصل 
اليت يقـو هبا ادلعلموف كالطبلب ىي األساس للطبلب لتلبية احتياجات دركس اللغة 

اسة يف ادلؤسسات الرمسية. يف ىذه احلالة سيحدد إتقاف ادلفردات جودة الثانية عند الدر 
لغة ادلرء كديكنو التواصل بشكل جيد كشكل من أشكاؿ التفاعل االجتماعي يف مدرسة 

 بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية يف جيمرب.
 

بلمية اإلس ادلعهديف عملية التدري  كالتعلم يف  لط الشفرةٔنالشفرة ك  ٓنويلالغرض من  (ب 
 الداخلية بيت احلكمة ٕنوروجو بمرب

عملية التدري  كالتعلم يف الصف يف بعض األحياف يكوف ىناؾ طبلب ال 
يفهموف ادلواد اليت يدرسها ادلعلم أماـ الفصل ُنيث يقـو ادلعلموف الذين يشرحوا يف 

اإلندكنيسية البداية ابستخداـ اللغة العربية أك اإلصلليزية بنقل أك تبديل الرموز ابستخداـ 
 ح ى يفهم الطبلب شرح ادلعلم أماـ الفصل.

كابدلثل مع عملية التواصل بٌن سانتًنم كسانمرتم األخرل ، فإهنم دائمنا ما يبدلوف 
الرموز ابستخداـ لغتهم األصلية عندما ال يفهم احملاكر ما يقولو. ال يستخدـ الكثًن من 

بعض األحياف خيلطوف الشفرة بٌن  الطبلب طرؽ تبديل الشفرة يف التواصل اليومي. كيف
. دلاذا ىذا ألنو إذا قاموا بتبديل الرمز ،  اللغة ادلستخدمة كاللغة اليت سيفهمها اخلصـو
فسيغًنكف اللغة اإلبمالية اليت يستخدموهنا ، كإذا قاموا ِنلط الرمز ، فسيستبدلوف كلمة 

س الداخلية اإلسبلمية مثل كاحدة قد ال يفهمها ادلتحدثوف كاحملاكركف بلغة ٓنددىا ادلدار 
 العربية.

ابلنظر إ ى غالبية الطبلب من مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية ادلادكريٌن 
الذين يتحدثوف ادلادكريٌن يومينا ، ال ديكن إنكار أف لغة ادلادكريٌن مؤثرة جدنا يف عملية 

انمرتم اليومي يف ٓنسٌن لغة الطبلب )العربية كاإلصلليزية(. كيتجلى ذلك من قبل الس
التفاعل مع احملاكرين عند التحدث )العربية كاإلصلليزية( غالبنا ما توجد كلمات أك عبارات 
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ابللغات احمللية كنربة الكبلـ أك اللهجة عند التحدث ابللغات اإلقليمية )العربية 
كاإلصلليزية(. لي  ذلك فحسب ، فقد أثرت اللغة احمللية )مادكرا( أيضنا على معرفة 

لقراءة كالكتابة لدل الطبلب. كما ىو احلاؿ عند أتليف نصوص الكبلـ )العربية ا
كاإلصلليزية( ، أتليف إنشائها كالتأليف األسبوعي ، عند القياـ ابلواجبات إخل. يتم تربمة 
العديد من ترتيبات اجلملة حرفيا. ّنعىن ما ، فإنو يستخدـ ىياكل اللغة اإلقليمية أك 

ة أك أتليف النصوص العربية أك اإلصلليزية. إف فهم الطبلب اإلندكنيسية عند تربم
للمحاكرين أفضل بكثًن مقارنة بقدرهتم الطبيعية. كمع ذلك ، يرتبط مستول فهم 
احملاكرين ككذلك كلمات السانمرتم بفئتهم. كابلتايل ، فإف طبلب الصف السادس لديهم 

 .دلعلمٌن اإلسبلميةكلية اقدرات سلتلفة ٕنامنا عن الطبلب يف الفصل األكؿ  
إذا نظران إ ى شركط ادلتحدث أك ادلتحدث ، فإف فهم الطبلب خيتلف بوضوح. 
من األسهل على الطبلب فهم اللغة العربية إذا كاف ادلتحدثوف غًن أصليٌن. على العك  
 من ذلك ، وجد الطبلب صعوبة يف فهم اللغة العربية عندما يكوف ادلتحدثوف أصليٌن.

 ة لبياانت البحث يف ىذا اجملاؿ ىي كما يلي:النتائج التالي
 

 .تقنيات بمع البياانت البحثية يف التدري  كالتعلم ٔ.ٕاجلدكؿ 
 بمع البياانت البحثية

 ادلكاف نزم تقنية رقم
 معةاجلاليـو : مقابلة كزميل ٔ

 ٓٓ.٘ٔ :الساعة
 ٕٕٓٓمايو  ٕٓالتاريخ: 

الديين للمدرسة  ةإقامة ادلعلم
 يةاإلسبلمية الداخل

 التعرض لنتائج ادلراقبة: 
ك  ،استاذة : دركس ادلهارة ىي الدركس الفنية العملية ال ى تتطلب زلاكت

مفهم   ،للحصوؿ على ادلهارة ىف العمل ،كتكرارا بطريقة معينة ،كتديبا ،ٕنران
 كبلمى ؟
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 الطالبات : ال استاذة 
 kemahiran dalam pekerjaan yaitu suatu seni terapan yangاستاذة : 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cari 
melatih diri، mengulangi untuk melatih dalam kehidupan sehari-

hari  
 

بيت اإلسبلـ اإلسبلمية احلكمة يف  عهديف م ةجاء يف تقرير مبلحظات الباحث
للغة العربية. بداية ادلعلم يتواصل عملية التدري  كالتعلم كل يـو يف بيئة النزؿ ابستخداـ ا

يف التعلم التحية األك ى بميع الطبلب كبميع الطبلب يستجيبوف يف كقت كاحد ذلذه 
التحية. بعد ذلك سيشرح ادلعلم سلسلة الدركس اليت نوقشت سابقنا ، عندما ال يفهم 
ئينا الطبلب ما ىو موضح من قبل ادلعلم ، سيطرح الطبلب أسئلة كسيقـو ادلعلم تلقا

 بتغيًن اللغة العربية إ ى اإلندكنيسية جلعل الطبلب يفهموف الدرس التايل.
التعرض ذلذه ادلبلحظات ىو الطبلب الذين ال يفهموف شرح ادلعلم ، لذا يطلب 

، علم أف يشرح ابللغة اإلندكنيسيةالطبلب من ادلعلم استخداـ اللغة العربية كيطلب من ادل
، يقـو ادلعلم ة اإلندكنيسية اليت شرحها ادلعلموف اللغعندما يكوف ىناؾ طبلب ال يفهم

، يف ىذه احلالة ـ اليت  للطبلب فهمهاتلقائينا بشرح كاحد كلمات أك أكثر مع اللغة األ
 .لط الشفرةٔنٓنويل الشفرة ك يقاؿ احلادث عن طريق 
لطبلب ، يقـو ادلعلم ّنوازنة لغة اتنتاج أنو يف تعلم اللغة العربية،  اسيف ىذه احلالة

ابستخداـ اللغة اإلندكنيسية ح ى يتمكن الطبلب من فهم ادلواد اليت شرحها ادلعلم أماـ 
 الفصل.

 
"أستمر يف استخداـ اللغة العربية عندما يكوف ىناؾ طبلب ال يفهموف ، سأستمر يف تكرار ما شرحتو 

 كن الطبلب من فهم ما أشرح"ابستخداـ اللغة العربية كلكين أٓندث شيئنا فشيئنا مع اإلندكنيسيٌن ح ى يتم
 

علم اللغة العربية من ادلتوقع أف يكوف لدل بميع الطبلب القدرة على التحدث 
ابللغة العربية بشكل صحيح كصحيح كفقنا لقواعد اللغة كالقدرات كاالحتياجات 
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كاالىتمامات بينما يقـو ادلعلموف بتطوير إمكاانت اللغة العربية جلميع الطبلب ، كأف 
أكثر استقبللية يف ٓنديد مواد تدري  اللغة كفقنا للظركؼ البيئية مدرسة داخلية يكونوا 
 إسبلمية.
اللغة كما كجدىا لط الشفرة ٔنٓنويل الشفرة ك أف تتأثر اللغة بعدد من عوامل  

( مستمع أك ٕ( كبلـ كمكرب صوت كاحد )ٔعبد الشاعر ، كىي على النحو التايل: )
( تغيًن من رمسي إ ى ٗضع مع كجود شخص اثلث )( تغيًن يف الو ٖشريك كبلـ ، )
 (.ٛٓٔ، ص. ٕٗٓٓجًن ك أغوستينا، ( يف ادلوضوع )٘تغيًنات غًن رمسية )

ادلتكلم ىو سلوؾ أك موقف ادلتحدث الذم يقـو عن قصد بتبديل الرموز أك مزجها .أ 
مع شريك الكبلـ لغرض معٌن. على سبيل ادلثاؿ تغيًن الوضع من رمسي إ ى غًن 

العك . مث ىناؾ أيضنا متحدثوف يتوقعوف شيئنا من الشريك قاؿ أك بعبارة  رمسي أك
 أخرل يتوقعوف فوائد أك فوائد احملادثة اليت يفعلوهنا.

زلاكرك الكبلـ ىم شركاء الكبلـ أك احملاكركف  أف يتسببوا يف أحداث تبديل .ب 
ادلتحدث يريد  التعليمات الربرلية أك خلط التعليمات الربرلية ، على سبيل ادلثاؿ ألف

تعويض القدرة اللغوية للمحاكر يف ىذه احلالة عادة ما تكوف القدرة اللغوية 
للمتحدث أقل أك أقل إ ى حد ما ألنو رّنا ليست اللغة لغتو األك ى. إذا كاف احملاكر 
الذم تكوف خلفية لغتو ىي نفسها ادلتكلم عادة ما يغًن الرمز يف شكل متغًن 

 أك منط أك تسجيل. مث إذا كاف لدل احملاكر لغة سلتلفة ، )إقليمي كاجتماعي( متغًن
 فإنو دييل إ ى أف يكوف رمز التبديل يف شكل نقل اللغة.

أف يتسبب كجود متحدث اثلث أك شخص آخر لي  من نف  خلفية اللغة اليت  .ج 
يتحدث هبا ادلتحدث كاحملاكر يف حدث تبديل التعليمات الربرلية أك مزيج التعليمات 

بدؿ ، عادة ما يكاحمرتاـ كجود شريك الكبلـ الثالثة. لتحييد ادلوقف الربرلي
 ، خاصة إذا كانت خلفياهتم اللغوية سلتلفة.ادلتحدث كشريك الكبلـ الرموز
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رلية أك خلطها. على أف تؤدم التغيًنات يف كضع الكبلـ إ ى تبديل التعليمات الرب  .د 
، كلكن ّنجرد أف تبدأ ينا، ال يكوف الوضع رمسادلعهد، قبل أف تبدأ سبيل ادلثاؿ

 ، حيدث تغيًن يف التعليمات الربرلية.شلا يعين أف ادلوقف يصبح رمسينا ،ادلعهد
موضوع احملادثة ىو ادلوضوع الذم يعترب العامل ادلهيمن يف ٓنديد حدكث تبديل .ق 

التعليمات الربرلية كخلط التعليمات الربرلية. عادة ما يتم التعبًن عن مواضيع الكبلـ 
، أبسلوب زلايد كخطًن كيتم تقدًن ية ّنجموعة متنوعة من ادلصطلحاتالرمس
 ، كتعسفي ٕنامنا.عات غًن الرمسية بلغة غًن قياسية، كأسلوب عاطفي صغًنادلوضو 

مدعومة بدراسة النظرية أعبله كمن نتائج ادلقاببلت كادلبلحظات كالتوثيق اليت 
لط ٔنالطبلب يقوموا ٓنويل الشفرة ك من نتائج يف أىداؼ ادلعلم أك  الباحثةحيصل عليها 

تقدًن ادلشورة الشفرة يف التواصل اليومي دلوازنة ادلهارات اللغوية للخصـو للتوبيخ أك 
، ىناؾ رغبة يف فهم ما قيل من قبل ادلعلم كالطبلب للبيئة يف مدرسة للطبلب أك األقراف

دلعلم ، يلتـز االفصلبورا ككذلك عند الدراسة يف بيتوؿ اإلسبلمية الداخلية احلكمة ٕن
، ألف الطبلب ال يزالوف دييلوف إ ى استخداـ اللغة األـ اليت إبعطاء الفهم للطبلب فهمنا

 ىي اللغة اجلاكية أك اللغة مادكرا مادكرا.
أنو يف تعلم اللغة العربية  الباحثةقائم على حقائق يف اجملاؿ وجد  ،التحليل األول

 ادلعهديف التواصل يف الفصل الدراسي أك يف بيئة يف بعض األحياف ال يدرؾ ادلعلم أنو 
" behالداخلية ابستخداـ لغة غًن قياسية ، الفرقة أيضنا ىناؾ مزيج من اللغة األـ ، مثل "

ادلضافة يف كل زلادثة. ابإلضافة إ ى ذلك ، يف بعض األحياف يعطي ادلعلم أيضنا 
إ ى تسهيل األمر على تعليمات للطبلب ابستخداـ اللغة اإلندكنيسية اليت هتدؼ 

 الطبلب لفهم ما يوجهو ادلعلم بسرعة.
 ادلعهد، الغرض من تبديل الرموز ابستخداـ اإلندكنيسية ألف بيئة  التحليل الثاين

الداخلية تفهم بشكل أفضل اللغة اليومية اليت يتم ارتداؤىا ، كىي اللغة اإلندكنيسية أك 
 اللغة األـ )مادكرا كاجلاكية(.
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تاداه يف ٓنقيق التوازف بٌن القدرة اللغوية للطبلب ُنيث يسهل على تتم رغبة أكس
الطبلب فهم ادلواد اليت مت شرحها للطبلب إذا كانوا يعتقدكف أف الطبلب ال يفهموف ما 
مت شرحو لغرض زلدد يشجع ادلعلمٌن على التحوؿ إ ى استخداـ اللغة اإلندكنيسية. كىذا 

ة التواصل ُنيث حيصل جو التعلم على عبلقات مهم جدنا كاسمرتاتيجية للتواصل فعالي
 ذات معىن بٌن االثنٌن.
، مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية لديها رلموعة متنوعة التحليل الثالث

، مثل اللغة األك ى اإلندكنيسية كاللغة األـ ىي اجلاكية كادلادكرية. ديتلك ـمن أنواع اللغة األ
اللغات ، كىي القدرة على امتبلؾ أكثر من لغتٌن. الطبلب يف الفصل مهارات متعددة 
 ادلعهد، كبميع الطبلب تقريبنا يف الداخلية ادلعهديوجد أيضنا يف التواصل اليومي يف 

الداخلية لديهم لغات متعددة. كىذا ال ينفصل عن أىداؼ التعلم ادلشجع للغة العربية 
غة العربية كاللغة اإلصلليزية يف بيئة كٓنقيق أىداؼ ادلدارس الداخلية اإلسبلمية يف تطبيق الل

 الداخلية. ادلعهد
 

يف التواصل يف مدرسة بيت اإلسبلـ اإلسبلمية احلكمة  لط الشفرةٔنالشفرة ك  ٓنويلأثر  (ج 
 ٕنربجو بمرب

يف عملية التواصل أك  لط الشفرةٔنٓنويل الشفرة ك معرفة أتثًن استخداـ رمز 
سبلمية الداخلية يف بمرب ٕنبوروجو من خبلؿ بيت احلكمة اإل درسةالتدري  كالتعلم يف م

اإلسبلمية الداخلية.  ادلعهدنتائج ادلبلحظات ادليدانية كادلقاببلت مع أستادتو أكستادزا يف 
 أف ىناؾ عوامل يف استخداـ رمز التبديل.

كفيما يلي شرح لنتائج مقابلة الباحث مع إحدل الشركات يف مدرسة بيت 
 احلكمة اإلسبلمية الداخلية:

كفيما يلي شرح لنتائج مقابلة الباحث مع إحدل الشركات يف مدرسة بيت احلكمة 
 اإلسبلمية الداخلية:
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"أم أنو يف الصف أحياانن ال يفهم األطفاؿ على الفور ما يفسره ادلعلم ، لذا سيقـو ادلعلم بمرتبمة اللغة 
ومية بٌن الطبلب ، كما يقوموف تلقائينا إ ى لغة ديكن للطبلب فهمها ابإلضافة إ ى عملية االتصاؿ الي

 تلقائينا بتبديل الرموز أك مزج الرموز مع اللغة اليت قد يتحدث هبا الشخص اآلخر سوؼ تفهم "
 

ٓنويل الشفرة أف نرل من نتائج ادلقابلة أف العوامل اليت تتسبب يف استخداـ   
( ٔتشمل: ) يف عملية التدري  كالتعلم كيف عملية االتصاؿ بٌن الطبلبلط الشفرة ٔنك 

فهم الطبلب للمواد اليت شرحها ادلعلم ُنيث يقـو ادلعلم بتبديل الشفرة ابستخداـ لغة 
( بيئة صفية أك بيئة مدرسة بيت احلكمة ٖ( بيئة منزلية )ٕمفهومة من قبل طبلب )

الداخلية. إف اللغات األـ ادلختلفة )اجلاكية كادلادكرية( ىي العوامل اليت تتسبب يف رموز 
أك رموز اللغات ادلختلطة اليت تستخدمها نتائج ادلبلحظات من قبل أحد األس  

اإلسبلمية الداخلية. فيما يلي نتائج مقابلة مع أحد ادلعلمٌن  ادلعهدادلعلمٌن الدينيٌن يف 
 الداخلية: ادلعهدالدينيٌن يف 

 
قـو الطبلب "سيأتوف من قرل سلتلفة من مدف سلتلفة ، كسيحضركف لغتهم األـ تلقائينا ، لذا سي

بتبديل الرموز تلقائينا أك مزج رموز لغتهم األـ. يف الواقع ، ما زالوا يتعلموف كيف ال يربطوف لغتهم األـ بلغة 
الداخلية ، كأحياانن ما وجعلهم مرتبكٌن ىو أهنم وجلبوف ذلجتهم احمللية يف زلادثة عربية  ادلعهدالتنظيم يف ىذه 

 الداخلية. " ادلعهديف ىذه 
ة ادلقابلة ،  رؤيتو من لغة الطبلب اليومية ادلختلفة اليت  أف يكوف ذلا يف عملي

ابللغة العربية اليت  لط الشفرةٔنٓنويل الشفرة ك أتثًن إوجايب أك سليب من استخداـ 
 . يستخدموهنا يف التواصل اليومي

على  الباحثةصل عليها ٓنحصلت نتائج ادلقاببلت كادلبلحظات كالتوثيق اليت 
لط الشفرة يف عملية التدري  كالتعلم يف ادلواد العربية ٔناستخداـ ٓنويل الشفرة ك  نتائج أثر

مع أحد  ةومة بنتائج ادلقاببلت مع الباحث، ككانت ىناؾ آاثر سلبية كأتثًنات إوجابية مدع
لط الشفرة ٔنالداخلية اإلسبلمية اليت قيلت يف ٓنويل الشفرة ك  ادلعهدادلعلمٌن الدينيٌن يف 

عملية التدري  كالتعلم يف الصف ذلا آاثر إوجابية كسلبية. قد يشمل تدري  لغة  ادلعلم يف
اثنية يف رلتمع متعدد اللغات اللغات الوطنية اليت تؤثر يف النهاية بٌن اللغتٌن على بعضها 
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البعض كاليت تسمى يف النظرية اللغوية حدث تبديل الكود كخلط الكود كجوانب من 
دكث يف اجملتمعات ثنائية اللغة. أحد األحداث اليت ٓندث يف اللغة اليت ٕنيل إ ى احل

ص.  ،ٕٗٓٓ ،جًن ك أغوستينااجملتمعات ثنائية اللغة ىو تبديل الكود كخلط الكود )
ٜٕ.) 

 ادلعهداألثر اإلوجايب لنقل الكود ىو عملية التعليم كالتعلم كالتواصل يف بيئة 
الطبلب كادلعلمٌن ، الطبلب مع الداخلية تسًن بشكل جيد كسل  ، أم التفاىم بٌن 

الطبلب حوؿ استخداـ اللغة العربية يف احلياة اليومية. حيدث ىذا بسبب قدرة ادلعلم 
على موازنة القدرات اللغوية اليت ديتلكها الطبلب يف الفصل ، ُنيث  للطبلب تلقي 

ادلعلم.  ادلادة أك ادلادة اليت سيتم نقلها بشكل جيد كال ْنعل الطبلب يفهموف ما يفسره
يف عملية التدري  كالتعلم  لط الشفرةٔنٓنويل الشفرة ك يف حٌن أف األثر السليب حلدكث 

للمواد العربية ىو الضرر الذم يلحق ابلمرتتيب يف استخداـ اللغة العربية.  أف تؤثر البيئة 
 الباتة أيضنا على اللغة اليومية للطادلنزلي

يف عملية التدري  كالتعلم للمواد لط الشفرة ٔنٓنويل الشفرة ك أف يؤدم حدكث  
العربية أك ادلواد األخرل إ ى تلف ترتيب اللغة العربية كفقنا لقواعد التحدث بشكل 
صحيح. تتضمن ىذه التغيًنات عوامل مثل العبلقة بٌن ادلتحدث كادلستمع ، كتنوع 
اللغات ، كالغرض من التحدث ، كادلواضيع اليت ٕنت مناقشتها ، كزماف كمكاف 

ىو أحد أعراض لط الشفرة ٔنٓنويل الشفرة ك ،  جًنحدث. عبلكة على ذلك ، قاؿ الت
(. ٚٓٔص.  ،ٕٗٓٓ ،جًن ك أغوستيناتبديل استخداـ اللغة بسبب ادلواقف ادلتغًنة )

أضيفت من قبل األانشيد أف تبديل الرمز ال يتم مشاركتو بٌن اللغات فقط ، كلكن  أف 
ادلوجودة يف لغة كاحدة. على سبيل ادلثاؿ ، حدث حيدث أيضنا بٌن األشكاؿ أك األمناط 

 انتقايل حدث يف فصل يدرس اللغات األجنبية )على سبيل ادلثاؿ العربية(.
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 الباب االلرابع
 اخلالصة واالقرتاحات

 اخلالصة .أ 
تحويل الشفرة بتلخيص نتائج البحث الذم مت إجراؤه يف اجملاؿ فيما يتعلق  
ومي يف مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية على التواصل اليلط الشفرة ٔنك 

 على النحو التايل:
 ادلعهداستنتاج أنواع تبديل التعليمات الربرلية يف االتصاؿ اليومي يف بيئة   .ٔ

الداخلية أنو عند تعلم لغة نوع تبديل التعليمات الربرلية ادلستخدمة يف بيئة 
ية. تستخدـ اللغة اليت الداخلية كىي التبديل العربية إ ى اإلندكنيس ادلعهد

يستخدمها ادلعلموف يف الفصل أحياانن مناذج نقل رمز اللغة القياسية كغًن 
القياسية عندما يقدـ ادلعلم ادلشورة أك يعطي تعليمات للطبلب الذين 

 يستخدموف اللغة اإلندكنيسية.
لط الشفرات ، يستخدـ الطبلب أك ادلعلموف غالبنا اللغة ٔنكابدلثل ، مع 

نيسية أك اللغة األـ لتوضيح الكلمات غًن ادلفهومة يف اللغة العربية. اإلندك 
 الداخلية ىي اجلاكية كادلادكرية. ادلعهداللغات األـ ادلوجودة يف بيئة 

يف التواصل ابللغة العربية يف بيئة لط الشفرة ٔنٓنويل الشفرة ك الغرض من  .ٕ
أف يكوف لدل  مدرسة بيت احلكمة اإلسبلمية الداخلية ىو أنو من ادلتوقع

الطبلب القدرة على التحدث ابللغة العربية بشكل صحيح كصحيح كفقنا 
لقواعد اللغة ، كقدرات احتياجاهتم كاىتماماهتم. يف حٌن أف ادلعلمٌن يهدفوف 
إ ى تطوير إمكاانت اللغة العربية لسانمرتم ، ابإلضافة إ ى أف يكونوا أكثر 

ا للظركؼ يف بيئة مدرسة بيت استقبللية يف ٓنديد مواد تدري  اللغة كفقن 
ٓنويل الشفرة احلكمة الداخلية كفقنا لقدرات الطبلب. ىدؼ ادلعلم ىو 

ابستخداـ اللغة اإلندكنيسية أك اللغة األـ ، كىو إعطاء التفاىم  لط الشفرةٔنك 
 للطبلب. يف تعلم اللغة العربية يف بيئة مدرسة بيتوؿ اإلسبلمية الداخلية ،
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تخداـ اللغة العربية بشكل صحيح كصحيح ، كلكن يف حياكؿ األستاذكف اس
بعض األحياف يكوف ىناؾ بعض الطبلب الذين ال يفهموف كوجعلوف ادلعلم 
يف هناية ادلطاؼ يقـو بتحويل الرموز أك مزج الرموز إ ى اللغة اإلندكنيسية أك 

 اللغة األـ يف البيئة.
ة ، حيث توجد أتثًنات يف تعلم اللغة العربيلط الشفرة ٔنٓنويل الشفرة ك أثر  .ٖ

سلبية كإوجابية لتحويل الشفرة كخلط الشفرة ، ّنا يف ذلك التأثًن اإلوجايب 
لط الشفرة ، أم عملية التدري  كالتعلم كعمليات ٔنلتحويل الشفرة ك 

التواصل اليومية يف البيئة تسًن على ما يراـ بطبلقة ، زايدة ادلعرفة ّنفردات 
للغة العربية. التأثًن اإلوجايب ىو التفاىم بٌن الطبلب كفهم أكرب للعلـو يف ا

الطبلب كادلعلمٌن حوؿ علـو اللغة العربية. ح حيدث ىذا بسبب قدرة ادلعلم 
على ادلوازنة بٌن ادلهارات اللغوية اليت ديتلكها الطبلب يف الفصل الدراسي 
ا كخارجو ح ى يتم تلقي ادلواد اليت سيتم نقلها أك األىداؼ اليت سيتم توفًنى

 بشكل جيد من قبل الطبلب.
يف عملية التدري  لط الشفرة ٔنٓنويل الشفرة ك يف حٌن أف األثر السليب 

كالتعلم كالتواصل اليومي مع اللغة العربية ىو الضرر الذم يلحق ابلمرتتيب يف 
استخداـ اللغة العربية فهو جيد كصحيح كفقنا للقواعد اللغوية. تؤثر البيئة 

بًن على اللغة اليومية للطبلب ألف العادات اللغوية اليت ادلنزلية أيضنا بشكل ك
الداخلية من قبل الطبلب ،  ادلعهديطبقها اآلابء يف ادلنزؿ  جلبها إ ى بيئة 

مثل تصرفات خطاب الطالب يف الفصل مع األقراف ككذلك خارج الفصل 
 إ ى اللغة األـ.لط الشفرة ٔنٓنويل الشفرة ك أحياانن 
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 قرتاحاتاال .ب 
على عرض نتائج كاستنتاجات البحث يف ىذه الدراسة ، فإف االقمرتاحات  بناءن 

 اليت  للباحثٌن تقدديها لؤلطراؼ ذات الصلة ىي كما يلي:
 للمعلمٌن .ٔ

وجب على ادلعلمٌن االستمرار يف ٓنسٌن مهاراهتم يف التدري  كأفعاؿ الكبلـ 
أخرل على  ابللغة العربية ، يف تدري  ادلواد العربية ، يتم تطبيق أم لغة

الطبلب دائمنا الستخداـ اللغة العربية اجليدة كالصحيحة من حيث السؤاؿ 
كاإلذف للمعلم كٓنسٌن االنضباط يف اللغة اجليدة كالصحيحة مع قواعد 

 اللغوايت
 عهدللم .ٕ

وجب كضع بميع سكاف ادلدارس الداخلية الستخداـ اإلندكنيسية اجليدة 
يتمكن اجلميع من احلصوؿ على لغة  الداخلية ح ى ادلعهدكالصحيحة يف بيئة 

 جيدة كصحيحة يف عملية التواصل ابللغة العربية.
 للطبلب .ٖ

من ادلتوقع أف يشارؾ الطبلب بنشاط يف عملية التواصل اليومية يف مدرسة 
بيتوؿ اإلسبلمية الداخلية يف احلكمة ابستخداـ اللغة العربية بشكل صحيح 

 دلعلمٌن كاألقراف.كصحيح يف إجراءات الكبلـ كالتواصل مع ا
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1. NAMA PONDOK   : PONDOK PESANTREN BAITUL HIKMAH 

2. NOMOR STATISTIK : 510035090090 

3. NAMA PIMPINAN  : KH. BAIHAQI BUSRI 

4. ALAMAT PONDOK  : JL. KH. ABDURRAHMAN NO.132 DESA 

TEMPUREJO 

  KEC. TEMPUREJO KAB. JEMBER PROV. JAWA 

TIMUR 

5. NO. TELEPONE/FAX : 0331-757844 

6. NO. HANDPHONE : 081234999992 

7. NAMA YAYASAN : YAYASAN BAITUL HIKMAH TEMPUREJO 

8. SK KEMENKUMHAM : AHU-0019215.AH.01.04 TAHUN 2015 

9. ALAMAT YAYASAN : JL. KH. ABDURRAHMAN NO. 132 TEMPUREJO  

JEMBER  

10. E-MAIL    : baitulhikmahponpes@gmail.com 

   Yusfihadibusri@gmail.com 

11. PROFIL PONDOK  :  

 

a. PENDAHULUAN  

Pondok Pesantren Baitul Hikmah berlokasi di desa terpencil di 

Kabupaten Jember، tepatnya di desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo.  Jarak 

tempuh dari Pusat Kota Jember sejauh 20 km ke arah selatan. Pondok Pesantren 

Baitul Hikmah dikelilingi oleh masyarakat yang religious، dikarenakan di desa 

tersebut sudah berdiri jauh lebih awal yaitu Pondok Pesantren Salaf، yang banyak 

memberikan kontribusi kultur sosial bagi masyarakat disekitarnya.  

Pondok Pesantren Baitul Hikmah berada di tengah tengah masyarakat 

tempurejo dengan visi memberikan pendidikan yang proporsional yaitu 

pendidikan umum dan pendidikan agama.  Pondok Pesantren Baitul Hikmah 

mempunyai misi untuk menyelamatkan generasi muslim di era globalisasi dengan 

memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum secara proporsional.  

Pondok Pesantren Baitul Hikmah dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

melaksanakan 2 kurikulum yakni kurikulum formal regular dan kurikulum KMI.  
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Untuk santri yang mukim menggunakan kurikulum KMI dan untuk pelajar yang 

diluar menggunakan kurikulum formal (mts. & SMK).  

 

b. SEJARAH PONDOK  

Pondok Pesantren Baitul Hikmah baitul barawal dari berdirinya 

pendidikan Formal MI Miftahul Ulum oleh  Hartawan Busri pada tahun  1964 

dan mts. Baitul Hikmah didirikan oleh Baihaqi Busri  pada tahun 1970.  Pada 

Tahun 1982 dibentuklah Yayasan Pondok Pesantren Baitul Hikmah dengan 

susunan Pengurus Ketua Imam Masyhudi، Sekretaris Alimuddin dan Bendahara 

Baihaqi Busri. Kurikulum Pendidikan yang digunakan pada saat ini 

menggunakan kurikulum Formal (Departemen Agama). Pada Tahun 1986، 

Yayasan Pondok Pesantren Baitul Hikmah mendirikan SMEA (Sekolah 

Menengah Ekonomi Atas) Baitul Hikmah yang kini berubah menjadi SMK Baitul 

Hikmah.  

Semenjak didirikannya mts Baitul Hikmah، ada beberapa siswa yang 

berasal dari desa lainnya kesulitan untuk menimba ilmu di mts Baitul Hikmah 

dikarenakan jauhnya lolasi Madrasah. Ada beberapa wali murid yang menitipkan 

putra-putrinya di Rumah Kepala mts Baitul Hikmah، yang kebetulan ada local 

Musholla yang bisa ditempati oleh para siswa yang mau ngekost pada waktu itu. 

Setiap tahun jumlah siswa/siswi mukim terus bertambah. 

 Akhirnya Pada Tahun 1999، dimulailah Pondok Pesantren Baitul Hikamh 

dengan mendirikan lokal asrama dan menerima pelajar yang mau mondok.  Pada 

tahun tersebut dimulailah Pendidikan Pondok Pesantren dengan mengggunakan 

kurikulum formal mts dan SMK. Barulah pada tahun 2013 (Tahun Ajaran 

2013/2014)، kurikulum perpaduan antara Pesantren/KMI dan Formal (Mts dan 

SMK) di Pondok Pesantren Baitul Hikmah.  

 

c. PENDIRI  

Pondok Pesantren Baitul Hikmah dididirikan oleh ; KH. Baihaqi Busri. Proses 

Belajar Mengajar dan Administrasi dibantu oleh keluarga dan alumni Gontor، 

diantaranya : Mukhtarullah، BA (Perintis Pondok Modern Gontor V Darul 

Muttaqin Kaligung Banyuwangi، H. Abdul Halim (alumni Gontor)، KH. Sholeh 

Syarfan (Ketua IKPM Jember)، H. Baidhowi (Alumni Gontor) dan  Yusfihadi 

(Putra Pertama Pendiri، Alumni Gontor 1992).  
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d. STATUS WAKAF / PRIBADI  

Status Tanah yang dimiliki oleh Yayasan Baitul Hikmah ada yang telah 

bersertifikat wakaf، ada yang masih dalam proses Ikrar Wakaf dan ada yang 

masih hak milik yayasan.  

 

e. LUAS TANAH  

Tanah Wakaf   : 7.500 m2 

Akte Ikrar Wakaf : 1.496 m2 

Luas Hak milik   : 8.200 m2 

JUMLAH   : 17.196 m2 

 

LEMBAGA – LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM YAYASAN BAITUL 

HIKMAH: 

 

A. MADRASAH IBTIDA’IYAH (MI “MIFTAHUL ULUM” ) 

Kelas 2015 / 2016 2016 / 2017  

I 33 50 

II 25 29 

III 23 25 

IV 27 23 

V 20 27 

VI 25 20 

Jumlah  153 174 

 

4. Jumlah  Kelas /Rombongan Belajar : 7 rombel 

 

5. Data Tenaga Pengajar/Guru 

 A. Guru Tetap Yayasan  : 1 orang 

 B. Guru Tidak Tetap  : 9 orang 

 C. Guru PNS Dipekerjakan  : 1 orang 

 D. Staf Tata Usaha   : 1 orang 

  JUMLAH   : 13 orang 
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B. MADRASAH TSANAWIYAH (mts. “BAITUL HIKMAH”) 

Kelas 2015 / 2016 2016 / 2017 

I 229 128 

II 196 163 

III 173 140 

Jumlah  648 481 

4. Jumlah Kelas /Rombongan Belajar : 18 Rombel 

 

5. Data Tenaga Pengajar/Guru 

 A. Guru Tetap Yayasan  : 5  orang 

 B. Guru Tidak Tetap  : 49 orang 

 C. Guru PNS Dipekerjakan  : 2  orang 

 D. Staf Tata Usaha   : 9  orang 

  JUMLAH   : 65  orang 

 

B. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  (SMK. “BAITUL HIKMAH”) 

Kelas 2015 / 2016 2016 / 2017  

I 132 142 

II 128 132 

III 95 128 

Jumlah  355 402 

- Ruang Ruang Kelas/Rombel: 9 Rombel 

 

5. Data Tenaga Pengajar/Guru 

 A. Guru Tetap Yayasan  : 2  orang 

 B. Guru Tidak Tetap   : 7 orang 

 C. Guru PNS Dipekerjakan  : 1  orang 

 D. Staf Tata Usaha   : 2  orang 

  JUMLAH   : 12  orang 

 

7. Data Santri Mukim 

 A. Putra    : 126  orang 

 B. Putri    : 135 orang 
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  JUMLAH   : 261  orang 

 

8. Ruang Asrama: 

 A. Asrama Putra    :   5 lokal 

 B. Asrama Putri   :   9 lokal 

 

9. Sarana Prasarana 

 MCK     : 18 kamar 

 Listrik     : 5 unit (@ 900w) 

 Sumur     : 5 buah 

 Lapangan Olahraga    : 2 unit 

 Perpustakaan    : 1 unit 

 Komputer     : 25 unit 

 

 

C. KULLIYATUL MU’ALLIMIN/ MUALLIMAT AL-ISLAMIYAH 

NO KELAS 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 I ADI 45 55 45 

2 II ADI 55 36 46 

3 III ADI 49 54 33 

4 IV ADI 15 8 25 

5 V ADI - 15 6 

6 VI ADI - - 15 

5 I INT 18 18 25 

6 2 INT - 25 16 

7 3 INT - - 14 

 JUMLAH 182 211 225 

 

Data Tenaga Pengajar/Guru 

 A. Guru Tetap Yayasan  : 23 orang 

 B. Guru Tidak Tetap   : 14 orang 

 C. Guru PNS Dipekerjakan  :  1 orang 
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 D. Staf Tata Usaha   : 2  orang 

  JUMLAH   : 40  orang 

 

Jember، 2 Maret 2017 

Pengasuh  

 

 

 

 

        KH. BAIHAQI BUSRI  
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HASIL KETETAPAN MUSYAWARAH KELIA IKATAN SANTRI BAITUL 

HIKMAR (ISBAR) PONDOK PESANTREN BAITUL HIKMAH NOMOR 

06/MUKERUISBAHIV/1441 

TENTANG PROGRAM KERJA PENINGKATAN BAHASA 

 

DEFINISI 

Bagian peningkatan bahasa adalah bagian yang menangani dan mengusahakan 

peningkatan mutu bahasa 

 

FUNGSI 

 1. Sebagai Pembantu Pimpinan Pondok dalam 

a. Menegakkan disiplin dan sunnah Pondok Pesantren Baitul Hikmah 

b. Menerapkan Motto dan Panca Jiwa Pondok Pesantren Baitul Hikmah  

2. Penyediaan sarana dalam peningkatan bahasa resmi di Pondok Pesantren Baitul 

Hikmah  

3. Mengasah kreatifitas santri dalam mendalami bahasa resmi  

4. Bertanggungjawab atas peningkatan kualitas bahasa resmu di Pondok Pesantren 

Baitul Hikmah 

 

TUGAS 

A. TUGAS RUTIN  

1. Memberikan kosa kata bahasa arab، inggris dan indonesia setelah sholat subuh 

selama 15 menit  

2. Menerapkan tata bahasa yang baik dan benar dalam percakapan sehari hari  

3. Mewajibkan : 

a. Menghafal kosa kata setiap masuk kamar bagi seluruh santri 

b. Kepada pemberi kosa kata untuk:  

 Menghafalkan kosa kata pada malam hari 

 Menggunakan papan bahasa ketika memberikan kosa kata 

3 Mewajibkan kepada santri untuk  

a Menggunakan 

• Panggilan Al-Ukh kepada pengurus. 

• Bahasa resmi  

b. Menggunakan bahasa sesuai dengan waktunya 

c. Menghafal kosa kata yang telah diberikan seminggu sekali 

 

 

PROGRAM KERJA 

PASAL 1 

DISIPLIN 

1. Mengadakan 

a Ujian vocabularies pergolongan dengan sistem piala bergilir setiap 3 bulan 

sekali  

b. Evaluasi pada bagian bahasa pusat dengan ustadzah pembimbing seminggu 

sekali. 

 

PASAL II 

PERSIDANGAN 



71 
 

 

1. Membuat 

a. Grafik pelanggaran bahasa setiap 2 minggu sekali. 

b. Buku data pelanggaran dan mengumumkannya kepada anggota  

2. Memberi hukuman bagi pelanggar bahasa. 

 

PASAL III 

PENINGKATAN BAHASA 

1. Mengajukan kosa kata setiap sore kepada ustadzah pembimbing.  

2. Mengadakan 

a Club bahasa (English club & Arabic club).  

b. Language party (Queen of language & Princess of language).  

c. Pembuatan Insya' setiap seminggu sekali bagi seluruh santri. 

c Seluruh sunti untuk membawa buku kosa kata atau hand book  

d. Seluruh anggota untuk membawa pena، buku dan kamus disetiap pemberian 

kosa kata  

4 Memeriksa buku muhadatsah dan daily conversation seminggu sekali  

5. Membuat papan pemberitahuan pergantian bahasa  

6. Membunyikan bel sebelum dan sesudah vocabularies.  

7. Memanggil santri yang telat dan tidak mengikuti vocabularies menggunakan 

microfon.  

8. Mengumpukan buku vocabularies setiap hari kamis. 

 

B. TUGAS TIDAK RUTIN  

1. Membuat 

a. Majalah dinding ISBAH language.  

b. Sampul untuk buku vocabularies.  

c. Buku absen bagi santri yang tidak mengikuti vocabularies. 

d. Papan pembenaran bahasa.  

e. Surat izin vocabularies bagi santri yang berhalangan. 

 

WEWENANG 

1. Memberikan 

a. Sanksi kepada santri sesuai silabus pelanggaran.  

b. Kerudung pelanggaran sesuai pelanggaran khusus.  

c. Penghargaan bagi : 

• Anggota yang meraih nilai tertinggi dalam ujian vocabularies. 

• Kelompok tersemangat dalam vocabularies.  

2. Menindak: 

a. Pengurus yang tidak menghafal kosa kata.  

b. Santri yang tidak : 

 Menulis dan menghafal kosa kata. 

 Mengikuti pemberian kosa kata setelah sholat shubuh. 

 Menggunakan bahasa resmi. 
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PONDOK PESANTREN 

BAITUL HIKMAH 

PUTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Pondok 

Kurikulim 

Serba Serbi 

 

 

PONDOK 

PESANTREN  

BAITUL  

HIKMAH 

PUTRI 

 

 

 

 

 

 

Kantor Sekretariat 

PONDOK PESANTREN BAITUL HIKMAH 

Jln. K.H. Abdurrahman No. 132. 

Krajan-Tempurejo-Jember 

Kode Pos : 68173 

MOTO PONDOK 

1. Berbudi tinggi 

2. Berbadan sehat 

3. Berpengetahuan luas 

4. Berfikiran bebas 

 

PANCA JIWA 

1. Keikhlasan 

2. Kesederhanaan 

3. Berdikari 

4. Ukhuwah islamiah 

5. Kebebasan 

 

PANCA JANGKA 

1. Pendidikan dan Pengajaran 

2. Kaderisasi 

3. Pergedungan 

4. Pengadaan Sumber Dana 

5. Kesejahteraan Keluarga Pondok 
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PROFIL DAN SERBA-SERBI 

KULLIYATU-L-MU’ALLIMIN WAL MU’ALLIMAT AL-ISLAMIYAH 

PONDOK PESANTREN BAITUL HIKMAH 

 

A. Visi، Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Baitul Hikmah 

1. Visi 

Sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat، menjadi 

tempat ibadah talabu al-’ilmi; dan menjadi sumber pengetahuan Islam، bahasa 

al-Qur’an، dan ilmu pengetahuan umum، dengan tetap berjiwa pesantren. 

2. Misi 

 Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khaira ummah. 

 Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin-muslim yang berbudi 

tinggi، berbadan sehat، berpengeta-huan luas، dan berpikiran bebas، serta 

berkhidmat kepada masyarakat. 

 Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang 

menuju terbentuknya ulama yang intelek. 

 Mewujudkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman 

dan bertakwa kepada Allah SWT. 

3. Tujuan 

 Terwujudnya generasi yang unggul menuju terbentuknya khaira ummah. 

 Terbentuknya generasi mukmin-muslim yang berbudi tinggi، berbadan 

sehat، berpengetahuan luas، dan berpikiran bebas، serta berkhidmat 

kepada masyarakat. 

 Lahirnya ulama intelek yang memiliki keseimbangan dzikir dan pikir. 

 Terwujudnya warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman 

dan bertakwa kepada Allah SWT. 

B. Kurikulum Kulliyatu-l-Mu’allimin wal Mu’allimat Al-Islamiyah (KMI) 

Kulliyatu-l-Mu’allimin wal Mu’allimat Al-Islamiyah  itu sendiri adalah 

persemaian guru-guru yang diambil dari istilah Bahasa Arab. Yang artinya، lembaga 

KMI berusaha mencetak alumninya untuk menjadi pendidik atau mu’allim yang 

memiliki kemampuan unggul.  Adapun kurikulum KMI terdiri dari Ilmu Pengetahuan 

Umum 100%، Ilmu Pengetahuan Agama 100%. Kurikulum KMI (Kulliyatu-l-

Mu’allimin wal Mu’allimat Al-Islamiyah) Pondok Pesantren Baitul Hikmah 
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Tempurejo merupakan modifikasi dari beberapa kurikulum; yaitu kurikulum 

Departemen Pendidikan Nasional، kurikulum Departemen Agama، dan kurikulum 

pesantren yang mengacu pada Pondok Modern Darussalam Gontor. Hal ini 

menunjukkan bahwa antara ilmu agama dan umum tidak dapat dipisahkan dan tetap 

diajarkan berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah. Semua bersumber dari Allah dengan 

segala ciptaan-Nya atau segala sesuatu yang lahir dari ciptaan-Nya. Secara mendasar، 

tujuan pengajaran kedua macam ilmu tersebut adalah untuk membekali siswa dengan 

dasar-dasar ilmu menuju kesempurnaan menjadi hamba Allah dan Pemimpin 

Peradaban Dunia. Selain itu، kurikulum KMI tidak terbatas pada pelajaran di kelas 

saja، melainkan keseluruhan kegiatan di dalam dan di luar kelas merupakan proses 

pendidikan yang tak terpisahkan. 

C. Profil Guru KMI 

Dewan Guru KMI Pondok Pesantren Baitul Hikmah berasal dari tamatan KMI 

Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat، Gontor Cabang dan Pondok-pondok 

Alumninya، atau lulusan KMI yang telah tamat belajar di perguruan tinggi; dan wajib 

bertempat tinggal di asrama. 

Selain sebagai pendidik، pengajar dan pembimbing santri، Guru KMI Pondok 

Pesantren Baitul Hikmah juga sebagai staff pembantu Pondok (tata usaha، pengurus 

unit usaha، dll.) 

Untuk meningkatkan kompetisi guru-guru، KMI Pondok Pesantren Baitul 

Hikmah melakukan beberapa usaha dan program، diantaranya: Penataran dan 

pelatihan، ta’hil (Pengayaan Guru Materi Pelajaran)، tugas belajar، pemeriksaan 

satuan pelajaran، supervisi pengajaran yang dilakukan setiap minggu، pemeriksaan 

pencapaian target KBM dengan memeriksa catatan siswa. 

D. Mata Pelajaran 

a. Kelas 1 

1) Fiqih 

2) Tauhid 

3) Imla' 

4) Mahfudhat 

5) T. Lughah 

6) Ta'lim 

7) Tafsir 

8) Tarjamah 

9) Nisaiyah 

10) Tajwid 

11) Al Qur'an 

12) Mutholaah 

13) Reading  

14) Tarikh Islam 

15) Hadist  

16) Berhitung 

17) Khot 

18) IPS 

19) PKn 

20) IPA 

21) B. Inggris 

22) MTK 

23) B. Indonesi
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b. Kelas 2 

1) Fiqih 

2) Tauhid 

3) Imla' 

4) Mahfudhat 

5) T. Lughah 

6) Ta'lim 

7) Berhitung 

8) Tarjamah 

9) Nisaiyah 

10) Tajwid 

11) Insya' 

12) Mutholaah 

13) Nahwu 

14) Reading  

15) Tarikh Islam 

16) Hadist  

17) Sharaf 

18) Al Qur'an 

19) Khot 

20) IPS 

21) PKn 

22) IPA 

23) B. Inggris 

24) MTK 

25) B. Indonesia 

 

c. Kelas 3 

1) Fiqih  

2) Tarbiyah 

3) Imla' 

4) Mahfudhat 

5) Dinul Islam 

6) Ta'lim 

7) Tafsir 

8) Tarjamah 

9) Nisaiyah 

10) Usulul Fiqh 

11) Insya' 

12) Mutholaah 

13) Faroid 

14) Reading  

15) Tarikh Islam 

16) Hadist  

17) Sharaf 

18) Grammar 

19) Khot 

20) Nahwu 

21) IPS 

22) PKn 

23) IPA 

24) Inggris 

25) MTK 

26) Indonesia 

 

d. Kelas 4 

1) Fiqih  

2) Tauhid 

3) Hadist 

4) Mahfudhat 

5) Dinul Islam 

6) Ta'lim 

7) Tafsir 

8) Tarjamah 

9) Nisaiyah 

10) Usulul Fiqh 

11) Insya' 

12) Mutholaah 

13) Balaghah 

14) Reading  

15) Tarikh Islam 

16) Tarbiyah 

17) Sharaf 

18) Nahwu 

19) Grammar 

20) P. Bisnis 

21) Ekonomi Bisnis 

22) Komunikasi Bisnis 

23) Marketing  

24) Administrasi 

25) Simulasi Digital 

26) MTK 

27) Indonesia
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e. Kelas 5 

1) Fiqih  

2) Tauhid 

3) Hadist 

4) Mahfudhat 

5) Adyan 

6) Ta'lim 

7) Tafsir 

8) Tarjamah 

9) Nisaiyah 

10) Usulul Fiqh 

11) Insya' 

12) Mutholaah 

13) Balaghah 

14) Reading  

15) Mustolahul  Hadis 

16) Tarbiyah 

17) Tarikh Adab 

18) Nahwu 

19) Grammar 

20) Administrasi  

21) Bisnis Ritel 

22) Bisnis Online 

23) Penataan Produk 

24) Produk Kreatif 

25) MTK 

26) Indonesia 

 

f. Kelas 6 

1) Al-Insya' 

2) Mutholaah 

3) Nahwu 

4) Balaghoh 

5) Tarjamah 

6) Hadist 

7) Mustholah

u-l-Hadist 

8) Ushul Fiqh 

9) Fiqh 

10) Tauhid 

11) At-Tarbiyah 

12) Nisaiyyah 

13) Grammar 

14) Matematika 

15) Indonesia 

16) Penataan Produk 

17) Bisnis Online 

18) Pengelolaan Bisnis Ritel 

19) Administrasi Transaksi 

20) Produk Kreatif 

 

g. Kelas 1 intensif 

1) Fiqih  

2) Tauhid 

3) Imla' 

4) Mahfudhat 

5) T. Lughah 

6) Ta'lim 

7) Tafsir 

8) Tarjamah 

9) Nisaiyah 

10) Berhitung 

11) Al Qur'an 

12) Mutholaah 

13) Tajwid 

14) Reading  

15) Tarikh Islam 

16) Hadist 

17) English Course 

18) Khot 

19) P. Bisnis 

20) Ekonomi Bisnis 

21) Komunikasi Bisnis 

22) Marketing  

23) Administrasi 

24) Simulasi Digital 

25) MTK 

26) Indonesia 
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h. Kelas 2 intensif 

1) Fiqih  

2) Tarbiyah 

3) Imla' 

4) Mahfudhat 

5) Dinul 

Islam 

6) Ta'lim 

7) Tafsir 

8) Tarjamah 

9) Nisaiyah 

10) Usulul Fiqh 

11) Insya' 

12) Mutholaah 

13) Faroid 

14) Reading  

15) Tarikh Islam 

16) Hadist 

17) Shorof 

18) Nahwu 

19) Khot 

20) Administrasi  

21) Bisnis Ritel 

22) Bisnis Online 

23) Penataan Produk 

24) Produk Kreatif 

25) Grammar 

26) MTK 

27) Indonesia 

 

i. Kelas 3 intensif 

1) Al-Insya' 

2) Mutholaah 

3) Nahwu 

4) Balaghoh 

5) Tarikh Adab Lughoh 

6) Tarjamah 

7) Tafsir 

8) Hadist 

9) Mustholah Hadist 

10)  Ushul Fiqh 

11)  Fiqh 

12)  Tauhid 

13)  Muqoronatu Adyan 

14)  Al-Mahfudzot 

15)  At-Tarbiyah 

16)  Nisaiyyah 

17)  Grammar 

18)  Matematika 

19)  Indonesia 

20)  Penataan Produk 

21)  Bisnis Online 

22)  Pengelolaan Bisnis  

23)  Administrasi Transaksi 

24)  ProdukKreatif
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j). Kegiatan  

a. Kegiatan Harian 

Jam Kegiatan 

03.00-03.45 
Santri bangun tidur dan mempersiapkan untuk sholat 

tahajud dan sholat shubuh yang dipandu oleh pengurus. 

03.45-04.10 

Sholat shubuh dilakukan secara berjamaah oleh seluruh 

santri yang dipimpin oleh imam yaitu ustzdh atau pengurus 

(manager) kemudian zikir dan membaca al-maksurat 

04.10-04.30 
Santri muhadatsah yaitu menghafalkan dua mufradat dan 

vocab secara bersama-sama dihalaman depan 

04.30-06.00 Santri untuk mempersiapakan diri untuk berangkat 

kesekolah. 

06.00-06.30 Santri sarapan pagi 

06.30-06.45 Pengurus mulai mengabsen santri 

06.45-07.00 

Berdo’a bersama sebelum masuk kelas dan santri mulai 

memasuki kelas serta mempersipakan diri untuk mengikuti 

pelajaran 

07.00-08.30 Kegiatan belajar mengajar (KBM) dikelas 

08.30-09.00 Santri melakukan sholat dhuha 

09.00-10.30 Kegiatan belajar mengajar (KBM) dikelas 

10.30-11.00 Istirahat 

11.00-12.30 Kegiatan belajar mengajar (KBM) dikelas 

12.30-14.00 Melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dan makan siang 

14.00-14.45 Kegiatan belajar mengajar (KBM) dikelas 

14.45-15.15 
Melaksanakan sholat asar berjamaah dan membaca al-

maksurat 

15.15-16.30 Free (kecuali yang mengikuti ekstrakurikuler) 

16.30-17.00 Persiapan ke musholla 

17.00-17.30 Membaca jus amma dan persiapan sholat magrib 

17.30-18.30 
Sholat magrib berjamaah، dzikir dan membaca al-qur’an 

yang di pandu oleh pengurus dan ustadzah 

18.30-19.00 Sholat isya’ berjamaah dan dzikir 
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19.00-19.15 Pengumuman bagi santri yang melakukan pelanggaran 

19.15-19.45 Makan malam 

19.45-20.00 Persiapan belajar dan do’a bersama 

20.00-21.30 

Santri belajar dikelas seperti menyetor hafalan، belajar 

untuk persiapan materi keesokan hari، mengerjakan tugas، 

konsultasi kepada ustzdh dan lain sebagainya. 

21.30-22.00 
Berdo’a bersama dan Santri kembali kekamar untuk 

persiapan istirahat (tidur malam) 

22.00-03.00 Santri Istirahat (tidur malam) 

 

 

a. Kegiatan Mingguan 

i. Muhadhoroh (Latihan Pidato 3 Bahasa) 

ii. Latihan Pramuka 

iii. Kajian Ta’limu-l-Muta’allim 

b. Kegiatan Setengah-tahunan 

iv. Ujian Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun 

v. Uji Publik menjelang Liburan  

vi. Pesan dan Nasehat Menjelang Liburan 

vii. Liburan Pertengahan tahun dan Akhir Tahun 

c. Kegiatan Tahunan 

viii. Apel Tahunan Pekan Perkenalan Khutbat-l-‘Arsy 

ix. Kuliah Umum Pekan Perkenalan Khutbat-l-‘Arsy 

x. Pekan Olahraga dan Seni 

xi. Muslimah Adventure Camp (Lomba Perkemahan Pramuka) 

xii. Isbah Award (Penobatan Santri Berprestasi) 

xiii. Princess and Quenn Language (Penobatan Ratu Bahasa) 

xiv. Drama Contest (Lomba Drama B. Arab dan B. Inggris) 

xv. Muhadhoroh Akbar (Lomba Pidato 3 Bahasa) 

E. Ekstrakurikuler 

a. Ekstrakurikuler Wajib 

i. Pidato 3 Bahasa 

ii. Pramuka 
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b. Ekstrakurikuler Pilihan 

i. Olahraga (Basket، Voly، Bulu Tangkis، dll) 

ii. Kesenian (Melukis، Kaligrafi، Hadrah، Seni Bela Diri، Tilawah) 

 

F. Jam Berkunjung 

Dilarang berkunjung diluar jam yang telah ditentukan* 

Hari Selasa  : 15.30 – 17.00 WIB   (Sore) 

Hari Jum’at  : 08.30 – 11.30 WIB   (Pagi) 

     12.00 – 14.30 WIB   (Siang) 

     15.30 – 17.00 WIB   (Sore) 

 *Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu 
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 سًنة ذاتية

 ٖٔكلدت يف انعاسوركؾ كاليمانتاف الغربية ماال اين ايس، ديين ك

. ٔنرجت من ادلعهد اإلبتدائية احلكومية يف بمرب سنة ٜٜٚٔاغوستوس 

ـ مث التحقت ابدلعهد ادلتوسطة اإلسبلمية بيت احلكمة سنة  ٕٓٔٓ

بمرب كٔنرجت فيو  ٔ، مث التحقت ابدلعهد اإلسبلمية احلكومية ٖٕٔٓ

جلامعة موالان مالك إبراىم ّنالنج ح ى مث التحقت اب ٕٙٔٓسنة 

 .ٕٕٓٓحصلت على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية ك أدهبا سنة 



 

 

 


