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 االستهالل
 

 قال اهلل تعاىل يف كتابو الكرًن:
ۡ  ن   ۡ  ِقُلو ۡ   ت ع ۡ  ٰءنًا ع ر بِيًّا لَّع لَُّكم ۡ  ٰنُو قُر ۡ  ز ل  اِنَّاۤ ا ن

(٦ (:٠٦) سورة يوسف)  
 

“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Qur’an berbahasa Arab, agar kamu 

mengerti" (QS. Yusuf (12): 2) 
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 اإلهداء

 إىل: اجلامعي أىدى ىذا البحث
قد عمالن الشاق ودعمهما حىت أمتكن  الذان "ميسرة"ي أمّ "سلميت" و  الوالديين أيب .٠

 من إهناء درجة البكالوريوس
 سامل الذي يكون قدويت يف البحث عن ادلعرفة أخي الكبري أغوس زلمد .٦
 اليت يكون قدويت يف البحث عن ادلعرفة أخيت الصغرية فطرية سبتياين .٠
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 توطئة

أنفسنا ومن  من شرور ضلمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ بااهلل وإن احلمد اللّ 
سيئات أعمالنا. من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أال إلو إال 
اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلّمدا عبده ورسولو صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو 

 وصحبو أمجعني ال نيب وال رسول بعده، أما بعد:
في فيلم  تحويل الشفرة"العنوان  امعي حتاجلقد متت كتابة ىذا البحث 

 للحصول على "لناجي أبو نوار )دراسة لغوية اجتماعية( ١ذيب: الحرب العالمية 
الدرجة بكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك 

الصورة بدون وىذه الكتابة مل تصل على مثل . إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
اجلدير على الباحثة أن تقدم فوائق ولذا فمن  ذات الكرام،امساعدة األساتيذ واألست

االحًتام وخالص الثناء والشكر العميق على كل ما أسهم يف كتابة ىذا البحث اجلامعي، 
 وىم:

حضرة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  .٠
 كومية ماالنج.اإلسالمية احل

جامعة موالنا مالك إبراىيم عميدة كلية العلوم اإلنسانية  شافية،ة فضيلة الدكتور  .٦
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

حليمي، رئيس قسم اللغة العربية وأهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة  فضيلة الدكتور .٠
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة األستاذة دين نور خامتة، مشرفة يف كتابة ىذا البحث اجلامعي، جزاكم اهلل  .4
أكتمل ىذا البحث  أن حىت أستطيع قضيتهاأحسن اجلزاء على كل األوقات اليت 

 اجلامعي.
ذات الكرماء جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية امجيع األساتيذ واألست .٠

خاّصة يف كلية العلوم اإلنسانية، الذين قد علموين العلوم ادلفيدة حىت أستطيع  ماالنج



 
 

 ز 
 

الوصول إىل ىذا ادلقام، أقول لكم جزاىم اهلل أحسن اجلزاء. وأسأل اهلل أن جيعل ىذا 
 البحث اجلامعي نافعا للباحثة وسائر القارئني. آمني.

، فلذا رجيت مل تكن كاملة شعرت الباحثة أن كتابة ىذا البحث اجلامعي
االقًتاحات واالنتقادات واإلرشادات التكميل ىذا البحث اجلامعي، فطلبت الباحثة اهلل 

لة ويكون ىذا البحث اجلامعي نافعا ومفيدا لنا وبارك اهلل الكرًن أن تكون أعماذلم مقبو 
 فينا، آمني يا رب العادلني.
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 فضيلة رمضان
 ٠٢٠٠٣٣٤١رقم القيد: 
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 مستخلص البحث

لناجي أبو نوار  ٠ يف فيلم ذيب: احلرب العادلية حويل الشفرة. ٦٣٦٠فضيلة رمضان. 
)دراسة لغوية اجتماعية(، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 : دين نور خامتة، ادلاجستري    مشرفة

 مل، عا، فيلم ذيبشكل ،لشفرةاحويل :   الكلمة المفاتحة
 

ظاىرة لغوية الّدراسات يف علم اللغة االجتماعي، وىو  دراسة من حويل الشفرة
مت استخدام مصطلح  .شائعة بني ادلتكلمني بلغتني عندما يتحول الكالم فتتغرّي احلالة

عام  يف ىاديز بواسطة اللغوي ”Code Switching“ يف اللغة اإلصلليزية حويل الشفرة
ومعلم اللغة.  "multilingual societyحويل الشفرة إىل رلتمع اللغات "حدث  .٠٤٢4
حويل الشفرة من اللغة العربية إىل اللغة األجنبية. من العوامل الىت تسّبب حويل ادلتكّلم 

كالم وموضوع الشفرة ىي ادلتكلم والسامع والتكلم الثالث وادلكان والزمان وأىداف ال
 .الكالم

يف فيلم  حويل الشفرةأشكال ما ( ٠إن أسئلة البحث يف ىذه البحث ىي؛ )
: ذيبيف فيلم  حويل الشفرة ما عوامل (٦؛ )لناجي أبو نوار ٠: احلرب العادلّية ذيب

أشكال  عرفلي( ٠وأما أىداف ىذا البحث ىي؛ ). لناجي أبو نوار ٠احلرب العادلّية 
حويل  عواملليفهم ( ٦؛ )لناجي أبو نوار ٠: احلرب العادلّية ذيبيف فيلم  حويل الشفرة

 .لناجي أبو نوار ٠: احلرب العادلّية ذيبيف فيلم الشفرة 
ادلصادر  ستخدمت الباحثة منهج الكيفي ومنهج الوصفي.اإن ىذا البحث 

وطريقة مجع البيانات ادلصادر البيانات األساسية وادلصادر البيانات الثانوية  يالبيانات ى
يف ىذا البحث ىي طريقة ادلشاىدة، وطريقة االستماع، وطريقة القراءة، وطريقة الكتابة. 
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يعين تقليل  مايلز وىوبرمانىي طريقة وأما طريقة حليل البيانات يف ىذا البحث 
 البيانات، تقدًن البيانات، وختليص اخلالصة.

ستة وأربعون  ( وجدت الباحثة٠البحث يف ىذا البحث ىي؛ ) ائجوأما نت
لناجي أبو نوار اليت تناسب  ٠يف فيلم ذيب: احلرب العادلية  حويل الشفرةأشكال 
حويل الشفرة من الفصحى إىل العامية مخسة عشر مجل،  وىي؛حويل الشفرة بدراسة 

الفصحى إىل من ل الشفرة حويل الشفرة من العامية إىل الفصحى أربعة عشر مجل، حوي
وجدت ( ٦؛ )سبعة مجل اإلصلليزية إىل الفصحىعشرة مجل، وحويل الشفرة من  اإلصلليزية

لناجي أبو نوار  ٠يف فيلم ذيب: احلرب العادلية  حويل الشفرة عواملستة وأربعون  الباحثة
مخسة  متحدثونيعين  من الفصحى إىل العاميةوىي؛ حويل الشفرة اليت تناسب بدراسة 

 التغيري يف ادلواقف احلديث، وجود متحدث ثالث أربعة مجل ،زلاورون ثالثة مجل ،مجل
 متحدثون أربعةيعين من العامية إىل الفصحى  ؛موضوع ادلناقشة مجلني، و مجلة واحدة

 التغيري يف ادلواقف احلديث، وجود متحدث ثالث أربعة مجل ،زلاورون مجلة واحدة ،مجل
متحدثون مجلة يعين  اإلصلليزيةالفصحى إىل من موضوع ادلناقشة ثالثة مجل، ، و مجلني
التغيري يف ادلواقف ، وجود متحدث ثالث أربعة مجل ،زلاورون مجلة واحدة ،واحدة

يعين  اإلصلليزية إىل الفصحىموضوع ادلناقشة ثالثة مجل، من ، و مجلة واحدة احلديث
التغيري يف ادلواقف ، د متحدث ثالث مجلنيوجو  ،زلاورون مجلة واحدة ،متحدثون مجلني

 .موضوع ادلناقشة مجلة واحدة، و مجلة واحدة احلديث
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Code switching is a study in sociolinguistics, which is common linguistic 

phenomenon among bilinguals when speech shifts and situation changes. The 

term code switching was used in English by linguist Hymes in 1974. The code 

switching happened to the "multilingual society" and language teacher. The 

speaker converts the code from Arabic into a foreign language. Among the factors 

that cause code switching are the speaker, the listener, the third person, the place 

and time, the object of the speech and the subject of the speech. 

The problems of this research are; (1) what the patterns of code switching 

in the film Theeb: World War 1 by Naji Abu Nowar; (2) what the factors of code 

switching in the film Theeb: World War 1 by Naji Abu Nowar. The aims of this 

research are; (1) describe the patterns of code switching in the film Theeb: World 

War 1 by Naji Abu Nowar; (2) understand the factors of code switching in the 

film Theeb: World War 1 by Naji Abu Nowar. 

The research methodology of this research is qualitative research and 

descriptive research. The data source of this research is main data source and 

second data source. The techniques of data collection in this research used the 

technique of watching, listening, reading, and taking notes. The techniques of data 

analysis in this research used Miles and Huberman’s, called data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. 

The results of this research are; (1) Forty-six forms of code switching in 

film Theeb: World War 1 by Naji Abu Nowar, such as: code switching from 

classical to colloquial 55 sentences, code switching from colloquial to classical 54 

sentences, code switching from classical to English 51 sentences, and code 

switching from English to classical 7 sentences; (2) Forty-six factors of code 

switching in film Theeb: World War 1 by Naji Abu Nowar, such as: from classical 

to colloquial; the speakers 5 sentences, the interlocutors 3 sentences, the presence 

of a third speaker 4 sentences, one of the change of situations and the topics of 

discussion 2 sentences: from colloquial to classical; the speakers 4 sentences, one 

of the interlocutors, the presence of a third speaker 4 sentences, the change of 

situations 2 sentences, and the topics of discussion 3 sentences: from classical to 

english; one of the speakers, one of the interlocutors, the presence of a third 

speaker 4 sentences, one of the change of situations, and the topics of discussion 3 

sentences: from english to Classical; the speakers 2 sentence, one of the 

interlocutors, the presence of a third speaker 2 sentences, one of the change of 

situations, and one of the topics of discussion. 
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Alih kode adalah kajian dalam sosiolinguistik, yang membahas tentang 

fenomena linguistik umum di antara bilingual ketika percakapan beralih dan 

perubahan situasi. Istilah alih kode digunakan dalam bahasa Inggris oleh ahli 

bahasa Hymes pada tahun 1974. Alih kode terjadi pada "masyarakat multibahasa" 

dan guru bahasa. Pembicara mengubah kode dari bahasa Arab ke bahasa asing. Di 

antara faktor-faktor yang menyebabkan alih kode adalah pembicara, pendengar, 

orang ketiga, tempat dan waktu, tujuan pembicaraan dan subjek pembicaraan. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; (1) apa pola-pola 

alih kode dalam film Theeb: Perang Dunia 1 Karya Naji Abu Nowar; (2) apa 

faktor-faktor alih kode dalam film Theeb: Perang Dunia 1 Karya Naji Abu Nowar. 

Adapun tujuan penelitian ini yakni; (1) untuk mendeskripsikan pola-pola alih 

kode dalam film Theeb: Perang Dunia 1 Karya Naji Abu Nowar; (2) untuk 

mengetahui faktor-faktor alih kode dalam film Theeb: Perang Dunia 1 Karya Naji 

Abu Nowar. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan 

penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data utama 

dan sumber data kedua. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik tonton, simak, baca, dan catat. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini terdapat; (1) Empat puluh enam bentuk alih kode 

dalam film Theeb: Perang Dunia 1 karya Naji Abu Nowar, yaitu: alih kode dari 

bahasa klasik ke bahasa sehari-hari 15 kalimat, alih kode dari bahasa sehari-hari 

ke bahasa klasik 14 kalimat, alih kode dari bahasa klasik ke bahasa inggris 10 

kalimat, dan alih kode dari bahasa inggris ke bahasa klasik 7 kalimat; (2) Empat 

puluh enam faktor alih kode dalam film Theeb: Perang Dunia 1 karya Naji Abu 

Nowar, yaitu: dari bahasa klasik ke bahasa sehari-hari; penutur 5 kalimat, lawan 

tutur 3 kalimat, adanya penutur ketiga 4 kalimat, perubahan situasi 5 kalimat dan 

pergantian topik pembicaraan 2 kalimat: dari bahasa sehari-hari ke bahasa klasik; 

penutur 4 kalimat, lawan tutur 5 kalimat, adanya penutur ketiga 4 kalimat, 

perubahan situasi 2 kalimat, dan pergantian topik pembicaraan 3 kalimat: dari 

bahasa klasik ke bahasa inggris; penutur 5 kalimat, lawan tutur 5 kalimat, adanya 

penutur ketiga 4 kalimat, perubahan situasi 5 kalimat, dan pergantian topik 

pembicaraan 3 kalimat: dari bahasa inggris ke bahasa klasik; penutur 2 kalimat, 

lawan tutur 5 kalimat, adanya penutur ketiga 2 kalimat, perubahan situasi 5 

kalimat, dan pergantian topik pembicaraan 5 kalimat. 
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 الفصل األول
 مقّدمة
 

 خلفّية البحث  -أ
ظاىرة الّدراسات يف علم اللغة االجتماعي، وىو  دراسة من حويل الشفرة

مت استخدام  .لغوية شائعة بني ادلتكلمني بلغتني عندما يتحول الكالم فتتغرّي احلالة
 بواسطة اللغوي ”Code Switching“ يف اللغة اإلصلليزية حويل الشفرةمصطلح 

 multilingualحويل الشفرة إىل رلتمع اللغات "حدث  .٠٤٢4عام  يف ىاديز

society" .حويل الشفرة من اللغة العربية إىل اللغة األجنبية. ادلتكّلم  ومعلم اللغة
والتكلم الثالث  والسامع من العوامل الىت تسّبب حويل الشفرة ىي ادلتكلم

، ص. ٦٣٠٠، مفلحة)وادلكان والزمان وأىداف الكالم وموضوع الكالم 
٠٣٢.) 

حويل الشفرة من اخلطاب الشفوي ليصل إىل اخلطاب ادلكتوب يف امتّد 
السنوات األخرية. وأصبح حويل الشفرة اللغوي الناتج عن مزج اللغات يف 

ّد من ادلفردة البسيطة إىل اجلمل احملادثات الكتابية متنوع األشكال بل إنو ديت
يعكس مدى قابلية اللغة العربية احملكية للتأقلم يف أن واقع حويل الشفرة  .الكاملة

ووجهات النظر يف تناوذلا االستخدام مع تقنيات العصر ادلختلفة من جهة. 
الباحثون يف حويل الشفرة ألسباب التحويل بني التنوعات واللغات ادلختلفة، 

، ص. ٦٣٠٤، ناصر) وظائف حويل الشفرة يف التفاعل وجها لوجووحديد 
٠٣-٦٦.) 

ويف نفس الوقت، وفقا ذلا ديز أن التحول كود ال تنقسم فقط بني 
تشكيلة واسعة أو األمناط اليت ىي  –اللغات، ولكن ديكن أيضا أن حدث بني 

أحد  اليت مبرحلة انتقالية اليت وقعت يف األحداث يف يف لغة واحدة. كمثال
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يف فئة تلقائيا باستخدام  الفصول الدراسية الذين يدرسون لغة أجنبية )اإلصلليزية(.
 لغتني، اإلندونسية واإلصلليزية. مث جاء احلديث يف لغة وطنية )ادلثال اإلندونيسي(

حويل إىل اللغة احمللية )مثل لغة جاوى(، ويسمى النوع الثاين من ادلرحلة  مث فجأة
 (.٤٦، ص. ٠٤٤٣، عياد)االنتقالية أيضا بتحويل الشفرة 

يف ىذا البحث، استخدمت الباحثة ادلوضوع البحث ىو الفيلم. حيث 
يبحث الفيلم يف الظواىر االجتماعية يف اجملتمع واستخدام اللغة. لذلك اىتمت 

وىو حثة ليبحث الفيلم من الناحية اللغوية وخاصة يف رلال اللغة االجتماعية، البا
من بيت  ٦٣٠٠مارس  ٠٤الذي صدر يف  ٠فيلم بعنوان ذيب: احلرب العادلّية 

ىذا الفيلم ىو أحد األفالم اليت يعرض شخصيات الشوارب ولناجي أبو نوار. 
قصة طفل بدوي من  ذيب حيكى فيلم عن دجيولوسيا العربّية الفصحى والعاّمية.

، جيب أن يعيش يف صحراء وادي رم الىت ىى ذيبجوردان، شاب أردين يدعى 
اذلواء الطلق بأكملو. تدور أحداث الفيلم يف مسرح الشرق األوسط يف احلرب 

 والىت تعرف أيضا بالثورة العربية الكربى. ٠العادلّية 
رمز إىل رمز لغة  وفقا دلريس وسجوتون، فأن حويل الشفرة ىو انتقال من

آخر. إذا استخدم شخص ما أوال رمز لغة، على سبيل ادلثال، ادلدوري، مث انتقل 
، على سبيل ادلثال اإلندونيسية، فإن ىذا االنتقال يسمى تبديل "ب"إىل اللغة 

أحد جوانب االعتماد على اللغة يف رلتمع متعدد  الرمز. يعد حويل الشفرة
ادلستحيل على ادلتحدث استخدام اللغة حبتة دون أدىن يكون من اللغات، يكاد 

االستنتاج أن حويل الشفرة ىو عملية . استخدام للغة أو عناصر لغوية أخرى
، ص. ٦٣٦٣، سإي) إىل أخر ىبسبب أشياء معينة وفقا للحالة احلاليةتبديل لغة 

٦٦.) 
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 أسئلة البحث -ب
 أّما أسئلة البحث يف ىذا البحث ىي كما التاىل:

 لناجي أبو نوار؟ ٠: احلرب العادلّية ذيبيف فيلم  حويل الشفرةما أشكال   -٠
 لناجي أبو نوار؟ ٠: احلرب العادلّية ذيبيف فيلم  حويل الشفرة ما عوامل  -٦

 أهداف البحث  -ج
 أّما أىداف البحث يف ىذا البحث ىي كما التاىل: 

لناجي أبو  ٠العادلّية : احلرب ذيبيف فيلم  حويل الشفرة أشكال ليعرف  -٠
 نوار.

لناجي أبو  ٠: احلرب العادلّية ذيبيف فيلم حويل الشفرة مل عواليفهم   -٦
 نوار.

 
 فوائد البحث  -د

 تاىل:اليف ىذا البحث سأجد فوائد البحث يعين كما  
 فوائد الّنظريّة -١      

من ادلتوقع أن يقدم ىذا البحث رؤى واسعة وديكن أن يكون 
للتطور العلمي، وخاصة علم اللغة، خاصة يف دراسة األشياء يف مفيًدا 

شكل أدب سينمائي مع النهج ادلستخدم، وىو دجيولوسيا يف علم اللغة 
 االجتماعي متعدد التخصصات.

 فوائد التطبيقّية -٠      
 اّما فوائد التطبيقّية يعين كما التاىل:

ألدب العلمي ديكن أن يوسع آفاق تقدير القارئ، خاصة يف رلال ا . أ
 لفهم األشياء يف نظرية أو هنج دراسة.
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ديكن إستخدامها كمرجع أو قائمة مراجع إضافية من قبل باحثني  . ب
آخرين، خاصة فيما يتعلق مبوضوع البحث وادلنظور النظري 

 ادلستخدم.
ديكن إضافة مراجع حبثية للمصنفات العلمية، خاصة تلك ادلوجودة  . ت

وديكن استخدامها كمرجع دلزيد من يف اجلامعات والكليات واألقسام 
 الباحثني األدبيني.

 
 

 ةالّدراسات السابق  -ه
 الىت مغلفة هبذا البحث، وىي: ةوجدت الباحثة مخسة الّدراسات السابق 

حويل الشفرة وختليطها ، حت ادلوضوع "٦٣٦٣، ديين كماال إين إيس   -٠
مجبري )دراسة يف مهارة الكالم مبعهد العصري بيت احلكمة متفورجو 

البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وآدهبا، كلية  ".األدب اإلجتماعي(
نسانية، جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية العلوم اإل

أشكال حويل الشفرة يف ذلك البحث يتهدف إىل ليعرف . ماالنج
أسباب  ليعرف، احلكمة اإلسالمية بيت احملادثة اليومية لطالب معهد

الشفرة وختليطها يف احملادثة اليومية لطالب معهد بيت  تغريات حويل
وليعرف آثار حويل الشفرة وختليطها يف احملادثة اليومية  احلكمة اإلسالمية

منهج البحث من ىذا البحث  .لطالب معهد بيت احلكمة اإلسالمية
بلة ادلالحظة، ادلقاطرقة مجع البيانات ىي  ىو الكيفية والوصفية.

أنواع حويل الشفرة وختلط الشفرة . والنتائج من ىذا البحث ىو توثيقوال
، الغرض من حويل الشفرة وختلط الشفرة يف تطوير وىي مادورا وجاوية
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، وتأثر حويل الشفرة وختلط الشفرة يف تطوير مهارات مهارات الكالم
 .تحدثال

للمدرسني معهد حويل الشفرة ، حت ادلوضوع "٦٣٠٤، صافية الزىرية  -٦
على ضوء نظرية ىاديز  الناشئني اإلسالمي يف باميكاسان مادورا

(Hymes)." قسم اللغة العربية وآدهبا، كلية العلوم  ،رسالة ادلاجستري
ذلك . اإلنسانية، جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

للمدرس على ضوء ىاديز حويل الشفرة مناط أالبحث يتهدف إىل ليعرف 
يف تدريس اللغة العربية مبعهد الناشئني اإلسالمي باميكاسان مادورا 

أسباب حويل الشفرة للمدرس على ضوء ىاديز يف تدريس اللغة وليعرف 
منهج البحث من  .العربية مبعهد الناشئني اإلسالمي باميكاسان مادورا

 ادلالحظةنات ىي طرقة مجع البيا ىذا البحث ىو الكيفية والوصفية.
الشفرة وختليطها استعمال حويل . والنتائج من ىذا البحث ىو والوثائق

 .= اللغة( ٠)ل ٠+ ل ٦+ ل ٠أو ل ٦+ ل ٠يف الفصل، مثل: ل
حويل الشفرة وختليطها يف ، حت ادلوضوع "٦٣٠١، يايو ربيعة العداوية  -٠

حالة يف  دراسة)لدى تالميذ معهد "ادلصدوقية" تطبيق مهارة الكالم 
رسالة ادلاجستري، قسم اللغة  ".(فرابالنكا -معهد ادلصدوقية كركسأن 

العربية وآدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جبامعة موالنا مالك إبراىيم 
أمناط  كشفذلك البحث يتهدف إىل ل. اإلسالمية احلكومية ماالنج

ل أسباب حويكشف ل وختليطها يف تطبيق مهارة الكالمحويل الشفرة 
عن احللول ادلناسبة  كشفلوختليطها يف تطبيق مهارة الكالم، و الشفرة 

منهج البحث من  .يف تطبيق مهارة الكالم لدى تالميذ معهد ادلصدوقية
ادلقابلة، طرقة مجع البيانات ىي  ىذا البحث ىو الكيفية والوصفية.

أن الظواىر ختليط . والنتائج من ىذا البحث ىو ادلالحظة والوثائق
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فرابالنكا ىي حليط  –وحويل الشفرة يف معهد ادلصدوقية كركسأن 
وأسباهبا  وحويل الشفرة اخلارجية وال يواجد ختليط وحويل الشفرة الداخلية

 .عدم الوعي من الطلبة، متأثر باللغة األوىل وغريىا
حويل ختليط الشفرة و ، حت ادلوضوع "٦٣٠١، جاكا إمام زليسا وجاي  -4

وصفية حليلية جامعة إمام بنجول )دراسة يف تدريس مهارة القراءة الشفرة 
، قسم رسالة ادلاجستري ".(اإلسالمية احلكومية ببادنج سومطرى الغربية

اللغة العربية وآدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جبامعة موالنا مالك إبراىيم 
أشكال كشف البحث يتهدف إىل ل ذلك. اإلسالمية احلكومية ماالنج

تدريس مهارة القراءة بقسم تعليم اللغة حويل الشفرة يف ختليط الشفرة و 
كشف أسباب ل ،احلكومية ببادنج اإلسالميةالعربية جلامعة إمام بنجول 

ختليط الشفرة وحويل الشفرة يف تدريس مهارة القراءة بقسم تعليم اللغة 
كشف لالعربية جلامعة إمام بنجول اإلسالمية احلكومية ببادنج و 

إسهامات ختليط الشفرة وحويل الشفرة يف تدريس مهارة القراءة بقسم 
منهج  .تعليم اللغة العربية جلامعة إمام بنجول اإلسالمية احلكومية ببادنج

 طرقة مجع البيانات ىي. من ىذا البحث ىو الكيفية والوصفية البحث
يط تستعمل ادلدرسة ختل. والنتائج من ىذا البحث ىو قوثائوال ادلالحظة

 الشفرة من حيث العناصر اجلملة وىي الكلمة، والعبارة، وكذلك من
حيث العناصر اللغة فهي األصوات، وادلفردات، والًتاكيب وتستعمل 

وحويل ادلدرسة حويل الشفرة من اللغة اإلندونيسيا إىل اللغة العربية، 
 الشفرة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسيا.

يف الرواية حويل الشفرة ، حت ادلوضوع "٦٣٠٣، أديويروما تيتيان   -٠
أبا قسم اللغة  ،رللة ميتا تيسيس، علميةال لةاجمل ".جريتيكال يليفني

حويل أشكال  تفصلذلك البحث يتهدف إىل ل .جاكرتا اإلصلليزية وآدهبا
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يف الرواية وليصف األسباب اليت تؤثر على استخدام رمز التبديل الشفرة 
طرقة  منهج البحث من ىذا البحث ىو الكيفية والوصفية. .يف الرواية

 شكالأوالنتائج من ىذا البحث ىو  .القرأءة والكتابةمجع البيانات ىي 
التبديل بني ادلعاين للكالم يف وأسباب حويل الشفرة ىي حويل الشفرة 

 ىذه الرواية.
 

أعاله، ىذه البحث ذلا أوجو تشابو  ةبعض الّدراسات السابق قد شرح يف
حويل تكمن أوجو التشابو يف جوىر ىذه البحث اليت تناقش  وإختالف واضحة

بينما يكمن اإلختالف يف أىدافو وأغراضو ونتائجو. اخلمس الّدراسات  ،الشفرة
 مجبري عهد العصري بيت احلكمة متفورجوم ، الكائنات موجودة يفةالسابق

لدى تالميذ معهد و  ئني اإلسالمي يف باميكاسان مادوراللمدرسني معهد الناشو 
( ويف تدريس فرابالنكا -دراسة حالة يف معهد ادلصدوقية كركسأن "ادلصدوقية" )

 .مهارة القراءة واحلوار الطالبات يف معهد أم القرى اإلسالمي
لناجي  ٠لكّن يف ىذه البحث مت تستخدمو فيلم ذيب: احلرب العادلّية 

النتائج اليت مت احلصول عليها من ىذه البحث عن الّدراسات  ختتلفأبو نوار. 
. وبالتايل، ختتلف ىذه البحث كثريًا عامل، وحديداً يف جوانب الشكل والةالسابق

 .حويل الشفرةوديكن تستخدمها كمرجع يف البحث عن  ةعن الّدراسات السابق
 

 منهجّية البحث  -و
و الباحثة يف دراسة ظاىرة منهج البحث ىو األسلوب الذي تستخدم

معينة والذي من خاللو يتم تنظيم األفكار ادلتنّوعة بطريقة متكنو من عالج 
يف ىذا البحث وجدت الباحثة  (.٠٠، ص. ٦٣٠٤)احملمودي، مشكلة البحث 
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أربعة مناىج البحث يعين نوعية منهج البحث ومصادر البيانات وطريقة مجع 
 كما التاىل:البيانات وطريقة حليل البيانات  

 نوعّية منهج البحث - أ
( هبذا البحث ٦البحث من نوعان ) مناىجأنواع وجدت الباحثة 

 وىي:
 منهج الكيفيّ  -١

منهج الكيفّي ىو أحد أنواع البحوث اليت يتم اللجوء إليها يف 
سبيل احلصول على فهم متعمق ووصف مشويل للظاىرة االجتماعية. 
فهو منهج قوامو دراسة منهجي كيفي يستقرأ الواقع، ويقرأ ادلستقبل، 
ويدرس اإلنسان مبختلف أدواتو ادلعرفية، كادلالحظت بادلشاركة، 

عمقة، ومقابلة اخلرباء واحملادثة اجلماعية. كما أنّو منهج وادلقابلة احلرة وادل
الكيفّي يتسم بادلرونة يف البحث واختيار األدوات ادلناسبة يف الفهم 
والتفسري والتأويل. فهو يسعى إىل حقيق فهم عّمق للظواىر البحث، 
والنفاذ إىل رلمل احلوافز والتمثالت واالجتاىات اليت يتعذر الكشف 

 (.4، ص. ٦٣٠٤)األسواد، ادا فقط على لغة األرقام عنها اعتم
 منهج الوصفيّ  -٠

منهج الوصفّي ىو طريقة لوصف ادلوضوع ادلراد دراستو من 
خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج اليت يتم التوصل إليها 
على أشكال رقمية معربة ديكن تفسريىا. هتدف البحوث الوصفية إىل 

و أشياء معينة ومجع احلقائق وادلعلومات وصف ظواىر أو أحداث أ
وادلالحظات عنها، ووصف الظروف اخلاصة هبا، وتقرير حالتها كما 

 (.4١، ص. ٦٣٠٤)احملمودي، توجد عليو يف الواقع 
 مصادر البيانات - ب
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 ( مصادر البيانات وىي:٦يف ىذا البحث وجدت الباحثة نوعني )
 مصادر البيانات األساسّية -١

ىي مصادر البيانات اليت تأيت من  األساسيةمصادر البيانات 
مصادر األصلية أو الرّئيسية. حيث تؤخذ البيانات يف ىذه احلالة من 
الشخص أو اجلهة ادلوجدة عندىا البيانات أصال، فقد يتم ىنا 
الرجوع مباشرة للعاملني أو للطلبة واحلصول منهم مباشرة على 

(. ٠٠، ص. ٠٤٤٤ادلعلومات اليت يتطلبها البحث )عبيدات، 
مصادر البيانات األساسية ذلذا البحث ىي فيلم ذيب: احلرب 

من بيت الشوارب  ٦٣٠٠مارس  ٠٤الذي صدر يف  ٠العادلّية 
 ولناجي أبو نوار.

 مصادر البيانات الثانويّة -٠
مصادر البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات اليت تشري إىل 

الية. تكون البيانات الالزمة ادلعلومات اليت مت مجعها من ادلصادر احل
للبحث رلمعو وجاىزه وما على الباحثة سوى حليلها واستخالص 
النتائج الالزمة للبحث، وقد تكون ىذه البيانات منشورة أو غري 

(. إذن يف ىذه البحث، ٠٠، ص. ٠٤٤٤منشورة )عبيدات، 
يكون مصادر البيانات الثانوية ىو اجملاّلت وكتب النقد األديب 

ث ادلقاالت يف اجملاّلت األدبية وحىت األدب ادلراجعات )نظرية وأحبا
 النهج(.

 طريقة جمع البيانات - ت
تعترب عملية طريقة مجع البيانات من أىم اخلطوات ادلستخدمة يف 
البحث العلمي حيث تسهم يف حليل وتصنيف البيانات اليت يتم 

تائج ديكن جتميعها وفق ادلنهج ادلستخدم لعرضها يف النهاية يف صورة ن
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االستفادة منها وتطبيقها على غريىا من الظواىر ادلشاهبة )مولونج، 
استخدمت الباحثة طريقة مجع البيانات  لذلك (.٦٠٢، ص. ٦٣٠٣

 ادلشاىدة واالستماع والكتابة وىي: طريقة على
 طريقة المشاهدة -١

 يف ىذه طريقة ادلشاىدة، شاىدت الباحثة كما التايل:
للمرة األوىل   ٠ذيب: احلرب العادلّية  شاىدت الباحثة فيلم . أ

كمالحظة دون استخدام األساليب وطرق البحث اليت مت 
 إعدادىا سابقاً.

لناجي أبو نوار  ٠عتربت الباحثة فيلم ذيب: احلرب العادلّية ا . ب
 دلراقبة حركات الشخصيات ففيو.

لناجي أبو نوار  ٠ابصرت الباحثة فيلم ذيب: احلرب العادلّية  . ت
 .حويل الشفرة دلعرفة شكل

لناجي أبو نوار  ٠عاينت الباحثة فيلم ذيب: احلرب العادلّية  . ث
 .عامل حويل الشفرةلتحديد 

 
 طريقة االستماع -٠

 يف ىذه طريقة االستماع، مسعت الباحثة كما التايل:
مسعت الباحثة على كل ادلشاىد اليت قامت هبا الشخصيات  . أ

لناجي  ٠العادلّية وخاصة الشخصية األوىل يف فيلم ذيب: احلرب 
 أبو نوار.

يف فيلم ذيب:  بتحويل الشفرة درست الباحثة على ادلفردات . ب
 لناجي أبو نوار. ٠احلرب العادلّية 
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لقيت الباحثة على زلادثة بني الشخصيات يف فيلم ذيب:  . ت
 .حويل الشفرة صف شكلتلناجي أبو نوار ل ٠احلرب العادلّية 

الشخصيات يف فيلم ذيب: تذّكرت الباحثة على زلادثة بني  . ث
 .عامل حويل الشفرة فهمتأبو نوار ل لناجي ٠احلرب العادلّية 

 طريقة الكتابة -٣
 يف ىذه طريقة الكتابة، كتبت الباحثة كما التايل:

كتبت الباحثة ظاىرة دجيولوسيا ومدهتا، واليت هتدف إىل حديد  . أ
 ٠يف فيلم ذيب: احلرب العادلّية  عامل حويل الشفرةشكلو و 

 لناجي أبو نوار.
حركات الشخصيات  يف حويل الشفرةاقتبس الباحثة ظاىرة  . ب

 ٠وخاصة الشخصية الرئيسية يف فيلم ذيب: احلرب العادلّية 
 لناجي أبو نوار.

يف فيلم ذيب: احلرب  حويل الشفرة سجلت الباحثة شكل . ت
 لناجي أبو نوار. ٠العادلّية 

ذيب: احلرب العادلّية يف فيلم  عامل حويل الشفرةحّررت الباحثة  . ث
 لناجي أبو نوار. ٠

 البياناتصديق طريقة ت - ث
عند اختبار صحة البيانات، يستخدم الباحثة طريقة التثليث، واليت 
تتحقق من صحة البيانات اليت تستخدم شيئا آخر غري البيانات ألغراض 
 التحقق أو كمقارنة للبيانات، وأكثر طريقة التثليث استخداما ىي

 .(٠٠-٠٦، ص. ٦٣٦٣، إيس) التحقق من خالل مصادر أخرى
التثليث ىو طريق للتحقق من صحة البيانات تستخدم شيئا آخر. 
خارج البيانات للتحقق من األغراض أوكمقارنة لتلك البيانات. أكثر 
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طريقة التثليث استخداما ىو التحقق من خالل مصادر آخر. ىناك 
حص الذي استخدم ادلصادر واألساليب أربعة أنواع من التثليث كتقنية ف

ديكن وصف طريقة  (.٠٠٣، ص. ٦٣٣٢، مولويغ) واحملققني والنظريات
 البيانات وىي:تصديق 

يقارن ىذا التثليث ويتحقق من درجة الثقة  (البياناتتثليث ادلصادر ) (٠
ادلعلومات اليت يتم احلصول عليها من خالل مصادرسلتلفة بالطرق يف 

 النوعية.
من  ختترب طريقة التثليث مصداقية البيانات عن طريق التحققتثليث  (٦

 البيانات إىل ادلصدر نفسو بطريقة سلتلفة.
التحقيق يتم التثليث باستخدام الباحثة أو ادلراقبني اآلخرين  تثليث (٠

 لغرض التحقق من درجة الثقة يف البيانات.
نظرية التثليث يقوم التثليث على افًتاض أن بعض احلقائق ال ديكن  (4

فحص درجة الثقة بنظرية واحدة أو أكثر ولكن القيام هبا، يف ىذه 
 سريي.لتفسري التفاسمى تاحلالة 

 
 

 طريقة تحليل البيانات - ج
( أن ىناك منوذجني Miles dan Hubermanذكر مايلز وىوبرمان )

( منوذج حليل ٠ البحث الكيفّي، واما )رئيسيني يف إجراء التحليل يف
( منوذج التحليل التفاعلي. من النموذجني يف ٦التدفق ادلتشابك و )

إجراء التحليل يف ىذا البحث، إستخدمت الباحثة النموذج الثاين وىو 
منوذج التحليل التفاعلي. يتكون منوذج التحليل التفاعلي من ثالثة 

وتقدًن البيانات، وختليص اخلالصة مهارات حليلية تقليل البيانات، 
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(. قال لسانتوسو، ديكن وصف طريقة ٠٠، ص. ٦٣٠٠)سانتوسو، 
 حليل البيانات وىي:

 تقليل البيانات -١
ىو أحد من طريقة حليل البيانات فهو عملية  تقليل البيانات

تركيز على االختيار، والتلخيص، وحويل البيانات األولية يف التقارير 
وإرساذلا إىل مجع البيانات. يف ىذه ادلرحلة، جيب على ادلباشرة 

الباحثة أن يتحقق يومًيا شلّا إذا كانت البيانات مناسبة كنتيجة حبث 
(. يف ىذا تقليل البيانات، مرحلت ٠٣، ص. ٦٣٣4)كوتاري، 

 الباحثة كما التايل:
يف فيلم ذيب:  حويل الشفرة قامت اليت مت تضمينها يف شكلو . أ

 لناجي أبو نوار. ٠ة احلرب العادليّ 
يف  عاملو حويل الشفرةاختارت الباحثة البيانات ادلتضمنة يف  . ب

 لناجي أبو نوار. ٠فيلم ذيب: احلرب العادلّية 
يف فيلم  حويل الشفرة صّنفت الباحثة ىذه البيانات بناًء على . ت

 لناجي أبو نوار. ٠ذيب: احلرب العادلّية 
ات حتوي على بيانات صّنفت الباحثة البيانات يف جداول بيان . ث

 من نتائج االختيار.
 تقديم البيانات -٠

تقدًن البيانات ىو عبارة عن رلموعة منظمة من ادلعلومات 
خالل تقدًن  من تتيح إمكانية استخالص النتائج واختاذ اإلجراءات.

البيانات، ديكن لباحثني فهم ما حيدث وما جيب فعلو بناًء على 
الفهم الذي حيصل عليو الباحثة من العرض التقدديي )كوتاري، 
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(. يف ىذا تقدًن البيانات، مرحلت الباحثة كما ٠٤، ص. ٦٣٣4
 التايل:

الباحثة نتائج البحث بالتسلسل حسب البيانات  عرضت . أ
 ادلأخوذة.

ة حليل البيانات اليت مت احلصول عليها وفًقا وصفت الباحث . ب
 للمنهج ادلستخدم، أي دجيولوسيا.

 وصفت الباحثة نتائج جتميع البيانات وفًقا ألىداف ادلشكلة. . ت
 تخليص الخالصة -٣

ختليص اخلالصة ىو ادلالحظة واالستجابة لألشياء ادلوجودة 
ثة يف ادليدان )من خالل جتميع أمناط السبب والنتيجة(. الباح

األكفاء قادرون على التعامل مع االستنتاجات مبرونة، والبقاء 
منفتحني ومتشككني. ومع ذلك، فإن االستنتاجات اليت مت تقدديها 
منذ البداية غري واضحة، مّث أصبحت أكثر تفصياًل وعمًقا 

(. يف ىذا ختليص اخلالصة، ٠٤٤، ص. ٦٣٣٤)فانديرسوتوف، 
 مرحلت الباحثة كما التايل:

الباحثة نتائج البيانات اليت مت حليلها يف وصف موجز  اختتمت . أ
 .حويل الشفرة -يعتمد على الّنظرية لغويّة إجتماعّية 

استخرجت الباحثة بيانات من ملخص النتائج يف ادلرحلة األوىل  . ب
 للحصول على استنتاجات جوىرية.

استخلصت الباحثة بيانات من ملخص النتائج يف ادلرحلة الثانية  . ت
 ةنات اليت مت حليلها من خالل إضافة وجهة نظر الباحثمن البيا

 اخلاصة للحصول على استنتاجات تكوينية.
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 الثانيالفصل 
 ظرياإلطار النّ 
 

 Code Switching تحويل الشفرة  -أ
من لفظ الفعل. أما الشفرة حال  حويل ىو انتقال الفاعل من حال إىل

ل وىي من ترتيب اللغة. ىي مكونات اللسان وىو أصغر من مورفيم أو شام
فتحويل الشفرة كما قال أوىيووتون ىو انتقال استعمال اللغة من لغة أوذلجة إىل 
اللغة أو اللهجة أخرى، وىذا التحويل حيدث بتحويل حضارة اإلجتماعى يف 

ظاىرة لغوية شائعة بني ادلتكلمني ويل الشفرة ىو أحوال اللغة. وقال أيضا أن ح
بلغتني أو ذلجتني عندما يتحول ادلتكلم فجأة، ويستعمل عبارة أو مجلة أو أكثر 

 (.٠٠، ص. ٦٣٠١، وجاي) بلغة أو بلهجة أخرى
( أن حويل الشفرة ىو أحوال خيارية يف استعمال Hymesوقال ىيمس )

حويل الشفرة حدث حويل رمز  اللغات.اللغتني فأكثر من حيث تنوع وأساليب 
يتم  ٦إىل الرمز ، مث ينتقل ٠إىل آخر، لذلك إذا كان ادلتحدث يستخدم الرمز 

استدعاء حدث االنتقال الستخدام ىذه اللغة الكود )تبديل الكود(. حويل 
فإن  الشفرة أي نقل االستخدام من لغة أو ذلجة إىل لغة أخرى أو ذلجة أخرى.

ىو أحد أعراض انتقال استخدام اللغة الذي حيدث بسبب ادلوقف  حويل الشفرة
 (.٦٠، ص. ٦٣٦٣، إيس) وحيدث بني اللغات وبني اللغات يف لغة واحدة

م شخص إذا استخدىو انتقال من رمز إىل رمز لغة آخر. حويل الشفرة 
ما أوال رمز لغة، على سبيل ادلثال اإلندونيسية، فإن ىذا االنتقال يسمى تبديل 

يعد حويل الشفرة أحد جوانب االعتماد على اللغة يف رلتمع متعدد . الرمز
 اللغات، يكاد يكون ادلستحيل على ادلتحدث استخدام اللغة حبتة دون أدىن

استخدام للغة أو عناصر لغوية أخرى. من وصف تبديل الرمز ادلتشابو نسبيا، 
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بسبب أشياء معينة  عملية تبديل لغة إىل أخرى لشفرة ىواالستنتاج أن حويال
ويقصد بالتحويل الشفرة ىي  .(٦٦، ص. ٦٣٦٣، إيس)وفقا للحالة احلالية 

أو ذلجتني عندما يتحول ادلتكلم فجأة، ظاىرة لغوية شائعة بني ادلتكلمني بلغتني 
، ص. ٦٣٠٤، الزىريةويستعمل عبارة أو مجلة أو أكثر بلغة أو بلهجة أخرى )

٠٠.) 
 

 (Dell Hymes)على ضوء هيمس  تحويل الشفرة -ب
بوجود عوامل تشري إىل حدوث حدث الكالم مع  Dell Hymesتوحي 

 ، والذي يعترب كل صوت ىو الصوت األوىل للعوامل ادلقصودةSpeakingاختصار 
 :(٦٦-٠٢، ص. ٦٣٠٤، الزىرية)
 (Setting and Sceneادلوقف يرتبط اإلعداد بزمان ومكان الكالم ) (٠

ية للمحادثة. حالة ادلكان والزمان أو احلالة النفسادلشهد يشري إىل 
ديكن أن تؤدي األوقات واألماكن وحاالت الكالم ادلختلفة إىل استخدام 
اختالفات لغة سلتلفة، على سبيل ادلثال التحدث يف رلال كرة القدم عندما 

خيتلف بالتأكيد عن التحدث تكون ىناك مباريات يف مواقف مزدمحة، وىذا 
 عندما يقرأ الناس ويصغون. يف ادلكتبة

 (Participants) ادلشاركون (٦
باإلشارة إىل األطراف ادلشاركة يف ادلناقشة، ديكن أن يكون ادلتحدث 
وادلستمع، ادلرسل وادلرسل، أو ادلرسل وادلتلقي. حدد احلالة االجتماعية 
للمشاركني تنوع اللغات ادلستخدمة، فعلى سبيل ادلثال، سيستخدم األطفال 
تنوعا أو منطا سلتلفا للغة دون التحدث إىل والديهم أو معلميهم بادلقارنة مع 

 إىل نظرائهم.التحدث 
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 (Ends) ينتهي (٠

الرجوع إىل الغرض والغرض من ادلناقشة. أحداث الكالم الىت 
حل القضية؛ لكن ادلشاركني يف حدث حدثت يف قاعة احملكمة عملت على 

الكالم لديهم أىداف سلتلفة. أراد ادلدعي العام إثبات خطأ ادلدعى عليو، 
حاول الدفاع إثبات أن ادلتهم بريء، يف حني حاول القاضي اختاذ قرار 

 عادل.
 (Act Sequence) سلسالت قانونت (4

شكل الكالم ادلتعلق  يشري إىل شكل الكالم وزلتوى الكالم.
مة ادلستخدمة وكيف يتم استخدامها، ويتعاملمحتوى االختبار مع بالكل

وموضوع احملادثة. شكل وزلتوى الكالم يف احملاضرات  العالقة بني ما يقال
 العامة، يف األحاديث العادية، ويف األحزاب سلتلفة.

 (Key) مفتاح (٠
اإلشارة إىل النغمة واألسلوب والروح اليت يتم هبا تسليم الرسالة. مع 
السرور، جبدية، لفًتة وجيزة، بغرور، مع السخرية وىلم جرا. أو ديكن أن 

 اإلدياءات.تظهر أيضا مع 
 (Instrumentals) األدوات (١

يشري إىل مسار اللغة ادلستخدم ويشري أيضا إىل شفرة الكالم 
ادلستخدم، مثال الكتابة أو الشفوي أو التلغرايف أو خطوط اذلاتف أو اللغة 

 أو اللهجة أو التنوع أو التسجيل.
 (Norm of Interaction) ادلعايري (٢

ويشري أيضا إىل تفسري يشري إىل القواعد أو القواعد يف التفاعل 
القواعد  وكيفية طرح األسئلة، يرتبط كيفية مقاطعة، خطاب الشخص اآلخر.
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ادلستخدمة يف التفاعالت ادلعتدلة حيدث. ىناك معياران، اما معيار التفاعل 
 والقاعدة التفسري.

 (Genres) اجلنس األديب (٣
يشري إىل نوع التسليم )رواية، شعر، قول، دعاء، وما إىل ذلك(. 

الكالم. ىذا الشيء يشري إىل نوع السجالت اخلاصة ادلستخدمة يف أحداث 
الفئات اللغوية اليت يتحدث هبا، مثل احملادثات والقصص واخلطب وما إىل 

 ذلك. 
 

 أسباب تحويل الشفرة -ج
 كما التاىل: (٠٦، ص. ٦٣٠١، وجاي) أسباب حويل الشفرة

إبراز ادلهارة، قد يتحول ادلتكلم إىل لغة أخرى لريي سامعية مدى مهاراتو  (٠
 اللغوية وأنو يتقن أكثر من لغة واحدة.

احلاجة، قد ال اليستطيع أن يعرب عن مفهوم ما باللغة "س" فيتحول إىل اللغة  (٦
 "ص" اضطراريا.

تباس مثل أو حكمة اإلقتباس، قد يتحول ادلتكلم إىل لغة أخرى من أجل اق (٠
 من لغة أخرى. فيقتبس مث يعود إىل لغة البداية.

حديد ادلخاطب، قد يتحول ادلتكلم إىل لغة أخرى أخيص فردا أو مجاعة من  (4
 سامعية لتأثري فيهم.

اإلنتماء، قد يتم التحول إىل لغة أخرى ليلفت ادلتكلم انتباه اليامع إىل  (٠
 قلية واحدة ويشًتكان يف لغة واحدة.العالقة اخلاصة بينهما إذ ينتميان إىل أ

تغيري نغمة ادلختطب، قد تعين اللغة"س" ادلرح والفكاىة فيتحول ادلتكلم إليها  (١
معلنا أنو اآلن ديزح. وقد تعين اللغة "ص" اجلد والرمسية فيتحول ادلتكلم إليها 

 معلنا أن وقت للمزاح قد انتهى.
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فيتحدث األول مع  "س" ويدخل ثالث السرية، قد يتحدث شخصان باللغة (٢
 الثالث باللغة "ص" اليت ايعرفها الثاين، فهناختزل بغرض احملافظة على السرية.

 تحويل الشفرة/أشكال أنواع  -د
 كما التاىل: (٠٠-٠٠، ص. ٦٣٠١، وجاي) أنواع حويل الشفرة

 ( Productive Code Switchingالتحويل اإلنتاجي ) (٠
وىو حول يقرره الفاعل ىو حول يقوم بو ادلتكلم أو الكاتب، 

 اللغوي يف كالمو أو كتابتو.
 (Receptive Code Switchingالتحويل اإلستقبايل ) (٦

ىو حول يقوم بو ادلستمع أو القارئ، فكلما حول ادلتكلم من اللغة 
 األوىل إىل اللغة الثانية أيضا.

 (Internal Code Switchingالتحويل الداخلي ) (٠
سها، كمثل من اللغة اإلندونيسية إىل ىو حول اللغوي بني لغة نف

 اللغة اجلاوية وكذلك بالعكس.
 (External Code Switchingالتحويل اخلارجي ) (4

ىو حول اللغوي بني لغة إىل لغة أخرى، كمثل حويل من اللغة 
 اإلندونيسية إىل اللغة العربية أو بالعكس.

 
 أنواع، منها:أما أنواع حويل الشفرة من حيث قواعد ينقسم إىل ثالثة 

 (Tag Code Switchingتبديل حويل الشفرة ) (٠
 .إذا يدخل مشاعر قصري من اللغة ادلختلفة يف آخر الكالم

 (Inter-Sentential Code Switchingحويل الشفرة بني العباري ) (٦
 حيدث يف مجلة مفيدة عند اللغة األساسية.

 (Intra-Sentential Code Switchingحويل الشفرة داخل العباري ) (٠
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( من اللغة األجنبية يوجد fraseحيدث عندما الكلمة، وشبو اجلملة )
 .يف اجلملة اللغة األساسية

وىناك من اليتفق مع تقسيم من حيث القواعد، الذي يقوم على أساس 
مكان الشفرة ادلختلفة يف النطق، تقسيم من حيث تفسريية تقوم على األسياب 

 يل الشفرة إىل قسمان كما التاىل:التحويل. ىذا النوع ينقسم حو 
 (Situational Code Switching)الظرفية  حويل الشفرة (٠

الظرفية بتحويل األحوال يف يسبب حويل  حويل الشفرة حيدث
الثنائية اللغوية من شفرة إىل شفرة أخرى. متعلقة مع عوامل يف اختيار الشفرة 

( حويل من األحوال حيمل النظام، واألعضاء، ٠٤١4عند ديل ىيمس )
 .والقيمة التواصلية

 (Metaphorical Code Switchingحويل الشفرة اجملازية ) (٦
فرة اجملازية إذا فيها حويل التفكري، أو األىداف، حيدث حويل الش

أو ادلوضوع من احلوار. حيدث على العوامل ادلعينة، حيدث من حيث الفعل 
 .وليس األحوال

 
 عوامل تحويل الشفرة -ه

ىناك العديد من اآلراء حول العوامل اليت تسبب التعليمات الربرلية. 
يتحدث، سبب حدوث العيوب الربرلية وفقا فيسمان يف جري وأغوستينا، أي من 

، إيس)وبأي لغة، ودلن، ومىت وألي غرض. بشكل عام، أسباب تبديل الكود 
 .(٦٦-٦٠، ص. ٦٣٦٣

 ادلتحدثون .1
سلوك أو موقف ادلتحدث، الذي يقوم عن قصد بتحويل الشفرة 

لغرض معني. على سبيل ادلثال تغيري الوضع من رمسي إىل ضد شريك الكالم 
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غري رمسي أو العكس. مث ىناك أيضا متحدثون يتوقعون شيئا من شركاء 
 .الكالم أو بعبارة أخرى يتوقعون فوائد أو فوائد من احملادثة اليت لديهم

 ونر احملاو  .2
. ادلثال ألن ادلتحدث أن يتسبب احملاورون يف أحداث حويل الشفرة

يريد موازنة ادلهارات اللغوية خلصمو ادلعلم. يف ىذه احلالة، تفتقر القدرة 
اللغوية للشخص اآلخر عادة أو تفتقر إىل حد ما ألهنا قد ال تكون لغة 

ادلتكلم عادة ادلتحدث. إذا كان احملاور الذي تكون خلفية لغتو ىي نفسها 
 ما يقوم بتحويل الشفرة يف شكل متغري أو تنوع أو منط أو تسجيل.

 وجود متحدث ثالث .3
أن يؤدي وجود شخص ثالث أو شخص آخر ليس لديو نفس 

اللغوية اللغة اليت يتحدث هبا ادلتحدث واحملاور إىل حدث تبديل اخللفية 
لكالم الثالث، عادة التعليمات الربرلية. لتحييد ادلوقف واحًتام وجود شريك ا

ما يقوم ادلتحدثون وشركاء الكالم بتبديل الرموز، خاصة إذا كانت خلفياهتم 
 اللغوية سلتلفة.

 التغيري يف ادلوقف احلديث .4
أن تؤدي التغيريات يف وضع التحدث إىل حويل الشفرة. كما ىو 

رة، فإن الوضع ليس رمسيا، ولكن مبجرد أن تبدأ احلال قبل بدء احملاض
احملاضرة، شلا يعين أن ادلوقف يصبح رمسيا، حيدث تغيري يف التعليمات الربرلية. 

 مث استخدامو اإلندونيسي ادلريح مث تغري إىل اإلندونيسي الرمسي.
 موضوع ادلناقشة .5

العامل ادلهيمن يف حديد حدوث حويل التعليمات  ادلوضوع ىو
يف رلموعة متنوعة من الربرلية. عادة ما يتم التعبري عن ادلواضع الرمسية 
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زلايد وخطري وادلواضيع غري الرمسية يتم تقدديها ادلصطلحات، مع أسلوب 
 .بلغة غري قياسية، وأسلوب عاطفي صغري، وتعسفي متاما
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 الفصل الثالث
 عرض البيانات وتحليلها

 
 تحويل الشفرةأشكال   -أ

، التحويل اإلستقبايل، التحويل اإلنتاجيىي  حويل الشفرةأشكال 
، تبديل حويل الشفرة، حويل الشفرة بني التحويل اخلارجي التحويل الداخلي،

الظرفية، وحويل الشفرة  حويل الشفرةالعباري، حويل الشفرة داخل العباري، 
يف ىذا البحث سجدت الباحثة  .(٠٠-٠٠، ص. ٦٣٠١، جاكا)اجملازية 
 كما يلى:حويل الشفرة  أشكال 

 حويل الشفرة من الفصحى إىل العامية -٠
 

 تحويل الشفرة من الفصحى إلى العاميةشكل أ. بيانات ١الجدول 
 قعمو ال العامية الفصحى الرقم

دعين اجلب البعري  .٠
 اآلخر

تعال... إىل أين 
 تذىب؟ دعين اجلبو

٣٣:٣٠:٦٢ 

 ٣٣:٣4:4٠ أترى ىذا؟ جيدا استمع يل .٦
امسك البندقية جيدا...  .٠

 تقدم قليال
 ٣٣:٣٠:٠١ أطلق؟

 ٣٣:٣٠:٦٢ أين الطلقة؟ ماذا؟ .4
لن اعطيك اياىا حىت  أين الطلقة؟ .٠

تعرف التصويب 
 الصحيح

٣٣:٣٠:٦٤ 

 ٣٣:٣٠:44 احذر اهنا حاده امسكها .١
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 ٣٣:٣٠:٠١ اهنض، احذر السقوط انتظر .٢
 ٣٣:٣١:٣4 واال ماذا؟ اتركين... اتركين واال .٣
 ٣٣:٣١:44 اثنني ذىب عثماين .٤

 ٣٣:٣٢:٣٠ ستو كم تريد؟ ستو يا شيخ .٠٣
 ٣٣:٣٤:٠١ القهوة يا حسني عمتم مساءا .٠٠
وكيف  حالك؟ كيف .٠٦

 ىي صحتك؟
 ٣٣:٣٤:٠٣ تعال يا ذيب

 ٣٣:٠٦:٠4 ذيب، ساعده ليغتسل مل تأكل شيئا .٠٠
من أين صديقك ىذا؟  .٠4

 انو انكليزي
كف عن ذلك. اذىب 

 إىل امك
٣٣:٠٦:٠٠ 

مل ينطفوا اجلرح جيدا،  .٠٠
 ال يرمحهم اهلل

 ٣٠:٣٣:٦٠ من ىم؟

 
، مث يصفها الباحثة ٠ بعد أن تعرض الباحثة بيانات البحث يف جدول

يف  من الفصحى إىل العامية حويل الشفرةأشكال ىو  ولالشرح األيف الفقرات. 
 ب كما يلى:فيلم ذيب

 ١البيانات 
 دعين اجلب البعري اآلخر

 تعال... إىل أين تذىب؟ دعين اجلبو
ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 

حسني لغتو من  ولحي مجاذلم.الواسعة. كانوا جيلبون ادلاء من البئر لسقي 
الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل ذيب. غري لغتو عندما طلب ادلساعدة 
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التحويل  اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة .من ذيب حلمل دلو شللوء بادلاء
 .الداخلي

 ٠البيانات 
 استمع يل جيدا

 أترى ىذا؟
مساحة الصحراء ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف 

الواسعة. يتعلمون كيفية إطالق النار على اذلدف مباشرة. حّول حسني لغتو 
من الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل ذيب. قام بتغيري اللغة أثناء تعليم 

 ذيب كيفية إطالق النار على ىدفو مباشرة. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة
 .التحويل الداخلي

 
 ٣البيانات 

 بندقية جيدا... تقدم قليالامسك ال
 أطلق؟

ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 
الواسعة. يتعلمون كيفية إطالق النار على اذلدف مباشرة. حّول حسني لغتو 
من الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل ذيب. قام بتغيري اللغة أثناء تعليم 

 النار على ىدفو مباشرة. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئةذيب كيفية إطالق 
 .التحويل الداخلي

 
 4البيانات 
 ماذا؟

 أين الطلقة؟
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ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 
الواسعة. يتعلمون كيفية إطالق النار على اذلدف مباشرة. حّول حسني لغتو 

عند التحدث إىل ذيب. قام بتغيري اللغة أثناء تعليم من الفصحى إىل العامية 
ذيب كيفية إطالق النار على ىدفو مباشرة. مث سأل الذيب إذا كانت ىذه 

 .التحويل الداخلي ىي طريقة إطالق النار. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة
 

 5البيانات 
 أين الطلقة؟

 لن اعطيك اياىا حىت تعرف التصويب الصحيح
بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء ىذا احلديث 

الواسعة. يتعلمون كيفية إطالق النار على اذلدف مباشرة. حّول حسني لغتو 
من الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل ذيب. قام بتغيري اللغة أثناء تعليم 

ي ذيب كيفية إطالق النار على ىدفو مباشرة. ذيب يسأل إذا كانت ىذه ى
طريقة إطالق النار عليها. فأجاب حسني أنو سيخرب ذيب عندما يصح. 

 .التحويل الداخلي اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة
 

 6البيانات 
 امسكها

 احذر اهنا حاده
ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 

مباشرة. حّول حسني لغتو الواسعة. يتعلمون كيفية إطالق النار على اذلدف 
من الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل ذيب. قام بتغيري اللغة أثناء تعليم 
ذيب كيفية إطالق النار على ىدفو مباشرة. وحذر حسني من أهنم كانوا 

 .التحويل الداخلي ديسكون بأدوات حادة. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة
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 7البيانات 
 انتظر

 السقوطاهنض، احذر 
ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 
الواسعة. إهنم ديزحون مع بعضهم البعض. حّول حسني لغتو من الفصحى إىل 
العامية عند التحدث إىل ذيب. غري لغتو وىو يساعد ذيب الذي سقط على 

 .الداخلي التحويل األرض وىم ديزحون. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة
 
 8البيانات 

 اتركين... اتركين واال
 واال ماذا؟

ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 
الواسعة. إهنم ديزحون مع بعضهم البعض. حّول حسني لغتو من الفصحى إىل 
العامية عند التحدث إىل ذيب. غري لغتو وىو يساعد ذيب الذي سقط على 

 .التحويل الداخلي وىم ديزحون. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة األرض
 

 9البيانات 
 ذىب عثماين

 اثنني
ىذه احملادثة بني أعضاء اجلمعية. يلعبون لعبة الورق مع بعضهم البعض. ذيب 
حول لغتو من الفصحى إىل العامية أثناء التحدث. غري لغتو عندما قال أرقام 

 .التحويل الداخلي الفئة اللعبة. اجلملة أعاله مدرجة يف
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 ١٢البيانات 
 كم تريد؟ ستو يا شيخ

 ستو
ىذه احملادثة بني أعضاء اجلمعية. يلعبون لعبة الورق مع بعضهم البعض. ذيب 
حول لغتو من الفصحى إىل العامية أثناء التحدث. غري لغتو عندما قال أرقام 

 .التحويل الداخلي اللعبة. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة
 
 ١١البيانات 

 عمتم مساءا
 القهوة يا حسني

ىذه احملادثة بني أعضاء اجلمعية. يلعبون لعبة الورق مع بعضهم البعض. 
عندما كانت ادلباراة مستمرة، كان لديهم ضيوف من القارة األوروبية. حول 
عثمان لغتو من الفصحى إىل العامية عندما حدث إىل حسني ليصنع فنجان 

 .التحويل الداخلي أعاله مدرجة يف الفئةقهوة للضيف. اجلملة 
 
 ١٠البيانات 

 كيف حالك؟ وكيف ىي صحتك؟
 تعال يا ذيب

ىذه احملادثة بني أعضاء اجلمعية. يلعبون لعبة الورق مع بعضهم البعض. 
عندما كانت ادلباراة مستمرة، كان لديهم ضيوف من القارة األوروبية. قام 

العامية عند التحدث إىل الضيف عثمان بتحويل لغتو من الفصحى إىل 
لتبادل األخبار الصحية. مث دعا حسني ذيب ليأيت معو. اجلملة أعاله مدرجة 

 .التحويل الداخلي يف الفئة
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 ١٣البيانات 
 مل تأكل شيئا

 ذيب، ساعده ليغتسل
ىذه احملادثة بني أعضاء اجلمعية. يلعبون لعبة الورق مع بعضهم البعض. 

مستمرة، كان لديهم ضيوف من القارة األوروبية. حول عندما كانت ادلباراة 
عثمان لغتو من الفصحى إىل العامية عند حديثو للضيف لدعوتو لتناول 
الطعام. مث دعا عثمان ذيب ليساعد الضيف يف التنظيف. اجلملة أعاله 

 .التحويل الداخلي مدرجة يف الفئة
 

 ١4البيانات 
 من أين صديقك ىذا؟ انو انكليزي

 ذلك. اذىب إىل امككف عن 
ىذه احملادثة بني أعضاء اجلمعية. يلعبون لعبة الورق مع بعضهم البعض. 
عندما كانت ادلباراة مستمرة، كان لديهم ضيوف من القارة األوروبية. حول 
عثمان لغتو من الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل الضيف. مث قال 

اجلملة أعاله مدرجة  حسني على ذيب أن يسكت ألنو كان يتحدث كثريا.
 .التحويل الداخلي يف الفئة

 
 ١5البيانات 

 مل ينطفوا اجلرح جيدا، ال يرمحهم اهلل
 من ىم؟
عندما كان ذيب وادلسافر يف مهمة سفر. مث التقى مبرشد حاج  ىذا احلديث

آخر يف الطريق. قام ادلسافر بتغيري لغتو من الفصحى إىل العامية عند التحدث 
استقبلوا بعضهم البعض وسألوا من أين أتوا وما ىو   اآلخر.إىل ادلسافر 
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ون اللغة ألن ىناك شخًصا ثالثًا ولحي ىدفهم من القدوم إىل ذلك ادلكان.
 .التحويل الداخلي اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة يشارك يف احملادثة.

 
 من العامية إىل الفصحى حويل الشفرة -٦

 
 الشفرة من العامية إلى الفصحىتحويل شكل أ. بيانات ٠الجدول 

 قعمو ال الفصحى العامية الرقم
 ٣٣:٠٣:٠٠ بسم اهلل اهنا جيدة .٠
حسنا تعال ولكن ال  .٦

 خترب أخانا
 ٣٣:٠٠:٣٠ امسك... ومسي

ضلن حباجة إىل اخو  حسني... يا ذيب؟ .٠
 الصيب لريشدنا

٣٣:٠٤:٠٤ 

 ٣٣:٦٦:4٣ مربوك ان شاء اهلل اخي حسني يريد الزواج .4
واهلل سأحلق بك، واهلل  يا رجول... .٠

 سأموتك
٣٠:٣٦:٣٤ 

واهلل سأحلق بك ايها  النحدة... .١
 اجلرو

٣٠:٣٦:٣٤ 

ال يوجد احد غريي  احلقوين... .٢
 يسمعك

٣٠:٣٦:٠٠ 

 ٣٠:٣٠:٠١ اهلل أرسلين اليك انت من قتلهم .٣
ارغب بأن اترك الوحوش  انا ال احتاج اليك .٤

 تأكلك
٣٠:٣٠:٠٣ 

 ٣٠:٠٤:٠٣ أعرف انكم ثوار لسانا قطاع طرق .٠٣
 ٣٠:٠٤:٠٢دليل احلجاج، وىل ما دمت تعرف إننا من  .٠٠



31 
 

 
 
 

 بقت لكم بقية؟ الثوار؟
متجهني إىل مكة يا  ىذا محود .٠٦

 محود ان شاء اهلل؟
٣٠:٠٤:٠٠ 

توكل على اهلل، طريق  سنمشي .٠٠
 السالمة

٣٠:٦٣:٠٦ 

 ٣٠:٦٣:٠٠ عليهم؟من أين خصلت  انتظر قرب اجلمل .٠4
 

، مث يصفها الباحثة ٦ بعد أن تعرض الباحثة بيانات البحث يف جدول
يف  فصحىإىل ال العاميةحويل الشفرة من أشكال ىو  ثاينيف الفقرات. الشرح ال

 :ب كما يلىفيلم ذيب
 ١البيانات 

  اهنا جيدة
 بسم اهلل

احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يف السوق، خيتاران عنزة خلدمة  ىذا
الضيوف القادمني من القارة األوروبية. إهنم يبحثون عن ادلاعز الذي 
سيذحبونو. غري حسني لغتو من العامية إىل الكالسيكية عند ذبح احليوان. غري 

التحويل  يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة .بسم اهللخطوط لغتو عندما قال 
 .اإلنتاجي

 
 ٠البيانات 

 حسنا تعال ولكن ال خترب أخانا
 امسك... ومسي

احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يف السوق، خيتاران عنزة خلدمة  ىذا
الضيوف القادمني من القارة األوروبية. إهنم يبحثون عن ادلاعز الذي 
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عندما أقنع ذيب سيذحبونو. غري حسني لغتو من العامية إىل الكالسيكية 
بضرورة الصالة قبل ذحبو. غري لغتو عندما حكم ذيب. اجلملة أعاله مدرجة 

 .التحويل اإلنتاجي يف الفئة
 

 ٣البيانات 
 حسني... يا ذيب؟

 ضلن حباجة إىل اخو الصيب لريشدنا
احلديث بني حسني وذيب اللذين يف طريقهما ، واما يقومان مبهمة  ىذا

يوجو حسني اجتاه رحلتو. غري عثمان لغتو من العامية سرية. واتفقوا على أن 
إىل الكالسيكية عندما أعلن أن احلسني سيقود الرحلة. اجلملة أعاله مدرجة 

 .التحويل اإلنتاجي يف الفئة
 
 4البيانات 

 اخي حسني يريد الزواج
 مربوك ان شاء اهلل

األوروبية الذين  بني حسني وذيب والضيوف القادمني من القارة  احلديث ىذا
كانوا يتحدثون، كانوا يتحدثون عن امرأة يف صورة الضيف، أن الصورة كانت 
زوجتو. ذيب يقول أن حسني يريد الزواج. مث غرّي عثمان لغتو من اللغة اليومية 
إىل اللغة الكالسيكية عندما قال إن الفكرة نبيلة للغاية. اجلملة أعاله مدرجة 

 .التحويل اإلنتاجي يف الفئة
 

 5البيانات 
 يا رجول...

 واهلل سأحلق بك، واهلل سأموتك
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األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا
الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 

من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة. اجلملة أعاله لغتو 
 .التحويل اإلنتاجي مدرجة يف الفئة

 
 6البيانات 

 النحدة...
 واهلل سأحلق بك ايها اجلرو

األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا
سياحيني آخرين، وحدثوا مع الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين 

بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 
. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة

 .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة
 
 7البيانات 

 احلقوين...
 ال يوجد احد غريي يسمعك

األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا
الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 

. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة
 .التحويل اإلنتاجي اله يف فئةأع

 



34 
 

 
 
 

 8البيانات 
 انت من قتلهم

 اهلل أرسلين اليك
األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا

الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 
يغري األجنيب بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث 

. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة
 .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة

 
 9البيانات 

 انا ال احتاج اليك
 ارغب بأن اترك الوحوش تأكلك

األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا
منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع الذين كانوا يف 

بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 
. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة

 .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة
 

 ١٢البيانات 
 لسانا قطاع طرق

 ثوار أعرف انكم
األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا

الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 
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يتم تضمني اجلملة  .لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة
 .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة
 
 ١١البيانات 

 ما دمت تعرف إننا من الثوار؟
 دليل احلجاج، وىل بقت لكم بقية؟

األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا
الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 

. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة
 .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة
 
 ١٠البيانات 

 ىذا محود
 متجهني إىل مكة يا محود ان شاء اهلل؟

األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا
الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 

بعضهم البعض. مث يغري األجنيب  بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل
. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة

 .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة
 
 ١٣البيانات 

 سنمشي
 توكل على اهلل، طريق السالمة
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األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا
الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 

. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة
 .التحويل اإلنتاجي اله يف فئةأع
 

 ١4البيانات 
  انتظر قرب اجلمل

 من أين خصلت عليهم؟
األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا

الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 
البعض. مث يغري األجنيب بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم 

. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة
 .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة

 
 اإلصلليزية حويل الشفرة من الفصحى إىل -٠

 
 تحويل الشفرة من الفصحى إلى اإلنجليزية عوامل. بيانات ٣الجدول 

 قعمو ال اإلنجليزية الفصحى الرقم
انا الكبري، وىذا اخي  .٠

 حسني وىذا ذيب

Do you like 

cigarettes? 
٣٣:٠٠:٠٦ 

ىل انت آمري؟ كم من  .٦
 الرجال قتلت؟

Thank You ٣٣:٠٠:٠١ 

 ٣٣:٦٦:٠4 It’s my wife من ىذه؟  .٠
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دلاذا دائما تتجاىل  .4
 ادلوضوع؟

What do you talking 

about? 
٣٣:٦٦:٠٦ 

 ٣٣:٦٠:٣١ ?Sing a song دع صديقك يغين .٠
 ٣٣:٦٢:٠٤ ?Where are they وصلنا إىل البئر .١
 ?Where are you going لنخرج من ىنا .٢

That’s why we came 

from 
٣٣:٦٤:٦٠ 

 No, we go home. We ىؤالء رجالنا ادلقتولني .٣

find arrangements ٣٣:٦٤:٦٣ 
مجاعتنا ىم ادلقتولني يف  .٤

 البئر، لنغادر

No, we have to find 

the rest of 

arrangements 

٣٣:٦٤:٠٠ 

 ٣٣:٦٤:٠١ !Come on ضلن حباجة إىل رجال  .٠٣
 

، مث يصفها الباحثة ٠ بعد أن تعرض الباحثة بيانات البحث يف جدول
 اإلصلليزيةإىل حويل الشفرة من الفصحى  عواملىو  ثالثيف الفقرات. الشرح ال

 ب كما يلى:فيلم ذيب يف
 ١البيانات 

 انا الكبري، وىذا اخي حسني وىذا ذيب
Do you like cigarettes? 

زلادثة بني عثمان وعدد من أعضاء اجلمعية وضيوف قدموا من القارة 
سألوا بعضهم البعض عن حاذلم وأوضح عثمان  األوروبية كانوا يف التجمع.

ألجنيب أنو االبن األول ولديو شقيقان أصغر منو، حسني وذييب. مث دفع ا
إىل اإلصلليزية من خالل  الفصحىموضوع احملادثة عن طريق تغيري اللغة من 
 يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة. تقدًن السجائر ألعضاء اجلمعية اآلخرين

 .التحويل اخلارجي
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 ٠البيانات 
 ىل انت آمري؟ كم من الرجال قتلت؟

Thank You 
يزور األردن يف مهمة سرية.   زلادثة بني ذيب وضيف قدم من قارة أوروبا كان

مث سأل  كانوا يف زلطة التوقف يف الصباح، وكان الضيف يقوم بالتنظيف.
إىل  الفصحىذيب الضيف إذا كان أمريًا. مث رد الضيف بتغيري اللغة من 

يتم تضمني اجلملة أعاله . اإلصلليزية بقول شكرا لذييب دلساعدتو يف التزيني
 .التحويل اخلارجي يف فئة

 
 ٣البيانات 

 من ىذه؟
It’s my wife 

زلادثة بني ذيب وحسني وعثمان وضيوف قدموا من القارة األوروبية كانوا 
يزورون األردن يف مهمة سرية. كانوا متوقفني يف الليل، وكانوا يتحدثون جبانب 
النار. الضيف ينظر إىل صورة زوجتو مث يسأل ذيب الضيف من ىو؟ مث رد 

يتم  .ا زوجيتإىل اإلصلليزية بالقول إهن الفصحىالضيف بتغيري اللغة من 
 .التحويل اخلارجي تضمني اجلملة أعاله يف فئة

 
 4البيانات 

 دلاذا دائما تتجاىل ادلوضوع؟
What do you talking about? 

زلادثة بني ذيب وحسني وعثمان وضيوف قدموا من القارة األوروبية كانوا 
يزورون األردن يف مهمة سرية. كانوا متوقفني يف الليل، وكانوا يتحدثون جبانب 
النار. كانوا يتحدثون عن النساء، مث سأل الضيف الرجل عن طريق تغيري اللغة 
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يتم تضمني . و يا رفاقإىل اإلصلليزية وقال ما الذي تتحدث عن الفصحىمن 
 .التحويل اخلارجي اجلملة أعاله يف فئة

 
 5البيانات 

 دع صديقك يغين
Sing a song? 

القارة األوروبية كانوا  زلادثة بني ذيب وحسني وعثمان وضيوف قدموا من
يزورون األردن يف مهمة سرية. كانوا متوقفني يف الليل، وكانوا يتحدثون جبانب 

بالغناء وطلب من الضيف أن يغين أيًضا، مث سأل مث بدأ عثمان  النار.
إىل اإلصلليزية وقال الغناء  الفصحىمن  اللغة الضيف عثمان عن طريق تغيري

 .التحويل اخلارجي يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة بأي أغنية؟
 

 6البيانات 
  وصلنا إىل البئر

Where are they? 
زلادثة بني حسني ذيب وضيف قادم من القارة األوروبية كان يزور األردن يف 
مهمة سرية. إهنم يف مهمة يف مهمة، وىم يبحثون عن موقع مهمة سري. مث 
وجد حسني بئرًا، مث سأل الضيف من أوروبا حسني عن طريق تغيري اللغة من 

يتم . نوا معهمإىل اإلصلليزية وقال أين األشخاص اآلخرون الذين كا الفصحى
 .التحويل اخلارجي تضمني اجلملة أعاله يف فئة

 
 7البيانات 

 لنخرج من ىنا
Where are you going? That’s why we came from 
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زلادثة بني ذيب أجنيب وضيف قدم من قارة أوروبا يزور األردن يف مهمة 
سرية. كانوا يف طريقهم يف مهمة، وكانوا يبحثون عن مكان للتوقف. مث قابل 
مسافرين آخرين، مث يسأل األجنيب ادلسافر أنو ذاىب من ذلك ادلكان، مث 

ية إىل أين ضلن إىل اإلصلليز  الفصحىيقول الضيف من أوروبا بتغيري اللغة من 
يتم تضمني . ذاىبون؟ ألهنم جاءوا بالفعل إىل ذلك ادلكان للقيام مبهمة سرية

 .التحويل اخلارجي اجلملة أعاله يف فئة
 
 8البيانات 

 ىؤالء رجالنا ادلقتولني
No, we go home. We find arrangements 

زلادثة بني ذيب أجنيب وضيف قدم من قارة أوروبا يزور األردن يف مهمة 
سرية. كانوا يف طريقهم يف مهمة، وكانوا يبحثون عن مكان للتوقف. مث التقى 
مبسافرين آخرين، مث طلب األجنيب من ادلسافر مغادرتو، مث قال الضيف من 

إىل اإلصلليزية، سنعود إىل ادلنزل ونطلب  الفصحىأوروبا بتغيري اللغة من 
 .التحويل اخلارجي يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة. اللجوء

 
 9البيانات 

 مجاعتنا ىم ادلقتولني يف البئر، لنغادر
No, we have to find the rest of arrangements 

زلادثة بني ذيب أجنيب وضيف قدم من قارة أوروبا يزور األردن يف مهمة 
سرية. كانوا يف طريقهم يف مهمة، وكانوا يبحثون عن مكان للتوقف. مث التقى 
مبسافرين آخرين، مث طلب األجنيب من ادلسافر مغادرتو، مث قال الضيف من 

 ادلنزل ونطلب إىل اإلصلليزية، سنعود إىل الفصحىأوروبا بتغيري اللغة من 
 .التحويل اخلارجي يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة. اللجوء
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 ١٢البيانات 
 ضلن حباجة إىل رجال

Come on! 
زلادثة بني ذيب أجنيب وضيف قدم من قارة أوروبا يزور األردن يف مهمة 

وكانوا يبحثون عن مكان للتوقف. مث التقى  سرية. كانوا يف طريقهم يف مهمة،
مث قال الضيف من  آخرين، مث طلب األجنيب من ادلسافر مغادرتو،مبسافرين 

يتم  .إىل اإلصلليزية وقال لنذىب إىل الدفاع الفصحىأوروبا بتغيري اللغة من 
 .التحويل اخلارجي تضمني اجلملة أعاله يف فئة

 
 من اإلصلليزية إىل الفصحىحويل الشفرة  -4

 
 اإلنجليزية إلى الفصحىتحويل الشفرة من  عوامل. بيانات 4الجدول 

 قعمو ال الفصحى اإلنجليزية الرقم
٠. Do you like 

cigarettes? ٣٣:٠٠:٠٣ ماذا يقول؟ 
٦. Do not touch it  يل طلب منك ايها

الشيخ؟ تكلم، حياك 
 اهلل

٣٣:٠١:٣٦ 

٠. I told you never to 

touch my things ٣٣:٦٠:4٦ ال متد يدك عليو 
4. What do you talking 

about? 
 ٣٣:٦٦:٠4 النساء

٠. Where are they? ٣٣:٦٢:٦٣ سيأتون اآلن 
١. This is war! And we 

can't sacrifice the job 

for two boys, I don’t 

care who is their 

father is 

 ٣٣:٠٣:٣4 ال استطيع تركهم

٢. Please tell me! We 

have to stand each 

other 

 ٣٣:٠٣:٣٢ لن اتركهم
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، مث يصفها الباحثة 4 بعد أن تعرض الباحثة بيانات البحث يف جدول

 يفالفصحى  إىل اإلصلليزية حويل الشفرة من عواملىو  لرابعيف الفقرات. الشرح ا
 ب كما يلى:فيلم ذيب

 ١البيانات 
Do you like cigarettes? 

 ماذا يقول؟

قدموا من القارة زلادثة بني عثمان وعدد من أعضاء اجلمعية وضيوف 
. سألوا بعضهم البعض عن أحواذلم وتبادلوا األخبار األوروبية كانوا يف التجمع

يف منتصف زلادثة. مث قدم الضيف لنا سيجارة، فأجابو ادلستخدم بتغيري اللغة 
يتم تضمني اجلملة أعاله . باإلجابة على ما قلتو الفصحىمن اإلصلليزية إىل 

 .التحويل اإلستقبايل يف فئة
 

 ٠البيانات 
Do not touch it 

 يل طلب منك ايها الشيخ؟ تكلم، حياك اهلل
زلادثة بني ذيب وضيوف قدموا من القارة األوروبية من القارة األوروبية. كانوا 

مث ساعده ذيب  عند زلطة التوقف يف الصباح، كان الضيف يقوم بالتنظيف.
يف إمساك ادلرآة، وعندما انتهى الضيف من التزيني، كان ذيب فضولًيا بشأن 
األشياء اليت أحضرىا الضيف، وأمسكها ذيب عن طريق اخلطأ. مث قال 
الضيف ال تلمس أشيائي. يف مكان آخر، يبتكر عثمان اسًتاتيجية إلكمال 

وقول رجاء  الفصحىمهمة سرية عن طريق تغيري اللغة من اإلصلليزية إىل 
 .التحويل اإلستقبايل يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة. شاركنا برأيك
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 ٣البيانات 
I told you never to touch my things  

 ال متد يدك عليو
زلادثة بني ذيب وضيوف قدموا من القارة األوروبية من القارة األوروبية. كانوا 

مث ساعده ذيب  يقوم بالتنظيف. عند زلطة التوقف يف الصباح، كان الضيف
يف إمساك ادلرآة، وعندما انتهى الضيف من التزيني، كان ذيب فضولًيا بشأن 
األشياء اليت أحضرىا الضيف، وأمسكها ذيب عن طريق اخلطأ. مث قال 
الضيف ال تلمس أشيائي. يف مكان آخر، يبتكر عثمان اسًتاتيجية إلكمال 

ال متد يدك وقول  الفصحىاإلصلليزية إىل  مهمة سرية عن طريق تغيري اللغة من
 .التحويل اإلستقبايل يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة. عليو

 
 4البيانات 

What do you talking about? 
 النساء

زلادثة بني ذيب وحسني وعثمان وضيوف من قارة أوروبا يزورون األردن يف 
مهمة سرية. كانوا متوقفني يف الليل، وحدثوا جبوار النار. يتكلمون وعثمان 
يغين. كانوا يتحدثون عن النساء، مث سأل الضيف الرجل عما يتحدثون، مث 

يتم . النساء وقول الفصحىاإلصلليزية إىل أجاب عثمان بتغيري اللغة من 
 .التحويل اإلستقبايل تضمني اجلملة أعاله يف فئة

 

 5البيانات 
Where are they? 

 سيأتون اآلن
زلادثة بني حسني ديب وضيف من قارة أوروبا يزور األردن يف مهمة سرية. 
إهنم يف مهمة يف مهمة، وىم يبحثون عن موقع مهمة سري. مث وجد حسني 
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بئرا، مث سأل ضيف من أوروبا حسني وقال أين الناس؟ مث أجاب حسني 
يتم تضمني اجلملة  .اليت سيأتون إليها الفصحىاإلصلليزية إىل من بتغيري اللغة 
 .التحويل اإلستقبايل أعاله يف فئة

 
 6البيانات 

This is war! And we can't sacrifice the job for two boys 

I don’t care who is their father is 
 ال استطيع تركهم

زلادثة بني ذئب أجنيب وضيف من أوروبا يزور األردن يف مهمة سرية. كانوا 
يف رحلة مهمة، وكانوا يبحثون عن مكان للتوقف. مث قابل مسافرًا آخر، مث 

 طلب الغريب من ادلسافر ادلغادرة، فنعود إىل ادلنزل ونلجأ إليو. داخل احلرم،
أوروبا القارية مع الضابط وأكد أن ىناك شيًئا ما خطأ وأن  جادل الضابط من

مث رد الضابط بتغيري اللغة من  ىذا كان نصًبا تذكاريًا للحرب وطلب احلماية،
يتم تضمني اجلملة أعاله . رغبات أنو ال ديكننا اتباعك الفصحىاإلصلليزية إىل 

 .التحويل اإلستقبايل يف فئة
 
 7البيانات 

Please tell me! We have to stand each other 
 لن اتركهم

زلادثة بني ذئب أجنيب وضيف من أوروبا يزور األردن يف مهمة سرية. كانوا 
يف رحلة مهمة، وكانوا يبحثون عن مكان للتوقف. مث قابل مسافرًا آخر، مث 
طلب الغريب من ادلسافر ادلغادرة، فنعود إىل ادلنزل ونلجأ إليو. داخل ادللجأ، 

ن ىناك خطأ ما، كان جادل الضابط من أوروبا القارية مع الضابط وأكد أ
ىذا حذيرًا باحلرب وكان علينا مجيًعا العمل مًعا وطلب احلماية، مث رد الضابط 
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يتم . ليت ال ديكننا مواكبة رغباتك  الفصحىبتغيري اللغة من اإلصلليزية إىل 
 .التحويل اإلستقبايل تضمني اجلملة أعاله يف فئة

 
 عوامل تحويل الشفرة  -ب

ىناك العديد من اآلراء حول العوامل اليت تسبب التعليمات الربرلية. 
سبب حدوث العيوب الربرلية وفقا فيسمان يف جري وأغوستينا، أي من يتحدث، 

، ديين)وبأي لغة، ودلن، ومىت وألي غرض. بشكل عام، أسباب تبديل الكود 
، ، وجود متحدث ثالثونىي: ادلتحدثون، احملاور . (٦٦-٦٠، ص. ٦٣٦٣

يف ىذا البحث سجدت الباحثة يف ادلوقف احلديث، وموضوع ادلناقشة.  التغيري
 كما يلى:  عوامل حويل الشفرة

 ادلتحدثون (٠
سلوك أو موقف ادلتحدث، الذي يقوم عن قصد بتحويل الشفرة 
ضد شريك الكالم لغرض معني. على سبيل ادلثال تغيري الوضع من رمسي إىل 

أيضا متحدثون يتوقعون شيئا من شركاء غري رمسي أو العكس. مث ىناك 
 الكالم أو بعبارة أخرى يتوقعون فوائد أو فوائد من احملادثة اليت لديهم.

 
 دعين اجلب البعري اآلخر

 تعال... إىل أين تذىب؟ دعين اجلبو
ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 

حسني لغتو من  ولحي من البئر لسقي مجاذلم.الواسعة. كانوا جيلبون ادلاء 
الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل ذيب. غري لغتو عندما طلب ادلساعدة 

التحويل  اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة .من ذيب حلمل دلو شللوء بادلاء
 ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن ادلتحدثون. الداخلي.
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 استمع يل جيدا
 أترى ىذا؟

ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 
الواسعة. يتعلمون كيفية إطالق النار على اذلدف مباشرة. حّول حسني لغتو 
من الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل ذيب. قام بتغيري اللغة أثناء تعليم 

 مدرجة يف الفئة ذيب كيفية إطالق النار على ىدفو مباشرة. اجلملة أعاله
 ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن ادلتحدثون. .التحويل الداخلي

 
 امسك البندقية جيدا... تقدم قليال

 أطلق؟
ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 
الواسعة. يتعلمون كيفية إطالق النار على اذلدف مباشرة. حّول حسني لغتو 
من الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل ذيب. قام بتغيري اللغة أثناء تعليم 

 ذيب كيفية إطالق النار على ىدفو مباشرة. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة
 ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن ادلتحدثون. .التحويل الداخلي

 
 ماذا؟

 أين الطلقة؟
كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين  

الواسعة. يتعلمون كيفية إطالق النار على اذلدف مباشرة. حّول حسني لغتو 
من الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل ذيب. قام بتغيري اللغة أثناء تعليم 
ذيب كيفية إطالق النار على ىدفو مباشرة. مث سأل الذيب إذا كانت ىذه 

ىذه  .التحويل الداخلي ار. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئةىي طريقة إطالق الن
 احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن ادلتحدثون.
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 أين الطلقة؟

 لن اعطيك اياىا حىت تعرف التصويب الصحيح
ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 

اذلدف مباشرة. حّول حسني لغتو الواسعة. يتعلمون كيفية إطالق النار على 
من الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل ذيب. قام بتغيري اللغة أثناء تعليم 
ذيب كيفية إطالق النار على ىدفو مباشرة. ذيب يسأل إذا كانت ىذه ىي 
طريقة إطالق النار عليها. فأجاب حسني أنو سيخرب ذيب عندما يصح. 

ىذه احلوار ىو عوامل حويل  .حويل الداخليالت اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة
 الشفرة ألن ادلتحدثون.

 
  اهنا جيدة
 بسم اهلل

احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يف السوق، خيتاران عنزة خلدمة  ىذا
الضيوف القادمني من القارة األوروبية. إهنم يبحثون عن ادلاعز الذي 
سيذحبونو. غري حسني لغتو من العامية إىل الكالسيكية عند ذبح احليوان. غري 

التحويل  يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة .بسم اهللخطوط لغتو عندما قال 
 ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن ادلتحدثون. .اإلنتاجي

 
 حسنا تعال ولكن ال خترب أخانا

 امسك... ومسي
احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يف السوق، خيتاران عنزة خلدمة  ىذا

الضيوف القادمني من القارة األوروبية. إهنم يبحثون عن ادلاعز الذي 
سيذحبونو. غري حسني لغتو من العامية إىل الكالسيكية عندما أقنع ذيب 
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ة بضرورة الصالة قبل ذحبو. غري لغتو عندما حكم ذيب. اجلملة أعاله مدرج
ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلنتاجي يف الفئة

 ادلتحدثون.
 

 سنمشي
 توكل على اهلل، طريق السالمة

األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا
الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 

. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة
ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة

 ادلتحدثون.
 

  انتظر قرب اجلمل
 من أين خصلت عليهم؟

األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا
الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 

البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب  بعضهم
. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة

ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة
 ادلتحدثون.

 
 ىل انت آمري؟ كم من الرجال قتلت؟

Thank You 
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بني ذيب وضيف قدم من قارة أوروبا كان يزور األردن يف مهمة سرية.   زلادثة
مث سأل  كانوا يف زلطة التوقف يف الصباح، وكان الضيف يقوم بالتنظيف.

إىل  الفصحىذيب الضيف إذا كان أمريًا. مث رد الضيف بتغيري اللغة من 
ة أعاله يتم تضمني اجلمل. اإلصلليزية بقول شكرا لذييب دلساعدتو يف التزيني

 ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن ادلتحدثون. .التحويل اخلارجي يف فئة
 

Do not touch it 
 يل طلب منك ايها الشيخ؟ تكلم، حياك اهلل

زلادثة بني ذيب وضيوف قدموا من القارة األوروبية من القارة األوروبية. كانوا 
مث ساعده ذيب  بالتنظيف.عند زلطة التوقف يف الصباح، كان الضيف يقوم 

يف إمساك ادلرآة، وعندما انتهى الضيف من التزيني، كان ذيب فضولًيا بشأن 
األشياء اليت أحضرىا الضيف، وأمسكها ذيب عن طريق اخلطأ. مث قال 
الضيف ال تلمس أشيائي. يف مكان آخر، يبتكر عثمان اسًتاتيجية إلكمال 

وقول رجاء  الفصحىليزية إىل مهمة سرية عن طريق تغيري اللغة من اإلصل
ىذه  .التحويل اإلستقبايل يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة. شاركنا برأيك

 احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن ادلتحدثون.
 

I told you never to touch my things  
 ال متد يدك عليو

األوروبية. كانوا زلادثة بني ذيب وضيوف قدموا من القارة األوروبية من القارة 
مث ساعده ذيب  عند زلطة التوقف يف الصباح، كان الضيف يقوم بالتنظيف.

يف إمساك ادلرآة، وعندما انتهى الضيف من التزيني، كان ذيب فضولًيا بشأن 
األشياء اليت أحضرىا الضيف، وأمسكها ذيب عن طريق اخلطأ. مث قال 

ان اسًتاتيجية إلكمال الضيف ال تلمس أشيائي. يف مكان آخر، يبتكر عثم
ال متد يدك وقول  الفصحىمهمة سرية عن طريق تغيري اللغة من اإلصلليزية إىل 
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ىذه احلوار ىو  .التحويل اإلستقبايل يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة. عليو
 عوامل حويل الشفرة ألن ادلتحدثون.

 
 احملاورون (٦

ألن ادلتحدث أن يتسبب احملاورون يف أحداث حويل الشفرة. ادلثال 
يريد موازنة ادلهارات اللغوية خلصمو ادلعلم. يف ىذه احلالة، تفتقر القدرة 
اللغوية للشخص اآلخر عادة أو تفتقر إىل حد ما ألهنا قد ال تكون لغة 
ادلتحدث. إذا كان احملاور الذي تكون خلفية لغتو ىي نفسها ادلتكلم عادة 

 وع أو منط أو تسجيل.ما يقوم بتحويل الشفرة يف شكل متغري أو تن
 
 
 امسكها

 احذر اهنا حاده
ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 
الواسعة. يتعلمون كيفية إطالق النار على اذلدف مباشرة. حّول حسني لغتو 
من الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل ذيب. قام بتغيري اللغة أثناء تعليم 

كيفية إطالق النار على ىدفو مباشرة. وحذر حسني من أهنم كانوا ذيب  
ىذه  .التحويل الداخلي ديسكون بأدوات حادة. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة

 .احملاوروناحلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن 
 
 انتظر

 اهنض، احذر السقوط
ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 
الواسعة. إهنم ديزحون مع بعضهم البعض. حّول حسني لغتو من الفصحى إىل 



51 
 

 
 
 

العامية عند التحدث إىل ذيب. غري لغتو وىو يساعد ذيب الذي سقط على 
ىذه  .يالتحويل الداخل األرض وىم ديزحون. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة

 .احملاوروناحلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن 
 

 اتركين... اتركين واال
 واال ماذا؟

ىذا احلديث بني حسني وذيب اللذين كانا يلعبان مًعا يف مساحة الصحراء 
الواسعة. إهنم ديزحون مع بعضهم البعض. حّول حسني لغتو من الفصحى إىل 

وىو يساعد ذيب الذي سقط على العامية عند التحدث إىل ذيب. غري لغتو 
ىذه  .التحويل الداخلي األرض وىم ديزحون. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة

 .احملاوروناحلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن 
 حسني... يا ذيب؟

 ضلن حباجة إىل اخو الصيب لريشدنا
احلديث بني حسني وذيب اللذين يف طريقهما ، واما يقومان مبهمة  ىذا

واتفقوا على أن يوجو حسني اجتاه رحلتو. غري عثمان لغتو من العامية سرية. 
إىل الكالسيكية عندما أعلن أن احلسني سيقود الرحلة. اجلملة أعاله مدرجة 

ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلنتاجي يف الفئة
 .احملاورون
 

  وصلنا إىل البئر
Where are they? 

زلادثة بني حسني ذيب وضيف قادم من القارة األوروبية كان يزور األردن يف 
مهمة سرية. إهنم يف مهمة يف مهمة، وىم يبحثون عن موقع مهمة سري. مث 
وجد حسني بئرًا، مث سأل الضيف من أوروبا حسني عن طريق تغيري اللغة من 



52 
 

 
 
 

يتم . نوا معهمإىل اإلصلليزية وقال أين األشخاص اآلخرون الذين كا الفصحى
ىذه احلوار ىو عوامل حويل  .التحويل اخلارجي تضمني اجلملة أعاله يف فئة

 .احملاورونالشفرة ألن 
 

Where are they? 
 سيأتون اآلن

زلادثة بني حسني ديب وضيف من قارة أوروبا يزور األردن يف مهمة سرية. 
إهنم يف مهمة يف مهمة، وىم يبحثون عن موقع مهمة سري. مث وجد حسني 
بئرا، مث سأل ضيف من أوروبا حسني وقال أين الناس؟ مث أجاب حسني 

اجلملة  يتم تضمني .اليت سيأتون إليها الفصحىاإلصلليزية إىل من بتغيري اللغة 
ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلستقبايل أعاله يف فئة

 .احملاورون
 

 
 وجود متحدث ثالث (٠

أن يؤدي وجود شخص ثالث أو شخص آخر ليس لديو نفس 
اخللفية اللغوية اللغة اليت يتحدث هبا ادلتحدث واحملاور إىل حدث تبديل 

واحًتام وجود شريك الكالم الثالث، عادة لتحييد ادلوقف  التعليمات الربرلية.
ما يقوم ادلتحدثون وشركاء الكالم بتبديل الرموز، خاصة إذا كانت خلفياهتم 

 اللغوية سلتلفة.
 

 ذىب عثماين
 اثنني



53 
 

 
 
 

ىذه احملادثة بني أعضاء اجلمعية. يلعبون لعبة الورق مع بعضهم البعض. ذيب 
غري لغتو عندما قال أرقام  حول لغتو من الفصحى إىل العامية أثناء التحدث.

ىذه احلوار ىو عوامل  .التحويل الداخلي اللعبة. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة
 .وجود متحدث ثالثحويل الشفرة ألن 

 
 كم تريد؟ ستو يا شيخ

 ستو
ىذه احملادثة بني أعضاء اجلمعية. يلعبون لعبة الورق مع بعضهم البعض. ذيب 

العامية أثناء التحدث. غري لغتو عندما قال أرقام حول لغتو من الفصحى إىل 
ىذه احلوار ىو عوامل  .التحويل الداخلي اللعبة. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة

 .وجود متحدث ثالثحويل الشفرة ألن 
 

 عمتم مساءا
 القهوة يا حسني

ىذه احملادثة بني أعضاء اجلمعية. يلعبون لعبة الورق مع بعضهم البعض. 
كانت ادلباراة مستمرة، كان لديهم ضيوف من القارة األوروبية. حول عندما  

عثمان لغتو من الفصحى إىل العامية عندما حدث إىل حسني ليصنع فنجان 
ىذه احلوار  .التحويل الداخلي قهوة للضيف. اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة

 .وجود متحدث ثالثىو عوامل حويل الشفرة ألن 
 

 مل تأكل شيئا
 ساعده ليغتسل ذيب،

ىذه احملادثة بني أعضاء اجلمعية. يلعبون لعبة الورق مع بعضهم البعض. 
عندما كانت ادلباراة مستمرة، كان لديهم ضيوف من القارة األوروبية. حول 
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عثمان لغتو من الفصحى إىل العامية عند حديثو للضيف لدعوتو لتناول 
ظيف. اجلملة أعاله الطعام. مث دعا عثمان ذيب ليساعد الضيف يف التن

ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل الداخلي مدرجة يف الفئة
 .وجود متحدث ثالث

 
 اخي حسني يريد الزواج

 مربوك ان شاء اهلل
بني حسني وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية الذين   احلديث ىذا

صورة الضيف، أن الصورة كانت كانوا يتحدثون، كانوا يتحدثون عن امرأة يف 
زوجتو. ذيب يقول أن حسني يريد الزواج. مث غرّي عثمان لغتو من اللغة اليومية 
إىل اللغة الكالسيكية عندما قال إن الفكرة نبيلة للغاية. اجلملة أعاله مدرجة 

وجود ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلنتاجي يف الفئة
 .متحدث ثالث

 
 احلقوين...

 ال يوجد احد غريي يسمعك
األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا

الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 

. يتم تضمني اجلملة الكالسيكية مع قول مجل جيدة لغتو من العامية إىل اللغة
ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة

 .وجود متحدث ثالث
 

 انت من قتلهم
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 اهلل أرسلين اليك
األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا

التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع الذين كانوا يف منتصف الرحلة، 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 

. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة
ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة

 .ثالثوجود متحدث 
 

 انا ال احتاج اليك
 ارغب بأن اترك الوحوش تأكلك

األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا
الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 

. يتم تضمني اجلملة العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة لغتو من
ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة

 .وجود متحدث ثالث
 

 لنخرج من ىنا
Where are you going? That’s why we came from 

زلادثة بني ذيب أجنيب وضيف قدم من قارة أوروبا يزور األردن يف مهمة 
سرية. كانوا يف طريقهم يف مهمة، وكانوا يبحثون عن مكان للتوقف. مث قابل 
مسافرين آخرين، مث يسأل األجنيب ادلسافر أنو ذاىب من ذلك ادلكان، مث 

إىل اإلصلليزية إىل أين ضلن  الفصحىيقول الضيف من أوروبا بتغيري اللغة من 
يتم تضمني . ذاىبون؟ ألهنم جاءوا بالفعل إىل ذلك ادلكان للقيام مبهمة سرية
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ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة  .التحويل اخلارجي اجلملة أعاله يف فئة
 .وجود متحدث ثالثألن 

 
 ىؤالء رجالنا ادلقتولني

No, we go home. We find arrangements 
زلادثة بني ذيب أجنيب وضيف قدم من قارة أوروبا يزور األردن يف مهمة 
سرية. كانوا يف طريقهم يف مهمة، وكانوا يبحثون عن مكان للتوقف. مث التقى 
مبسافرين آخرين، مث طلب األجنيب من ادلسافر مغادرتو، مث قال الضيف من 

 ادلنزل ونطلب إىل اإلصلليزية، سنعود إىل الفصحىأوروبا بتغيري اللغة من 
ىذه احلوار ىو  .التحويل اخلارجي يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة. اللجوء

 .وجود متحدث ثالثعوامل حويل الشفرة ألن 
 

 مجاعتنا ىم ادلقتولني يف البئر، لنغادر
No, we have to find the rest of arrangements 

زلادثة بني ذيب أجنيب وضيف قدم من قارة أوروبا يزور األردن يف مهمة 
سرية. كانوا يف طريقهم يف مهمة، وكانوا يبحثون عن مكان للتوقف. مث التقى 
مبسافرين آخرين، مث طلب األجنيب من ادلسافر مغادرتو، مث قال الضيف من 

إىل اإلصلليزية، سنعود إىل ادلنزل ونطلب  الفصحىأوروبا بتغيري اللغة من 
ىذه احلوار ىو  .التحويل اخلارجي يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة. اللجوء

 .وجود متحدث ثالثعوامل حويل الشفرة ألن 
 

 ضلن حباجة إىل رجال
Come on! 

زلادثة بني ذيب أجنيب وضيف قدم من قارة أوروبا يزور األردن يف مهمة 
وكانوا يبحثون عن مكان للتوقف. مث التقى  يف طريقهم يف مهمة،سرية. كانوا 
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مث قال الضيف من  مبسافرين آخرين، مث طلب األجنيب من ادلسافر مغادرتو،
يتم  .إىل اإلصلليزية وقال لنذىب إىل الدفاع الفصحىأوروبا بتغيري اللغة من 

ىذه احلوار ىو عوامل حويل  .التحويل اخلارجي تضمني اجلملة أعاله يف فئة
 .وجود متحدث ثالثالشفرة ألن 

 
This is war! And we can't sacrifice the job for two boys 

I don’t care who is their father is 
 ال استطيع تركهم

زلادثة بني ذئب أجنيب وضيف من أوروبا يزور األردن يف مهمة سرية. كانوا 
يبحثون عن مكان للتوقف. مث قابل مسافرًا آخر، مث يف رحلة مهمة، وكانوا 

 طلب الغريب من ادلسافر ادلغادرة، فنعود إىل ادلنزل ونلجأ إليو. داخل احلرم،
جادل الضابط من أوروبا القارية مع الضابط وأكد أن ىناك شيًئا ما خطأ وأن 

غة من مث رد الضابط بتغيري الل ىذا كان نصًبا تذكاريًا للحرب وطلب احلماية،
يتم تضمني اجلملة أعاله . رغبات أنو ال ديكننا اتباعك الفصحىاإلصلليزية إىل 

وجود ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلستقبايل يف فئة
 .متحدث ثالث

 
Please tell me! We have to stand each other 

 لن اتركهم
زلادثة بني ذئب أجنيب وضيف من أوروبا يزور األردن يف مهمة سرية. كانوا 
يف رحلة مهمة، وكانوا يبحثون عن مكان للتوقف. مث قابل مسافرًا آخر، مث 
طلب الغريب من ادلسافر ادلغادرة، فنعود إىل ادلنزل ونلجأ إليو. داخل ادللجأ، 

ن ىناك خطأ ما، كان جادل الضابط من أوروبا القارية مع الضابط وأكد أ
ىذا حذيرًا باحلرب وكان علينا مجيًعا العمل مًعا وطلب احلماية، مث رد الضابط 

يتم . ليت ال ديكننا مواكبة رغباتك  الفصحىبتغيري اللغة من اإلصلليزية إىل 
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ىذه احلوار ىو عوامل حويل  .التحويل اإلستقبايل تضمني اجلملة أعاله يف فئة
 .متحدث ثالثوجود الشفرة ألن 

 
 التغيري يف ادلوقف احلديث (4

أن تؤدي التغيريات يف وضع التحدث إىل حويل الشفرة. كما ىو 
احلال قبل بدء احملاضرة، فإن الوضع ليس رمسيا، ولكن مبجرد أن تبدأ 
احملاضرة، شلا يعين أن ادلوقف يصبح رمسيا، حيدث تغيري يف التعليمات الربرلية. 

 ادلريح مث تغري إىل اإلندونيسي الرمسي. مث استخدامو اإلندونيسي
 

 كيف حالك؟ وكيف ىي صحتك؟
 تعال يا ذيب

ىذه احملادثة بني أعضاء اجلمعية. يلعبون لعبة الورق مع بعضهم البعض. 
عندما كانت ادلباراة مستمرة، كان لديهم ضيوف من القارة األوروبية. قام 

تحدث إىل الضيف عثمان بتحويل لغتو من الفصحى إىل العامية عند ال
لتبادل األخبار الصحية. مث دعا حسني ذيب ليأيت معو. اجلملة أعاله مدرجة 

التغيري يف . ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن التحويل الداخلي يف الفئة
 .غري الرسمالرسم إىل من  ادلوقف احلديث

 
 يا رجول...

 واهلل سأحلق بك، واهلل سأموتك
األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا

الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 
لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة. اجلملة أعاله 
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ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلنتاجي  الفئةمدرجة يف
 .من غري الرسم إىل الرسم التغيري يف ادلوقف احلديث

 
 النحدة...

 واهلل سأحلق بك ايها اجلرو
األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا

مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 

. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة
ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة

 .من غري الرسم إىل الرسم احلديثالتغيري يف ادلوقف 
 

 
 انا الكبري، وىذا اخي حسني وىذا ذيب

Do you like cigarettes? 
زلادثة بني عثمان وعدد من أعضاء اجلمعية وضيوف قدموا من القارة 

سألوا بعضهم البعض عن حاذلم وأوضح عثمان  األوروبية كانوا يف التجمع.
أنو االبن األول ولديو شقيقان أصغر منو، حسني وذييب. مث دفع األجنيب 

إىل اإلصلليزية من خالل  الفصحىموضوع احملادثة عن طريق تغيري اللغة من 
 يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة. تقدًن السجائر ألعضاء اجلمعية اآلخرين

التغيري يف ادلوقف ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اخلارجي
 .من غري الرسم إىل الرسم احلديث

 
Do you like cigarettes? 

 ماذا يقول؟
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زلادثة بني عثمان وعدد من أعضاء اجلمعية وضيوف قدموا من القارة 
. سألوا بعضهم البعض عن أحواذلم وتبادلوا األخبار األوروبية كانوا يف التجمع

يف منتصف زلادثة. مث قدم الضيف لنا سيجارة، فأجابو ادلستخدم بتغيري اللغة 
يتم تضمني اجلملة أعاله . باإلجابة على ما قلتو الفصحىمن اإلصلليزية إىل 

التغيري يف ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلستقبايل يف فئة
 .من غري الرسم إىل الرسم ادلوقف احلديث

 
 موضوع ادلناقشة (٠

ادلوضوع ىو العامل ادلهيمن يف حديد حدوث حويل التعليمات 
عادة ما يتم التعبري عن ادلواضع الرمسية يف رلموعة متنوعة من  الربرلية.

ادلصطلحات، مع أسلوب زلايد وخطري وادلواضيع غري الرمسية يتم تقدديها 
 بلغة غري قياسية، وأسلوب عاطفي صغري، وتعسفي متاما.

 
 من أين صديقك ىذا؟ انو انكليزي

 كف عن ذلك. اذىب إىل امك
ىذه احملادثة بني أعضاء اجلمعية. يلعبون لعبة الورق مع بعضهم البعض. 
عندما كانت ادلباراة مستمرة، كان لديهم ضيوف من القارة األوروبية. حول 

الفصحى إىل العامية عند التحدث إىل الضيف. مث قال عثمان لغتو من 
حسني على ذيب أن يسكت ألنو كان يتحدث كثريا. اجلملة أعاله مدرجة 

ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن ىذه  .التحويل الداخلي يف الفئة
 .موضوع ادلناقشةاحلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن 

 
 يرمحهم اهللمل ينطفوا اجلرح جيدا، ال 

 من ىم؟
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عندما كان ذيب وادلسافر يف مهمة سفر. مث التقى مبرشد حاج  ىذا احلديث
آخر يف الطريق. قام ادلسافر بتغيري لغتو من الفصحى إىل العامية عند التحدث 

استقبلوا بعضهم البعض وسألوا من أين أتوا وما ىو   إىل ادلسافر اآلخر.
ون اللغة ألن ىناك شخًصا ثالثًا ولحي ىدفهم من القدوم إىل ذلك ادلكان.

ىذه  .التحويل الداخلي اجلملة أعاله مدرجة يف الفئة يشارك يف احملادثة.
 .موضوع ادلناقشةاحلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن 

 
 لسانا قطاع طرق
 أعرف انكم ثوار

األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا
كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع الذين  

بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 
. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة

شفرة ألن ىذه احلوار ىو عوامل حويل ال .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة
 .موضوع ادلناقشة

 
 ما دمت تعرف إننا من الثوار؟

 دليل احلجاج، وىل بقت لكم بقية؟
األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا

الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، وحدثوا مع 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 

. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة
ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة

 .موضوع ادلناقشة
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 ىذا محود

 متجهني إىل مكة يا محود ان شاء اهلل؟
األجانب وذيب والضيوف القادمني من القارة األوروبية  احلديث بني ىذا

وحدثوا مع الذين كانوا يف منتصف الرحلة، التقوا مبرشدين سياحيني آخرين، 
بعضهم البعض. حييون ويصلون من أجل بعضهم البعض. مث يغري األجنيب 

. يتم تضمني اجلملة لغتو من العامية إىل اللغة الكالسيكية مع قول مجل جيدة
ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة ألن  .التحويل اإلنتاجي أعاله يف فئة

 .موضوع ادلناقشة
 

 من ىذه؟
It’s my wife 

زلادثة بني ذيب وحسني وعثمان وضيوف قدموا من القارة األوروبية كانوا 
يزورون األردن يف مهمة سرية. كانوا متوقفني يف الليل، وكانوا يتحدثون جبانب 
النار. الضيف ينظر إىل صورة زوجتو مث يسأل ذيب الضيف من ىو؟ مث رد 

يتم  .ا زوجيتإىل اإلصلليزية بالقول إهن الفصحىالضيف بتغيري اللغة من 
ىذه احلوار ىو عوامل حويل  .التحويل اخلارجي تضمني اجلملة أعاله يف فئة

 .موضوع ادلناقشةالشفرة ألن 
 

 دلاذا دائما تتجاىل ادلوضوع؟
What do you talking about? 

زلادثة بني ذيب وحسني وعثمان وضيوف قدموا من القارة األوروبية كانوا 
يزورون األردن يف مهمة سرية. كانوا متوقفني يف الليل، وكانوا يتحدثون جبانب 
النار. كانوا يتحدثون عن النساء، مث سأل الضيف الرجل عن طريق تغيري اللغة 

يتم تضمني . و يا رفاقإىل اإلصلليزية وقال ما الذي تتحدث عن الفصحىمن 
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ىذه احلوار ىو عوامل حويل الشفرة  .التحويل اخلارجي اجلملة أعاله يف فئة
 .موضوع ادلناقشةألن 

 
 دع صديقك يغين

Sing a song? 
القارة األوروبية كانوا  زلادثة بني ذيب وحسني وعثمان وضيوف قدموا من
وكانوا يتحدثون جبانب  يزورون األردن يف مهمة سرية. كانوا متوقفني يف الليل،

مث بدأ عثمان بالغناء وطلب من الضيف أن يغين أيًضا، مث سأل  النار.
إىل اإلصلليزية وقال الغناء  الفصحىمن  اللغة الضيف عثمان عن طريق تغيري

ىذه احلوار  .التحويل اخلارجي يتم تضمني اجلملة أعاله يف فئة بأي أغنية؟
 .ادلناقشةموضوع ىو عوامل حويل الشفرة ألن 

 
What do you talking about? 

 النساء

زلادثة بني ذيب وحسني وعثمان وضيوف من قارة أوروبا يزورون األردن يف 
مهمة سرية. كانوا متوقفني يف الليل، وحدثوا جبوار النار. يتكلمون وعثمان 
يغين. كانوا يتحدثون عن النساء، مث سأل الضيف الرجل عما يتحدثون، مث 

يتم . النساء وقول الفصحىاإلصلليزية إىل أجاب عثمان بتغيري اللغة من 
ىذه احلوار ىو عوامل حويل  .التحويل اإلستقبايل تضمني اجلملة أعاله يف فئة

 .موضوع ادلناقشةالشفرة ألن 
 

بعد إنتهاء حليل البيانات تريد الباحثة أن تستنتيج نتائج البيانات الىت 
حويل  وجدهتا يف فيلم ذيب. نظرا إىل البحوث السابقة، خلصت الباحثة أشكال

حويل  الذي يناسب دراسة لغوية اجتماعية، لناجي أبو نواريف فيلم ذيب  الشفرة
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لناجي أبو نوار كما  يف فيلم ذيب حويل الشفرة أشكال ٠يف جدول.  الشفرة
 :يلى

 

 في فيلم ذيب تحويل الشفرة. أشكال 5الجدول 

 عدد الجمل تحويل الشفرةأشكال  نوعال

 ٠٠ من الفصحى إىل العامية 

 ٠4 من العامية إىل الفصحى الشفرة تحويل

 ٠٣ من الفصحى إىل اإلصلليزية 

 ٢ من اإلصلليزية إىل الفصحى 

 
لناجي أبو  فيلم ذيب يف حويل الشفرة عواملوالتايل، خلصت الباحثة 

 عوامل ١يف جدول.  حويل الشفرةالذي يناسب دراسة لغوية اجتماعية، نوار 
 لناجي أبو نوار كما يلى: يف فيلم ذيب حويل الشفرة

 
 في فيلم ذيب عوامل تحويل الشفرة. 6الجدول 

 عدد الجمل ف-إ إ-ف ف-ع ع-ف عوامل تحويل الشفرة

 ٠٦ ٦ ٠ 4 ٠ ادلتحدثون

 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ احملاورون

 ٠4 ٦ 4 4 4 وجود متحدث ثالث
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 ٠ ٠ ٠ ٦ ٠ التغيري يف ادلواقف احلديث

 ٤ ٠ ٠ ٠ ٦ موضوع ادلناقشة
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 الرابعالفصل 
 االختتام
 

 الخالصة  -أ
 .بعد انتهاء حليل البيانات يف الفصل الثالث أردت الباحثة تستنتيجها

حويل ( أشكال ٠إن أسئلة البحث يف ىذا البحث تنقسم إىل قسمني اما؛ 
حويل الشفرة  عوامل( ٦لناجي أبو نوار؛  ٠يف فيلم ذيب: احلرب العادلية  الشفرة

لناجي أبو نوار. اسنادا عليهما قسمت الباحثة  ٠يف فيلم ذيب: احلرب العادلية 
 نتائج البحث إىل قسمني أيضا، اما:

يف فيلم ذيب: احلرب  حويل الشفرةأشكال ون أربعستة و  وجدت الباحثة -١
من وىي؛  حويل الشفرةبو نوار اليت تناسب بدراسة لناجي أ ٠العادلية 

الفصحى إىل من الفصحى إىل العامية، من العامية إىل الفصحى، 
وبالتفصيل على وىي؛ وجدت  .اإلصلليزية إىل الفصحى، ومن اإلصلليزية
، حويل مجلمخسة عشر حويل الشفرة من الفصحى إىل العامية الباحثة 

من ، حويل الشفرة مجل عشر أربعةمن العامية إىل الفصحى  الشفرة
اإلصلليزية إىل ، وحويل الشفرة من عشرة مجل اإلصلليزيةالفصحى إىل 

 .سبعة مجل الفصحى
يف فيلم ذيب: احلرب حويل الشفرة  عواملستة وأربعون وجدت الباحثة  -٠

من وىي؛  حويل الشفرةلناجي أبو نوار اليت تناسب بدراسة  ٠العادلية 
 ،ثالثة مجل زلاورون ،مخسة مجل متحدثونيعين  الفصحى إىل العامية

التغيري يف ادلواقف احلديث مجلة ، أربعة مجل وجود متحدث ثالث
من العامية إىل الفصحى يعين  ؛موضوع ادلناقشة مجلني، و واحدة

وجود متحدث ثالث أربعة  متحدثون أربعة مجل، زلاورون مجلة واحدة،
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، ثالثة مجل ، وموضوع ادلناقشةمجلني التغيري يف ادلواقف احلديث، مجل
مجلة  ، زلاورونمجلة واحدة يعين متحدثون من الفصحى إىل اإلصلليزية

 ، التغيري يف ادلواقف احلديثأربعة مجل وجود متحدث ثالث ،واحدة
، من اإلصلليزية إىل الفصحى ثالثة مجل ، وموضوع ادلناقشةمجلة واحدة
 وجود متحدث ثالث ،مجلة واحدة زلاورون ،مجلني ثونيعين متحد

مجلة  ، وموضوع ادلناقشةمجلة واحدة ، التغيري يف ادلواقف احلديثمجلني
 .واحدة

 
 تراحاتقاال  -ب

 انطالقا من اخلالصة السابقة تريد الباحثة أن تقدم االقًتاحات ىي كما يلى:
ويرجا على  حويل الشفرة عواملإن ىذا البحث يركز يف أشكال و  -١

حويل أو أشكال  لغوية اجتماعيةالباحثني القادمني أن يركز يف دراسة 
 .حويل الشفرة وعوامل الشفرة

ينبغي على الباحثني القادمني أن يركز يف علم لغوية اجتماعية يف جزء  -٠
 ( ووظائفها، تعدد اللغاتbilingualismثنائية اللغة )النظرية األخرى مثل 

(multilingualism)، التسجيلي (registerوغريىا )  ،يف الكتب، الرواية
القصة القصرية، أي وسائل االتصال أو الشبكة االجتماعية مثل 

وما إىل ذلك أى طبق الباحثني القادمني  انستجرام، يوتوب وغريىا،
ادلوضوع ادلختلف.
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 المراجعالمصادر و ة قائم

 المصادر

 دقائق. ٠٣٣. جوردان، . بيت الشواربذيب(. ٦٣٠٠نوار، ناجي أبو. )
 

 بيةالعر  المراجع

(. "ادلنهج الكيفي يف العلوم اإلجتماعية )الفهم ٦٣٠٤األسود، فطيمة وإديان مسسار. )
جامعة ، https://www.researchgate.net/publication/333201540والتأويل(" يف 

 .٠٦-٦. ص: ٦٣٠٤قاصدي مرباح ورقلة، فرباير 
(. طالبة يف جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية ٦٣٦٣إين، ديين كماال إين. )
نوان البحث "حويل الشفرة وختليطها يف مهارة الكالم مبعهد احلكومية ماالنج بع

العصري بيت احلكمة متفورجو مجبري )دراسة األدب اإلجتماعي(". حبث جامعي، 
قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا ملك إبراىيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
دار صادر. بريوت:  .لسان العرب .م(٠٤٤4) .بن ابن منظور مجال الدين زلمد، بكر

 .٦٤٠. ص٦ج. ٠ط
احلدود -بني علم اللغة االجتماعي وعلم االجتماع اللغوي (. "٦٣٦٣. )فطيمة، خالف

، ، اجلزائربسكرة زلمد خيضر اجلامعةتمكني االجتماعي، " يف اجمللة ال-وادلفاىيم
 .٦44-٦٦٤، ص: ٠. العدد، ٦. اجمللد، ٦٣٦٣ سبتمرب

، مالنج:  علم اللغة االجتماعيمدخل إىل (.٦٣٠٢. )زلمد عفيف الدين، دمياطي
 .مكتبة لسان عريب

https://www.researchgate.net/publication/333201540
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اللغة العربية الفصحى واللهجة (. "٦٣٠٤. )شاترينا بوتريي وسوليستيا تانتو، دوين
، زلمدية، جامعة اللغة العربية وآداهبا – جامعي" يف اجمللة العامية ادلصرية

 .٠٠٠-٠٠١ص: ، ٦، رقم. ٣حجم.  ،٦٣٠٤ سبتمرب، ورونتالوجب
 .تاج العروس من جواىر القاموس .م(٠٤١٤) .سيد زلمد ادلرتضى احلسيين، الزبيدي

 .٦٣ص .١ج. ٦ط .الكويت: دار الًتاث العريب
(. طالبة يف جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية ٦٣٠٤الزىرية، صافية. )

للمدرسني معهد الناشئني اإلسالمي يف  ماالنج بعنوان البحث "حويل الشفرة
(". رسالة ادلاجستري، قسم Hymesباميكاسان مادورا على ضوء نظرية ىاديز )

تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية 
 احلكومية ماالنج.

يف  "العربية الفصحى والعربية العامية"(. ٦٣٠٤) .أندريو، زيتسيف
https://www.academia.edu/19784 ،(،4)باريس  السوربون - جامعة باريس 

 .4-٠ص: ، ٦٣٠٤
 -الواقع الدعم يف مصر )دراسة اجتماعية (. "٦٣٦٣. )صلالء زلمود رؤوف، السيد

 يوليو، عني مشس، مصر اجلامعة، اجمللة العربية لعلم االجتماع" يف ميدانية(
 .444-٠٤٦، ص: ٦١. العدد، ٠. اجمللد، ٦٣٦٣

. قسم جيولوجيا EHG 202شرف، زلمد أمني. "مقرر مناىج )مسات( البحث العلمي". 
 .٠٦-٠كلية علوم األرض، ص:   –ادلياه 

يف  ": بني الفصحى والعامية ٦٦٣نافذة لغوية "(. ٦٣٦٠) .الطائي، زلمد بن سليمان
، صوت عمان يف العامل...يومية http://alwatan.com/details/151536الوطن 

 .٦٣٦٠مايو  ٠ سياسية جامعة،
منهجية البحث العلمي (. ٠٤٤٤عبيدات، زلمد وزلمد أبو نصار وعقلة مبيضني. )

 للنشر.. عمان: دار وائل القواعد وادلراحل والتطبيقات

https://www.academia.edu/19784
https://www.academia.edu/19784
http://alwatan.com/details/151536
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(. طالبة يف جامعة شريف ىداية اهلل االسالمية احلكومية جاكرتا ٦٣٠٠عتيقة، شفاء. )
بعنوان البحث "حويل الشفرة على احلوار الطالبات يف معهد أم القرى اإلسالمي". 
حبث جامعي، قسم اللغة العربية وأداهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة 

 مية احلكومية جاكرتا.شريف ىداية اهلل االسال
(. طالبة يف جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية ٦٣٠١العدوية، يايو ربيعة. )

ماالنج بعنوان البحث "حويل الشفرة وختليطها يف تطبيق مهارة الكالم لدى 
فرابالنكا". رسالة ادلاجستري، قسم تعليم اللغة  –تالميذ معهد ادلصدوقية كركسآن 

ة، كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية العربي
 ماالنج.

(. طالبة يف جامعة نور اجلديد اإلسالمية بيطان ٦٣٠٤-٦٣٠٣العدوية، يايو ربيعة. )
بروبولنجا بعنوان البحث "حويل الشفرة وختليطها يف تطبيق مهارة الكالم لدى 

بروبولنجا". خطة البحث العلمي، قسم تعليم  –تالميذ معهد ادلصدوقية كركسآن 
 اللغة العربية، جامعة نور اجلديد اإلسالمية بيطان بروبولنجا.

. ٠بريوت: دار الكتب العلمية. ط ادلعجم الغين.م. (٦٣٠٠)عبد الغين أبو. ، العزم
 .4٠١ص

. اجلمهورية اليمنية: مناىج البحث العلمي(. ٦٣٠٤احملمودي، زلمد سرحان علي. )
 الكتب. دار

وأشكالية التواصل اللغوي يف  –(. "عالقة اللغة باجملتمع ٦٣٠٢مزياين، صربينة. )
دراسات اسًتاتيجية،  –ادلدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية  –اجملتمع"، اجلامعة 

 .٠٠-٠ص:  ،https://democraticac.de/?p=47670، ٦٣٠٢يوليو 
(. "دراسة عن حويل الشفرة واختالطها يف تعليم مهارة الكالم" يف ٦٣٠٠مفلحة. )

اجلمل العربية ن والقلم، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، السنة. 
 .٠٤٣-٠٣٢، ٦٣٠٠، سبتمرب ٦، العدد.٤

https://democraticac.de/?p=47670
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، جامعة ادللك Vision 2030(. "ادلنهج الكيفي: السهل ادلمتنع". يف رؤية ٦٣٦٣منرية. )
 .4٠-٠ه، ص: ٠44٠فرباير  ٦٦سعود، ادلملكة العربية السعودية، 

(. "حويل الشفرة االزدواجي بني العربية الفصحى والعاميات السعودية: ٦٣٠٤ناصر. )
وظئفو االجتماعية يف وسائل التواصل االجتماعي: تويًت منوذجا" يف اجلمل العربية 

، ٦، العدد.٤أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، السنة. ن والقلم، جامعة سونن 
 .٠٤٣-٠٣٢، ٦٣٠٠سبتمرب 

(. طالبة يف جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية ٦٣٠١وجاي، جاكا إمام زليسا. )
( وحويل الشفرة Code Mixingاحلكومية ماالنج بعنوان البحث "ختليط الشفرة )

(Code Switching)  القراءة )دراسة وصفية حليلية جامعة إمام يف تدريس مهارة
بنجول اإلسالمية احلكومية ببادنج سومطرى الغربية(". رسالة ادلاجستري، قسم 
تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج.
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 سيرة ذاتيةال

م، ختًتجت من ادلدرسة ٠٤٤٤يناير  ٠فضيلة رمضان ولدت يف باسوروان يف تاريخ 
م، مث التحقت يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ٦٣٠٠اإلبتدائية سونان أمبيل سنة 

م، مث التحقت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ٦٣٠4احلكومية باسوروان سنة 
م، مث التحقت يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٦٣٠٢باسوروان سنة 

 م.٦٣٦٠ماالنج حىت وصل إىل درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا سنة 

 
 


