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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمدددد هلل الواحددددد القهددددار العزيددددز الغفددددار مكدددور الليددددل علددددى النهددددار تبصددددرة لددددذوي 
القلددوب وألبصددار.  اللهددم مددل وسددلم علددى نبينددا ادلقتددار، خددري مددن نطدد  وأفصددح، سدديدنا 

 م القيامة، أما بعد.زلمد ابن عبد اهلل، وعلى الو وأمحابو ومن تبعهم بإحسان إىل يو 

أقدددم رددكري إىل اهلل عددز وجددل علددى نعمددو الكحددرية والددوفرية حدد  دتكنددت يف انتهددا   
اللغـة استخدام التحول اللغوي عنـد تعلـيم " كتابة ىذا البحث اجلامعي حتت ادلوضدو  

لنيدل درجدة "  االنجدينـة مـالثانوية اإلسـالمية الحكوميـة األولـى بم المدرسةفي  العربية
 قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم الرتبية والتعليم اجامعة موالنا مالدك إبدراىيم سرجانا يف

اإلسددالمية احلكوميددة مدداالنر. فيسددرم أن أقدددم جزيددل الشددكر وعظدديم التقددد  إىل مددن قددد 
 ساعدم على كتابة ىذا البحث اجلامعي، وىم :

ىيم اإلسدددددالمية عبدددددد احلدددددارس بومدددددفو مددددددير جامعدددددة موالندددددا مالدددددك إبدددددرا أ. د.فضددددديلة  .1
 احلكومية ماالنر.

أغوس ميمون بومفو عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبدراىيم  د.فضيلة  .2
 اإلسالمية احلكومية ماالنر.

أمحددد مبلددص بومددفهما ركيسددة وكاتددم قسددم تعلدديم اللغددة  د. شللددو ة احلسددنة و د.فضدديلة  .3
مدا الروحدي حلكوميدة مداالنر علدى دعمهالعربية جامعة موالنا مالك إبدراىيم اإلسدالمية ا

 ث اجلامعي على ىذه الصورة.ح  يتم كتابة ىذا البح
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 مستخلص البحث

 ادلدرسدددةيف  اللغددة العربيددةاسددتقدام التحددول اللغددوي عندددد تعلدديم  ،2721،الــرحمن، ىشــام أوليـــاء
الحانويدددة اإلسدددالمية احلكوميدددة األوىل بددداالنر. البحدددث اجلدددامعي، قسدددم تعلددديم اللغدددة العربيدددة،  

ليدددة علدددوم الرتبيدددة والتعلددديم، جامعدددة موالندددا مالدددك إبدددراىيم اإلسدددالمية احلكوميدددة مددداالنر. ك
 أوريل حبر الدين. أ. د.ادلشرف : 

 اللغة العربيةالتحول اللغوي، تعليم : الكلمات المفتاحية 

. بعدددض اللغددة العربيددةعنددد عمليددة تعلددديم التحدددول اللغددوي  وجددد اخددتالف األرا  يف اسددتقدامي 
. و بعضدهم يبيحدون اسدتقدام التحدول ىذه العمليدة يفدون على استقدام التحول اللغوي يقي مدرسي
الحانويددة  ادلدرسددةو رددعروا بالصددعوبة. ولكددن، يف إذا مددا فهددم التالميددذ عددن الدددرس  عنددد التعلدديماللغددوي 

 اإلسدددالمية احلكوميدددة األوىل بديندددة مددداالنر يبددديح مجيدددب مدرسدددي اللغدددة العربيدددة علدددى اسدددتقدام التحدددول
اسدتقدام التحدول اللغدوي  أردكال ومدف( 1ولذلك، يهدف كتابة ىذا البحدث اجلدامعي : )اللغوي. 

 ومدددف (2الحانويدددة اإلسدددالمية احلكوميدددة األوىل بديندددة مددداالنر. ) ادلدرسدددةيف  اللغدددة العربيدددةعندددد تعلددديم 
ة احلكوميدددة الحانويدددة اإلسدددالمي ادلدرسدددةيف  اللغدددة العربيدددةاسدددتقدام التحدددول اللغدددوي عندددد تعلددديم  أىدددداف

 .  األوىل بدينة ماالنر

يسدددتقدم الباحدددث ادلدددنهر الكيفدددي بندددو  البحدددث الظدددواىري يف آدا  حبحدددو. وحصدددل الباحدددث 
علدددى البياندددات  مدددن آدا  ادلقابلدددة مدددب مجيدددب مدرسدددي اللغدددة العربيدددة علدددى العددددد يعددد  أربعدددة مدرسدددني، 

وألدا  حتليدددل البياندددات ادلوجدددودة،  كل الفيدددديو لتعلددديم اللغدددة العربيدددة.وكدددذلك ادلالحظدددة مث التو يددد  بشددد
 .Spradley استقدم الباحث نظرية لد

( يوجدددد ردددكلني مدددن اسدددتقدام التحدددول اللغدددوي أ ندددا  1والنتددداكر مدددن ىدددذا البحدددث ىدددي : )
. الشددكل األول يعدد  ادلدرسددةىددذه  يف اللغددة العربيددة، باخلصددوت عنددد تعلدديم اللغددة العربيددةعمليددة تعلدديم 

( ىندداك  ال ددة 2. )بتعدددد اللغددات. والشددكل الحددام ىددو التحددول اللغددوي ةبأحددادي اللغددالتحددول اللغددوي 
إسدددرتاتيجية تعلددديم وتعلدددم اللغدددة  يكدددون التحدددول اللغدددوي يعددد  األولاسدددتقدام التحدددول اللغدددوي  أىدددداف

 .تكامل اللغات ادلستقدمة. والحالث توضيح ادلواد اللغويةل. مث الحام، الحانية
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ABSTRACT 

El Rahman, Hisyam Awliya’, 2021, The Use of Code Switching in Arabic Language 

Learning at MAN 1 Kota Malang. Undergraduate Thesis. Arabic Education 

Department, Islamic Education Teacher Training Faculty, State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Prof. Dr. H. Uril 

Bahruddin, M.A. 

Keywords : Code Switching, Arabic Language Learning 

 There are various opinions about the use of code switching in Arabic learning 

activities. Some linguist restrict the use of code switching in the learning activities of 

speech skills. But some of them also allow the use of code switching when learning this 

Arabic Language when the learners have not been able to understand the material given 

and they feel difficult when learning. Therefore, the writing of this undergraduate thesis 

has the purpose of: (1) To describe the forms rather than the code switching in the 

learning activities of Arabic Language in MAN 1 Kota Malang. (2) To describe the 

purpose of the use of code switching in the learning activities of Arabic Language in 

MAN 1 Kota Malang.  

In this study, researchers used qualitative approaches with phenomenological 

types. Then the researchers obtained the required data using interviews and also 

documentation of Arabic learning activities. Meanwhile, to analyze the data it has 

obtained, researchers used Spardly's own theory. 

The results of the research obtained in this study include: (1) There are two forms 

of code switching usage that occurs during the learning activities of Arabic Languagein 

this school. The first form is the unilingual code switching. While the second is 

multilingual code switching. (2) There are three main puspose of code transfer use, 

among them being a strategy in foreign language learning, then the second for explaining 

grammatical materials, and the third is the integration of the languages used. 
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ABSTRAK 

El Rahman, Hisyam Awliya’, 2021, Penggunaan Alih Kode Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prof. Dr. H. 

Uril Bahruddin, M.A.  

Kata Kunci : Alih Kode, Pembelajaran Bahasa Arab 

 Terdapat berbagai macam pendapat mengenai penggunaan alih kode dalam 

kegiatan pembelajaran Bahasa Arab, Sebagian ahli bahasa membatasi penggunaan alih 

kode dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Arab. Namun sebagian dari mereka juga 

membolehkan penggunaan alih kode ketika pembelajaran bahasa ini, yaitu ketika para 

peserta didik belum mampu memahami materi yang diberikan dan mereka merasakan 

kesulitan ketika pembelajaran. Akan tetapi, seluruh guru yang peneliti temui di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kota Malang, membolehkan penggunaan alih kode dalam pembelajaran 

Bahasa Arab dengan beberapa sebab. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini memiliki 

tujuan yaitu : (1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk alih kode dalam kegiatan pembelajaran 

Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang. (2) Mendeskripsikan tujuan 

penggunaan alih kode dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kota Malang.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

fenomenologi. Kemudian peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dengan 

menggunakan wawancara, kemudian observasi dan juga dokumentasi kegiatan 

pembelajaran Bahasa Arab. Sementara itu, untuk menganalisis data telah yang diperoleh, 

peneliti menggunakan teori miliki Spardly. 

 Adapun hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya : (1) 

Terdapat dua macam bentuk penggunaan alih kode yang terjadi selama kegiatan 

pembelajaran Bahasa Arab di madrasah ini. Bentuk yang pertama adalah alih kode 

unilingual. Sementara yang kedua adalah alih kode multilingual. (2) Terdapat tiga tujuan 

utama dari penggunaan alih kode, diantaranya adalah karena menjadi strategi dalam 

pembelajaran bahasa asing, kemudian yang kedua untuk menjelaskan materi kebahasaan, 

dan yang ketiga adanya integrasi bahasa-bahasa yang digunakan. 
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 الفصل األول

 الدراسات السابقةو  اإلطار العام

 

 خلفية البحث -أ 

، اإلتصددال. يف أفددراد امتمددب حولددوبددني  اإلتصددال يعددرم مددن لإلنسددان أن ال ديكددن
. اآلخدر و الشدقصيلة إليصال و تبديل األفكار بني الشقص وسالإىل  اإلنسانحيتاج 

 يندددرا اللغددة عنددد رأي تعريددفاللغددة. بمى مددا يسدد يىدد اإلتصدداليف  ةادلسددتقدم و الوسدديلة
(Yendra)  نظدددام الصدددوت ادلتملدددك عليدددو ادلعدددام، رمدددوز الصدددوت و ادلنطدددوق مدددن  ىدددوأن

.  يف ىددددذا 1تصددددالاحلالددددة العاديددددة و ادلسددددتقدم ك لددددة اإل يفنظددددام االختيدددداري لإلنسددددان 
، دةادلوجدو  لغدة يف أضلدا  العدام. مدن ىدذه اللغدات 6577العصر، توجد أكحر من حوايل 

يف ىددذه العددام، منهددا يعدد  اللغددة  ندداسىندداك بعددض اللغددة العادليددة أي مسددتقدم بعظددم ال
 أ ندا  ، يعد  اسدتقدام ىدذه اللغدةعلى اللغة العربية الباحث ىذا البحث يركز يفالعربية. 

 م.يعملية التعل

 الدراسدة يف ويدةاللغ ىايف رلال البحث، فتتوفر عنامر  العربية إذا مت إدخال اللغةو 
علم اللغة إىل قسدمني، األول يعد  علدم اللغدة النظريدة، و  الدراسة يفينقسم و  .العديدة

ت، وعلدم امدو علدم األ مدن علدم اللغدة النظريدة منهدا حدلادل الحام يع  علم للغة التطبيقيدة.
، علددددى سددددبيل ادلحددددال يعدددد  مهددددارة و كددددذلك ادلهددددارات األربعددددةالنحددددو،  ، وعلددددمالصددددرف

  ، مهارة القرا ة ومهارة الكتابة.االستما ، مهارة الكالم

                                                           
1
 Yendra, Mengenal Ilmu Bahasa (Linguistik), (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hal : 4 



2 
 

 اللغدددةالتطبيقيدددة. علدددم  اللغدددة، ىنددداك أيضدددا علدددم اللغدددة النظريدددةباإلضدددافة إىل علدددم 
 تنداق  عوامدل اكتسداب اللغدة بندا  الديت علدم اللغدة النفسدي دراسدةهدا التطبيقية، توجدد في

مددن  طبقددات يهدداتددوي علحت يتعلددم اللغددة االجتمدداعي الدددراسددة علددى العلددوم النفسددية، مث 
 ىدوعلدم اللغدة االجتمداعي ادلوضب ادلشهور يف مبحدث  واللغة يف الظروف االجتماعية. 

 التحول اللغوي. 

 أحددددد التحددددول اللغددددوي ىددددو مددددن أن كتاهبمددددا يف ليدددد  رددددافيحىو  أسددددليندا ذكددددرت
 بدددني وحيددددث تكلممكدددان ادلددد بسدددبم حيددددث الدددذي اللغدددة اسدددتقدام يف نتقدددالاال أعدددرام

باعتبددار رأيهمددا . 2واحدددة أي يف نفددك الكددالم أو النطدد  غددةل يف األخددرى اللغددة و اللغددة
 أكحدر، أو نيادلتناوب لغتني استقدام التحول اللغوي ىو أن كنجانا راىردي  ليقو  الساب 

  نداكي رلتمدب ىيكدل يف اللغدة أمناط ربا أو اللغة نفك يف  استقدام اللهجة اختالف أو
يف  ألحددداثا التحددول اللغددوي ىددو أن أخددذ اخلالمددة ديكددن ادلفدداىيم، ىددذه مددن. 3اللغددة

 مددب األرددقات و حيدددث زلدددد لغددرم األخددرى اللغددة إىل اللغددة اسددتقدام إحدددى لاقددتنا
 أكحر. أو لغتني يف ادلتقنون

 اسدتقدام يف مدن التغيدري يعتدر ذكر الباحث فيما السب ، أن التحدول اللغدوي كما
 أن ديكدددن لدددذلك. بيدددةاألجن اللغدددة اسدددتقدام أو األم لغدددة اسدددتقدام يف سدددوا  كدددان اللغدددة،

 ذكددددر. أكحددددر أو يف لغتددددني اإلتقددددان لديددددو رددددقص الددددذي التحددددول اللغددددوي ألي حيدددددث
  : أن  كنجانا راىردي

اللغددة  و إحدددى اللغددة بددني تبددادلادل تصددالاإل يوجددد اللغددة،  ناكيددة رلتمددب يف "
 اللغدة اسدتقدام دون التحددث اللغدة متحدد ي علدى ادلسدتحيل مدن و األخرى،

                                                           
2
 Aslinda dan Leni Syafyahya, Pengantar Lingusitik, (Bandung:PT Refika Aditama, 2007), hal 85 

3
 R. Kunjana Rahardi, Sosiolinguistik, Kode dan Alih Kode, (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar,2001),hal:21 
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بددددددالتحول  خددددددر يسددددددمىاأل و اللغددددددة لغددددددةال  تبددددددديل علددددددى قطددددددالاإلو  الحانيددددددة،
 4"اللغوي.

السددبم مددن و ا. سددكاهطبيعيددة لالظدداىرة ال مددن التحددول اللغددويندونيسدديا، يعددد ايف 
 و .السددكان فيهدداالدديت ديلكهددا  ةالعديددد هتدداالغب اندونيسددياارددتهر ألن  الظدداىرة يعدد  ىددذه

 لغدة األم أي اللغدة العاميدةكاندت . سدوا   كحرة اللغدةديكن دلعظم االندونيسيني التحدث ب
الدديت تددأ ر  العوامددل االجتماعيددة علددى بسددبم األمددر األجنبيددة. حيدددث ىددذا ةاللغدد كددذلك  و

 صورة الشقص الذي يتحد ون إليدو وب. ديكن أن يكون ىذا العامل السكان ىذا البلد
 افيحىلي  ر و  أسليندا رأيإجرا  احملاد ة. تعززت ىذه العوامل بمن غرم ال مث ادلكان

 :"قدمة يف علم اللغة االجتماعيادل"، ادلدرجني يف كتاهبما 

أيًضددا بسددبم عدددة  التحددول اللغددوي، حدددث ادلددتكلم موقددفإىل تغيددري  إضددافة"
بعدض األرديا ، منهدا  مدن التحول اللغدويعوامل. تتضمن العوامل اليت تسبم 

رم مدددن الغددد و حالدددة ادلدددتكلم، ادلدددتكلم بدددو، اللغدددة ادلسدددتقدمة، كلمادلدددت؛  يعددد 
 5".التكلم

 يفأي  ة حددددوذلماالجتماعيدددد بيئددددة يف التحول اللغددددويبدددد حيدددددث األرددددقات غالبددددا
اليومية. ادلحال يع  يف ررا  االحتياجات اليومية يف السدوق أو الددكان، مث يف  أنشطتهم

التضيف، و كذلك يف احملاد ة بدني أفدراد امتمدب. و لكدن اجاندم ذلدك، حددث التحدول 
 وجدددود. األجنبيدددة اللغدددة تعلددديم عندددد خامدددة ،يف ادلددددارس التعلددديم ةاللغدددوي يف آدا  عمليددد

التحدول  اسدتقدام عندد ادلعلمدني أىددافب علد يت األجنبيدة اللغدة تعليم يف التحول اللغوي
 . اللغوي

                                                           
4
 R. Kunjana Rahardi, Kajian Sosiolinguistik; Ihwal Kode dan Alih Kode (Bogor:Penerbit Ghalia 

Indonesia,2015),hal:23 
5
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 مددن علددى اعتمدداًدا أيًضددا، األجنبيددة اللغددة تعلدديم يف التحددول اللغددوي رددكل اختلددف
 التحدول اللغدوي حدول ةاخلامد اآلرا  ردقص كدلل ألن التحول اللغوي، يستقدم الذي

 والتالميددذ، ادلعلمددني بددني فقدد  التحددول اللغددوي حيدددث ال التعلدديم، أنشددطة يف. ادلسددتقدم
 عمليددة يف عددادة ىددذا حيدددث. اآلخددر مددب التلميددذ تلميددذال بددني أيضددا حيدددث أن ديكددن بددل

 يف هددمو زمالك والتالميددذ ادلعلمددني بددني التحددول اللغددوي اسددتقدام مددن الغددرمو  .ادلناقشددة
 .بالطبب ةسلتلف التعليم أنشطة

األرا   يعد  توجدد اخدتالف التحول اللغوي مشكلة يف الباحث قل  يحري ما ولكن
 يددون علدىي اللغدة العربيدة يقدرسدم اللغدة العربيدة. بعدض مييف استقدامو عند عمليدة تعلد

تحدول اسدتقدام ال بيحدون. و بعضدهم ياللغة العربيدةم ياستقدام التحول اللغوي عند تعل
ما فهدم التالميدذ عدن الددرس و ردعروا بالصدعوبة عندد  إذااللغة العربية م ياللغوي عند تعل

التعليم. و ادلشكلة األخرى يع  توجد عدد الطلبة يف قسم تعليم اللغدة العربيدة أو قسدم 
يف أعمدال  ىدم يسدتقمدونو عندد الكدالمدهبا م يعرفوا التحول اللغوي، و اللغة العربية و أ

 أو عملية تعليم اللغة العربية.    يوميتهم

  ، اختدددار الباحدددث ادلوضدددو  يعددد بالسددد مدددامدددن ادلشدددكالت الددديت قددددم الباحدددث في
الثانويـة اإلسـالمية  المدرسـةفـي  اللغة العربيـةاستخدام التحول اللغوي عند تعليم "

. ىذا البحث مهم، ألن البحدث عدن التحدول اللغدوي قليدل "الحكومية األولى بماالنج
 من الباححني أن يبححوا ىذا ادلوضو .و نادر 
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 أسئلة البحث -ب 
انطالقددا مددن ادلوضددو  و خلفيددة البحددث فيمددا السددب ، أحضددر الباحددث أسددئلة البحددث  

 كما يلي :
 ادلدرسددددةيف  اللغددددة العربيددددةكيددددف أرددددكال اسددددتقدام التحددددول اللغددددوي عنددددد تعلدددديم  .1

 الحانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بدينة ماالنر ؟
الحانويددة  ادلدرسددةيف  اللغددة العربيددةاسددتقدام التحددول اللغددوي عنددد تعلدديم  ىدددافأمددا  .2

 اإلسالمية احلكومية األوىل بدينة ماالنر ؟
 أىداف البحث -ج 

 األىداف من آدا  ىذا البحث يع  : و 
 ادلدرسددددةيف  اللغددددة العربيددددةاسددددتقدام التحددددول اللغددددوي عنددددد تعلدددديم  أرددددكال ومددددف .1

  بدينة ماالنرالحانوية اإلسالمية احلكومية األوىل
 ادلدرسددددةيف  اللغددددة العربيددددةاسددددتقدام التحددددول اللغددددوي عنددددد تعلدددديم  أىددددداف ومددددف .2

 الحانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بدينة ماالنر
 حدود البحث  -د 

 احلدود ادلوضوعية  .1
اسدددتقدام التحدددول اللغدددوي عندددد  عدددن اختدددار الباحدددث ادلوضدددو  ذلدددذا البحدددث يعددد 

 .ادلدرسةهبذه اللغة العربية م يلتعيف فق  عملية التعليم يع  
 احلدود ادلكانية  .2

 ادلدرسدةيعد  يف  اللغدة العربيدةيقب البحث عن استقدام التحدول اللغدوي عندد تعلدم 
 الحانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بدينة ماالنر.

 نية احلدود الزما .3
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راسدية السدنة الد يف مدايوإىل ردهر  مدارسالشدهر  قام الباحدث هبدذا البحدث يعد  يف
2727/2721. 

 فوائد البحث -ه 
 ىدذه يرجى من آدا  ىذا البحث أن يظهر النتاكر االجيابيدة عندد تعلدم اللغدة العربيدة يف

 إما نظريا أو تطبيقيا. ادلدرسة
 الفواكد النظرية .1

بحدث عدن التحدول اللغدوي يف آدا  لدلدن اراد أن يقدوم با ايكون ىدذا البحدث مراجعد
رس أو األمددداكن األخددددرى و يعطدددي ىدددذا البحددددث عمليدددة التعلددديم و الددددتعلم يف ادلددددا

 ادلعلومات ألرقات اآلخر دلن م يعرفوا ما ىو التحول اللغوي.
 الفواكد التطبيقية  .2

االنتاج من آدا  ىذا البحث مستفيد يف آدا  عمليدة التعلديم و الدتعلم بالنسدبة إىل و 
ام اسدددتقدام التحدددول اللغدددوي فيدددو و طبعدددا باعتبدددار حاجدددات التالميدددذ عدددن اسدددتقد

 التحول اللغوي يف عملية التعليم و التعلم.
 لباحثل ( أ

اللغدة العربيدة يعطي ىذا البحث معلومات جديدة للباحث أ ندا  عمليدة تعلديم 
باسدددددتقدام التحدددددول اللغدددددوي كالظددددداىرة اللغويدددددة يف تعلددددديم اللغدددددة األجنبيدددددة يف 

 إندونيسيا. 
 سمدر  لل ( ب

يدة باسدتقدام التحدول يكون ىذا البحث مراجعا للمددر س يف تعلديم اللغدة العرب
اللغدددددددوي ألن يتضدددددددمن ىدددددددذا البحدددددددث اآلرا  مدددددددن مدرسدددددددي اللغدددددددة العربيدددددددة يف 

 استقدامها أ نا  عملية  التعليم ىذه ادلادة. 
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 للمدرسة ( ج
يكون ىذا البحث مدخال يف عمليدة تعلديم اللغدة األجنبيدة خصومدا يف تعلديم 

 .للغوياللغة العربية ادلستقدم التحول ا
 تحديد المصطلحات  - و

 ول اللغويالتح .1
مددن أحددد الفددرو  علددم اللغددة االجتماعيددة. و ىددو عمليددة يكددون التحددول اللغددوي 

، و حيددددث تغدددري اسدددتقدام اللغدددة مدددن اللغدددة األوىل إىل اللغدددة الحانيدددة عندددد الكدددالم
 . لألسباب ادلعينة

 اللغة العربية .2
اللغددة العربيدددة مدددن إحددددى اللغدددة يف العددام وادلسدددتقدمة يف آيدددات القدددرآن الكدددر . 

 النيب ملى اهلل عليو وسلم باستقدام ىذه اللغة. ونط 
 السابقة  اتالدراس - ز

التحددددول "ادلوضددددو   حتددددت 2716يف السددددنة البحددددث اجلددددامعي لنددددور عافنددددا رمحنيددددة  .1
". NET TV" أحدد الرندامر يف iLook اللغدوي ادلسدتقدمة مدب كمدي جايدانيت يف "

نددوا  مددن التحددول دلعرفددة الصددور و األيعدد   ان، األوللددو اذلدددف  ىددذا البحددث  كددان
اللغوي، مث الحام ىدو إلههدار األسدباب مدن اسدتقدام التحدول اللغدوي لددى كمدي 

يف آدا ىدددددذا  ادلددددددخل الكيفدددددي بدددددادلنهر الومدددددفي ةالباححددددد تجايدددددانيت. واسدددددتقدم
  البحث.

أردكال مدن التحدول اللغدوي  ةيعد  توجدد  ال د ىذا البحدث و النتاكر احملصولة من
ا  ىددددذا الرنددددامر، بسددددبعة عوامددددل الدددديت تسددددبم ادلسددددتقدم مددددب كمددددي جايددددانيت أ ندددد

 استقدامو أ نا  ىذا الرنامر.
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التحددددول "بادلوضددددو   2717يف السددددنة  البحددددث اجلددددامعي مددددن عاقلددددة ذلددددة احملديددددة .2
اللغددددوي باللغدددددة االندونيسدددددية مدددددن لسدددددان ادلددددددرس علدددددى لغدددددة األم  يف تعلدددددم اللغدددددة 

الشدديا احلدداج ىارددم االندونيسددية لدددى الفصددل الحالددث "ج" يف مدرسددة اإلبتداكيددة 
اذلددف  أىدداف.  ال دة لدو البحث الدذي قامتدو الباححدة ".أرعاري بلمبينر ماالنر

يعددد  لومدددف األردددكال مدددن اسدددتقدام ىدددذا التحدددول اللغدددوي أ ندددا  عمليدددة األول 
لشدرح األىدداف مدن اسدتقدام التحدول اللغدوي لددى مث اذلدف الحدام ىدو  م.يالتعل

اسددتقدام التحددول  ري يعدد  لومددف التددأ ري مددن. واألخددميأ نددا  عمليددة التعلددادلدددرس 
 . ميأ نا  عملية التعلاللغوي 
النتداكر و ادلدخل الكيفي بادلنهر الومفي يف آدا ىذا البحث.  ةالباحح تاستقدم

لغدة اجلاويدة. جرى التحول اللغوي من اللغة االندونيسية إىل الاألول احملصولة يع  
يعدد  لتسددهيل التالميددذ علددى فهددم  غددويمددن اسددتقدام التحددول الل اذلدددف مث الحددام،

باستقدام التحول اللغوي يسدتطيب التالميدذ أن يفهمدوا ادلدواد  والحالث ىو الدرس.
الدراسددي ولكددن اسددتقدامو أ نددا  تعلدديم اللغددة اإلندونيسددة يفسددد القواعددد مددن ىددذه 

  اللغة.
حتويددددل الشددددفرة و "عددددن  2716يف السددددنة  البحددددث اجلددددامعي ليايددددو ربيعددددة العدويددددة .3

  ال ددددة لددددو "لدددددى تالميددددذ معهددددد " ادلصدددددوقية " اللغددددة العربيددددةيطهددددا يف تطبيدددد  ختل
يعدددد  دلعرفددددة األرددددكال مددددن اسددددتقدام التحددددول اللغددددوي يف عمليددددة  . األولىدددددفأ

مددددن اسددددتقدام  األسددددبابمث الحددددام ىددددو دلعرفددددة . اللغددددة العربيددددةالتعلدددديم و الددددتعلم يف 
إلههددار احلددل ادلناسددم  والحالددث .اللغددة العربيددة عمليددة التعلدديمأ نددا   التحددول اللغددوي

 ةالباححدد تاسددتقدم. لدددى تالميددذ معهددد " ادلصدددوقية " اللغددة العربيددةمددن التطبيدد  
 يف آدا ىذا البحث. دراسة احلالادلدخل الكيفي بادلنهر 



9 
 

معهدددد " : األول، اسدددتقدم التالميدددذ يف النتددداكر احملصدددولة مدددن ىدددذا البحدددث يعددد و 
  اللغدددددددوي. مث الحدددددددام، مدددددددن األسدددددددباب التحدددددددول اللغدددددددوي والتقلدددددددي ادلصددددددددوقية "

استقدامها أ نا  التعليم يع  أ( التأ ري من اللغة األوىل، ب( النقصان على إتقدان 
ادلفددردات، ج( عدددم ادلعرفددة علددى كيفيددة اسددتقدام اللغددة. والنتيجددة الحالحددة مددن ىددذا 
البحث ىو احلل من ىدذه ادلشدكلة منهدا أ( إمدالح اخلطدأ، ب( تزويدد ادلفدرادات، 

 ج( إعطا  العقاب.و 
حتت ادلوضو  "ختلدي  الشدفرة  2714البحث اجلامعي لدى زلمد فارق يف السنة  .4

وحتويلهدددا يف نطددد  الكدددالب بعهدددد القدددرآم ندددورو اذلددددى سيكوسددداري". كدددان ىدددذا 
البحث لو  ال ة أىداف، يعد  األول دلعرفدة أندوا  ختلدي  الشدفرة وحتويلهدا يف نطد  

دى سيكوسدددداري. مث اذلدددددف الحددددام ىددددو دلعرفددددة الطددددالب بعهددددد القددددرآم نددددورو اذلدددد
األسددباب الدديت تسددبم إىل ختلددي  الشددفرة وحتويلهددا يف نطدد  الطددالب بعهددد القددرآم 
نورو اذلدى سيكوساري. والحالث يع  دلعرفة األىداف ختلي  الشدفرة وحتويلهدا يف 

واسدتقدم الباحدث ادلددخل  نط  الطالب بعهد القرآم نورو اذلددى سيكوسداري.
 يفي بادلنهر الومفي ألدا  حبحو.الك

: أن ختلدي  الشدفرة وحتويلهدا الديت حتددث يف معهدد  والنتاكر مدن ىدذا البحدث منهدا
نددور اذلدددى نوعددان : مددن نددو  الكلمددة والعبددارة. والعوامددل الدديت تدد دي الشددفرة الدديت 
حتددددث يف ىدددذا ادلعهدددد نوعدددان : الدددداخلي واخلدددارجي. واألىدددداف مدددن التحويدددل : 

أمددقاكو  التدأ ري إىلادلنفعة، للتكر عدن الدنفك، يكدون الكدالم ليندا، للتقرب، لنيل 
 اجلديدة. 

حتددت ادلوضدددو  "ختلددي  الشدددفرة  2716البحددث اجلددامعي لددددى مفتوحددة يف السدددنة  .5
ىدددذا وحتويلهدددا يف زلاد دددة الطالبدددات بعهدددد "دار اسدددالم" كنتدددور للبندددات اخلدددامك". 
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  الشدددفرة وحتويلهدددا يف زلاد دددة البحدددث لدددو ىددددفان يعددد  : األول دلعرفدددة أندددوا  ختلدددي
الطالبدات بعهددد "دار اسدالم" كنتددور للبنددات اخلدامك. مث الحددام ىدو دلعرفددة العوامددل 
الدديت تسددبم إىل وقددو  ختلددي  الشددفرة وحتويلهددا يف زلاد ددة الطالبددات. واسددتقدمت 

 الباححة ادلدخل الكيفي بادلنهر الومفي يف آدا  حبحها.
منها : نو  ختلي  الشفرة الواقعة يف احملاد دة ىدو  والنتاكر احملصولة من ىذا البحث

مددن ناحيددة، أ( الكلمددة، ب( تكددرار الكلمددة، ج( العبددارة، د( كلوسددا. ونددو  حتويددل 
الشفرة الواقعة ىدو حتويدل الشدفرة الدداخلي واخلدارجي. أمدا العوامدل الديت تسدبم إىل 

 دة بدني ادلدتكلم وقو  ختلي  الشفرة ىي وجود لغة أخرى أي اللغة الداكريدة يف احملاد
وادلقاطم، انتقال احلال من األحوال الرمسية إىل األحدوال غدري رمسيدة. أمدا العوامدل 
الددديت تسدددبم إىل وقدددو  حتويدددل الشدددفرة ىدددي مدددن ناحيدددة ادلدددتكلم ادلتعلقدددة  لفيدددة لغدددة 
ادلتكلمددة، مددن ناحيددة ادلقاطددم وهتدددف ىددذا السددبم دلوازنددة لغددة ادلقاطبددة، تغيددري 

 الث، وتغيري موضو  الكالم.احلال حبضور الشقص الح

الفددددرق األساسددددي مددددن ىددددذا البحددددث واألحبدددداث السددددابقات يعدددد  أضدددداف 
اللغدة الباحث موقف مدرس اللغة العربية يف استقدام التحول اللغدوي أ ندا  تعلديم 

. كانت يف األحباث السابقات ال توجد موقف مدرس اللغة يف استقدامو، العربية
 دام التحول اللغوي أ نا  التعليم. فق  األركال مث العوامل من استق
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 (1.1)الجدول 

 الدراسات السابقة 

 الرقم
الباحث / موضوع  اسم

 البحث
 نتائج البحث أىداف البحث

1 Nuri Afina Rahmaniah 

 / Code Switching 

Used By Kimmy 

Jayanti In “iLook” 

Program On NET TV. 

دلعرفددددددددددة الصددددددددددور و 
، مث األنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا 

 مددددددددددددددن األسددددددددددددددباب
التحدددددول  اسدددددتقدام

لدددى كمددي اللغددوي 
 .جايانيت

ههددر أن ىندداك  ال ددة أقسددام مددن 
اسدتقدام التحدول اللغدوي خدالل 
برندددددددددامر التلفددددددددداز، و لدددددددددو سدددددددددبب 
حجددددددددر يف اسددددددددتقدامو خددددددددالل 

 برنامر. 

2 Aqila Dila 

Almahdiyyah / Alih 

Kode Bahasa 

Indonesia Lisan Guru 

Terhadap Bahasa Ibu 

dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

Kelas III-C Madrasah 

Ibtidaiyah KH. 

Hasyim Asy’ari 

Blimbing Malang 

لومددددف األرددددكال 
واألىددددددددددددددددددددددددددددداف مث 
التددددددددددددددددددددددأ ري مددددددددددددددددددددددن 
اسدددددتقدام التحدددددول 

 اللغوي 
  

أقسام التحول اللغدوي ادلسدتقدم 
خالل عملية التعليم و التعلم يف 
اللغددددددددددددددددة االندونيسددددددددددددددددية يعددددددددددددددددد  
باسددددددددددتقدام اللغددددددددددة اجلاويددددددددددة، و 

منددددددددددو يعدددددددددد  لتسددددددددددهيل  اذلدددددددددددف
 التالميذ على فهم الدرس.

يايدددددددددو ربيعدددددددددة العدويدددددددددة /  3
حتويدددل الشدددفرة و ختليطهدددا 

 اللغددددددة العربيددددددةيف تطبيدددددد  
لدددددددددى تالميددددددددذ معهددددددددد " 

 ادلصدوقية "

دلعرفددددددة األرددددددكال، 
واألىددددددددددددددددددددددداف، مث 
احلدددل ادلناسدددم مدددن 
ادلشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددكلة يف 
اسدددددتقدام التحدددددول 

توجددددددد رددددددكلني مددددددن اسددددددتقدام 
و لدددددددو عشدددددددرة التحدددددددول اللغدددددددوي 

أسددددددددددباب يف اسددددددددددتقدامو أ نددددددددددا   
 عملية التعليم و التعلم.
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 اللغوي 
ختلدددددددددي  زلمدددددددددد فدددددددددارق /  4

الشدددفرة وحتويلهدددا يف نطددد  
الب بعهددددددد القددددددرآم الطدددددد

 نورو اذلدى سيكوساري

دلعرفددددددددددددة األندددددددددددددوا ، 
األسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددباب، 
واألىدددددددددددداف مدددددددددددن 
ختلددددددددددددددي  الشددددددددددددددفرة 
وحتويلهددددددا يف نطدددددد  
الطدددددددددددالب بعهدددددددددددد 
القرآم نورو اذلددى 

 سيكوساري.

نوعددان مددن ختلددي  الشددفرة  توجددد
وحتويلهدددددددا : مدددددددن ندددددددو  الكلمدددددددة 
والعبدددددددددددارة. وكدددددددددددذلك عواملدددددددددددو : 
الدددددداخلي واخلددددددارجي. وأىدافددددددو: 
للتقدددددرب، لنيدددددل ادلنفعدددددة، للتكدددددر 
عددن الددنفك، يكددون الكددالم لينددا، 

 ي  ر إىل أمدقاكو اجلديدة.
مفتوحدددة / ختلدددي  الشدددفرة  5

وحتويلهدددددددددددددددددا يف زلاد دددددددددددددددددة 
الطالبدددددددددددات بعهدددددددددددد "دار 

تدددددددور للبندددددددات اسدددددددالم" كن
 اخلامك

دلعرفدددددددددددددددددة أندددددددددددددددددوا ، 
والعوامدددددددددددددددل الددددددددددددددديت 
تسدددددددبم إىل وقدددددددو  
ختلددددددددددددددي  الشددددددددددددددفرة 
وحتويلهددددددددددددددددددددددددددددددددددددا يف 
زلاد دددددددة الطالبدددددددات 
بعهد "دار اسالم"  
كنتدددددددددددددور للبندددددددددددددات 

 اخلامك. 

نددددددو  ختلددددددي  الشددددددفرة الواقعددددددة يف 
احملاد دددددددددة ىدددددددددو مدددددددددن ناحيدددددددددة، أ( 
الكلمة، ب( تكرار الكلمة، ج( 
العبددارة، د( كلوسددا. ونددو  حتويددل 

رة الواقعدة ىدو حتويدل الشددفرة الشدف
الدددددددددددداخلي واخلارجي.والعوامدددددددددددل 
الدددددديت تسددددددبم إىل وقددددددو  ختلددددددي  
الشفرة ىي وجود لغة أخدرى أي 
اللغددددددة الداكريددددددة يف احملاد ددددددة بددددددني 

 ادلتكلم وادلقاطم.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

 علم اللغة االجتماعي المبحث األول :

 مفهوم علم اللغة االجتماعي - أ

قددة اللغددة بددامتمب دراسددة عمليددة رلددال حددديث العهددد نسددبيا، إذ دراسددة عال
ينتمددددي إىل فددددرتة السددددتينات مددددن ىددددذا القددددرن، وإن كددددان ىددددذا ال يعدددد  أن ىددددذه 
الدراسدددة مبتدعدددة يف ىدددذه احلقبدددة ادلعامدددرة مدددن تددداريا العلدددم، فئمدددة تدددراث قدددد  

ة بددني العهددد يف الدراسددات اللهجيددة واألسددلوبية، والدراسددات الدديت تتندداول العالقدد
اللغدددددة الحقافدددددة. وىدددددذه اجلواندددددم تقدددددب يف إطدددددار مدددددا يسدددددمى اآلن بعلدددددم اللغدددددة 

 .6االجتماعي

علم اللغة االجتماعي ىو من أحد ادلبحث يف علم اللغة. كان ىذا العلم 
إتباعا مدن علدم اللغدة و علدم االجتمداعي. بشدكل عدام، علدم اللغدة االجتمداعي 

صومدية مسدتقدمي اللغدة ىو العلم الذي يدرس عن خصومية اللغدة، يعد  خ
و ىددددم يتفدددداعلون باسددددتمرار مددددب بعضددددهم بعضددددا. و يف النهايددددة، تغددددريت اللغددددة 
ادلسدددتقدمة يف رلتمددددب اللغددددة بيدددنهم.  و ىددددذا العلددددم يبحدددث عددددن كددددل األردددديا  

 .7ادلتعلقة مب اللغة و رلتمب اللغة

                                                           
 17(، ت: 1923، )القاىرة : مكتبة اآلداب،علم اللغة االجتماعيزلمد حسن عبد العزيز،  6

7
 Yendra, Mengenal Ilmu Bahasa (Linguistik), (Sleman : Deepublish, 2018), hal : 270 
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بتعريفددو  السداب  (Yendraي يدد تعريددف علددم اللغدة االجتمدداعي عنددد يندددرا )
يف كتاهبددددا أن علددددم اللغددددة ( Munirah. تقددددول منددددرية )(Munirahنددددرية )عنددددد رأي م

االجتماعي ىو إتبا  من علم اللغة و علدم االجتمداعي. كدان ىدذا العلدم يددرس 
عن عوامل االجتماعي ادلسامهة عند استقدام اللغة يف رلتمب اللغة ادلعني. يركدز 

ذلك، يسددتنتر ىددذا العلددم أيضددا علددى تنددو  الكددالم عنددد مقددام االجتمدداعي. و لدد
ىددذا العلددم بأنددو نددو  مددن علددم اللغددة و ىددو إتبددا  مددن علمددني، يعدد  علددم اللغددة و 
علددددم االجتمددددداعي و يبحدددددث عدددددن مناسدددددبة اللغدددددة بعوامدددددل االجتمددددداعي يف حدددددي 

 .  8امتمب
و التعريددف عددن علددم اللغددة االجتمدداعي التددايل يعدد  الدراسددة اإلتباعيددة الدديت 

لغددة. يف ىددذه احلالددة، كانددت اللغددة تتعلدد  تدددرس عددن آ ددار الحقددايف يف اسددتقدام ال
بامتمب عند ادلنطقة ادلعينة، حسدم مسدتقدمي اللغدة ك لدة اإلتصدال و التعامدل 

. مددن التعريددف السدداب ، ادلوضددب مددن علددم اللغددة 9بددني امتمددب مددب امتمددب اآلخددر
االجتماعي ىو الحقافة و كل ريئ الديت تحدري امتمدب علدى اسدتقدام اللغدة. ألهدا 

 على إنتاج اللغة عند امتمب يف تلك ادلنطقة.     ستحري
البيددان التفصدديل عمددا علددم ( Sumarsonoحبانددم ذلددك، يعطددي سومارسددونوا )
أن علدددم اللغدددة االجتمددداعي ( Sumarsonoاللغدددة االجتمددداعي. ذكدددر سومارسدددونوا )

يصدر من كلمتدني، يعد  علدم اللغدة و علدم االجتمداعي. كلمدة علدم اللغدة يعدرف 
الددذي يدددرس أو حيدددث عددن اللغددة، و باخلصددوت عنامددر اللغددة )علددى  بأنددو العلددم

سددبيل ادلحددال يعدد  النحددو، الصددفرف، و غددريه( و مناسددبتها بعضددها بعضددا، بددا فيددو 
يعدد  حقيقددة تكددوين عنامددر اللغددة. أمددا علددم االجتمدداعي لددو أمددل الكلمددة يعدد  
                                                           
8
 Munirah, Pengembangan Keterampilan Menulis Paragraf, (Sleman : Deepublish, 2015), hal : 86 

9
 Muflihah, “Code Switching dan Code Mixing dalam Komunikasi di Lingkungan Dosen IAIN 

Purwokerto ”, Komunika, Vol. 10,  Edisi 1, Januari-Juni 2016, hal : 97 
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، و اجتمدددا ، و ىدددي متعلقدددة بكلمدددة امتمدددب، فدددرق امتمدددب -جيتمدددب  -اجتمدددب 
أن علددم اللغدددة االجتمددداعي  ( Sumarsonoوهاكفهددا. بالتدددايل، رددرح سومارسدددونوا )

ىددددو الدراسددددة  عددددن اللغددددة ادلتعلقددددة بددددأحوال امتمددددب )يدددددرس ىددددذا النددددو  يف علددددم 
 .17االجتماعي(

من بعض التعريف الساب ، يسدتنتر الباحدث أن علدم اللغدة االجتمداعي ىدو 
غددة و علددم االجتمدداعي، و يبحددث العلددم الددذي يتكددون مددن نددوعني، يعدد  علددم الل

 ىذا العلم عن كيفية تأ ري امتمب باللغة ادلستقدمة يف البيئة ادلعينة.  
 مجال علم اللغة االجتماعي  - ب

اللغدددة هددداىرة تتحقددد  يف رلتمدددب، أي دراسدددة الظددداىرة اللغويدددة حدددني يكدددون 
ىناك تفاعل لغوي بني مدتكلم ومسدتمب علدى األقدل، وموقدف لغدوي حيددث فيدو 

وتتوز  فيو األدوار والوهاكف وف  قواعدد متعدارف عليهدا داخدل امتمدب.  الكالم
ومددن اجلواندددم الو يقددة الصدددلة بتعلدديم اللغدددة مدددن وجهددة نظدددر علددة اللغدددة التطبيقيدددة 

 : 11ىي

 اللغة والحقافة .1
 امتمب اللغوي .2
 اللغة واالتصال .3
 األحداث الكالمية .4
 الوهاكف اللغوية .5

                                                           
10

 Sumarsono dalam Umi Kholidah, “Pemertahanan Bahasa Jawa Pada Interaksi Siswa dan Guru 

dalam Pembelajaran Kajian Sosiolinguistik di MTs. Al-Hikmah Pasir Demak”, Ranah, Vol. 4, 

Edisi 2, Desember 2015, hal : 107 
)ماالنر : مطبعة جامعة موالنا مالك إلراىيم،  دراسات يف علم اللغة التطبيقي،أوريل حبر الدين، 11

  55-54(، ت: 2718
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 التنو  اللغوي .6
ل علددم اللغددة االجتمدداعي، ىندداك امددطالح يف قبددل عددرم الباحددث عددن رلددا

نفك ادلعىن بعلم اللغدة االجتمداعي، و ىدو علدم اجتمدا  اللغدة. كدان يبحدث ىدذا 
العلدددم عدددن اللغدددة و مناسدددبتها بأسددداس االجتمدددا . بعدددض اآلرا  يقولدددون أن عمدددل 
اللغددددة االجتمدددداعي و علددددم اجتمددددا  اللغددددة سددددوا . و لكددددن يف احلقيقددددة، مهددددا غددددري 

 الدراسة.  متساويا يف موضب
يف كتابدددددو "علدددددم اللغدددددة االجتمددددداعي : ادلقدمدددددة ( Chaerباعتبددددار رأي خدددددري )

األوىل" رددرحو أن موضددب الدراسددة لعلددم اللغددة االجتمدداعي ىددو مناسددبة اسددتقدام 
اللغددددة و علددددم االجتمدددداعي مددددن ناحيددددة علددددم اللغددددة و يدددددخل يف ناحيددددة البحددددث 

تماعيدددددة ادلتعلقدددددة  الكيفددددي. أمدددددا موضدددددب علدددددم اجتمدددددا  اللغدددددة فهدددددو اجلواندددددم االج
باسددتقدام اللغددة مددن ناحيددة علددم االجتمدداعي، و دخددل ىددذا ادلوضددب يف البحددث 
الكمي.  و ىدذا يعد ، أن علدم اجتمدا  اللغدة أكحدر ارتباطدا بدالعلوم االجتماعيدة، 

 .    12و اليت ترتب  بعلم اللغة

 : يف كتابو أن موضب الدراسة لعلم اللغة االجتماعي منها  (Yendraذكر يندرا ) 

تفصدديل اسددتقدام اللغددة، علددى سددبيل ادلحددال يعدد  اسددتقدام اللهاجددات يف  .1
 اللغة ادلعينة.

 البحث عن اللغة يف ناحية االجتماعي و الحقايف. .2
ارتبدداط عوامددل اللغددة، خصومدديتها، و أنواعهددا بددأحوال امتمددب و عوامددل   .3

 . 13االجتماعي و الحقايف

                                                           
12

 Yendra, Mengenal Ilmu Bahasa (Linguistik), (Sleman : Deepublish, 2018), hal : 272 
13

 Ibid 
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( Abdul Chaerري )قدول عبدد اخلد(  Muflihahو بدني ذلدك، أخدذت مفلحدة )

يف حبحهدا. ذكددرت أن علددم االجتمداعي ىددو الدراسددة ادلوضدوعية عددن الندداس يف حددي 
امتمددب، و كددذلك م سسدداهتم و عمليددة اجتمدداعهم داخددل امتمددب. أمددا علددم اللغددة 
ىو رلال ادلعريف بوضو  الدراسة يعد  اللغدة. و مدب ىدذا، يسدتنتر أن موضدب علدم 

 .   14للغة يف بيئة امتمباللغة االجتماعي ىو استقدام ا
أن موضددددب الدراسددددة لعلددددم اللغددددة ( Abd. Syukurمث يضدددديف عبددددد الشددددكر )

االجتمدداعي ينقسددم إىل نددوعني، يعدد  علددم اللغددة االجتمدداعي امهددري و علددم اللغددة 
 االجتماعي الدقيقي.

 علم اللغة االجتماعي امهري .1
الصدغري. موضدب  ىو الدراسة عن علدم اللغدة االجتمداعي ادلتعلقدة بامموعدة

 الدراسة يف ىذا النو  يع  طريقة الكالم للشقص. 
 علم اللغة االجتماعي الدقيقي .2

أمدددددا ىدددددذا الندددددو  متعلددددد  بشددددداكل الشدددددقص يف اسدددددتقدام اللغدددددة و البنايدددددة 
االجتماعية. ادلبحث األساسي مدن ىدذا العلدم ىدو إتصدال امتمدب مدب امتمدب 

يف أعمددددال اليوميددددة عنددددد حددددي  اآلخددددر. محددددل اسددددتقدام لغددددة األم و لغددددة احملددددل
 .  15امتمب

إذا ارتددب  دراسددة علدددم اللغددة االجتمدداعي بجتمدددب اندونيسدديا فسددوف يظهدددر 
موضب الدراسدة ادلتندو . الدراسدة عدن علدم اللغدة االجتمداعي تركدز علدى تندو  اللغدة 
ادلوجددودة يف حددي امتمددب، بسددبم علددى مقددام االجتمدداعي فيددو. ادلحددال يعدد  تنددو  

                                                           
14

 Muflihah, “Code Switching dan Code Mixing dalam Komunikasi di Lingkungan Dosen IAIN 

Purwokerto ”, Komunika, Vol. 10,  Edisi 1, Januari-Juni 2016, hal : 97 
15

 Abd. Syukur dalam http://nurulkhotimah1919.blogspot.com/2015/05/normal-0-false-false-false-

in-x-none-x.html, diakses pada 14 Juni 2020, pukul 09.37 
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اجلدددنك، مث اسدددتقدام اللغدددة العاميدددة مدددب اللغدددة الرمسيدددة يف البيئدددة  اللغدددة علدددى سدددبم
. و هبدددذا، يعدددرف أن موضدددب دراسدددة علدددم اللغدددة االجتمددداعي 16ادلعيندددة و غدددري ذلدددك

امجاال ىو اللغة نفسها و تطويرىا يف بيئة امتمب و حتتوي عليها يع  اإلتصدال و 
سدان، تددخل و تكامدل اللغدة، رلتمب اللغة، مث تندو  اللغدة،  ناكيدة اللغدة، ازدواج الل

 . 17اللهاجات، موقف اللغة و ختطي  اللغة

 

 ثنائية اللغة المبحث الثاني :

 مفهوم ثنائية اللغة - أ
 أردكال مدن كشدكل اللغدة  ناكيدةتغري التعريف من  ناكية اللغة برور الزمان. 

. العصر تطور مب التغري يف سيستمر الذي ادلصطلح ىو اللغوي االتصال أحداث
 اللغدة بفهدم يتعلد  فيما األساس أو ادلنظور يف اختالفات عن ناجتة لتغيرياتا ىذه

 ىدي اللغدة  ناكية عن تعريف  ناكية اللغة، "  Weinreichنفسها. عرم  اللغة  ناكية
اللغددددة عنددددد  أمددددا تعريددددف  ناكيددددة 18بالتبددددادل." أكحددددر أو لغتددددني اسددددتقدام يف عددددادة

Bloomfield " ،تعدد  لغتددني معرفددة. اللغتددني مددن سددوا  حددد علددى جيددد إتقددان ىددو 
أن  ناكيدة   Mackey يظهدرو  19جيدًدا." باللغتني الكود نظام استقدام على القدرة
 اللغددة  ناكيددة يتضددمن. مددا رددقص قبددل مددن أكحددر أو لغتددني اسددتقدام " ىددي اللغددة

                                                           
16

 https://www.inirumahpintar.com/2017/03/pengertian-ruang-lingkup-manfaat-

sosiolinguistik.html, diakses pada 14 Juni 2020, pukul 09.04 
17

http://rizawahyudijaya.blogspot.com/2015/06/sejarah-dan-lingkup kajian.html ,diakses pada 17 

Juni 2020, pukul 09.43 
18

 Weinreich dalam Aslinda dan Leni Syafyahya, Pengantar Lingusitik, (Bandung:PT Refika 

Aditama, 2007),hal:23 
19

 Ibid  
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ختلدددي   التحدددول اللغدددوي، اللغدددة، وهددداكف اللغدددة، اسدددتقدام مسدددتوى مدددب مشددداكل
 .27والتكامل" التداخل اللغوي،

أن  ناكيددة اللغددة ىددي كفددا ة الشددقص علددى   Einar Haugenو التددايل، يقددول 
إنتدددددداج الكددددددالم كددددددامال و لددددددو ادلعددددددىن يف اللغددددددة األخددددددرى سددددددوى لغددددددة األم أو اللغددددددة 

أن  ناكيددددددة اللغددددددة ىددددددي اسددددددتقدام لغتددددددني يف   Tarigan. و باعتبددددددار رأي 21األمددددددلية
ىدي اسدتقدام لغتدني بأحدد رأيو بدأن  ناكيدة اللغدة   Kridalaksanaالكالم. و يضيف 

الشددقص أو امتمددب، علددى سددبيل ادلحددال يعدد  اسددتقدام اللغددة االندونيسدديا و اللغددة 
أن  ناكيددة اللغددة ىددي  Asih Riyanti.  و ذكددرت 22احملليددة يف حددي امتمددب إندونيسدديا

اسددتقدام لغتددني بددالتغري يف نفددك الوقددت. و تضدديف أن جيددوز علددى متملددك  ناكيددة 
شكل سليب، و غري الزم على اسدتقدامها بشدكل نشداط. و اللغة أن يستقدمها ب

القصددد مددن اسددتقدام  ناكيددة اللغددة بشددكل نشدداط عنددد رأيهددا يعدد  اسددتقدام لغتددني 
جيدددا، إمددا يف الكددالم أو الكتابددة. و أمددا القصددد مددن اسددتقدام  ناكيددة اللغددة بشددكل 

ن سليب فهو التمكني للمستقدم ىاتني لغتني على أن يعرف كلما ذكدر و كتدم مد
 . أي فق  يفهم و ليك ماىر يف إنتاج اللغة الحانية.  23اللغة الحانية

أن  ناكيدة اللغدة ال تقتصدر علدى   Romaineعلى العكك باآلرا  السابقة، قدم 
اسددتقدام لغتددني فقدد . كمددا ذكددر يف كتابددو أن  ناكيددة اللغددة ىددي اسددتقدام لغتددني أو 

علدددى ادلعدددىن مدددن  Romaine. يف ىدددذا التعريدددف، ي كدددد 24أكحدددر يف الكدددالم بادلتبدددادل
 ناكيددة اللغددة ىددي  قدددرة الشددقص علددى اسددتقدام لغتددني أو أكحددر بالتبددادل. و نظددرا 
                                                           
20

 Weinreich dalam Aslinda dan Leni Syafyahya, Pengantar Lingusitik, (Bandung:PT Refika 

Aditama, 2007), hal:24 
21

 Kushartanti dkk, Pesona Bahasa : Langkah Awal Memahami Lingusitik, (Jakarta : Gramedia, 

2007), hal : 58 
22

 Saunir, “Profil Kedwibahasaan Mahasiwa Bahasa dan Sastra Inggris”, Lingua Didaktika, Vol. 2,  

Edisi 1, Desember 2008, hal : 3 
23

 Asih Riyanti, Teori Belajar Bahasa : Tidar Media,(Magelang : Tidar Media, 2020), hal : 67 
24

 Ibid hal : 4 
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علدى ذلدك، الزم علدى ادلسدتقدم  ناكيدة اللغدة أن يدتقن ىداتني لغتدني إتقاندا، و لدديك 
 رلرد على معرفتها.

  Macnamaraمعم على حتقيقها، قددم Romaine دو ألن تعريف  ناكة اللغة ل
يددف اجلديدددة و البسدديطة. رددرح أن  ناكيددة اللغددة ىددي الشددقص ادلتملددك مهددارة التعر 

، مهارة القدرا ة و مهدارة الكتابدة( علدى األقدل اللغة العربيةاللغوية )مهارة االستما ، 
. و ررح أيضا أن كل رقص الذي يتمكن علدى 25مهارة واحدة عند اللغة الحانية

بعددة يف تعلددم اللغددة األجنبيددة، فدديمكن إتقددان واحددد ادلهددارة مددن ادلهددارت اللغويددة األر 
 القول علي ىذا الشقص أنو متملك على  ناكية اللغة. 

ادلددددى مدددن إتقدددان  ناكيدددة اللغدددة للشدددقص يتوقدددف علدددى كحدددرة اسدددتقدام اللغدددة 
الحانيددة يف الكددالم. ألن اإلتقددان علددى اللغتددني أو أكحددر يدد  ر علددى كحددرة اسددتقدامها 

ني أو أكحدر يف الكددالم مدرارا فسدديكون . و إذا اسددتقدم الشدقص لغتدد26عندد الكدالم
فدديمكن القددول علددى ىددذا   Romaineكالمددو فصدديحا و بليغددا. و باعتبددار علددى رأي 

 الشقص أنو متملك  ناكية اللغة.
 أنواع ثنائية اللغة - ب

ديكددددن أن يقددددال أن رلتمددددب االندونيسدددديا ىددددو امتمددددب ادلتملددددك  ناكيددددة اللغددددة. 
األم أي اللغة العامية و اللغة الرمسيدة  يتضح ىذا األمر من خالل إتقاهم على لغة

يع  اللغة االندونيسية مث اللغة األجنبية محدل اللغدة العربيدة و اللغدة االصللزيدة. و إذا 
فكدددل رلتمدددب االندونيسددديا متملدددك   Macnamaraدتدددت الظددداىرة السدددابقة علدددى رأي 

 على  ناكية اللغة.

                                                           
25

 Asih Riyanti, Teori Belajar Bahasa : Tidar Media,(Magelang : Tidar Media, 2020), hal : 4 
26
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2007), hal : 58 
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لدى اسدتقدام اللغتدني  ناكية اللغة ذلا عدة طبقة.  و تظهر كفا ة الشقص ع
أن ىناك  الث طب    Weinreichأو أكحر يف كل نفك الطبقة. باعتبار على رأي 

 compound)يف  ناكية اللغة عند حي امتمب. منهدا يعد   ناكيدة اللغدة ادلركدم أي  

billingualism)  ناكيدة اللغدة التناسد  أي  ،(coordinate billingualism)  و ناكيدة ،
 .(subordinate billingualism)ي اللغة البعد أ

 (compound billingualism) ناكية اللغة ادلركبة أي   .1
 ناكيدددة اللغدددة ادلركدددم ىدددي مدددن أندددوا   ناكيدددة اللغدددة الددديت تظهدددر أن إتقدددان علدددى أحدددد 
ادلهارة اللغوية للشقص أحسن من إتقان على ادلهارت اللغوية األخرى. و يدتقن 

تقاندا مدن اسدتقدامو علدى لغدة األم أي اللغدة الشقص يف استقدام اللغدة الحانيدة إ
األملية يف ىذه الطبقة. ادلحال من ىذا األمر يعد  كفدا ة اللغويدة علدى اسدتقدام 

 اللغة االصللزية أحسن من استقدام اللغة االندونيسية.
 (coordinate billingualism) ناكية اللغة التناسقة أي  .2

اللغددة ادلتوازيددة  .كانددت ىددذه  ناكيددة اللغددة  ناكيددة اللغددة التناسدد  أي مشددهورة بحناكيددة 
تدل على أن كفا ة اللغوية للشقص يف إتقان اللغتدني )اللغدة األول أي لغدة األم 
و اللغدددة الحانيدددة( متسددداوي. ىدددذا يعددد  أن اإلتقدددان يف اللغدددة األوىل و اللغدددة الحانيدددة 

كل متعادلة بعضها البعض. يكون ىذا احلال بسبم على إتقان اللغدة األوىل بشد
طبيعددددي و إتقددددان اللغددددة الحانيددددة بشددددكل رمسددددي. علددددى سددددبيل ادلحددددال يعدددد  يسددددتيب 
الشقص أن يتكلم باللغة اجلاوية ألندو يسدكن يف رلتمدب اجلويدة و يسدتطيب أيضدا 
أن يددتكلم باللغددة  االندونيسددية و العربيددة و االصللزيددة ألنددو يددتعلم ىددذه اللغددات يف 

 مدرستهم.
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 (subordinate billingualism) ناكية اللغة البعدة أي  .3
ة. ىدددذه  ناكيدددة اللغدددة تددددل علدددى ختلدددي  اللغدددة يف  ناكيدددة اللغدددة البعدددداألخدددري يعددد  

الكالم. على االحيدان، يسدتقدم ادلدتكلم اللغدة األوىل عندد الكدالم مدب الشدقص 
اآلخر و يتقللها باللغة الحانيدة و كدذلك يسدتقدم اللغدة الحانيدة و يتقللهدا باللغدة 

احلدال علدى سدبم يعد  عنددما احدتفل ادلدتكلم اللغدة األوىل  األوىل. و يكون ىذا
 حني يتكلم مب األجنيب يف رلتمب اللغة األجنبية أو اللغة الحانية.

أن ىنداك  ال دة أندوا  مدن  ناكيدة اللغدة. و ىدذه   Roger T. Bellو ذكر أيضدا 
  Roger T. Bellفيما السب . و لكن أعطى   Weinreichالحال ة متاساوية با ذكر  

 التعريف ادلقتلف عنها. و سيأيت بيانو كما اآليت :

 (compound billingualism) ناكية اللغة ادلركبة أي   .1
التكدوين مدن  ناكيددة اللغدة ادلركبددة سديكون إذا تعلدم الشددقص اللغتدني ادلقتلفتددني 
يف نفدددك احلالدددة، ألن الوالددددين أو األقدددربني ذلدددذا الشدددقص يسدددتقدمون ىددداتني 

دلتملك ىذه  ناكية اللغة لديو نفك ادلراجب يف استقدام الرموز لغتني مرارا. و ا
مدددن اللغتدددني السدددابقني. ألن حصدددل ادلتملدددك ىدددذه  ناكيدددة اللغدددة علدددى لغددداهتفي 

 .  27نفك الوقت و نفك احلالة
 (coordinate billingualism) ناكية اللغة التناسقة أي  .2

غويدددة لديدددو مدددن تشدددكلت  ناكيدددة اللغدددة التناسدددقة إذا حصدددل الشدددقص اخلدددرة الل
ادلصددددددر ادلقتلدددددف. يكدددددون ىدددددذا احلدددددال بسدددددبم علدددددى نددددددر اإلبددددددال لغدددددات 
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الشددددقص.  و يكددددون أيضددددا ىددددذا احلددددال بسددددبم علددددى احلصددددول اللغددددة األوىل 
 .    28بشكل طبيعي يف البيت ربا و إتقان اللغة الحانية بشكل رمسي يف الدرسة

 (subordinate billingualism) ناكية اللغة البعدة أي  .3
 ناكيددة اللغددة ادلركبددة و  ناكيددة اللغددة  . كانددت يف ناكيددة اللغددة البعدددةلتددايل يعدد  و ا

التناسقة ادلتلك فقد  لديدو لغدة واحددة يف اللغدة األوىل و اللغدة الحانيدة. و لكدن 
لدى ادلتملك  ناكيدة اللغدة لغتدني أو أكحدر يف اللغدة األوىل   ناكية اللغة البعدةيف 

اللغددة تددرجم ادلتملددك لغاتددو مددن اللغددة األوىل إىل  أي لغددة األم. و يف ىددذه  ناكيددة
لغدددة اذلددددف. لكدددن يفحدددم الدددرأي السددداب  بدددالقول أن ادلدددتكلم يف الطبقدددة  ناكيدددة 

 . 29 ناكية اللغة البعدةاللغة ادلركبة و  ناكية اللغة التناسقة يف األول و بعده 

السددداب  عدددن تندددو   ناكيدددة اللغدددة، أخدددد الباحدددث   Roger T. Bellمدددن رأي 
ىدو مدن سلسدلة   Roger T. Bellسدتنتاجة. يعد  أن تندو   ناكيدة اللغدة عندد رأي اال

 االستقدام اللغة األجنبية. 

 أسباب ثنائية اللغة - ج
كمددا ذكددر الباحددث فيمددا السددب ، أن هدداىرة  ناكيددة اللغددة مددن الظدداىرة العاديددة 

كيدددة يف امتمدددب الدددذي لديدددو كحدددرة القبيلدددة محدددل يف إندونيسددديا. يف البدايدددة، كاندددت  نا
اللغة تفدرتم مدن تددخل اللغدة، ألن ادلتملدك مدن ىدذا الشدي  سديقتل  اسدتقدام 

 لغاتو، و جيعل ادلستمعون )إال ادلتملك من  ناكية اللغة( ال يفهمون على قولو. 
و ذكر بعض علما  اللغة  أن السبم من  ناكية اللغة ىدو البيئدة. و بعضدهم 

قص األجنددديب إىل امتمدددب يقولدددون أن السدددبم مدددن ىدددذه احلالدددة تعددد  حضدددور الشددد
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ادلعدددني مث يسدددكن فيدددو و غدددري مباردددر يددد  ر علدددى مدددن يسدددكن يف ذلدددك امتمدددب. و 
يبدؤون يف تعلم لغدة األجنديب حديت يتمكندون يف كدالم لغتدو و حيصدلون علدى  ناكيدة 

 اللغة.
و بكحرة آرا  علما  اللغة عن األسباب  ناكية اللغة، أراد الباحث أن خيلدص 

 حث. و سيأيت ادللقص عنها فيما يلي :أراكهم يف ىذا ادلب
يف كتابددو "اللغددة" أن حصددل مدداحم  ناكيددة   Leonard Bloomfieldذكددر  .1

اللغددددة علددددى لغاتددددو عنددددد الطفولددددة. ىددددذا بسددددبم علددددى كفددددا ة الشددددقص يف 
احلصددول علددى اللغددة شلتددازا عنددد الطفولددة. و ىددذه احلالددة جتددري كددذلك علددى 

   Bloomfieldة األجنبيدة. و ذكدر السكان ادلقيمون يف امتمب احملددود باللغد

أيضا أن معظم األسرة الغنية يف أوربا تتقذ عامال أجنبيا ليحضن أبناكها. 
ىذه األسرة أرادت أن تعلم أبناكها اللغدة األجنبيدة مدن حضدور األجنديب يف 

 .      37بيتها و جتعل أبناكها ماحم  ناكية اللغة
اللغددة علدددى سددبم انتقدددال حتدددث  ناكيدددة   Rani Jayantiباعتبددار علددى رأي  .2

السدددكان مدددن ادلكدددان إىل ادلكدددان اآلخدددر، احلركدددة القوميدددة، و التعلددديم. كحدددري 
ادلكددان الدديت تكددون ىدددف االنتقددال مددن سددكان الددبالد الدديت تتوجددو مشددكلة 
االقتصددددددددادي، و التعلدددددددديم، مث السياسددددددددي، الدددددددددي ، و مشددددددددكلة الدددددددددواىي 

جنبيدددددون مدددددب الطبيعي.حدددددد ت  ناكيدددددة اللغدددددة حينمدددددا تكلدددددم أي اتصدددددل األ
السدددددددكان األمدددددددلي. و ىدددددددم يبددددددددؤون علدددددددى تعلدددددددم لغدددددددة ادلسدددددددتقدمة مدددددددب 

 .  31األجنبيني
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يف كتاهبدا "النظريدات يف تعلدم اللغدة" أن مدن أسدباب   Asih Riyantiقدمت  .3
 ناكيدددة اللغدددة  ىدددي اخدددتالف اللغدددة ادلسدددتقدمة مدددب الوالددددين يف األسدددرة. إذا 

مها ماحم اللغتدني، و امتلك ولد األب و األم سلتلفني اللغة، فيجعل ولد
 .  32سوف يظهر  ناكية اللغة لديو

و اآلخددرون أن السددبم مددن  ناكيددة   Kushartantiو التددايل بالعبددار علددى أرا   .4
اللغددة ىددو كحددرة القبيلددة يف البيئددة ادلعينددة. و نفددك القبيلددة دتتلددك علددى لغتهددا 

و النفك ادلتندو ، و اللغدات ادلوجدودة يف تلدك البيئدة تتدأ ر بعضدها الدبعض، 
حتضددر اتصددالية االلغددة. و حبضددور اتصددالية اللغددة ىددذه، فظهددرت  ناكيددة اللغددة 

 .     33لدى امتمب يف تلك البيئة
ىدو تفاعدل ادلسدتقدم اللغدة   Saunirو البعد، السبم  ناكية اللغة عندد رأي  .5

نفسدددددا أو فرقدددددة، مباردددددرة أو غدددددري مباردددددرة. و السدددددبم اآلخدددددر يعددددد  تقددددددم 
. 34الية، محل اذلاتف، التلفاز، ادلدذيا  و غريىداالتكنولوجيا يف ناحية االتص

هبذا التقدم، ردعر النداس بالسدهولة يف الكدالم مدب النداس اآلخدر، و كدذلك 
األجنبيددون. و ىدددذا األمدددر حيتدداج إىل إتقدددان اللغدددة األجنبيددة كلغدددة اذلددددف و 

 اللغة ادلستقدمة مب األجنيب.

أن معظددم السددبم  مددن آرا  علمددا  اللغددة السددابقة، أخددد الباحددث االسددتنتاجية
مددددن  ناكيدددددة اللغدددددة ىددددو البيئدددددة ادلعيندددددة. و باخلصدددددوت البيئددددة بكحدددددرة القبيلدددددة محدددددل يف 
إندونيسيا. بكحرة عدد القبيلة يف  تلك البيئة، ستزيد عدد إتقان اللغة لدى امتمب 

 ادلقيومون يف تلك البيئة.  
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 التحول اللغوي : الثالثالمبحث 

 مفهوم التحول اللغوي - أ
 أعدرام أحدد ىو منأن التحول اللغوي   Leni Syafyahya و  Aslindaرأت 

اللهجدة يف نفدك  بدني وحيددث ادلوقدف بسدبم حيددث الدذي اللغدة استقدام انتقال
 األ ندا  ىدذه يف. 35يف نفك الكالم أو النط  اللغات األخرى اللغة مب وبني اللغة
 أو نيلغتدد ادلتندداوب اسددتقدام التحددول اللغددوي ىددو أن R. Kunjana Rahardi قددال

  نداكي رلتمدب ىيكدل يف اللغدة ذلجدة ربدا أو اللغدة نفك يف اللغة اختالف أو أكحر،
 .36اللغة

و قددال ىدسددون يف كتابددو علددم اللغددة اإلجتمدداعي أن التحددول اللغددوي كجددز   
من نظرية علم اللغة اإلجتماعي، ألن ما يطل  عليو عادة لفظة النوعية قد يكدون 

ك الفقدددرة مدددن احلدددديث. التحدددول اللغدددوي سلتلطدددا مدددب نوعيدددات أخدددرى حددد  يف نفددد
 .37حيث يستقدم ادلتحدث الواحد أكحر من نوعية واحدة يف أوقات ادلقتلفة

و اآلخددرون أن التحددول اللغددوي تتعلدد  بحناكيددة اللغددة.   Kushartantiو ذكددرت 
يشددرحون  أن التحددول اللغددوي ىددو تغددري اسددتقدام اللغددة مددن مدداحم  ناكيددة اللغددة 

ىدددو   Warsimanأمدددا التعريدددف مدددن التحدددول اللغدددوي عندددد  .38بالتبدددادل يف الكدددالم
ظاىرة االنتقالية من أحد الرمز إىل الرمز اآلخر ) الرمدز ىندا بعدىن اللغدة (.حيددث ال

التحددول اللغددوي بدددني اللغددة، ادلتغددرية، الكشدددف، التنددو ، و اللهجددة. و تضددديف أن 
 و ىي : التحول اللغوي حيتاج إىل استقدام لغتني أو أكحر، و لو عالمتني 
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 نفك اللغة ال تزال على تأييد وهاكف لغتها حبسم ادلقام.  .1
  .39الوهاكف من نفك اللغة مضبوطة بأحوال ادلناسبة يف تغري ادلقام .2

 Riaو   Frida Unsiahو التايل يع  التعريدف مدن التحدول اللغدوي عندد رأي 

Yuliati  . أكحددر، عدددد باعتبارمهددا، التحددول اللغددوي ىددو انتقددال اسددتقدام اللغتددني أو
. و األخددددري يعدددد  تعريددددف 47ادلتغددددريات مددددن اللغددددة، أو اللهاجددددات مددددن تنددددو  اللغددددة

يف كتابددو " تعددرف علددم اللغددة "  أن   Yendraيقددول .  Yendraالتحددول اللغددوي مددن 
التحول اللغوي ىو العرم يف انتقدال اسدتقدام اللغدة علدى سدبم احلدال و حيددث 

   .   41يف نفك اللغة على اللغتني أو أكحر و حيدث على اللهاجات

من اآلرا  علما  اللغة الديت قدمدو الباحدث فيمدا السدب ، أخدذ االسدتنتاجيات 
أن التحددول اللغددوي ىددو انتقددال اسددتقدام اللغددة إىل اللغددة األخددرى بقصددد معددني و 

مدداحم  ناكيددة اللغددة. و الزيددادة، علددى األحيددان، يتددوازي  مددبحيدددث ىددذا االنتقددال 
للغدوي. مدب أن ىداذين امدطالحني منظدور سدوا ، و التحول اللغوي مب التقلدي  ا

لكن يف احلقيقدة كالمهدا غدري متسداويا. بدل ادلوضدو  لدديهما سدوا ، يعد  اسدتقدام 
 اللغتني أو أكحر عند الكالم.

كمدددا ذكدددر الباحدددث يف السددداب ، أن التحدددول اللغدددوي ىدددو انتقدددال اسدددتقدام 
عىن اللغة( يف الكالم. و اللغة. أما التقلي  اللغوي فهو ختلي  عدد الرموز )أي ب

يعرف أيضا التقلي  اللغوي بإسدتقدام رمدزين أو أكحدر يف الكدالم دون احلجدة أو 
أن   Suwito.  رددددرح 42القصددددد يف اسددددتقدامو و حيدددددث علددددى احلددددال غددددري رمسددددي
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التقلدددي  اللغدددوي ىدددو مدددن حالدددة اللغويدددة حينمدددا خلددد  الشدددقص لغتدددني أو أكحدددر 
 قدمة، و ليست لتلك العنامر وهاكف.بتدخل عنامر اللغة من كل اللغة ادلست

الفرق األساسي مدن التحدول اللغدوي و التقلدي  اللغدوي ىدو وجدود العنامدر 
ادلتدددأ رة يف الكدددالم. العنامدددر ادلسدددتقدمة عنددددد التحدددول اللغدددوي تتكددداتف بعضددددها 
الددبعض. و لكددن العنامددر ادلسددتقدمة عنددد التقلددي  اللغددوي ال جتددري كمددا العددادة 

 عند التحول اللغوي.

حدددري اسدددتقدام التحدددول للغدددوي يف نفدددوس أحدددادي اللغدددة ردود فعدددل سلتلفدددة وي
أكحرىددا سددليب. ويحددري ردودا شلاكلددة لدددى  ندداكي اللغددة الددذين يكحددرون مددن اسددتقدام 

 : 43ىذا التحول اللغوي. وسيأيت البيان من ىذه الردود كما يلي

 التحول ناتر عن كسل ادلتكلم .1
 ةالتحول تدمري للغة األوىل واللغة الحاني .2
 التحول خطر على االتصال اللغوي .3
 التحول إىانة للمستمب أحادي اللغة .4
ادلتحول أي الشقص الدذي يتحدول مدن لغدة إىل أخدرى. ردقص ال لغدة لدو :  .5

 أي أنو اللغوي
 ادلتحول ضعيف يف اللغتني. إنو نصف لغوي  .6
 التحول جيعل اللغة سلطة لفظية عجيبة .7

                                                           
، اللساا ا البي اا مدداالنر : )مدددخل إىل علددم اللغددة االجتمدداعي، زلمددد عفيددف الدددين دميدداطي،  43
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كي اللغدددة، وتدددأيت ىدددذه ولكدددن ىنددداك مدددن يددددافب عدددن التحدددول اللغدددوي مدددن  ندددا
 الدفاعات على ركل ىذه التريرات التالية :

 يساعد التحول على االتصال .1
 حيق  التحول أىدافا متعددة .2
   44إنو ال مفر منو يف امتمعات  ناكية اللغة .3
 أنواع التحول اللغوي - ب

على العموم، ينقسم التحول اللغوي عند الكالم إىل قسدمني، يعد  التحدول 
. Suwitoو التحول اللغوي اخلارجي. وىذا مناسم باعتبار رأي  اللغوي الداخلي

أن ينقسدددددم التحدددددول اللغدددددوي إىل قسدددددمني، يعددددد  التحدددددول اللغدددددوي   Suwitoذكدددددر 
الددداخلي و التحددول اللغددوي اخلددارجي. التحددول اللغددوي الددداخلي حيدددث يف نفددك 

. ادلحددددال مددددن ىددددذا التحددددول اللغددددوي يعدددد  45اللغددددة، أي تغددددري اللهجددددة ادلسددددتقدمة
استقدام اللغة االندونسدية  غدري رمسدي عندد التحددث مدب األمددقا  يف اإلدارة، و 

 يغري إىل استقدام اللغة االندونيسية الرمسية عند رليئة ركيك اإلدارة.
و التدددايل يعددد  التحدددول اللغدددوي اخلدددارجي. التعريدددف مدددن ىدددذا التحدددول يعددد  

. ادلحددددال مددددن ىددددذا 46انيددددةانتقددددال اسددددتقدام اللغددددة األوىل أي لغددددة األم إىل اللغددددة الح
التحددول اللغددوي ىددو اسددتقدام اللغددة اجلاويددة عنددد التحدددث مددب اجلددريان و يغددري إىل 

 استقدام اللغة األصللزية عند حضر األجنيب فجأة.
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يف كتابددو " علددم اللغددة االجتمدداعي : النظريددة و حتقيقهددا   Warsimanو ذكددر 
ام، منهددا التحددول اللغددوي يف التعلدديم " أن ينقسددم التحددول اللغددوي إىل  ال  ددة أقسدد

. ىدذا الدرأي 47الداخلي، التحول اللغوي اخلدارجي، و التحدول اللغدوي االسدتمرارية
أن السداب . و الفدرق بينهمدا يقدب يف القسدم الحالدث، يعد    Suwitoمتساوي برأي 

التحدددول اللغدددوي االسدددتمرارية. التعريدددف مدددن التحدددول اللغدددوي الدددداخلي و التحدددول 
يا. التعريدددف مدددن التحدددول اللغدددوي االسدددتمرارية ىدددو هدددارة اللغدددوي اخلدددارجي متسددداو 

ا، مث مجلددددة حدددديت يكددددون  امسدددداسددددتقدام اللغتددددني أو أكحددددر بددددالفرتة. يبدددددأ باسددددتقدام 
 كليمة.

أن ينقسدددم التحدددول اللغدددوي إىل   Hudsonو   Wardaughو مدددب ذلدددك، رأى 
غددوي قسددمني أيضددا. األول يعدد  التحددول اللغددوي امددازي و الحددام يعدد  التحددول الل

احلددددايل. التحددددول اللغددددوي امددددازي حيدددددث يف تبددددديل ادلوضددددو . ادلحددددال يعدددد  تغددددري 
. ادلحدال مدن 48استقدام اللغة االندونيسية الرمسية إىل اللغة االندونيسية غري الرمسيدة

 ىذا التحول اللغوي قد ررحو الباحث يف أول ادلبحث.
م علددى احلددال أمددا التحددول اللغددوي احلددايل ىددو انتقددال اللغددة ادلسددتقدمة بسددب

أي ادلكدان ادلعدني. يف ىددذا التحدول اللغددوي ال يوجدد تغدري ادلوضددب عندد الكددالم، و 
لكددن فيددو تغددري اللهجددة ادلسددتقدمة. و ادلحددال مددن ىددذا التحددول اللغددوي يعدد  تكلددم 
األب مب ابنو باستقدام اللهجة اذلادكة. و لكن حدني عدرف أن ابندو عمدل السدو  

 .49غري اللهجة إىل اللهجة الصرحية
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التحددول اللغددوي إىل قسددمني كددذلك. األول يعدد    Soepomoو التددايل، قسددم 
التحول اللغوي الحابيت و الحام التحدول اللغدوي االنتقدايل.  التحدول اللغدوي الحدابيت 
ىددو حددني يكددون انتقددال اللغددة ادلسددتقدمة  ابتددا، وال يعددود إىل اللغددة األوىل. ادلحددال 

مدديقو باسدتقدام اللغدة االندونيسدية  يع  حددث العامدل مدن إحددى اإلدارة  مدب
غدددري رمسيدددة. و حدددني يكدددون مدددديقو ركيسدددا يف اإلدراة، غدددري اللغدددة ادلسدددتقدمة إىل 
اللغدددة االندونيسدددية الرمسيدددة. كدددان ىدددذا التحدددول اللغدددوي  ابتدددا حدددني مدددديقو يكدددون 

 . 57ركيسا يف إدارتو
و مدددب ذلدددك، التحدددول اللغدددوي االنتقدددايل ىدددو العكدددك مدددن التحدددول اللغدددوي 

ابيت. التعريددف مددن التحددول اللغددوي االنتقددايل يعدد  انتقددال اللغددة ادلسددتقدمة غددري الحدد
 ابددددت، و سدددديعود إىل اللغددددة األوىل يف اسددددتقدامو. ادلحددددال يعدددد  حتدددددث الشددددقص 
باللغة اجلاويدة، و يف وسد  الكدالم غدري اللغدة ادلسدتقدمة إىل اللغدة االندونيسدية مث 

 . 51يستقدم اللغة اجلاوية دلرة الحانية
أن   Hudson. رأى   Hudsonخري يع  تقسديم التحدول اللغدوي عندد رأي األ

التحدددددول اللغدددددوي ينقسدددددم إىل  ال دددددة أقسدددددام، منهدددددا التحدددددول اللغدددددوي امدددددازي أي 
methaporical code switching  التحدول اللغدوي احملكدي أي ،conversational 

code switching و التحول اللغوي احلايل أي ، situational code switching . 
 methaporical code switchingالتحول اللغوي امازي أي  .1

ىو التحول اللغوي باستقدام لغة واحددة يف احلالدة، و لكدن اللغدة ادلسدتقدمة 
أيضا يف األحوال األخدرى، بوضدب الكدالم متسداويا. اذلددف مدن ىدذا التحدول 

 اللغوي يع  لتأ ري األرقات األخرى. 
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 conversational code switchingكي أي التحول اللغوي احمل .2
يستقدم ىذا التحول اللغوي لذكر احلال إذا ادلتكلم يغري اللغة ادلستقدمة يف 

 مجلة واحدة كاملة استمرارا يف احملاد ة.
  situational code switching التحول اللغوي احلايل أي  .3

ي إذا غددددري األخددددري يعدددد  التحددددول اللغددددوي احلددددايل. يكددددون ىددددذا التحددددول اللغددددو 
 .52ادلتكلم لغتو يف كل تغري احلال و احملال

كان التحول اللغوي لو نظام أساسي الذي يستقدمو ادلتحول عندد الكدالم. 
والتحول قد يتم داخل حددود اجلملدة أو خدارج حددودىا. وديكدن أن يددعو األول 
حتدددوال جاخليدددا والحدددام حتدددوال خارجيدددا. ومدددن ادلمكدددن أن تلقددديص منددداذج التحدددول 

 خلي على النحو التايل :الدا

 اللغة األوىل + اللغة الحانية .1
 اللغة األوىل + اللغة الحانية + اللغة األوىل .2
 اللغة األوىل + اللغة الحانية + اللغة األوىل + اللغة الحانية .3

( 2( حيددث التحدول مدرة واحددة يف اجلملدة الواحددة. يف احلالدة )1يف احلالة )
اللغدددة الحانيدددة مث العدددودة إىل اللغدددة األوىل. ويف حيددددث التحدددول اللغدددوي مدددرتني : إىل 

( يتكددددرر التحددددول  ددددالث مددددرات : إىل اللغددددة الحانيددددة مث إىل اللغددددة األول  3احلالددددة )
 .53واألخري إىل اللغة الحانية
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 أما مناذج التحول اللغوي اخلارجي فيمكن تلقيصها كما اآليت :

 اللغة األوىل + اللغة الحانية ..... .4
 اللغة الحانية + اللغة األوىل .....اللغة األوىل +  .5
 اللغة األوىل + اللغة الحانية + اللغة األوىل + اللغة الحانية + ..... .6

( حدددددث التحددددول اللغددددوي مددددن اللغددددة األوىل إىل اللغددددة الحانيددددة 4يف احلالددددة )
( حدث التحول اللغوي مدن 5واستمرت اجلملة التالية يف اللغة الحانية. يف احلالة )

 إىل الحانية مث إىل اللغة األوىل واستمرت اجلملة التاليدة يف اللغدة األوىل. اللغة األوىل
( حدددث التحددول إىل اللغددة الحانيددة مث إىل اللغددة األوىل مث إىل اللغددة 6مث يف احلالددة )

 .54الحانية. واستمرت اجلمل ادلتناوبة بني اللغة األوىل واللغة الحانية

أكحدددر اسدددتقداما مدددب علمدددا    Suwitoمدددن بعدددض أرا  السدددابقة، الدددرأي مدددن 
اللغدددة يف ىدددذا العصدددر. و مدددب ذلدددك، أخدددذ الباحدددث اخلالمدددة يعددد  قسدددم التحدددول 
اللغددوي إىل قسددمني، يعدد  التحددول اللغددوي الددداخلي و التحددول اللغددوي اخلددارجي. 
التحدددول اللغدددوي الدددداخلي ىدددو انتقدددال اسدددتقدام  اللهجدددة يف اللغدددة الواحددددة، أي 

لغدددة ادلشدددهورة يف بيئدددة اجلتمدددب. أمدددا التحدددول اللغدددوي انتقدددال اسدددتقدام اللغدددة إىل ال
اخلدارجي ىددو انتقدال اسددتقدام اللغدة مددن اللغدة األوىل أي لغددة األم إىل اللغدة الحانيددة 

 أي اللغة األجنبية. 
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 أسباب التحول اللغوي - ج
دتلددددك علمددددا  اللغددددة األرا  ادلقتلفددددة عددددن األسددددباب مددددن التحددددول اللغددددوي يف 

أيضدا حتددث علدى ادلتعمدد و ادلصدادفة. و لكدن بعدض الكالم. األسباب ادلوجودة 
التحول اللغدوي حتددث علدى الشدكل ادلتعمدد مدن ادلدتكلم عندد الدتكلم مدب اآلخدر.  

ىددددي شلارسددددة و اآلخددددرون أن مددددن أسددددباب التحددددول اللغددددوي   Kushartantiذكددددرت 
ادلتكلم يف استقدام اللغة ادلعينة أي على سبم نقص ادلفردات أو ادلصدطالحات 

اللغوي أيضا على السدبم  دمة عند إكشاف رأيو. حيدث التحولة ادلستقيف اللغ
 .55تغري األحوال، موضو  الكالم، و ادلتكلم

أن التحدددول اللغدددوي ىدددو انتقدددال اسدددتقدام اللغدددة   Yendraباعتبدددار علدددى رأي 
. مدن 56على سبم األحوال و حيدث بني اللغات، و التنو ، أي عند لغدة واحددة

نتاجية أن السبم من التحول اللغوي ىو تغري ادلكان أو رأيو، أخذ الباحث االست
أحوال ادلتكلم. بوجود تغري ادلكان و األحوال ستغري اللغة ادلستقدمة. و يضديف 

للغة أن السبم اآلخر من استقدام التحول اللغوي ىو ادلتكلم بو. و أيضا يع  ا
. و ىدذا يعد  ، يف أي وقت تكلم ادلتكلم، و مدا ىدفدوادلستقدمة، مث من ادلتكلم

أن عمليددة التحددول اللغددوي علددى العمددوم حتدددث باألسددباب منهددا ادلددتكلم، ادلددتكلم 
 . 57بو، تغري األحوال، و تغري موضب الكالم

يف حبحهمدا بادلوضدو    Siti Aminataz Zuhriyahو   Dwi Kurniasihذكدرت 
م " التحول اللغوي و التقلي  اللغدوي يف معهدد الطدالب دار السدالم " أن السدب

مدددن اسدددتقدام التحدددول اللغدددوي منهدددا : )أ( تعويدددد الطدددالب علدددى اسدددتقدام اللغدددة 
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العاميددددة، )ب( خطددددة اذليئددددة ادلعينددددة يف ادلعهددددد، )ج( ادلددددتكلم أو ادلددددتكلم بددددو، )د( 
 .58موضب التكلم، )ه( األحوال عند التكلم، )و( و األخري يع  البيئة اللغوية

مدددن اسدددتقدام التحدددول  مدددن احلقيقدددة السدددابقة، يعدددرف أن السدددبم األساسدددي
اللغدددوي يف بيئدددة معهدددد الطدددالب دار السدددالم ىدددو ادلدددتكلم أو ادلدددتكلم بدددو و البيئدددة 
اللغوية ىناك. اخدتالف ادلدتكلم بدو سيحضدر االخدتالف يف اسدتقدام اللغدة. علدى 
سدددبيل ادلحددددال يعدددد  إذا تكلددددم الشددددقص مددددب الشددددقص اجلدددداوي، فسدددديتقدم اللغددددة 

، جدددا  ادلدددادوري إليهمدددا. فدددال ديكندددان أن اجلاويدددة عندددد الدددتكلم. و حدددني يتكلمدددان
يتكلمدددان باللغدددة اجلاويدددة ألن ادلدددادوري ال يفهدددم اللغدددة اجلاويدددة، و الزم عليهمدددا أن 

 يتغريا اللغة ادلستقدمة إىل اللغة االندونيسية أو اللغة ادلادورية.
 Siti Aminatazو   Dwi Kurniasihدو التايل، السبم الحام باعتبار البحث ل

Zuhriyah   ىو البيئة اللغوية. ت  ر البيئة علدى اسدتقدام اللغدة لألردقات ادلقيمدني
فيهددا. إذا سددكن الشددقص يف بيئددة الشددقص ادلسددتقدم اللغددة األوىل أي لغددة األم، 

فددالزم عليددو  مث انتقددل إىل مكددان آخددر و امتمددب ىندداك يتكلمددون باللغددة األجنبيددة. 
و حدني رجدب رين يف حياتدو. أن يستقدم اللغة األجنبية كذلك لالتصال مدب اآلخد

و لغددة األم لديددو و ديكددن أيضددا اللغددة األجنبيددة كمددا  إىل بيتددو مددرة  انيددة، فيسددتقدم
 فعلو يف ادلكان الساب .

عكسددا بددرأي السدداب  الددذي يقددول أن السددبم مددن اسددتقدام التحددول اللغددوي 
أن السددبم  Marganaىددو ادلددتكلم و ادلددتكلم بددو و كددذلك البيئددة اللغويددة. رددرحت 

سددتقدام التحددول اللغددوي ىددو مددبهم ادلددتكلم علددى إتقددان اللغددة ادلسددتقدمة. و مددن ا
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تكلم م يتقن اللغة ادلستقدمة جيددا، و يسدبم اسدتقدام التحدول ىذا يع  أن ادل
   . 59اللغوي إىل اللغة ادلتقنة مب ادلتكلم

مدددن بعدددض اآلرا  الددديت قددددم فيمدددا السدددب ، مجدددب الباحدددث بعدددض السدددبم مدددن 
 غوي، منها يع  :استقدام التحول الل

 ادلتكلم  .1
 ادلتكلم بو .2
 تغري األحوال بسبم حضور ادلتكلم بو اآلخر .3
 تغري األحوال من ناحية غري الرمسية إىل الرمسية .4
 تغري موضب الكالم .5
 و األخري يع  عجز ادلتكلم على إتقان اللغة ادلستقدمة. .6

 

 اللغة العربيةتعليم  : رابعالالمبحث 

 اللغة العربيةتعليم مفهوم  - أ

اللغدددة العربيددددة مددددن إحدددددى اللغدددة يف العددددام وادلسددددتقدمة يف آيددددات القددددرآن  
الكر . ونط  النيب ملى اهلل عليو وسلم هبذه اللغدة. يف ىدذا العصدر، بددأت عددد 
البلد باستقدام اللغة العربية كلة دولية إىل جاندم اللغدة اإلصللزيدة. فلدذلك، أمدبح 

متمددب احلاضدر، وجيددم أن تكدون عمليددة تعلديم اللغدة العربيددة مهمدا للغايددة يف حيداة ا
التعلددديم يف تعلددديم اللغدددة العربيدددة مهتمدددة للغايدددة. باعتبدددار إىل رأي أزىدددار أحشدددار أن 
اللغة العربية ىي إحدى اللغة مدن عددد اللغدات يف ىدذه العدام الديت ردهدت تنميدة 
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مدن االجتماعية للمجتمب والعلوم. يف الدراسة التارخيية، تكون اللغة العربيدة أسدرى 
اللغدددددة اإلندونيسدددددية الددددديت تسدددددتقدمها الشدددددعوب الدددددذي يعدددددي  حدددددول هدددددر تغدددددراس 

 .67واإليفرات يف سهول سوريا وربو اجلزيرة العربية )ررق األوس (

مث التعليم ىو رلموعة األسداليم الديت تدتم بواسدطتها تنطديم العنامدر للبيئدة 
ل اكسدداب احمليطددة مددب ادلددتعلم بكلمددا تتسددب لددو كلمددة البيئددة مددن معددان أي مددن أجدد

اخلددرات الرتبويددة ادلعينددة، وإعانتددو علددى إعددادة بنددا  اخلددرة. مفهددوم التعلدديم مددن ىددذا 
الضددو  أكحددر رلددرد يف تومدديل ادلعلومددات إىل ذىددن ادلددتعلم أي التالميددذ. وادلددراد مددن 

. وقدال أبدو الددين 61توميل ادلعلومات ىو نشاط من طرف واحد ىو ادلعلدم غالبدا
لتوجيدددو التالميدددذ وتكدددوين البيئدددة الددديت تسدددمح بدددالتعليم ناتدددا، أن التعلددديم ىدددو اجلهدددد 

. ديكددن تفسددري التعلدديم علددى أنددو زلاولددة للتددأ ري علددى العواطددف، والفكددر، 62للتعلدديم
 .  63والروحانية حبيث يريد التعليم بإرادتو

أما تعليم اللغة العربية فهو عملية الرتبوية هتدف إىل الدفب واإلررادات مث 
سدددتقدام اللغدددة العربيدددة سدددوا  كدددان إجيابيدددا أم سدددلبيا وتنشدددئة التطدددور يف بندددا  قددددرة ا

النظرية بوقف إجيايب وىو اللغة العربيدة الفصديحة. ومدن قددرة اللغدة العربيدة اإلجيدايب 
 مددب الددتكلم علددى الشددفوية القدددرة مددنىددي القدددرة علددى الددتكلم رددفويا أم حتريريددا. 

 اللغدددة وقددددرة لإلنشدددا  قددددرةال فهدددي ةيدددالكتاب القددددرة وأمدددا. العربيدددة باللغدددة اآلخدددرين
 قدرا ة.ال الفهدم علدى قدرتدو و اآلخدرين كدالم فهدم علدى القددرة ىدي السدلبية العربية

                                                           
60

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya : Pustaka Pelajar, 2003), hal 

: 28 

61
، (1982، )ريام : مطابب ادلعرز والتجارية، أساليم التدريك اللغة العربيةزلمد غلي اخلويل،  

 19ت: 
62

 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strayegi Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), 

hal : 87 
63

 Ibid, hal : 85 



38 
 

 لفهدددم ضدددروري إجادهتدددا أن أمههدددا مدددن ديددددةعال الفواكدددد ذلدددا معرفدددة اللغدددة العربيدددة إن
ادلتعلقدة باإلسدالم ادلكتوبدة باللغدة  األخدرى لكتدموا النبدوي واحلدديث الكدر  القرآن
 .64 ةالعربي

مدددددددن بعدددددددض اآلرا  الددددددديت قددددددددم الباحدددددددث أعددددددداله، حصدددددددل الباحدددددددث علدددددددى 
اإلسدددتنتاجيات أن تعلددديم اللغدددة العربيدددة ىدددو جهدددد لتعلددديم لددددى التالميدددذ يف تعلددديم 
اللغددددة العربيدددددة مددددب ادلددددددرس كوسددددديلة مددددن خدددددالل تنظددددديم عنامددددر سلتلفدددددة لتحقيددددد  

يف اللغددة العربيددة األىددداف ادلعينددة الدديت تتعددني حتقيقهددا وىددي إتقددان ادلهددارات اللغويددة 
 مهارة القرا ة،  ومهارة الكتابة. محل مهارة اإلستما ، مهارة الكالم،

 أىداف تعليم اللغة العربية - ب
 تعلددديم مدددن العامدددة األىدددداف أن ونسددديادإن يف الدينيدددة الشددد ون وزارة تشدددرح

 : 65ىي العربية اللغة
 ليماتعددديف ال األساسدددي كمصددددر واحلدددديث القدددرآن فهدددم علدددى اقدددادر  تكدددون أن .1

 اإلسالمية
 العربية باللغة ادلكتوبة اإلسالمية والحقافية الدينية الكتم فهم على القدرة .2
 العربية باللغة أليفوالت التحدث على القدرة .3
 أخرى اتهار دل التكميلية ةادأك ستقدامهاال .4
 زلرتفون حقا ىم الذين العرب اللغويني رعايةل .5
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 : 66ىي لناطقنيا لغري العربية اللغة تعليم من ىدافاأل ،ذلك ومب

 أو اللغدددة هبدددذه ادلعلدددم ارسدددهادي الددديت بالطريقدددة العربيدددة اللغدددة التالميدددذ ديدددارس أن .1
 .ذلك من قربت بصورة

 من اللغات من غريىا عن دييزىا وما العربية اللغة خصاكص التالميذ يعرف أن .2
 .وادلفاىيم كيموالرتا  وادلفرداتات و ماأل حيث

 والبيئدة العدريب اإلنسدان  صداكص ن يلدمأو  عربيدةال  قة على التالميذ يتعرف أن .3
 .معو يتعامل الذي وامتمب فيها يعي  اليت

 جيددم ادلددنهر يف وجتديدددىا وضددعها مت الدديت العربيددة اللغددة تعلدديم أىددداف إن
 وقابلدددة مسدددتويات علدددى ضدددحةووا اجلواندددم ومتكاملدددة الصدددياغة سدددليمة تكدددون أن

بندا  . واإلجدرا ات والنظريدات ادلعدايري بعدض ختدب ادلوامفات ىذه وافروت .للتحقي 
ديكددن االسددتنتاج أن أىددداف تعلدديم اللغددة العربيددة ىددو جعددل  أعدداله، الومددفعلددى 

 باللغة العربية وتعمي  األمور الدينية اإلسالمية.البشر قادرين على التحدث 
 العناصر اللغوية - ج

تتكددون العنامددر اللغويددة يف اللغددة العربيددة مددن  ال ددة مواضددب. وإلتقددان اللغددة 
بيدة إتقاندا، الزم علددى كدل متعلمددي ىدذه اللغدة بددأن يعدرف ويفهددم ىدذه العنامددر العر 

 الحالحة. وسيأيت البيان من ىذه العنامر كما األيت : 
 األموات .1

تكدددون األمدددوات العلدددم األساسدددي عندددد تعلددديم اللغدددة، وكدددذلك يف 
تعلدددديم اللغددددة العربيددددة. يشددددمل تعلدددديم ىددددذه العنصددددور اللغددددة يف اللغددددة العربيددددة 
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رفددددة احلددددروف اذلجاكيددددة وكددددذلك مددددفاهتا. ويشددددمل الغددددرم مددددن بكيفيددددة مع
التعلددديم السدددليم إتقدددان نظدددام الصدددوت بأكملدددو علدددى حدددد سدددوا  يف ردددكل 
حتديددد وفهددم الصددوت تقددبال، وكددذلك يف رددكل النطدد  واسددتقدام الصددوت 

 . 67يف اللغة  العربية بنشاط
 ادلفردات .2

دات إن تقد  رسالة اللغة يتطلم من خري استقدام واختيار ادلفدر 
ادلناسدددبة مدددن أجدددل الكشدددف عدددن ادلعدددام ادلطلدددوب مدددن ادلسدددتقدمني ىدددذا 
عنصور اللغدة. يدتم حتديدد الفهدم الددقي  للرسدالة الديت يدتم نقلهدا مدن خدالل 
العديدددددد مدددددن اللغدددددات مدددددن خدددددالل الفهدددددم الصدددددحيح واسدددددتقدام ادلفدددددردات 

 .68ادلناسبة يف احملاد ة
 القواعد .3

ادلهمددددة والددددذي  القواعدددد ىددددي مددددن إحدددددى مكوندددات اللغددددة العربيددددة
يفصل عن ترتيدم الكلمدات يف الصدياغة. يتكدون القواعدد يف اللغدة العربيدة 
مدددن ندددوعني، الندددو  األول يسدددمى بدددالنحو والندددو  الحدددام يسدددمى بالصدددرف. 
باإلضددددافة إىل ىددددذا، يددددرتب  النحددددو أيضددددا بتغيددددري رددددكل الكلمددددة يف اللغددددة 

الكلمدددة  العربيددة. والغدددرم مدددن تعلدديم ىدددذا العنصدددور حيدددد فهدددم واسدددتقدام
 .69والعبارة وكذلك تشكيل اجلمل
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 المهارات اللغوية  - د
يف تعلديم اللغدة العربيدة، توجددد أربدب مهدارات األساسددية الديت مت إتقاهدا علددى 

 مجيب التالميذ دلن أراد أن يتقنوا ىذه اللغة، ومنها : 
 مهارة االستما  .1

يقصد باالستما  ىو االنتباه وحسن اإلمغا  إىل ري  مسمو ، 
مل إدراك الرموز اللغوية ادلنطوقة، وفهدم مددلوذلا، وحتديدد الوهيفدة وىو يش

اإلتصددالية ادلتضددمنة يف الرمددوز مددب خددرات ادلسددتمب وقيمددو ومعددايريه، ونقددد 
ىددددددذه اخلددددددرات وتقوديهددددددا وزلكمتهددددددا، واحلكددددددم عليهددددددا يف ضددددددو  ادلعددددددايري 

 ادلوضوعية ادلناسبة لذلك.
شددداط عبدددارة عدددن ىدددي ن Henry Guntur لدددد وفًقدددا االسدددتما مهدددارة 

عمليدددددة االسدددددتما  إىل الرمدددددوز ادلنطوقدددددة مدددددن خدددددالل االنتبددددداه إىل وفهمهدددددا 
وترمجتهدا مددن أجدل احلصددول علدى أغددرام ادلعلومدات وفهددم زلتدوى الرسددالة 

تتطلددددم أنشددددطة االسددددتما  . 77فهددددم تندددداول الكددددالم مددددن خددددالل الكددددالمو 
، ريىااه ذلددا وتفسددإحسدداس ادلسددتمب ليكددون قددادرًا علددى فهددم احملاد ددة واالنتبدد

  أندو عندد االسدتما  إىل ردقص يقدال إندو يسدتمب. ومدب لكن ىذا ال يعد
، فددددإن فهددددم احملاد ددددة أمددددر مهددددم ويصددددبح أساًسددددا دلهددددارات االسددددتما  ذلددددك

الداكمددة ، حبيددث عندددما يددتمكن رددقص مددا مددن فهددم الكددالم ، ديكددن أن 
 يقال إنو يستمب.
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 مهارة الكالم .2
عمدددا جيدددول يف خددداطر الكدددالم يف اللغدددة بعدددىن اإلباندددة و اإلفصددداح 

اإلنسدددان مددددن أفكددددار و مشدددداعر مدددن حيددددث يفهمددددو اآلخددددرون. و الكددددالم 
امددطالحا ىددو مددا يصدددر عددن اإلنسددان مددن مددوت  ددري بددو عددن ردديئ لددو 

مب، أو علدددى األفعدددال يف ذىدددن ادلدددتكلم و تسدددداللدددة يف ذىدددن ادلدددتكلم و ادل

 التعريدددف مدددن. 71مب ال يعدددد كالمدددا، بدددل ىدددي أمدددوات ال معدددىن ذلددداتسدددادل
م ىو كل ما أخرجو اإلنسان من فمهدم لإلتصدال بدني أفدرادىم و لدو الكال

 .ستمبداللة يف ذىن ادلتكلم و ادل
كاندددت ىدددذه ادلهدددارة مدددن ادلهدددارة اإلنتاجيدددة و تطلدددم مدددن ادلدددتعلم 
القدددرة علددى اسددتقدام األمددوات بدقددة و التمكددني مددن الصدديص النحويددة و 

القدرة  يالكالم ى مهارة نظم ترتيم الكلمات اليت تساعده على التعبري.
علدددددى ادلدددددتكلم يف الطلقدددددة اللغويدددددة و تكدددددون اجلمدددددل، و بندددددا  العبدددددارات و 
الفقرات و ترتيبها ليبلص شلا اراد ادلتكلم. و يعتر ىذه ادلهارة القاكمدة علدى 
ادليدددان مددن أىددم أىددداف تعلدديم اللغددة العربيددة، ألن الغددرم األساسددي مددن 

االسدددتطاعة يف الكددددالم بتلددددك  تعلددديم اللغددددة العربيددددة أو اللغدددة األجنبيددددة ىددددو
 اللغة.
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 مهارة القرا ة .3
قددرا ة، وإلن يقددال  -يقددرأ –القددرا ة لغددة ىددي مصدددر مددن كلمددة قددرأ 

فدددالقرا ة عمليدددة . 72قددرأ الكتددداب قدددرا ة بعددىن تتبدددب كلماتدددو نظدددرا ونطقددا هبدددا
اجلملدة لتكدون  ادلعان بنيك لة البصرية إلكتشاف العالقة و   نيتستقدم الع
تحويدل ي عمليدة بىد. وأما مدن ناحيدة اإلمدطالح القدرا ة فيدةالكلمات ادل

 .73إىل ما تدل عليو من معان وأفكار عن طري  النط  دلكتوبةالرموز ا
كاندددت مهدددارة القدددرا ة مدددن ادلهدددارات الضدددرورية والالزمدددة علدددى كدددل 
متعلدددي اللغدددة العربيدددة أن يتعلموهدددا يف كدددل الطبقدددة الدراسدددية. واذلددددف مدددن 

السدددتطاعة علدددى قدددرا ة النصدددوت باللغدددة العربيدددة تعلددديم ىدددذه ادلهدددارة ىدددي ا
بددددون الشدددكل والفهدددم عدددن ادلعدددام ومرادىدددا. لدددذلك، حيتددداج ادلعلمدددني إىل 
معرفدددة العنامدددر اللغويدددة محدددل النحدددو والصدددرف مث ادلفدددردات يف تعلددديم ىدددذه 

 ادلهارة.  
 مهارة الكتابة  .4

كاندددت ىدددذه ادلهدددارة مدددن ادلهدددارات اإلنتاجيدددة محدددل مهدددارة الكدددالم. 
الكتابدة ىدي القددرة علدى ومدف زلتويدات العقدل بدد ا مدن اجلواندم  مهارة

مهدددددارة . 74البسددددديطة محدددددل كتابدددددة الكلمدددددات إىل جواندددددم الكتابدددددة ادلعقددددددة
الكتابة ىدي ادلهدارة الديت تدتم اسدتقدامها كوسديلة للتغيدري عدن أنفسدهم مدن 

 خالل الكتابة. 
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العلدددوم تسدددتقدم ىدددذه ادلهدددارة كدددأدة للتدددأ ري والتقدددد  ادلعلومدددات يف ردددكل 
وغريىددددا مددددن ادلعلومددددات يف الكتابددددة بنددددا  علددددى اسددددتقدام ادلفددددردات وىيكددددل اللغددددة 
وأمندداط الكتابددة الدديت ذلددا معددان معينددة. يعددرف أيضددا أن الكتابددة أدا  مددنظم وزلكددم 
يعر بو اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوبة من نفسو، وتكون دليال علدى وجهدة 

 .75نظره، وسباب يف حكم الناس عليو
 طبقات في تعليم اللغة العربية ال - ه

أ ندددا  عمليدددة تعلددديم اللغدددة العربيدددة، دتكدددن ادلعلدددم يف تقسددديم تالميدددذىم إىل 
 ددالث طبقددات لتسددهيلو علددى رددرح ادلددواد حبسددم كفددا ة التالميددذ علددى فهددم اللغددة 

 . وسيأيت البيان عنو كما يلي :76العربية
 ادلبتدئ .1

. يف ىددذه العربيددة تعلدديم اللغددة مددن يعدد  األوىل الطبقددة ىددو ادلبتدددئ
الطبقددددة، علددددم ادلدددددرس ادلددددواد األساسددددية ادلتعلقددددة مددددب العنامددددر وادلهددددارات 

ومب ذلك ادلواد ادلال مة مب ىذه الطبقة منهدا : حفدل ادلفدردات،  اللغوية.
احملاد دددة، التدددأليف ادلوجهدددة. وعلدددى األحيدددان، تشدددمل عمليدددة التعلددديم للغدددة 

التطددددوير للتالميددددذ، محددددل العربيددددة يف ىددددذه الطبقددددة علددددى عمليددددات التددددوفري و 
 تكوين الكلمات مث تكوين اجلمل.

 ادلتوس   .2
بعدددددما صلددددح التالميددددذ علددددى حفددددل ادلفددددردات، احملاد ددددة، التددددأليف 
ادلوجهددة وكددذلك العمليددات األخددرى يف الطبقددة األوىل، فدددخلوا إىل الطبقددة 
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الحانية يع  ادلتوس . يف ىدذه الطبقدة، حصدل التالميدذ علدى بعدض العلدوم 
باللغددة العربيددة. وركددز ادلعلددم علددى تددوفري وتعزيددز التالميددذ علددى ادلددواد ادلتعلقددة 

 اليت حصلهم يف ىذه الطبقة.   
 ادلتقد م .3

يف الطبقددة األخددرية أي ادلتقدددم، بدددأ التالميددذ يف إتقددان مجيددب ادلددواد 
ادلوجدددددودة يف اللغدددددة العربيدددددة. ودتكدددددن التالميدددددذ يف ىدددددذه الطبقدددددة أن يتقندددددوا 

عة شلتازا، وكدذلك العنامدر اللغويدة. ويكدون التالميدذ ادلهارات الللغوية األرب
 يف ىذه الطبقة ماىرين يف اللغة العربية.

 اللغة العربيةاستخدام التحول اللغوي عند تعليم  - و
ادلشدددكلة األساسدددية  يف ىدددذا البحدددث تتعلددد  بددداحلكم مدددن اسدددتقدام التحدددول 

حددول اللغددوي عنددد ، ىددل جيددوز اسددتقدام التللغددة العربيددةاللغددوي أ نددا  عمليددة التعلدديم 
اسددتقدام التحددول اللغددوي عنددد تعددارم علمددا  اللغددة  يف حكددم . ىددذه ادلددادةتعلدديم 
قسم الباحث آراكهم عدن  .اللغة العربيةتعليم  اللغة األجنبية و باخلصوت يف تعليم

 اسدتقدامو تبديحالفرقة اليت يع  إىل فرقتني، الفرقة األوىل  استقدام التحول اللغوي
 فرقتانان الىاتاستقدامو أ نا  التعليم.  تقيد الحانية ىي اليتالفرقة  و أ نا  التعليم،

و سدديأيت مددن اسددتقدام التحددول اللغددوي إىل أىددداف اسددتقدامو.  كددماحل سددتندانت
 البيان عن ىاتني الفرقتني كما يلي.

الفرقددة األوىل يعدد  الفرقددة الدديت تبدديح اسددتقدام التحددول اللغددوي أ نددا  التعلدديم. 
 Lely Refnitaو األخددري يعدد   Anton و   Wells، مث Tangي أحضددر الباحددث رأ

اللغددة  التحددول اللغددوي يف تعلدديم اللغددة األجنبيددة أي تعلدديمالددذين يبيحددون اسددتقدام 
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أن اسددددتقدام التحددددول اللغددددوي يف تعلدددديم اللغددددة األجنبيددددة لدددديك  Tang. رأى العربيددددة
 . 77للتالميذ مشكلة. كان استقدامو يساعد ادلدرسون على ررح ادلواد الدراسي

أ ندا  التعلديم  التحدول اللغدوي أن اسدتقدام Anton و   Wellsو كدذلك رأى  
سيسهل ادلدرسون يف حدل ادلشدكلة. سديكون حدل ادلشدكلة أ ندا  التعلديم سدهال إذا 
اسددددتقدم ادلدرسددددون التحددددول اللغددددوي أي لغددددة األم يف حلهددددا. و اسددددتقدامو أ نددددا  

ألسدددددلوب اللغويدددددة للغدددددة الحانيدددددة لددددددى يف بندددددا  ا العلدددددوم اجلديددددددةالتعلددددديم سددددديعطي 
باعتبار الرأي الساب ، جيوز اسدتقدام التحدول اللغدوي أ ندا  التعلديم ألن .78التالميذ

باسدددددتقدامو سيسدددددهل التالميدددددذ علدددددى فهدددددم ادلدددددواد الدراسدددددي يف الفصدددددل. و وجدددددد 
إذا سددديكون الصدددعم أيضدددا يف حدددل ادلشدددكلة مدددب تالميدددذىم و ادلدرسدددون السدددهولة 

 استقدم ادلدرسون اللغة الحانية يف آداكو. 
أن اسددتقدام التحددول اللغددوي أ نددا  التعلدديم   Lely Refnitaو التددايل، تضدديف 

سدديزيد دوافددب الددتعلم لدددى التالميددذ و سدديعطي التددأ ري إىل حالددة سدديكولوجيا لددديهم 
 عندددد إلقدددا  ادلعلومدددات. اسدددتقدام التحدددول اللغدددوي أيضدددا سددديقدم ادلعدددام ادلهمدددة يف

يشددجب التالميدددذ علددى حصدددول النتدداكر اجليددددة فيددو. و مدددب تعلدديم اللغددة األجنبيدددة و 
ذلددددك اسددددتقدام التحددددول اللغددددوي أيضددددا سيسددددهل ادلدرسددددون عنددددد رددددرح القواعدددددد 

 .79الصعوبة من اللغة الحانية
السدداب ، اسددتنتر الباحددث أن اسددتقدام التحددول  Lely Refnitaباعتبددار رأي 

للغددة   تعلدديم القواعددد اللغويددة نبيددة الزم. و بددالطبب يفاللغددوي أ نددا  تعلدديم اللغددة األج
 و   Wells، مث Tangاألجنبية محل النحو و الصرف يف تعليم اللغة العربية. و كان 
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Anton   و األخددري يعددLely Refnita  مددن ادلبيحددني يف اسددتقدام التحددول اللغدددوي
 تقدامو أ نا  التعليم. أ نا  التعليم. و البعد، سيأيت البيان من الفرقة اليت تقيد اس

أن إلمكددان التالميددذ علددى الكفددا ة اللغويددة  Endang Switriباعتبددار إىل رأي 
، الزم على كل ادلدرسي اللغة العربية أن يبتعددوا اللغة العربية استقدام خصوما يف

مددن اسددتقدام اللغددة األوىل أي لغددة األم أ نددا  التعلدديم و كددذلك الرتمجددة الفوريددة عددن 
اسددي. بددالتعويض علددى ىددذا، جيددوز للمدرسددي اللغددة العربيددة أن يسددتقدموا ادلددواد الدر 

 .  87احلركة أو آالت التمحيل دلساعدة على فهم التالميذ عن ادلواد الدراسي
و مدددب ذلدددك، باعتبدددار إحددددى الطريقدددة يف تعلددديم اللغدددة العربيدددة يعددد  الطريقدددة 

ة علدى اسدتقدام الرتمجدة ادلباررة اليت تتطور بسبم طريقدة  القواعدد و الرتمجدة ادلرتكدز 
أ نا  التعلديم. كاندت ىدذه الطريقدة تبتعدد عدن اسدتقدام اللغدة األوىل يف أدا  التعلديم 
و ال تسدددتقدم الرتمجدددة فيدددو. ذكدددر ادلسدددتقدم مدددن ىدددذه الطريقدددة أن اسدددتقدام اللغدددة 

عمليدددة التعلددديم يف األوىل لددديك لدددو فاكددددة إال قلددديال، و اسدددتقدام الرتمجدددة فيدددو يدددزعر 
  .81األجنبية تعليم اللغة

مددددن اآلرا  السددددابقة أن ينبغددددي علددددى مدرسددددي اللغددددة العربيددددة أن يبتعدددددوا عددددن 
اسددددددتقدام التحددددددول اللغددددددوي أي اللغددددددة األوىل أ نددددددا  تعلدددددديم اللغددددددة األجنبيددددددة، ألن 
اسددتقدامو سدديزعر عمليتددو. و بددالطبب ىددذا الددرأي لددو األسددباب ادلعينددة، منهددا يعدد  

عل التالميددذ كسددالنا يف البحددث ادلعددام اسددتقدام التحددول اللغددوي أو الرتمجددة سدديج
مددن ادلددواد الدديت رددرحها ادلدددرس. و يددأ ر علددى دوافددب الددتعلم لدددى التالميددذ يف تكلددم 
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اللغة األجنبية و باخلصدوت اللغدة العربيدة. و ىدذه األمدر سديأ ر علدى صلداح أىدداف 
 التعلم اليت عينها ادلدرس قبل آداكو.

ز اسدددتقدام التحدددول اللغدددوي أي و اآلن باعتبدددار علدددى رأي الباحدددث، أن جيدددو 
اللغددة األوىل أ نددا  تعلدديم اللغددة العربيددة و لكددن األفضددل يعدد  يقيددد اسددتقدامو أ نددا  
التعلديم. ألن اسدتقدام التحدول اللغدوي أي اللغدة األوىل سديأ ر علدى أىدداف تعلدديم 

 نفسو، يع  جيعل التالميذ أن يتمكنوا يف تكلم اللغة العربية باجليد.اللغة العربية 
رأي الباحددث السدداب  لدديك كلددو مددحيح. ألن احلكددم مددن اسددتقدام  و لكددن

التحدول اللغدوي أي اللغدة األول عندد تعلديم اللغدة األجنبيدة يعدود إىل نفدك ادلدددرس. 
إن رعر ادلدرس الصعوبة يف تعليم تالميذه فيجوز عليو أن يستقدم احلول اللغدوي 

 أي اللغة األوىل حلل مشكالتو أ نا  التعليم.  
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 مدخل البحث و منهجو -أ 
يف ىددددذا البحددددث اسددددتقدم الباحددددث مدددددخل البحددددث يعدددد  ادلدددددخل الكيفددددي. 
ادلددددخل الكيفدددي ىددددو طريقدددة البحدددث الدددديت تندددتر البياندددات الومددددفية كمحدددل الكلمددددات 
ادلكتوبة أو ادلنطوقة مدن األردقات و سدلوكهم ادلالحدل. رددد البحدث الكيفدي علدى 

.  اسدددتقدم الباحدددث ىدددذا 82دام اللغدددة أو علدددم اللغدددة كالوسددديلة يف آدا  البحدددثاسدددتق
ادلدددخل ألن البحددث ادلفتعددل ىددو البحددث الطبيعددي، دون تدددخل الباحددث فيددو. و مددب 
ذلك، البايانات احملصولة أ نا  البحث و طريقة حتليلهدا  ال تسدتند إىل األرقدام أي ىدو 

 البحث الومفي. 
ة ىددو ادلددنهر الظددواىري. ادلددنهر الظددواىري ىددو أمددا منهجيددة البحددث ادلسددتقدم

منهر البحث الذي يسداعد الباحدث علدى فهدم آرا  النداس، انطبدا  النداس و معدانيهم 
. استقدم الباحث ىدذا ادلدنهر ألن اراد الباحدث أن 83عن األحوال أو الظواىر ادلعينة

 يعدددرف األرددددكال و العوامدددل و كددددذلك موقددددف ادلدرسدددني للغددددة العربيدددة عددددن اسددددتقدام
. كانددت ىددذه األردديا  تتعلدد  بددأغرام ادلددنهر اللغددة العربيددةالتحددول اللغددوي عنددد تعلددم 

 الظواىري كما ذكر الباحث فيما السب .
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 مكان البحث -ب 
الحانويددة اإلسددالمية احلكوميددة األوىل  ادلدرسددةالباحددث ىددذا البحددث يف  يدد دي

فضددلة يف مدينددة مددن إحدددى ادلدددارس ادل ادلدرسددةبدينددة مدداالنر. علددى السددبم أن ىددذه 
يف مكدان ىدام، يعد  يف الطريد  الركيسدي يف ىدذه ادلديندة.  ادلدرسدةماالنر و تقب ىدذه 

اللغددددة م يو اراد الباحدددث أن يقددددوم بالبحددددث عددددن اسددددتقدام التحددددول اللغددددوي عنددددد تعلدددد
 . العربية

 مصادرىا البيانات و  -ج 
البياندددددددات ىدددددددي احلقددددددداك  أو النسدددددددبة ادلسدددددددتقدمة كادلصدددددددادر للومدددددددول علدددددددى 

ومدددددات. البياندددددات احملصدددددولة يف ىدددددذا البحدددددث توجدددددد علدددددى األردددددكال الروايدددددة أو ادلعل
النصددوت، ألن اسددتقدم الباحددث ادلدددخل الكيفددي يف حبحددو. أمددا البيانددات احملصددولة يف 
ىذا البحث تصدر من مصددرين، يعد  ادلصددر األساسدي و ادلصددر اجلدانيب. ادلصددر 

و . 84رة مددن أغددرام البحددثاألساسددي ىددو مصدددر البيانددات األول و زلصددول بادلباردد
 ادلدرسدددةاللغدددة العربيدددة يف  يف درس ندرسدددو ادلادلصددددر األساسدددي مدددن ىدددذا البحدددث ىدددو 

 الحانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بدينة ماالنر.
البيانددات مددن ادلصددر اجلددانيب، و ىددو مصدددر البيانددات  علددى و حصدل الباحددث

ن أغرام البحث لتكمدل احملصول من أي رقص أو مكان كان و يزيد ادلعلومات ع
ادلصدر اجلانيب من ىذا البحث ىدو . 85نقص البيانات احملصول من ادلصدر األساسي

الحانويددة  ادلدرسددةيف  اللغددة العربيددةم يتسددجيل اسددتقدام التحددول اللغددوي عنددد عمليددة تعلدد
 .اإلسالمية احلكومية األوىل بدينة ماالنر
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 أدواتهاطريقة جمع البيانات و  -د 
د طريد  جلمدب البياندات يف ىدذا البحدث، و سديأيت البيدان استقدم الباحدث عدد

 عنو كما اآليت :
 ادلالحظة  .1

ادلالحظددددة ىددددي عمليددددة مجددددب البيانددددات ادلركبددددة، ألن ىددددذه العمليددددة تتكددددون مددددن 
العمليددات البيولوجيددا و السدديكولوجيا. اسددتقدم الباحددث ىددذه الطريقددة إن كددان 

، و مسدتجيم البحدث يتعل  البحث بسلوك اإلنسان، أعماذلم، أعدرام العدام
الحانويددة  ادلدرسددةيف  اللغددة العربيددةم يعمليددة تعلددو الحددل الباحددث بعدددد كددايف. 

لنيددددل أرددددكال اسددددتقدام التحددددول  اإلسددددالمية احلكوميددددة األوىل بدينددددة مدددداالنر
 اللغوي أ نا  ىذه العملية. 

 ادلقابلة .2
  احملداورة ادلقابلة يع  التقا  رقصني أو أكحر لتبادل ادلعلومات و التصور بدأدا

ان يضدديف الباحددث . علددى األحيدد86بيدنهم حدد  تشدديد ادلعددام يف ادلبحددث ادلعدني
ادلقابلددددة يف أدا  مجددددب البيانددددات  للحصددددول علددددى ادلعلومددددات طريقددددة ادلالحظددددة و 

 ادلدرسدددةيف احلقيقيدددة بدددال ردددك. و قابدددل الباحدددث مجيدددب مدرسدددي اللغدددة العربيدددة 
كمصدددر األساسددي يف أدا    النرالحانويددة اإلسددالمية احلكوميددة األوىل بدينددة مددا

اللغددة ىددذا البحددث، إلههددار العوامددل مددن اسددتقدام التحددول اللغددوي أ نددا  تعلددم 
 و دلعرفة أراكهم عن استقدامو. العربية 
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 الو اك  .3
الو دداك  أو دراسددة ادلكتبيددة ىددي مددن أنشددطة مجددب البيانددات و ادلعلومددات ادلتنوعددة 

م ادلالكمدة بالنظريدات احملتاجدة من مصادر البيانات ادلتنوعدة كدذلك، محدل الكتد
مب الباحث، امالت، النصوت، القصص التارخيية، و والحاك . و تدخل فيهدا 

. و 87ونيددددددا األخددددددرىيل مددددددن ادلددددددذيا ، و التلفدددددداز، و الوسدددددداكل االلكرت التسددددددج
لنيددل ادلعلومددات عددن  اللغددة العربيددةاسددتقدم الباحددث يعدد  تسددجيل عمليددة تعلددم 

الحانويدددددة اإلسدددددالمية  ادلدرسدددددةيف الكدددددالم   أردددددكال اسدددددتقدم التحدددددول اللغدددددوي
  .احلكومية األوىل بدينة ماالنر

الباحددث األدوات يف مجددب بيانددات البحددث، و ىددذا مددا يسددمى بددأدوات   جحيتددا 
البحث. األدوات ىي األلة ادلستقدمة جلمب أو حصول البيانات  يف اجرتا  مشاكل 

ادلناسدبة جلمدب البياندات يف  .  و الزم على كل الباحدث أن يبححدوا  األدوات88البحث
أدا  حبددحهم. األدوات ادلسدددتقدمة مدددب الباحدددث يف ىددذا البحدددث تناسدددم بطريقدددة مجدددب 
البيانددات كددذلك. ألن البيانددات ادلوجددودة جتمددب بطريقددة ادلالحظددة، ادلقابلددة، و الو دداك  
فددداألدوات احملتاجدددة ىدددي توجيهدددات ادلالحظدددة، توجيهدددات ادلقابلدددة، و الو ددداك  ادلتعلقدددة 

    البحث، منها يع  آالت التسجيل أو اذلاتف.بأدا

 طريقة التأكيد من صحة البيانات  . ز
ىدددو عمليدددة تصددددي  البياندددات احملصدددولة عندددد آدا  طريقدددة التأكيدددد مدددن مدددحة البياندددات 

علددى تصددديقها، حدد  تكددون  البحددث. ادلعلومددات مددن مصددادر البيانددات احملصددولة الزم 
يف اسدتنباط البحدث. و طريقدة ادلسدتقدمة يف البيانات ادلمحلة و تكون األسدك القويدة 
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(. التحليددث Triangulasiمددن ىددذا البحددث ىددي  التحليددث )التأكيددد مددن مددحة البيانددات 
. 89ىدددو طريقدددة تفتدددي  تصددددي  البياندددات خدددارج البياندددات لتفتدددي  و مقارندددة البياندددات
يددث ينقسددم التحليددث إىل نددوعني. يعدد  تحليددث ادلصددادر و تحليددث الطريقددة. ادلعددىن مددن تحل

ادلصدددادر يعددد  مجدددب الباحدددث ادلعلومدددات مدددن عددددد مصدددادر و يسدددتقدم طريقدددة واحددددة 
جلمعو.  أما تحليث الطريقة ىو مجب الباحث ادلعلومات من مصددر واحدد و يسدتقدم 

 .97عدد طري  جلمعو

يف ىددددذا البحددددث، اسددددتقدم الباحددددث تحليددددث الطريقددددة. ألن مصدددددر البحددددث  
الحانوية اإلسدالمية احلكوميدة  ادلدرسةعربية بادلستقدم فق  واحد، وىو مدرسو اللغة ال

. و يسددتقدم الباحددث  ال ددة طددرق جلمددب بيانددات البحددث، منهددا األوىل بدينددة مدداالنر
 ادلالحطة، ادلقابلة و دراسة الو اك . 

 أسلوب تحليل البيانات -ه 

. Spradley لتحليل البيانات احملصولة أ نا  البحث، اسدتقدم الباحدث نظريدة لدد
. 91يتددو، أن اخلطددوات لتحليددل البيانددات الومددفية تنقسددم إىل أربعددة أقسدداموفقددا إىل نظر 

 وسيأيت البيان عنها كما يلي : 

 حتليل رلايل  .1
يدد دي حتليددل رلددايل دلعرفددة الصددور العددام والكامددل عددن أحددوال االجتمدداعي يف ىددذا 

 .92البحث أي موضب البحث
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 حتليل تصنيفي .2
ادلقتددار بشددكل تفصدديل دلعرفددة  يف أدا  حتليددل تصددنيفي، قددام الباحددث بشددرح امددال

البناية الداخلية من النتاكر احملصولة بعملية ادلالحظة ادلركزة. مث حبث الباحدث عدن 
 .93اخلصاكص من البناية الداخلية من ىذه النتيجة

 حتليل عنصوري .3
حتليل عنصوري بعىن البحث عن خصاكص نتاكر البحث يف كدل البنايدة الداخليدة 

نامدر ادلوجدودة وادلتعلقدة مدب نتداكر البحدث. ويد دي ىدذا على طريقدة تبداين بدني الع
 .  94األمر بقيام ادلالحظة وادلقابلة ادلقتارة باألسئلة ادلباينة

 حتليل ادلوضو  الحقايف .4
اذلدف من ىذه اخلطوة األخدرية يعد  لبحدث عدن ادلبحدث األساسدي ادلتكامدل مدب 

عمليدة التحليدل  رلال نتداكر البحدث ادلوجدودة. بوجدود علدى ادلبحدث األساسدي مدن
السددابقة، فسدديب  البنايددة مددن األحددوال االجتماعيددة أي موضددب البحددث احملتاجددة مددب 

 .  95الباحث ألدا  حبحو يف ميدان البحث ادلعينة وادلتفرقة

وفقا على ىذه النظرية، فاخلطوة األوىل ألدا  حتليل البيانات ادلوجودة ىي 
( مث التحددول cover termطيددة )حتليددل رلددايل يعدد  التحددول اللغددوي كادلصددطلح التغ

( وكددذلك كدددل included termاللغددوي الددداخلي واخلدددارجي كادلصددطلح ادلتضددمن )
األردددديا  ادلتعلقددددة مددددب ادلقددددوم السدددداب . مث بعددددد ذلددددك قددددام الباحددددث بعمليددددة حتليددددل 
تصنيفي احملصول على أركال التحدول اللغدوي الدداخلي واخلدارجي ادلتنوعدة. مث يف 
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 الباحث كيفية استقدام النموذج من التحول اللغوي خطوة حتليل عنصوري، عني
وكذلك أىداف اسدتقدامو. أمدا يف ناحيدة حتليدل ادلوضدو  الحقدايف، ارتدب  الباحدث 
مجيددددب العنصددددور ادلوجددددودة حدددد  دتكددددن البحددددث بأخددددذ االسددددتنتاجيات مددددن عمليددددة 

 البحث.
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 

اســـتخدام التحـــول اللغـــوي عنـــد تعلـــيم اللغـــة العربيـــة فـــي  المبحـــث األول : أشـــكال
 المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى بمدينة ماالنج

اللغددة دلعرفددة األرددكال مددن اسددتقدام التحددول اللغددوي يف آدا  عمليددة تعلدديم 
، قام البحث بقابلة مب مدرسي اللغة العربية علدى العددد يعد  ادلدرسةهبذه  العربية
اللغددددة عمليددددة تعلدددديم  مددددن ادلالحظددددةمدرسددددني. وقددددام الباحددددث كددددذلك بدددد دا   أربعددددة

  العربية.
 التحول اللغوي بأحادي اللغة - أ

مددن آدا  ادلقابلددة مددب ادلدر سددة الحانيددة عددن األرددكال مددن اسددتقدام التحددول 
تسددتقدم ادلدرسددة الحانيددة اللغددة العربيددة  اللغددوي، حصددل الباحددث علددى النتيجددة أهددا

سددتقدم أيضددا ىددذه ادلدرسددة اللغددة العربيددة العاميددة فيهددا. وىددذا الفصدديحة بددالطبب. وت
بسبم على وجود ادلدواد الدراسدي الديت تتضدمن عدن اللغدة العربيدة العاميدة يف كتداب 
اللغة العربية وتقرر على تعليم ىذه اللغدة إىل تالميدذىا يف قسدم اللغدة نفسدها. ألن 

 اللغة العربية لقسم اآلخر. ال جتد ىذه ادلواد أي اللغة العربية العامية يف كتاب

تشرح ادلدرسة الحانية أن "على األحيان حني أدرس اللغة العربية أندا أخدرج 
مددن ادلددنهر الدراسددي ادلقددررة، وحينددا أنددا أعطددي الغنددا  ادلسددتقدم اللغددة العاميددة إىل 
تالميذي. ألن  وجدت عن ىذه ادلواد يف كتاب اللغة العربيدة ذلدذا القسدم. ولكدن 
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ىددذه ادلددواد يف أسددئلة اإلمتحددان جددا  إيل أحددد ادلدددرس وينبهدد  علددى حينمددا أدخددل 
أن ىدذه اللغددة مدن اللغددة السددليطة.  باذلدددفإدخدال ىددذه ادلدواد يف أسددئلة اإلمتحدان 

وألن ىذه ادلواد توجد يف كتاب الدراسي للغة العربية فلماذا من ادلمنو  يف إعطدا  
( إلدديهم. ىددذا شلنددو  slangشددنية )ىددذه ادلددواد إىل التالميددذ. إال أنددا أعطددي اللغددة اخل

   96( ىي أرقن من اللغة العامية."slangألن اللغة اخلشينة )

مث تستمر أها علدى األحيدان تعطدي ادلدواد عدن اللغدة العربيدة العاميدة بشدكل 
الغنددددا . وتعطددددي ىددددذا الغنددددا  للفامددددل أ نددددا  عمليددددة التعلدددديم لكددددي رددددعر التالميددددذ 

ويح أفكارىم ح  ال يشعرون بالسدئم. تشدرح باحلماس يف التعليم ومن ادلمكن لرت 
ىذه ادلدرسة أن "أنا أعطدي الغندا  إىل التالميدذ للفامدل، أندا أعطديهم علدى ردكل 
الغنددا ، لكددن لقسدددم اللغددة نفسدددو. ألن لقسددم األخدددر مددا وجددددت الوقددت ادلناسدددم 

   97إلعطا  ىذه ادلواد. وكذلك ليك ىناك األوقات اخلصاة إلعطا  ىذه ادلواد."

تددداكر التاليدددة الددديت حصدددلها الباحدددث يعددد  تتعلددد  عدددن اسدددتقدام اللغدددة مث الن
اللغدة العربيدة لددى ادلددرس العربية الفصيحة واللغة العربية العامية أ نا  عملية تعليم 

. يقددددول أندددددو اسددددتقدم اللغدددددة العربيددددة الفصدددديحة والعاميدددددة يف ىددددذه العمليدددددة. الرابددددب
 تعليم اللغة العربية. يستقدم ىذه اللغة للفامل وليحفز التالميذ على 

يظهر ادلدرس الرابب أن " على األحيان أندا اسدتقدم اللغدة العربيدة العاميدة. 
ولكددددن ال أكحرىددددا يف عمليددددة التعلدددديم. أنددددا أسددددتقدمها للفامددددل، وإلعطددددا  ادلعرفددددة 
اجلديدددة لدددى التالميددذ ولكددن ال أخترىددا يف اإلمتحددان. أفعددل ىددذا باذلدددف يعدد  
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رف الوسدددددعة وكدددددذلك لتحفيدددددزىم يف التعلددددديم. واللغدددددة لكدددددي يعدددددرف التالميدددددذ ادلعدددددا
  98ادلستقدمة ىي اللغة األساسية. ألها من اخلرة ادلمتعة ذلم."

مددن عددرم بيانددات ادلقابلددة مددب مدرسددي اللغددة العربيددة فيمددا السددب ، حصددل 
الباحددث علددى االسددتنتاجات أن يوجددد مدرسددني الددذين يسددتقدان التحددول اللغددوي 

سددددتقدمة يعدددد  اللغددددة العربيددددة الفصدددديحة واللغددددة العربيددددة بأحددددادي اللغددددة. واللغددددة ادل
 العامية. 

 التحول اللغوي بمتعدد اللغات - ب

بنا  علدى النتداكر احملصدولة مدن آدا  عمليدة ادلقابلدة مدب ادلدرسدة األوىل عدن 
األرددكال مددن اسددتقدام التحددول اللغددوي، مددن ادلعددروف أهددا اسددتقدمت لغتددني يف 

األول يع  اللغة العربية بالطبب، مث الحام ىي اللغة  آدا  عملية تعليم اللغة العربية.
اإلندونيسددية. قالددت ادلدرسددة األوىل "أ نددا  عمليددة تعلدديم اللغددة العربيددة ، ال أسددتطيب 
أن أستقدم اللغة العربية كلها. أندا أخداف إذا تكلمدت باللغدة العربيدة أ ندا  التعلديم 

إذا اجتهددنا يف أحدد العمدل  ولكن ال يفهم التالميذ عم أتكلم، فهذا متسواي بنا
بكددل جهددددنا ولكدددن ال ضلصدددل علدددى األرددديا  ادلرجدددوة. لدددذا أندددا أسدددتقدم لغتدددني يف 

مث بعدد ذلدك  99عملية تعليم اللغة العربيدة ، يعد  اللغدة العربيدة واللغدة اإلندونيسدة."
تضيف ادلدرسة األوىل بأها تستقدم اللغة اجلاوية يف ىذه العمليدة علدى األحيدان. 

 ا غري معتمد بسبم على تأنيم التالميذ يف الفصل.وحتدث ىذ
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النتدددداكر احملصددددولة بعدددددىا يعدددد  أن أ نددددا  عمليددددة تعلدددديم اللغددددة العربيددددة لدددددن 
تسددتقدم ادلدرسددة األوىل اللغددة العربيددة العاميددة، و تسددتقدم اللغددة العربيددة الفصدديحة 

ي، فدالزم على الدوام. وتقول ىذه ادلدرسة األوىل أن "ألنندا نددرس يف امدال الرتبدو 
علينددددددددا أن نسدددددددددتقدم اللغدددددددددة الفصددددددددديحة فيهدددددددددا إمدددددددددا يف اللغدددددددددة العربيدددددددددة أو اللغدددددددددة 

 177اإلندونيسية."

مث تسدددداوي ادلدرسددددة األوىل عمليددددة تعلدددديم اللغددددة العربيددددة ادلسددددتقدمة اللغددددة 
الفصدديحة بتعلدديم اللغددة اإلندونيسددية. تقددول أن "يف تعلدديم اللغددة اإلندونيسددية شلنددو  

 jakartaan ."171غة اإلندونيسية العامية محل اللغدة " على ادلدر س أن يستقدم الل
لذا من ادلعدروف أن أ ندا  عمليدة تعلديم اللغدة العربيدة تسدتقدم ادلدرسدة األوىل اللغدة 

 العربية الفصيحة على الدوام. 

األوىل من ادلعدروف أن الشدكل مدن اسدتقدام  ادلدرسةمن آدا  ادلقابلة مب 
. التحول اللغوي بتعددد اللغداتىو  لغة العربيةالالتحول اللغوي أ نا  عملية تعليم 

يعرف ىذا من استقدام اللغة األخرى سوى اللغة العربيدة يف عمليدة التعلديم. منهدا 
األوىل ىدذه اللغدة علدى  ادلدرسدةيع  اللغة اإلندونيسية مث اللغة اجلاويدة. وتسدتقدم 

ىل م تسدتقدم األو  ادلدرسدةاألحيان. من نتاكر ادلقابلة نفسها، عرف الباحدث أن 
اللغدة العربيدة العاميدة أي اللغددة العربيدة غدري الرمسيدة أ نددا  عمليدة التعلديم. ولدذلك مددن 

يف عمليددة تعلدديم  بأحددادي اللغددةادلعددروف أن ال يوجددد الشددكل مددن التحددول اللغددوي 
 .اللغة العربية
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الحانيدددة. مدددن  ادلدرسدددةمث التدددايل يعددد  عدددرم البياندددات مدددن آدا  ادلقابلدددة مدددب 
حصددل  2721مددن إبريددل سددنة  28باحددث معهددا يف يددوم األربعددا  تدداريا مقابلددة ال

اللغددة الحانيددة أكحدر مددن لغتدني حددني تددرس  ادلدرسدةالباحدث النتداكر أن اسددتقدمت 
الحانيدددة اللغدددة ادلتنوعدددة منهدددا اللغدددة العربيدددة  ادلدرسدددة. وأ ندددا  عمليهدددا تسدددتقدم العربيدددة

 غة اإلصللزية.بالطبب، مث اللغة اإلندونيسية، اللغة اجلاوية والل
الحانية أن " أنا استقدمت اللغدة ادلتنوعدة )منهدا يعد  اللغدة  ادلدرسةذكرت 

العربيدددة، مث اللغدددة اإلندونيسدددية، اللغدددة اجلاويدددة واللغدددة اإلصللزيدددة ( حدددني أدرس اللغدددة 
العربيدددة. ولكدددن حينمدددا أدرس يف قسدددم اللغدددة، أحددداول علدددى اسدددتقدام لغتدددني يعددد  

لزيددددة. وأنددددا أحدددداول بقيدددداس اللغددددة العربيددددة وكددددذلك اللغددددة اللغددددة العربيددددة واللغددددة اإلصل
 172اإلصللزية."

جتددددد بعددددض  اللغددددة العربيددددةولكددددن حددددني تسددددتقدم ىدددداتني لغتددددني يف تعلدددديم 
الحانيددة. ومددن أجددل  ادلدرسددةالتالميددذ الددذين يشددعرون بالصددعوبة يف فهددم ادلددواد مددن 

غدة اجلاويدة لكدي الحانيدة اللغدة اإلندونيسدية  أي الل ادلدرسدةىذه ادلشدكلة، تسدتقدم 
الحانيددة عددن اسددتقدام  ادلدرسددةيفهددم التالميددذ ادلددواد الدراسددية فهمددا تامددا. وذكددرت 

، ألن اللغدة العربيددةاللغدة اجلاويدة أن "مددن اجلداكز اسدتقدام اللغددة اجلاويدة أ ندا  تعلدديم 
 173ىذه اللغة ىي لغة األم من عدد التالميذ يف ىذا الفصل."

آدا  ادلقابلدة مدب ادلددرس الحالدث عدن والبعد، سيعرم الباحث النتاكر من 
األرددكال مددن اسددتقدام التحددول اللغددوي. قابددل الباحددث مددب ىددذا ادلدددرس يف يددوم 

. مدددن آدا  ىدددذا ادلقابلدددة، حصدددل الباحدددث 2721إبريدددل سدددنة  29اخلمددديك تددداريا 
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اسددتقدم ادلدددرس الحالددث  ددالث  اللغددة العربيددةعلددى النتدداكر أن أ نددا  عمليددة تعلدديم 
للغدددة العربيدددة، مث اللغدددة اإلندونيسدددية واللغدددة اجلاويدددة. ذكدددر ىدددذا لغدددات، منهدددا يعددد  ا

مددن الصددعم علددى تددرك اسددتقدام اللغددة  اللغددة العربيددةادلدددرس أن أ نددا  عمليددة تعلدديم 
اإلندونيسدية وكددذلك اللغددة اجلاويددة. تقددول ادلدددرس الحالددث أن " علددى سددبيل ادلحددال، 

يددا "ت التالميددذ يقولددون ال ديكننددا علددى اسددتقدام اللغددة العربيددة كددامال. حدد  وجددد
. ولدددذلك أعجبدددك أم ال أندددا أسدددتقدم اللغدددة !" مددددرس ال تسدددتقدم اللغدددة العربيدددة

    174."اللغة العربيةاإلندونيسية أي اللغة األخرى سوى اللغة العربية يف تعليم 
مث يضددديف ىددددذا ادلددددرس أن علددددى األحيدددان بعددددد يدددتكلم باسددددتقدام اللغددددة 

للغة اإلندونيسية، ولكن حيدد على استقدامو يف العربية مباررة يرتجم كالمو إىل ا
التعبددري القصددري. مث يشددرح "مددب أن معظمنددا نددتكلم باللغددة العربيددة مث مبارددرة نددرتجم  
كالمندددا إىل اللغدددة اإلندونيسدددية. ولكدددن ضلددددده يف إعطدددا  التعبدددري القصدددري، يعددد  يف 

حددال يعدد  ، علددى سددبيل ادلاللغددة العربيددةمجلددة التحيددة العامددة ولدديك مددن النصددوت يف 
   175كذلك."‘ langsung saja –مباررة ‘

والبعدددد، سددديعرم الباحدددث ادلحدددال مدددن اسدددتقدام اللغدددة اإلندونيسدددية أ ندددا  
عمليددة تعلدديم اللغددة العربيددة لدددى ادلدددرس الحالددث مددن آدا  مالحظددة فيددديو التعلدديم 

 للغة العربية.
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 (4.1الجدول ) 
 شكل التحول اللغوي في فيديو التعليم األول

حول اللغويالت  الرقم 

ادلوضو  ىنا العمرة مب  –  bacaan kita –يف ىذه الفرمة، قرا تنا 

 أسريت
1 

(، مدددن ادلعدددروف أن ادلددددرس الحالدددث يسدددتقدم الشدددكل 4.1مدددن اجلددددول ) 
من التحول اللغوي الذي يبدأ مدن اللغدة العربيدة إىل اللغدة اإلندونيسدية مث يعدود إىل 

يدددة. لدددذا ردددكل التحدددول اللغدددوي ادلوجدددودة يف ىدددذا اسدددتقدام اللغدددة العربيدددة دلدددرة  ان
اجلدددول ىددو التحددول اللغددوي بتعدددد اللغددات، ألن تغيددري اسددتقدام اللغددة ادلوجددودة 

 ىو تغيري إحدى اللغة إىل اللغة األخرى. 
 (4.2الجدول )

 شكل التحول اللغوي في فيديو التعليم األول

 الرقم التحول اللغوي

 kalian nanti harus  – ة جيدا والبد عليكم أن تستطيعوا لقرا

membaca qira’ah yang simpel ini, tentu dengan sebaik mungkin  

– 
2 

(، من ادلعروف أن ادلدرس الحالدث يسدتقدم 4.2مث التايل، يع  اجلدول )
(. يعدد  يبدددأ مدن اللغددة العربيددة مث 4.1التحدول اللغددوي بدنفك الشددكل مددب اجلددول )

ولذلك من ادلعروف أن الشكل من التحول اللغدوي يف ىدذا  إىل اللغة اإلندونيسية.
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اجلدددول ىددو التحددول اللغددوي بتعدددد اللغددات. ألن تغيددري اللغددة ادلوجددودة مددن إحدددى 
 اللغة إىل اللغة األخرى.

 (4.3الجدول )
 شكل التحول اللغوي في فيديو التعليم األول

 الرقم التحول اللغوي

 ,para siswa yang kami cintai –طيم، ىذه ىي أيها الطلبة األحبا  

ini qira’ah simpel dengan judul  -  العمرة مب أسريت 
3 

( عددن األرددكال مددن التحددول اللغددوي ادلسددتقدم مددب 4.3مث مددن اجلدددول )
ادلدددرس الحالددث، مددن ادلعددروف أن الشددكل مددن ىددذا التحددول اللغددوي يعتددر بددالتحول 

أ مددددن اللغددددة العربيددددة مث إىل اللغددددة اللغددددوي بتعدددددد اللغددددات. بتغيددددري اللغددددة الددددذي يبددددد
 اإلندونيسية وبعد ذلك يعود إىل اللغة العربية مرة  انية.

 (4.4الجدول )
 شكل التحول اللغوي في فيديو التعليم األول

 الرقم التحول اللغوي
Sehingga kalian nanti juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang ada di buku dan yang kami siapkan di slide 

  -طيم، ركرا على اختمامكم   –  
4 

واجلدول األخري من حتليل الفيديو لتعليم اللغدة العربيدة مدن ادلددرس الحالدث 
( يعرف أن الشدكل مدن تغيدري اللغدة ادلسدتقدم ىدو يبددأ مدن 4.4أي من اجلدول )
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يعتدددددر  اللغددددة اإلندونيسددددية مث تتغدددددري إىل اللغددددة العربيدددددة. والشددددكل مددددن ىدددددذا التغيددددري
 بالتحول اللغوي بتعدد اللغات.

اجانددم ذلددك، اسددتقدم أيضددا ادلدددرس الحالددث اللغددة اجلاويددة. ولكددن حيدددد 
هم. يشرح ىذا األمر يف بداية الكالم مب التالميذ باذلدف يع  لزيادة اللطيف مع

اللغددددة " باخلصددددوت مددددا اسددددتقدمت اللغددددة اجلاويددددة يف تعلدددديم ادلدددددرس الحالددددث أن 
أنا أعطدي التحيدة إىل التالميدذ باللغدة  اللغة العربيةرج عملية تعليم . لكن خاالعربية

اجلاويددة لزيدددادة اللطيدددف معهدددم. والعكدددك أنددا ال أسدددتقدم ىدددذه اللغدددة أ ندددا  عمليدددة 
     176وأحاول يف تركو بكل ما استطعت." اللغة العربيةتعليم 

مددن عدددد نتدداكر البحددث السددابقة، مددن ادلعددروف أن ادلدددرس الحالددث يتعددود 
ى اسدددتقدام اللغدددة اإلندونيسدددية مدددن اسدددتقدام اللغدددة اجلاويدددة. اسدددتقدام اللغدددة علددد

اإلندونيسددددية لددددو اذلدددددف يعدددد  لتسددددهيل التالميددددذ علددددى فهددددم ادلددددواد الدراسددددي. أمددددا 
أي ادلهدددارات األخدددرى فلدددو اذلددددف  اللغدددة العربيدددةاسدددتقدام اللغدددة اجلويدددة يف تعلددديم 

 ل لزيادة اللطيف معهم.اخلات يع  إلعطا  التحية إىل التالميذ يف الفص
اللغددة والنتدداكر األخددري عددن أرددكال اسددتقدام التحددول اللغددوي عنددد تعلدديم 

 اللغددة العربيددةيددأيت مددن الدددرس الرابددب. وجددد الباحددث أن أ نددا  عمليددة تعلدديم  العربيددة
يسدتقدم ادلدددرس الرابددب أربددب لغدات. مددن ىددذه اللغددات يعد  اللغددة العربيددة، مث اللغددة 

اإلصللزيددة، وكددذلك اللغددة اجلاويددة. يسددتقدم اللغددة العربيددة علددى اإلندونيسددية، واللغددة 
األكحر يف بداية وهاية الدراسة. ذكر ادلدرس الرابب أن " يف كدل عمليدة التعلديم أندا 
أحددداول علدددى اسدددتقدام اللغدددة العربيدددة خصومدددا يف بدايدددة التعلددديم وكدددذلك هايتهدددا. 

مث يف إعطدا  التمهيدد عدن على األقل أستقدمها عند إعطا  التحيدة إىل التالميدذ، 
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ادلدددواد الدراسدددي قبدددل التعلددديم، وحدددني إعطدددا  اجلملدددة الطلبيدددة إىل التالميدددذ ليعملدددوا 
  177األريا  ادلعينة."

والتدايل، يسددتقدم ادلدددرس الرابدب اللغددة اإلندونيسددية لشدرح القواعددد النحويددة 
عد  والصرفية. ردرح ىدذا ادلددرس أن " يف ردرح ادلدواد الدراسدي علدى سدبيل ادلحدال ي

 اسدما  يعد  ادلبتددأ. ادلبتددأ ىدو مسدا . مدن مرفوعدات االمسدالشرح عن مرفوعدات اال
مرفدددددو  كدددددذا وكدددددذا.... باللغدددددة العربيدددددة. مث بعدددددده أندددددا أردددددرحها باسدددددتقدام اللغدددددة 
اإلندونيسية أي أترمجها باللغة اإلندونيسية. ألن لديك كدل التالميدذ متقدرجني مدن 

عهددد فاسددتقدام اللغدة العربيددة سدديزيد قلقهددم ادلتوسددطة اإلسددالمية أي مدن ادل ادلدرسدة
 178على فهم ادلواد الدراسي وحيتاجون إىل الشرح باللغة اإلندونيسية."

والبعدددد، سددديعرم الباحدددث ادلحدددال مدددن اسدددتقدام اللغدددة اإلندونيسدددية أ ندددا  
عملية تعليم اللغة العربية لدى ادلدرس الرابب من آدا  مالحظدة فيدديو التعلديم للغدة 

 العربية.
 (4.5جدول )ال

 في فيديو التعليم الثانيالتحول اللغوي  شكل

 الرقم التحول اللغوي
Dalam buku-buku balaghah, tasybih  menurut bahasa, dalam 

bahasa adalah perumpamaan / penyerupaan, disebut dengan 

tamtsil  

 -التشبيو ىو التمحيل   –
5 
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رابددب يسددتقدم اللغددة اإلندونيسددية ( يعددرف أن ادلدددرس ال4.5مددن اجلدددول )
مث يتغددددري إىل اللغددددة العربيددددة. وىددددذا مددددن ادلعددددروف أن التحددددول اللغددددوي ادلسددددتقدم يف 

( ىو التحول اللغوي بتعددد اللغدات ، ألن تغيدري اللغدة ادلوجدودة مدن 4.5اجلدول )
 إحدى اللغة إىل اللغة األخرى.

العربيدددة الحدددام مدددن والبعدددد يعددد  اإلنتددداج مدددن حتليدددل الفيدددديو لتعلددديم اللغدددة 
 ادلدرس الرابب. وسيأيت البيان عنو كما اآليت :

 (4.6الجدول )
 في فيديو التعليم الثانيالتحول اللغوي  شكل

 الرقم التحول اللغوي
Pembagian kata dalam Bahasa Arab yaitu ada tiga, yang pertama 

yaitu isim  –   كلمة اسم–  kalau dalam Bahasa Indonesia disebut 

kata benda. Yang kedua   –   كلمة فعل–  kalau dalam Bahasa 

Indonesia disebut kata kerja, dan   –   كلمة فعل– yaitu selain   – 

–اسم   dan   –  فعل–  

9 

(، مددن ادلعددرف أن ادلدددرس الرابددب يسددتقدم لغتددني يف 4.6يعتددر باجلدددول )
ربيددة واللغددة اإلندونيسددية. ولددذلك، الشددكل تعلدديم اللغددة العربيددة. منهددا يعدد  اللغددة الع

 من التحول اللغوي يف ىذا اجلدول يع  التحول اللغوي بتعدد اللغات.
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 (4.7الجدول )
 في فيديو التعليم الثالثالتحول اللغوي  شكل

 الرقم التحول اللغوي
Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pembahasan pertama 

kita adalah  – 17 -يم الكلمةتقس 

(، مدددن ادلعدددروف أن ادلددددرس الرابدددب يسدددتقدم 4.7باعتبدددار علدددى اجلددددول )
لغتني يف ررح ادلادة. اللغة األوىل يع  اللغة اإلندونيسية، واللغدة الحانيدة يعد  اللغدة 
العربيددة. فلددذلك يعددرف أن التحددول اللغددوي ادلسددتقدم ىددو التحددول اللغددوي بتعدددد 

 اللغات.
 (4.8الجدول )

 في فيديو التعليم الثالثلتحول اللغوي ا شكل

 الرقم التحول اللغوي

Karena selain isim tidak bisa menerima ال , jadi semua yang ada 

ada  -ذلك الكتاب  – .itu adalah isim ال  isim -الكتاب- jadi  ال 

   

12 

( مدددن عمليدددة حتليدددل الفيدددديو 4.8يف اجلددددول األخدددري، يعددد  يف اجلددددول )
حددام لتعلدديم اللغددة العربيددة، مددن ادلعددروف أن ادلدددرس الرابددب اليددزال علددى اسددتقدام ال

لغتددددني كمددددا يف السدددداب ، يعدددد  اللغددددة العربيددددة واللغددددة اإلندونيسددددية. فددددذلك التحددددول 
 اللغوي ادلستقدم ىو التحول اللغوي بتعدد اللغات.
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و بددني ومدب ذلددك، اسددتقدم ادلدددرس الرابددب اللغدة اإلصللزيددة دلقارنددة علددم النحدد
اللغددة العربيددة واللغددة اإلصللزيددة. ذكددر ادلدددرس الرابددب أن " باحلقيقددة أنددا أقددارن األمحلددة 

التفضيل و  على سبيل ادلحال يع  عن ادلادة اسممن اللغة العربية واللغة اإلصللزية. 
comparative and superlative   .يف اللغة اإلصللزية 

مدن مدا ىدو   comparative and superlativeبعض التالميذ يعرفون مدا ىدو 
ىددم يفهمونددو   comparative and superlativeعددن  اسددم التفضدديل. وحددني أرددرح

بالسدددرعة. ولكدددن اسدددتقدام اللغدددة اإلصللزيدددة ال يعطدددي السدددهولة إىل التالميدددذ علدددى 
الدددوام. فقدد  مددن الددذي يفهددم اللغددة اإلصللزيددة يسددتطيب أن يفهددم ادلقارنددة بددني علددم 

 179ية وكذلك يف اللغة اإلصللزية."النحو يف اللغة العرب
والبعدد، سدديعرم الباحدث ادلحددال مددن اسدتقدام اللغددة اإلصللزيدة أ نددا  عمليددة 
تعلدددديم اللغددددة العربيددددة لدددددى ادلدددددرس الرابددددب مددددن آدا  مالحظددددة فيددددديو التعلدددديم للغددددة 

 العربية.
 (4.9الجدول )

 في فيديو التعليم الثالثالتحول اللغوي  شكل

 الرقم التحول اللغوي

Bahasa Inggris, mereka membagi dalam istilah - part of speech-
, itu ada delapan 

11 

(، اسددددتقدم ادلدددددرس الرابددددب 4.9مث يف اجلدددددول بعددددده، يعدددد  يف اجلدددددول )
(، يسدتقدم 4.11اللغة ادلقتلفدة مدب اللغدة قبلهدا يف اجلددول السداب . يف جددول )

                                                           
 2721إبريل سنة  37س الرابب يف يوم اجلمعة تاريا ادلقابلة مب ادلدر   179



69 
 

اإلصللزيدة. ولكدن الشدكل مدن التحدول  ىذا ادلدرس اللغة اإلندونيسية وكدذلك اللغدة
 اللغوي ادلستقدم سوا ، يع  التحول اللغوي بتعدد اللغات.

واألخددري يعدد  اسددتقدم ادلدددرس الرابددب اللغددة اجلاويددة حينمددا يددرتجم الكتدداب 
الرتا دددي. يشدددرح ىدددذا ادلددددرس أن " مدددن ادلمكدددن أندددا أسدددتقدم اللغدددة اجلاويدددة حينمدددا 

لدينيدددة. ألن لددددى التالميدددذ يف ىدددذا القسدددم يعددد  أعلدددم التالميدددذ يف قسدددم العلدددوم ا
. ولذلك نرجو    utawiالوهيفة يف ترمجة الكتاب الرتا ي. ح  يرتمجون باستقدام 

لكي يتمكن التالميذ على استقدام اللغة العربية واللغة اإلندونيسية وكدذلك اللغدة 
 117اجلاوية."

لعربيدددة مدددن أربعدددة مدددن آدا  ادلقابلدددة وكدددذلك حتليدددل الفيدددديو لتعلددديم اللغدددة ا
مدرسدددني ، أخدددذ الباحدددث االسدددتنتاجية أن يوجدددد ردددكلني مدددن اسدددتقدام التحدددول 
اللغددوي يف ىددذه ادلدرسددة. األول يعددد  التحددول اللغددوي بأحدددادي اللغددة، يعدد  اللغدددة 
العربيدددة الفصددديحة إىل اللغدددة العربيدددة العاميدددة. مث الحدددام يعددد  التحدددول اللغدددوي بتعددددد 

ث لغددات فيددو. منهددا يعدد  اللغددة اإلندونيسددية مث اللغددة اللغددات، يعدد  باسددتقدام  ددال
 اإلصللزية وكذلك اللغة اجلاوية. 

اســتخدام التحــول اللغــوي عنــد تعلــيم اللغــة العربيــة فــي  ىــدافالمبحــث الثــاني : أ
 المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى بمدينة ماالنج

لة مب مدرسي اللغة العربيدة بنا  على النتاكر احملصولة من آدا  عملية ادلقاب
مددن اسددتقدام التحددول اللغددوي  ىددداف، حصددل الباحددث علددى ادلعلومددات عددن األ

 (2( إسرتاتيجية تعليم وتعلم اللغة الحانية، )1اللغة العربية، منها يع  )عند تعليم 
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( تكامددل اللغددات ادلسددتقدمة. وسدديأيت البيددان عددن ىددذه 3توضدديح ادلددواد اللغويددة، )
 يت :األىداف كما األ

 إستراتيجية تعليم وتعلم اللغة الثانية - أ
اسددددتقدام التحددددول  أىدددددافاألوىل، مددددن  ادلدرسددددةباعتبددددار علددددى رأي 

. تقددول إسددرتاتيجية تعلدديم وتعلددم اللغددة الحانيددة اللغددة العربيددةاللغددوي عنددد تعلدديم 
الحانويدة اإلسدالمية احلكوميدة  ادلدرسدةاألوىل أن "ليك كل التالميدذ يف  ادلدرسة

 ادلدرسددددةي ددددة مدددداالنر يتقرجددددون يف ادلعهددددد، بعضددددهم يتقرجددددون يف األوىل بد
ادلتوسدطة. التالميدذ مدن  ادلدرسدةادلتوسطة اإلسدالمية، وبعضدهم يتقرجدون مدن 

ادلتوسدددددطة اإلسدددددالمية م يتمكندددددوا يف اللغدددددة العربيدددددة علدددددى األحيدددددان،  ادلدرسدددددة
 111ادلتوسطة." ادلدرسةوكذلك التالميذ ادلتقرجون يف 

ميذ عند تعلم اللغة العربية فقام مدرسو اللغدة العربيدة بتنو  خليفة التال
يف ىددددذه ادلدرسددددة باسددددتقدام التحددددول اللغددددوي كاإلسددددرتاتيجية يف تعلدددديم اللغددددة 
العربيدددة. واسدددتقدام ىدددذا التحدددول لدددو اذلددددف يعددد  لتسدددوية كفدددا ة التالميدددذ يف 

 تعلم اللغة العربية ح  يتمكنون يف فهم ىذه اللغة جيدا. 
 للغويةتوضيح المواد ا - ب

 يعد  لددى ادلدر سدة األوىل البعد مدن اسدتقدام التحدول اللغدوي اذلدف
التالميددذ  توضديح ادلدواد الدراسددي. أ ندا  عمليدة تعلدديم اللغدة العربيدة يوجددد بعدض

الدددذين م يفهمدددوا عدددن ادلدددواد الدراسددددية مث يسدددألون عنهدددا باللغدددة اإلندونيسددددية. 
إلندونيسددية كددذلك لتسددهيلة األوىل اللغددة ا ادلدرسددةإلجابددة أسددئلتهم، تسددتقدم 

ومدددول ادلعلومدددات إىل التالميدددذ حددد  يكوندددون فدددامهني علدددى ادلدددواد الدراسدددية. 
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أن "إذا وجددنا التلميدذ الدذي م يفهدم عدن ادلدواد مث يسدأل  ادلدرسدةتقول ىدذه 
عنهددا وضلددن صليددم أسددئلتو باسددتقدام اللغددة العربيددة أنددا أخدداف سدديزيد االرتبدداك 

 112قول لو."ذلذا التلميذ وال يفهم عم ن
مددن اسددتقدام التحددول  مث باعتبدار علددى رأي ادلدرسددة الحانيددة أن اذلدددف

ىددو إلفهددام التالميددذ عددن ادلددواد الدديت م اللغددة العربيددة اللغددوي أ نددا  عمليددة تعلدديم 
أن " إذا وجددت التالميدذ الدذين م يفهمدوا  ادلدرسدةيفهموا عنهدا. تدذكر ىدذه 

نددا أرددرح ذلددم مددرة  انيددة باسددتقدام عددن ادلددواد الدراسددي الدديت أعطتهددا إلدديهم، فأ
اللغة اإلندونيسية. علدى وجدو اخلصدوت، تتعلد  ادلدواد عدن قواعدد اللغدة العربيدة 
أي النحو والصرف. ألن القواعد يف اللغة العربية تساوي مب القواعد يف اللغة 
اإلندونيسية أو اللغة اإلصللزية، واليت تفرقها يع  ادلصدطلح ادلسدتقدم. ولدذلك 

 113يان أنا أباينها باستقدام اللغة اإلصللزية كذلك."على األح
مث التدددددايل يعددددد  النتددددداكر مدددددن آدا  ادلقابلدددددة مدددددب ادلددددددرس الحالدددددث عدددددن 

. وحصددددل اللغددددة العربيددددةمددددن اسددددتقدام التحددددول اللغددددوي يف تعلدددديم  ىدددددافاأل
مدددن اسدددتقدام التحدددول اللغدددوي يعددد   اذلددددفالباحدددث علدددى النتددداكر أن أحدددد 

يفهموا عن ادلواد الدراسي. وحني يسأل التالميذ عدن وجود التالميذ الذين م 
ادلدددددواد الددددديت م يفهموهدددددا، فطبعدددددا أجددددداب ادلددددددرس الحالدددددث باسدددددتقدام اللغدددددة 
اإلندونيسددية. ولكددن قبددل يسددتقدم اللغددة اإلندونيسددية، حيدداول ادلدددرس الحالددث 

 على استقدام اللغة العربية.

                                                           
 2721إبريل سنة  22األوىل يف يوم اخلميك تاريا  سةادلدر  ادلقابلة مب  112
 2721إبريل سنة  28يا الحانية يف يوم األربعا  تار  سةادلدر  ادلقابلة مب  113



72 
 

للغددددددة يقددددددول ىددددددذا ادلدددددددرس أن " ضلددددددن ضلدددددداول علددددددى تددددددرك اسددددددتقدام ا
اإلندونيسية حينما وجدنا التالميذ الذين م يفهموا عن ادلواد الدراسي. وىدذا 
يع  أن حينما وجدنا التالميذ الذين يسألون عن ادلفردات فنحن ضلاول على 
تكدوين اجلمدل الديت تددل علدى إجابدة ادلفدردات. ولكدن يف اآلخدري مدن الصددعم 

اللغدددددددة اإلندونيسدددددددية للتالميدددددددذ يف فهمهدددددددا. حددددددد  البدددددددد عليندددددددا أن نسدددددددتقدم 
    114إلجابتها."

مث يضدديف ادلدددرس الحالددث أن " ال جيددوز للمدددرس أن يددرتجم ادلفددردات 
أي اجلمدددل باللغدددة العربيدددة إىل اللغدددة اإلندونيسدددة مباردددرة عندددد النظريدددة الرتبويدددة. 
وىدذا يعد  أن إعطددا  ادلعدىن أي الرتمجددة بادلباردرة شلنوندب. وحددني وجدد التالميددذ 

وم يفهموا عنها، على األحيان طلبوا مدن ادلددرس ليرتمجهدا.  ادلفردات الصعوبة
وللمددددرس الزم عليدددو أن يبتعدددد ىدددذه الطريقدددة حددد  ال يكدددون التالميدددذ مددددلل، 

 115وسوف حياولون على حبث معانيها بكل جهدىم."
والنتاكر األخرية عن األىداف من اسدتقدام التحدول اللغدوي تدأيت مدن 

نتدداكر البحددث ادلوجددودة تدددل علددى األىددداف  آدا  ادلقابلددة مددب ادلدددرس الرابددب.
من استقدام التحدول اللغدوي ىدو نقصدان التالميدذ علدى فهدم ادلدواد الدراسدي. 
والتحددول اللغددوي الددذي مت جريددو يعدد  مددن اللغددة العربيددة إىل اللغددة اإلندونيسددية. 
لكددن قبددل اسددتقدام اللغددة اإلندونيسددية، حدداول ادلدددرس الرابددب علددى اسددتقدام 

ة بسددددداعدة احلركددددددة البدنيدددددة. وإذا وجددددددد ادلددددددرس أن تالميددددددذه م اللغدددددة العربيدددددد
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يفهموىدددددا، فاسدددددتقدم اللغدددددة اإلندونيسدددددية. ىدددددذا األمدددددر يهددددددف لكدددددي يتعدددددود 
 التالميذ على استما  الكالم باللغة العربية.

يقول ادلدرس الرابب أن " يف احلقيقة أنا أكرر ررحي عن ادلواد اليت م 
ة. مث إذا وجددددت احلركدددة البدنيدددة لددددى التالميدددذ يفهمهدددا التالميدددذ باللغدددة العربيددد

الدددددديت تدددددددل علددددددى أهددددددم م يفهمددددددوا عددددددن رددددددرحي فسددددددوف أرددددددرحهم باللغددددددة 
اإلندونيسدددية. ألهدددم إذا كدددانوا مددددللني علدددى اسدددتما  اللغدددة اإلندونيسدددية، فلدددن 

     116تكون آذاهم متعودة على استما  اللغة العربية."
 تكامل اللغات المستخدمة - ج

مدن اسدتقدام التحدول  اذلددف، أحدد ادلدرسدة الحانيدةي باعتبار على رأ
كانددت ىددذه تكامددل اللغددات ادلسددتقدمة مددب مدددرس اللغددة العربيددة.   اللغددوي ىددو

ادلدرسددة تددتمكن يف اسددتقدام أربددب لغددات. األول يعدد  اللغددة العربيددة. مث الحددام 
ىدذه  اللغة اإلندونيسدية. والحالدث اللغدة اإلصلليزيدة. والرابدب اللغدة اجلاويدة. كاندت

وأرادت  اللغددات مسددتقدمة كلهددا عنددد عمليددة تعلدديم اللغددة العربيددة يف الفصددل.
ادلدرسدددة الحانيدددة بدددأن تتكامدددل اسدددتقدام لغاهتدددا حددد  دتكدددن التالميدددذ يف معرفدددة 

 لغاهتا وكذلك يف استقدام ىذه اللغات األربعة.

تقددول ادلدرسددة الحانيددة أن " أنددا اسددتقدمت اللغددة ادلتنوعددة )منهددا يعددد  
لعربية، مث اللغة اإلندونيسية، اللغة اجلاوية واللغدة اإلصللزيدة ( حدني أدرس اللغة ا

اللغة العربية. ولكن حينما أدرس يف قسم اللغة، أحاول علدى اسدتقدام لغتدني 
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يعددد  اللغدددة العربيدددة واللغدددة اإلصللزيدددة. وأندددا أحددداول بقيددداس اللغدددة العربيدددة وكدددذلك 
  117اللغة اإلصللزية."

كدل مدرسدي اللغدة العربيدة   أن اسدتنتر الباحدث قةمن عرم البيانات الساب
يف ىذه ادلدرسة يبيحون علدى اسدتقدام التحدول اللغدوي أ ندا  تعلديم اللغدة العربيدة. 
ولكدددن تقيدددد ادلدرسدددة الحانيدددة علدددى اسدددتقدامها يعددد  فقددد  يف اللغتدددني، يعددد  اللغدددة 

اللغددددة العربيددددة واللغددددة اإلصللزيددددة. تشددددرح ىددددذه ادلدرسددددة أن " مددددن ادلبدددديح اسددددتقدام 
األخرى أ نا  عملية تعليم اللغة العربية. ولكن أنا أركز على استقدام اللغة العربية 
واللغددة اإلصللزيددة. وىددذا تسددبم علددى حاجددة التالميددذ يف اسددتقدام التحددول اللغددوي 

 118أ نا  التعليم ولو كان ىذا التحول على ركل التعبري األساسي."
ذا التحددول يعدد  فقدد  يف ويقيددد كددذلك ادلدددرس الرابددب علددى اسددتقدام ىدد 

تعلدديم القواعددد، محددل النحددو والصددرف وكددذلك بعددض ادلهددارات اللغويددة محددل القددرا ة 
يقول ادلدرس الرابب أن " تعليم عنامدر اللغدة سدوى القواعدد مدن ادلمكدن  .والكتابة

دير دون استقدام التحول اللغوي. ولكن ادلشكلة ىي تعلديم النحدو والصدرف ىدو 
ات اللغويدددة. يسدددتطيب ادلعلدددم يف تعلددديم مهدددارة اإلسدددتما  أمدددعم مدددن تعلددديم ادلهدددار 

واللغة العربية دون استقدام التحول اللغدوي. أمدا مهدارة القدرا ة مدن ادلمكدن حتتداج 
إىل اسددددتقدامو لرتمجددددة ادلفددددرادات الصددددعوبة علددددى فهمهددددا لدددددى التالميددددذ. ومهددددارة 

اسدتقدام اللغدة الكتابة تتعل  بطريقة اليت تستقدمو ادلدرس. وتعلديم القواعدد دون 
 119اإلندونيسية اليزال من التحد بالنسبة إيل."
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث

 

كمدددا ذكدددر الباحدددث يف الفصدددل السددداب  أن التحدددول اللغدددوي ىدددو انتقدددال اسدددتقدام  
اللغدددة إىل اللغدددة األخدددرى بقصدددد معدددني و حيددددث ىدددذا االنتقدددال مدددب مددداحم  ناكيدددة اللغدددة. 

غدددددة أ ندددددا  عمليددددة التعلددددديم، لدددددو األسدددددباب وكدددددذلك األىدددددداف بوجددددود انتقدددددال اسدددددتقدام الل
ادلقتلفددة. وبددالطبب لكددل مدددرس اللغددة العربيددة عددرف عددن ىدداذين أمددرين. ومددب ذلددك، توجددد 
األردكال ادلتنوعدة كدذلك مدن اسددتقدام التحدول اللغدوي لددى ادلدددرس للغدة العربيدة إمدا مددن 

كموضدب انتقدال اللغدة. لدذا، ناحية استقدام اللهجدة أي مدن ناحيدة تندو  اللغدة ادلسدتقدمة  
يف ىذا البحث سيناق  الباحدث عدن األردكال واألىدداف مدن اسدتقدام التحدول اللغدوي 
عنددددد تعلدددديم اللغددددة العربيددددة يف ادلدرسددددة الحانويددددة اإلسددددالمية احلكوميددددة األوىل بدينددددة مدددداالنر 

 عميقا. وسيأيت ادلبحث عنها كما األيت :

 المدرســـةفـــي  اللغـــة العربيـــة أشـــكال اســـتخدام التحـــول اللغـــوي عنـــد تعلـــيم - أ
 الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى بمدينة ماالنج

ىنددداك عددددد األردددكال مدددن التحدددول اللغدددوي عندددد رأي علمدددا  اللغدددة. ذكدددر 
Suwito   أنو ينقسم التحول اللغوي إىل قسمني، يع  التحدول اللغدوي الدداخلي و

علدددددددى تقسددددددديم   Hudsonو   Wardaugh. مث رأى 127التحدددددددول اللغدددددددوي اخلدددددددارجي
التحدددول اللغدددوي إىل قسدددمني. األول يعددد  التحدددول اللغدددوي امدددازي و الحدددام يعددد  
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التحدددول اللغدددوي إىل قسدددمني كدددذلك.   Soepomoالتحدددول اللغدددوي احلدددايل. وقسدددم 
 األول يع  التحول اللغوي الحابيت و الحام التحول اللغوي االنتقايل.

ن التحدول اللغدوي السدابقة، بكحرة اآلرا  مدن علمدا  اللغدة عدن األردكال مد
اختددار الباحددث أحددد الددرأي لتحليددل الباينددات احملصددولة مددن عمليددة ادلقابلددة والتو يدد  

الددذي ينقسددم التحددول Suwito مددب مدرسددي اللغددة العربيددة. اختددار الباحددث الددرأي لددد
اللغدددوي إىل قسدددمني، يعددد  التحدددول اللغدددوي الدددداخلي والتحدددول اللغدددوي اخلدددارجي. 

. 121اخلي حيددث يف نفدك اللغدة، أي تغدري اللهجدة ادلسدتقدمةالتحول اللغوي الد
أما ادلعىن من التحدول اللغدوي اخلدارجي فهدو انتقدال اسدتقدام اللغدة األوىل أي لغدة 

 .122األم إىل اللغة الحانية أي اللغة األجنبية
مدددن اآلدا  مقابلدددة مدددب أربعدددة مدرسدددني وكدددذلك التو يددد  مدددن فيدددديو عمليدددة 

، حصددل 2721مندذ ردهر إبريدل إىل ردهر مدايو سدنة التعلديم، الدذي قدام الباحدث 
الباحددددث علددددى نتدددداكر البحددددث الدددديت تتعلدددد  بأرددددكال اسددددتقدام التحددددول اللغددددوي. 

 فسيأيت البيان عنها كما اآليت :
اسدددددتقدمت ادلدر سدددددة األوىل التحدددددول اللغدددددوي علدددددى الشدددددكل يعددددد  انتقدددددال  .1

 اجلاوية.استقدام اللغة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية واللغة 
والتايل، استقدمت ادلدر سة الحانيدة التحدول اللغدوي بشدكلني. الشدكل األول  .2

يع  انتقال استقدام ذلجة اللغة العربية، يع  من اللغة العربية الفصديحة إىل 
اللغة العربية العامية وكذلك عكسو. مث الشدكل الحدام يعد  انتقدال اسدتقدام 

ت. منهدا يعد  اللغدة اإلندونيسدية واللغدة اللغة مدن اللغدة العربيدة إىل  دالث لغدا
 اإلصللزية مث اللغة اجلاوية.
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مث النتدداكر احملصددولة مددن ادلدددر س الحالددث يعدد  أنددو يسددتقدم رددكل واحددد مددن  .3
التحددول اللغددوي. كددان يسددتقدم انتقددال اسددتقدام اللغددة مددن اللغددة العربيددة إىل 

 اللغة اإلندونيسة وكذلك اللغة اجلاوية.
، حصددل الباحددث علدى النتدداكر أنددو يسددتقدم رددكلني مددن ومدن ادلدددر س الرابددب .4

التحددددول اللغدددددوي سدددددوا  محدددددل ادلدرسددددة الحانيدددددة. الشدددددكل األول يعددددد  انتقدددددال 
استقدام اللهجة من اللغة العربية، يع  من اللغدة العربيدة الفصديحة إىل اللغدة 
العربية العامية وكذلك عكسو. مث الشكل الحدام يعد  انتقدال اسدتقدام اللغدة 

 للغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية واللغة اإلصللزية مث اللغة اجلاوية.من ا
مددددن النتدددداكر السددددابقة، اسددددتنتر الباحددددث علددددى أن يوجددددد مدرسددددني الددددذين 

( اسددددتقدام انتقددددال اللهجددددة يف اللغددددة 1يسددددتقدمان التحددددول اللغددددوي بشددددكلني، )
ة إىل اللغددددة ( انتقددددال اسددددتقدام متعدددددد اللغددددة، يعدددد  مددددن اللغددددة العربيدددد2العربيددددة، )

األخرى، منها يع  اللغة اإلندونيسية واللغة اإلصللزية و األخري يع  اللغة اجلاوية. 
ومدب ذلدك، اسدتقدم مدرسدان باقيدان التحدول اللغدوي بشدكل واحدد، يعد  انتقددال 
استقدام اللغة، من اللغدة العربيدة إىل لغتدني أخدرين. يعد  اللغدة اإلندونيسدية واللغدة 

   اجلاوية.
انتقددددال اسددددتقدام اللهجددددة يف نفددددك اللغددددة أي يف ىددددذا  Suwitoأي عنددددد ر 

البحث ىدي اللغدة العربيدة يسدمى بدالتحول اللغدوي الدداخلي. أمدا انتقدال اسدتقدام 
يف  اللغة من إحددى اللغدة إىل اللغدات األخدرى يسدمى بدالتحول اللغدوي اخلدارجي.

بأحددادي ىددذا البحددث، مس ددى الباحددث التحددول اللغددوي الددداخلي بددالتحول اللغددوي 
اللغدددة.  أمدددا التحدددول اللغدددوي اخلدددارجي فسدددم ى الباحدددث بدددالتحول اللغدددوي بتعددددد 

 اللغات.
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ومن النتاكر اليت حصلها الباحث من ادلعروف أن أ نا  عملية تعليم اللغة  
العربيدددددة يف ادلدرسدددددة الحانويدددددة اإلسدددددالمية احلكوميدددددة األوىل بديندددددة مددددداالنر، يوجدددددد 

األول يعدد  التحددول اللغددوي بأحددادي اللغددة  رددكلني مددن التحددول اللغددوي. الشددكل
الدددذي يسدددتقدمو مدرسدددان مدددن أربعدددة مدرسدددي اللغدددة العربيدددة. والشدددكل الحدددام ىدددو 
التحدددول اللغدددوي بتعددددد اللغدددات، ويسدددتقدمو كدددل مدرسدددي اللغدددة العربيدددة يف ىدددذه 

 ادلدرسة.
 المدرســـةفـــي  اللغـــة العربيـــةاســـتخدام التحـــول اللغـــوي عنـــد تعلـــيم  ىـــدافأ - ب

 إلسالمية الحكومية األولى بمدينة ماالنج الثانوية ا
قبدددل حبدددث الباحدددث عدددن األسدددباب مدددن اسدددتقدام التحدددول اللغدددوي أ نددددا  
عمليددة تعلدديم اللغددة العربيددة هبددذه ادلدرسددة، يريددد الباحددث أن يعددرم مواقددف مدرسددي 
اللغددة العربيددة عددن اسددتقدام التحددول. كمددا رددرح الباحددث يف الفصددل قبددل ىددذا، أن 

الددددذين حيكمددددني عددددن اسددددتقدام التحددددول اللغددددوي يف عمليددددة  ىندددداك فددددرقتني كبددددريين
 التعليم.

الفرقدددددة األوىل ىدددددي الفرقدددددة الددددديت تبددددديح اسدددددتقدام التحدددددول اللغدددددوي ولكدددددن 
بالتحددديات ادلعيندددة. تقددول ىدددذه الفرقددة أن اسدددتقدام التحددول اللغدددوي أ نددا  التعلددديم 

 إذا سيسهل ادلدرسون يف حدل ادلشدكلة. سديكون حدل ادلشدكلة أ ندا  التعلديم سدهال
اسدددددتقدم ادلدرسدددددون التحدددددول اللغدددددوي أي لغدددددة األم يف حلهدددددا. اسدددددتقدام التحدددددول 
اللغوي أ نا  التعليم سيزيد دوافدب الدتعلم لددى التالميدذ و سديعطي التدأ ري إىل حالدة 
سدديكولوجيا لددديهم عنددد إلقدددا  ادلعلومددات. وكددذلك سيسدددهل ادلدرسددون عنددد ردددرح 

 123القواعد الصعوبة من اللغة الحانية.
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لك، باعتبار على الرأي عند الفرقة الحانية )كانت ىدذه الفرقدة تقيدد ومب ذ
اسددتقدام التحددول اللغددوي أ نددا  عمليددة التعلدديم( أن اسددتقدام اللغددة األوىل لدديك لددو 
فاكدددددة إال قلدددديال، و اسددددتقدام الرتمجددددة فيددددو يددددزعر عمليددددة التعلدددديم يف تعلدددديم اللغددددة 

 124األجنبية.
ة سددديجعل التالميدددذ كسدددالنا يف كدددان اسدددتقدام التحدددول اللغدددوي أو الرتمجددد

حبث ادلعام من ادلواد اليت ررحها ادلدرس. و يأ ر على دوافب التعلم لدى التالميذ 
يف تكلم اللغة األجنبية و باخلصوت اللغدة العربيدة. و ىدذا األمدر سديأ ر علدى صلداح 

 أىداف التعلم اليت عينها ادلدرس قبل آداكو.
لغدددة العربيدددة، حصدددل الباحدددث علدددى مدددن آدا  ادلقابلدددة مدددب أربعدددة مدرسدددني ل

ادلعلومددات أهدددم يبيحدددون علددى اسدددتقدام التحدددول اللغدددوي أ نددا  عمليدددة تعلددديم اللغدددة 
العربيددددة. وبددددالطبب، يفعلددددون ىددددذا األمددددر باألىددددداف الدددديت تددددواجبهم علددددى اسددددتقدام 
التحددول اللغددوي يف التعلدديم. وخلددص الباحددث بعددض أسددباهبم يف اسددتقدام التحددول 

 ان عنها كما اآليت :اللغوي. وسيأيت البي
تقدول ادلدر سدة األوىل أن ىنداك ىددفان مددن اسدتقدام التحدول اللغدوي. اذلدددف  .1

. مث إسدددرتاتيجية تعلددديم وتعلدددم اللغدددة الحانيدددةاألول يعددد  يكدددون التحدددول اللغدددوي 
 .توضيح ادلواد اللغويةاذلدف الحام ىو ل

ادت بأن تتكامل مث تذكر ادلدر سة الحانية أها تستقدم التحول اللغوي ألها أر  .2
اللغدددات ادلسدددتقدمة. كاندددت ادلدرسدددة الحانيدددة تدددتقن يف اسدددتقدام أربدددب لغدددات، 
منهددا يعدد  اللغددة العربيددة، مث اللغددة اإلندونيسددية، واللغددة اإلصللزيددة وكددذلك اللغددة 

 .توضيح ادلواد اللغويةاجلاوية. مث اذلدف بعده يع  ل
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م التحدددول اللغدددوي وباعتبدددار علدددى كدددالم ادلددددرس الحالدددث، اذلددددف مدددن اسدددتقدا .3
 .توضيح ادلواد اللغويةأ نا  عملية تعليم اللغة العربية يع  ل

ومب ذلك، باعتبار على قدول ادلددرس الرابدب أن اذلددف مدن اسدتقدام التحدول  .4
. مث اذلدددددف بعددددده يعدددد  يكددددون التحددددول توضدددديح ادلددددواد اللغويددددةاللغددددوي يعدددد  ل

 .إسرتاتيجية تعليم وتعلم اللغة الحانيةاللغوي 

نتددددداكر ادلقابلدددددة السدددددابقة ، مدددددن ادلعدددددروف أن اذلددددددف األساسدددددي مدددددن مدددددن 
. ألن وجدددد مدرسدددو اللغدددة توضددديح ادلدددواد اللغويدددةاسدددتقدام التحدددول اللغدددوي ىدددو ل

العربيدددددة بعدددددض التالميدددددذ الدددددذين يشدددددعرون بالصدددددعوبة علدددددى فهدددددم ادلدددددواد الدراسدددددي، 
 وباخلصوت يف ادلواد اللغوية.
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 الفصل السادس

 الخاتمة

 

 ملخص نتائج البحث - أ
بعد انتها  عمليدة البحدث عدن اسدتقدام التحدول اللغدوي عندد تعلديم اللغدة 
العربيدددة يف ادلدرسدددة الحانويدددة اإلسدددالمية احلكوميدددة األوىل بديندددة مددداالنر علدددى مددددة 

، حصدل الباحدث علدى 2721رهرين يع  مدن ردهر إبريدل إىل ردهر مدارس سدنة 
 االستنتاجيات كما اآليت :

م التحدددول اللغدددوي عندددد تعلددديم اللغدددة العربيدددة يف ادلدرسدددة أردددكال اسدددتقدا -1
 الحانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بدينة ماالنر

يوجد ركلني من اسدتقدام التحدول اللغدوي أ ندا  عمليدة تعلديم اللغدة 
العربيددة عنددد ىددذه ادلدرسددة. الشددكل األول يعدد  التحددول اللغددوي بأحددادي 

لغددوي بتعددددد اللغدددات. الشدددكل مدددن اللغددة. والشدددكل الحدددام ىدددو التحدددول ال
استقدام التحول اللغوي بأحادي اللغة يوجد عند استقدم ادلدرس تغيري  
ذلجة اللغة من اللغة العربية الفصيحة إىل اللغة العربية العامية. أما الشكل 

اللغوي بتعدد اللغات فيوجد عند اسدتقدم ادلددرس  من استقدام التحول
يددة إىل اللغددة األخددرى سددوى اللغددة العربيددة، علددى تغيددري اللغددة مددن اللغددة العرب

 سبيل ادلحال يع  اللغة اإلندونيسية، اللغة اإلصللزية واللغة اجلاوية.
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اســــتخدام التحــــول اللغــــوي عنــــد تعلــــيم اللغــــة العربيــــة فــــي  أىــــداف -2
 المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى بمدينة ماالنج

سدتقدام التحدول االلغدوي حصل الباحث على العديد مدن أىدداف ا
أ نددا  عمليددة تعلدديم اللغددة العربيددة هبددذه ادلدرسددة. واسددتنادا علددى مددا حصددلو 
الباحث على نتداكر البحدث مدن آدا  ادلقابلدة مدب أربعدة مدرسدني يف ىدذه 

 ادلدرسة، استنتر الباحث ىذه األىداف كما اآليت :
  إسرتاتيجية تعليم وتعلم اللغة الحانية. ( أ

 .يةتوضيح ادلواد اللغو  ( ب
 .تكامل اللغات ادلستقدمة ( ج

 االقتراحات - ب
باعتبددددار علددددى مددددا حصددددلو الباحددددث علددددى البيانددددات أ نددددا  عمليددددة حبحددددو يف 
ادلدرسددة الحددانوي اإلسددالمية احلكوميددة األوىل بدينددة مدداالنر، قددام الباحددث بإعطددا  
االقرتاحات إىل بعض فري  الذين سيقومون بعمليدة البحدث ذلدذا ادلوضدو  وكدذلك 

سدددددددني للغدددددددة العربيدددددددة يف ىدددددددذه ادلدرسدددددددة. أوال، سددددددديعطي الباحدددددددث إىل مجيدددددددب مدر 
االقرتاحددات إىل البدداححني الددذين سدديقومون بدد دا  البحددث عددن التحددول اللغددوي يف 
عملية التعليم. يرجي لكل الباحدث أن يعلدم الفدرق بدني التحدول اللغدوي وختليطدو. 

 ادلبحددث ألهمددا يف نفددك ادلبحددث يعدد  يف مبحددث  ناكيددة اللغددة، كانددا متسدداويا يف
 ولكن يف احلقيقة موضعهما غري متساويا. 

مث التايل، يرجى لكل الباحث أن يدخل إىل ميدان البحث بادلباررة حد  
يدددتمكن يف حصدددول علدددى نتددداكر البحدددث احلقيقيدددة يعددد  بعمليدددة ادلالحظدددة بعمليدددة 
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التعلدديم ادلسددتقدمة التحددول اللغددوي أ نددا  التعلدديم. ألن يف ىددذا البحددث م يددتمكن  
 احث يف دخول إىل ميدان البحث بسبم على وجود الوبا  يف ىذا العصر.الب

واالقرتاحات الحانية هتدف إىل مجيب ادلدرسني يف مادة اللغة العربية. يرجى 
جلميددب مدرسددي اللغددة العربيددة أن يسددتقدموا اللغ ددة العربيددة أ نددا  عمليددة تعلدديم ىددذه 

اف باسددتقدام كحددرة لغددة األم ادلددادة، و ينقصددوا اسددتقدام لغددة األم إسددرافا. ألن خيدد
يف تعليم ىذه ادلادة سيكون التالميذ أقل شلارسة يف اسدتما  الكدالم باللغدة العربيدة 
ويكوهم مدللني على حبث معدام اجلمدل الصدعوبة وسدي دي علدى أىدداف التعلديم 

 للغة العربية اليت عينها ادلدرس قبلها. 
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: دليل المقابلة 1الملحق   
Pedoman Wawancara 

Penggunaan Alih Kode Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

 

1. Apakah Anda mampu menggunakan lebih dari dua bahasa? 

2. Apakah Anda menggunakan bahasa lain selain Bahasa Arab agar siswa 

mampu memahami materi dengan baik ? 

3. Pernahkan Anda menggunakan bahasa lain selain Bahasa Arab dalam 

menjawab pertanyaan siswa  selama pembelajaran maharah kalam 

berlangsung ? 

4. Apakah Anda telah menguasai mufradat yang berkaitan dengan materi 

yang akan diberikan ? 

5. Apakah selama pembelajaran maharah kalam berlangsung Anda selalu 

menggunakan Bahasa Arab fusha ? 

6. Pernahkah Anda menggunakan Bahasa  Arab ‘amiyah selama 

pembelajaran maharah kalam berlangsung ? 

7. Apakah Anda pernah menggunakan Bahasa Indonesia selama 

pembelajaran maharah kalam berlangsung ? 

8. Pernahkan Anda menggunakan bahasa asing (seperti Bahasa Inggris) 

selama pembelajaran maharah kalam berlangsung ? 
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مالحظة: دليل ال 2الملحق   
Pedoman Observasi 

Penggunaan Alih Kode Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

 

No 

Bentuk 

Perpindahan 

Bahasa 

Perpindahan Bahasa 

Keterangan Arab - 

Indonesia 

Arab 

– 

Jawa 

Arab - 

Lainnya 

1. 

ما ادلعىن من ىذه 

 Silahkanاجلملة؟ 

dijawab nomor 

absen 5 

   

Guru meminta siswa 

dengan nomor absen 

5 untuk menjawab 

pertanyaan 

2. 

إىل اللقا  يف 

 األسبو  القادم.
Don’t forget to do 

your homework 

  



Guru mengingatkan 

siswa agar mereka 

tidak lupa 

mengerjakan tugas  

3.    
  

4.    
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: رسالة االستئذان  3لملحق   
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 للغة العربية المدرسة: التصوير مع  4لحق الم

 
 المقابلة مع أستاذة رحمة فريدة كمدرسة اللغة العربية
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 : الفيديو لتعليم اللغة العربية 5الملحق 

 
 فيديو تعليم اللغة العربية من أستاذ ياسين كمدرس اللغة العربية

 

 
س اللغة العربيةفيديو تعليم اللغة العربية من أستاذ شريف الدين كمدر   
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 فيديو تعليم اللغة العربية من أستاذ شريف الدين كمدرس اللغة العربية
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 السيرة الذاتية

 

 المعلومات الشخصية - أ
 : ىشام أوليا  الرمحن  سماال

 17157171:  الرقم اجلامعي
 : علوم الرتبية والتعليم / تعليم اللغة العربية كلية / قسم

 1999أغسطك  22: المنجان،  دمكان وتاريا ادليال
 : إندونيسية  اجلنسية

 2717:  سنة بداية الدراسة
 ب، ماالنر  25: الشار  مارغوباسوكي الرقم   العنوان

  hisyamelrahman@gmail.com:  الريد اإللكرتوم

 المستوى  الدراسي - ب

 الرقم المستوى الدراسي السنة
2775 - 2711  1 مدرسة خدجية اإلبتداكية اإلسالمية ماالنر 
2711 - 2714  2 مدرسة خدجية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنر 

2714 – 2717  
الحانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بدينة  ادلدرسة
 ماالنر

3 

اآلن – 2717  
قسم تعليم اللغة العربية اجامعة موالنا مالك إبراىيم 

 مية احلكومية ماالنراإلسال
4 
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