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 اإلهداء

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

" رب ارمحهما كما ي "احلاجة رفيقة" وأم، أيب "احلاج سوراديالوالدين احملبوبني .1
ربياين صغريا. وأقول هلما شكرا جزيال على كل األشياء القدمية واحلماسة وكذلك 

ين والدنيا واآلخرة وكذلك شكرا الرتبية حىت اآلن. وحفظهما هللا السالمة يف الد
وأختني يف العائلة ابرك هللا هلم وسهل هللا هلم يف كل األمور.  صغريجزيال ألخي 

جلميع األساتيذ واألستاذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا وابخلصوص و 
". ابرك هللا هلم وطول هللا عمرهم املاجستري ،الرمحن عبد دكتورال األستاذملشريف"

  سعادة ونعمة عظيمة يف الدنيا واآلخرة.وأعطاهم هللا

زمالئي وزمياليت يف قسم اللغة العربية وأدهبا قد أعطاين احلماسة واملعاونة يف  .2
من  انتهاء هذا البحث اجلامعي. يسر هللا مجيع أموركم وعسى أن جيعلكم هللا

 انجحني.
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 كلمة الشكر والتقدير

ره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغف
محدا   سيئآت أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضل له فال هادي له. واحلمد هلل

كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا يرضى، ونشكره سبحان وتعاىل قد علمنا ما مل نعلم 
لقرآن. وأشهد أن آل اله وأخرجنا من الظلمات إىل النور وهداان اإلسالم وعّلمنا احلكمة وا

اال هللا وأشهد أن حممد رسول هللا، والصالة والسالم على رسول هللا حمد صلى هللا عليه 
 والسالم وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد.

 ىف احملادثةختليط الشفرة  "لقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع 
)دراسة علم اللغة  دارالتوحيد مباالنج جاوى الشرقية الطالب معهد ييومية لدال العربية

الستيفاء شروط االختبار النهائي ونيل احلصول على درجة بكالوريوس (" اإلجتماعية
أوسرجاان لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان مالك إبراهيم 

نج. فالباحث يقدم كلمة الشكر ملن أييت بدعمة وحتفيز منذ اإلسالمية احلكومية مباال
 بداية كتابة هذ البحث اجلامعي حىت هنايتها مث خبري ختم، فألقي الشكر خصوًصا إىل:

فضيلة الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 ة عميدة كلية العلوم اإلنسانية.فضيلة الدكتورة شافي .2
 فضيلة الدكتور حليمي رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. .3
كمشريف يف كتابة هذا البحث، حفظها هللا الدكتور عبد الرمحن   فضيلة األستاذ .4

 تعاىل.
 مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا .5
 لعربية و أدهباالزمالء احملبوبة يف قسم اللغة ا .6
احلماسة يف إمتام هذا البحث مجيع أصحايب يف كل مكان الذين قد أعطواين  .7

 عي اجلام
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عموران  عسى هللا أن يشملنا بتوفيقه ويطولأحسن اجلزاء. و  وأخريًا جزاهم هللا
لباحث مفيدا لوابرك فيه ويدخلنا يف اجلنة الفردوس. وعسى أن يكون هذا البحث 

 رب العاملني. وللجميع. آمني اي

 
 م2020  أكتوبر 2 ماالنج،
 الباحث

 
 رمحي هدايةحممد 
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 الشفرة, حمادثة الطالب, معهد. ختليط:  الرئيسيةالكلمات 
 

لط الشفرة يكون بشكل العام هو فرع أو جزًا صغري من الدراسة علم اللغة يخت
ي كاإحد الظاهرة اللغوية بصفة العام الذي وقع يف احملادثة لط الشفرة هيختاالجتماعي. 

اليومية الطالب يف املعهد دار التوحيد سوانن أمبيل ماالنج, ألن الطالب يف املعهد 
دارالتوحيد ماالنج لبود أو متهم ليس اتقن بواحد اللغة عند احملادثة, بل لبود أتقن ابللغة 

ادثة مع الطالب أخرى. علي ذالك األسباب يفتا  أخرى هو اللغة العربية أو إجنليزية حمل
 ط الشفرة اليت وقع عند احملادثة اليومية الطالب.يلختالفرصة للباحث لدراسة العوامل 

الباحث هنا يباحث عن ختليط الشفرة عند احملادثة اليومية الطالب يف املعهد دارالتوحيد 
( ما أشكال ختليط الشفرة 1) سوانن أمبيل ماالنج جاوي الشرقية بظهر ثالثة مسائل,

( ما العوامل اليت يسبب 2اليت يستخدم عند احملادثة اليومية الطالب معهد دارالتوحيد, )
الوقوع ختليط الشفرة عند احملادثة اليومية الطالب. أما اهلدف من هذا البحث هو ملعرفة 

 مسئلتني الذي يظاهر الباحث.

ة اليت إستخدم منهج البحث الوصفي هذا البحث تضمن من جنسية البحث امليداني
الكيفى, و أخذ الباحث املوضوع من بعض الطالب يف املعهد دارالتوحيد ماالنج. 
الباحث هنا يستخدم الطريقة اجلمع البياانت مبنهج املالحظة, السمع, الكتابة, املقابلة 

 والطريقة التوثيق.
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اصر اللغوية العربية, أما اإلستنتاج أو حاصل من هذا البحث يهدف عن وجود العن
يد سوانن حو إجنليزية, اجلاوية و األندونيسية عند احملادثة اليومية الطالب يف املعهد دارالت

الكلمة, تكرر ط الشفرة اليت يستخدم هو من انحية يلخت ( أشكال1أمبيل ماالنج. )
إدخل  ط الشفرة هييلختسبب الوقوع أما العوامل اليت ت (2)الكلمة, العبارة و الكلوسا.

مسية ايل غري اللغة الدئرة احمللية أو إندونيسية بال وجود العناصر العمد, إنتقال احلال من ر 
ط يلختط الشفرة الداخلي و الثاين يلختلط الشفرة قسمان مها األول يخت أمارمسية مث األخري 

الشفرة اخلارجي, و من هناك ذلك احلال معلوم مقدرة اللغة اخلاطب أو قليل أتقن 
 فردات الطالب.امل
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ABSTRACT 

Hidayat, Muhammad Rahmi. Skripsi. 2020. mixed codes in the daily conversation of 

the students Darut-tauhid Islamic boarding school Malang. Arabic 

Language and Literature Department. Faculty Of Humanities. Maulana Malik 

Ibrahim Malang Islamic State University. 

Advisor  : Dr. abdurrahman 

Keywords : code mixing, students conversation, Islamic boarding school. 

Mix code which in general is a branch or small part of socio-linguistic 

studies. Code mixing as one of the general linguistic phenomena that occurs in the 

daily conversations of students at the Darut-tauhid Islamic boarding school in 

Sunan Ampel Malang, because a student at Darut-tauhid Malang is required not 

only to be able to master one language in communicating, but also to master 

another language. to communicate with other people. Therefore, it opens up 

opportunities for researchers to study the factors or symptoms of code mixing that 

occur in the daily conversations of students. 

The researcher examines the mixing of codes in the daily conversations of 

students at the Darut-tauhid Islamic Boarding School, Sunan Ampel Malang, East 

Java by presenting three problems, (1) What are the kinds of Mix codes used in 

the daily conversations of Darut-tauhid students, (2) what are the factors -factors 

that cause code mixing in the daily conversations of students. The purpose of this 

study was to determine the two problems posed by researchers. 

This research is a type of field research that uses a qualitative descriptive 

method. Objects taken from some students of the Darut-tauhid Islamic boarding 

school in Malang. Researchers used data collection methods with observation 

methods, note taking, interview and documentation methods. 

The results of this study indicate that there are elements of Arabic, 

English, Javanese and Indonesian in the daily conversations of students of the 

Darut-tauhid Islamic boarding school in Sunan Ampel Malang. (1) Various kinds 

of code mix are used, namely in the form of words, repetition words, sentences 

phrases and clauses. (2) The factors that cause code mixing are entering the 

regional language or Indonesian language without any deliberate element, 

changing the situation from formal to informal, then the form of code mixing is 

two the first mixing internal codes second mixing external code, and from there it 

can be seen the speaker's language ability or the students' lack of vocabulary 

mastery. 
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ABSTRAK 

Hidayat, Muhammad Rahmi. Skripsi. 2020. Campur kode dalam percakapan  

keseharian bahasa arab santri pondok pesantren Darut-tauhid malang. 

Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembibing  : Dr. Abdurrahman 

Kata kunci  : campur kode, percakapan santri, pondok pesantren 

Campur kode yang secara umum merupakan cabang atau bagian kecil dari 

kajian Sosio linguistik. campur kode sebagai salah satu fenomena kebahasaan 

bersifat umum yang terjadi pada percakapan keseharian santri-santri di pondek 

pesantren Darut-tauhid Sunan ampel Malang, karena seorang santri di pondok 

Darut-tauhid Malang dituntut tidak hanya mampu menguasai satu bahasa dalam 

berkomunikasi, melainkan penguasaan bahasa lain untuk berkomunikasi dengan 

orang lain. Oleh sebab itu membuka peluang bagi peneliti untuk mempelajari 

faktor atau gejala campur kode yang terjadi pada percakapan keseharia santri. 

Peneliti mengkaji tentang Campur kode dalam percakapan keseharian 

santri di Pondok Pesantren Darut-tauhid Sunan Ampel Malang Jawa timur dengan 

menghadirkan tiga masalah, (1) Apa macam-macam Campur kode yang 

digunakan dalam percakapan keseharian santri Darut-tauhid, (2) apa saja faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode pada percakapan keseharian 

santri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dua masalah 

yang diajukan oleh peneliti. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitan lapangan yang menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Objek yang diambil dari beberapa santri pondok 

pesantren Darut-tauhid Malang. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

dengan metode observasi , simak catat, interview dan metode dokumentasi. 

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa  adanya unsur bahasa 

Arab, Inggris, jawa dan bahasa Indonesia dalam percakapan keseharian santri 

pondok pesantren Darut-tauhid Sunan Ampel Malang. (1)Adapun macam-macam 

campur kode yang digunakan yaitu dalam bentuk kata, pengulangan kata, 

kalimat frase dan klausa. (2)Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya campur 

kode adalah memasukan bahasa daerah atau bahasa Indonesia tanpa ada unsur 

kesengajaan, perpindahan keadaan dari formal ke informal, kemudian campur 

kode diabgi menjadi dua yang pertama campur kode internal yang kedua campur 

kode eksternal, dan dari sana keadaan tersebut dapat diketahui kemampuan bahasa 

penutur atau kurangnya penguasaan kosa kata santri. 
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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث  .أ

لغة هي نظام ، أي املقصود أن اللغة تتكون من عدد من املكوانت اليت مت ال
تشكيلها بطريقة دائمة وميكن تعليمها. نظام اللغة يف شكل رموز صوتية ، كل رمز 
لغة يرمز إىل شيء يسمى املعىن أو املفهوم. ألن كل رمز صويت له أو يعرب عن 

 عىن.مفهوم أو معىن ، ميكن استنتاج أن كل لغة هلا م

يستخدم البشر اللغة للتواصل. من واجب اللغة نفسها أن تفي بواحد من 
االحتياجات االجتماعية للبشر ، ابإلضافة إىل ربط إنسان آبخر يف أحداث 
اجتماعية معينة. يُعرتف اآلن ابلدور املهم للغة يف حياة اإلنسان على أنه احلياة 

. اللغة هي نظام رمز تعسفي للصوت األساسية يف احلياة االجتماعية البشرية نفسها
(mana suka) يستخدمه أعضاء اجملتمع للعمل مًعا ، والتفاعل ، وللتعرف أيًضا ،

 (.2007 على أنفسهم )معجم الشامل,

االنسان هم كائنات اجتماعية حيتاجون إىل اللغة بطرق شفوية  ه أنيف األساس
والتأثري على اآلخرين ، إحدى  ومكتوبة للتعبري عن آرائهم ، والتوافق مع اآلخرين ،
 (84, ص:2004. اوظائف اللغة هي وسيلة للتواصل أو أداة للتفاعل )خري 

إن استخدام اللغة اإلندونيسية كلغة اليومية يف أعمال االتصال حيتاج ابلفعل إىل 
احلفاظ عليه. ولكن هناك بعض األشياء اليت جيب أن نتذكرها أنه بناًء على اجلوانب 

"اجملتمع اإلندونيسي جمتمع ثنائي اللغة )ثنائي اللغة( يتقن أكثر من لغة ، اللغوية ، 
 وهي اللغات اإلقليمية واللغات اإلندونيسية واللغات األجنبية".
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ليط االشفرة هو حالة اللغة عندما ميزج الناس لغتني أو أكثر عن طريق إدراج خت
حد يف لغة أخرى ، مل عناصر اللغة يف بعضها البعض عن طريق إدراج عنصر لغة وا

 تعد عناصر اإلدراج هلا وظيفتها اخلاصة.

هناك عدة تعريفات لشفرة ، عند كردا لكساان الشفرة هو رمز أو نظام عبارات 
يستخدم لوصف معاين معينة. اللغة البشرية هي نوع الشفرة من نظام اللغة يف 

لشفرة هو (. ا113.ص:2001اجملتمع. بعض االختالفات يف اللغة )حارمورتى، 
مصطلح حمايد ميكن أن يشري إىل اللغة أو اللهجة أو اللغة االجتماعية أو جمموعة 

 (.201.ص:2013متنوعة من اللغات )سومارسونو،

( هو تدخل ، أو code mixingوفًقا للقاموس اللغوي ، فإن ختليط الشفرة )
مبا يف ذلك لغة أخرى لتوسيع منط اللغة أو تنوع اللغة ،  إىلاستخدام وحد اللغة 

 استخدام الكلمات ، الكلوسا ، والتعبري ، والتحيات ، وما إىل ذلك )حارمورتى
 (35.ص:2001،

يفسر أهل اللغوى أن خلط الشفرة حيتوي على تعريفات, يواضح أهل اللغة ، 
ختيلط الشفرة هي إستخدام لغتني أو أكثر أو جمموعة متنوعة من اللغات بطريقة 

ن نعرفهم بشكل وثيق. يشر  خرباء آخرون أن ختليط مرحية بني األشخاص الذي
 speech) الشفرة يشري إىل حدث ميزج فيه املتحدث لغتني أو أكثر أو أكثر يف فعل

act atau discourse)  بدون شيء يف حالة اللغة يتطلب خلط تلك اللغة
 (87.ص:2007)ساروجى، 

أكثر من خالل ربط  ختليط الشفرة هو حالة اللغة عندما خيتلط الناس لغتني أو
عناصر لغة يف لغة أخرى ، مل تعد عناصر التسلل هلا وظائفها اخلاصة. بعض األشياء 
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يف شكل   اليت هي ختليط الشفرة هلا أشكال خمتلفة مبا يف ذلك ختليط الشفرة
، وجمموعات من الكلمات ، والعبارات ، والتعابري ، كلمات، وإعادة صياغة

 الكلوسا.

( insertasion)الثة األشكال, األوىل من خلط الشفرة. اقرت  مويسكني الث

التناوب والثالث ؛ )معجم تكاملي( معجزة ( alternation)اإلدراج ، والثاين ؛ 
متطابقة. ثالثة أشياء ختليط الشفرة هلا عملية خمتلفة تشمل: األول إدخال لغة 

هياكل عدة لغات, )معجمية أو كل مكوانهتا( يف بنية لغة أخرى, الثاين التناوب بني 
الثالث املعجم املتطابق للمفردات املختلفة يف نفس اهليكل 

 (3.ص:2000)مويسكني،

ختليط الشفرة مل يكن مطلواًب من خالل حالة وسياق احملادثة بل مت حتديده من 
قبل املوضوع يف ذلك الوقت. حيدث ختليط الشفرة بسبب عادات مستخدمي اللغة 

 املواقف غري الرمسية. عالوة على ذلك ، يقال أن وعاداهتم وحيدث بشكل عام يف
خلط الشفرة حيدث حتت مستوى البنود ويتم دمج عناصر اإلدراج مع اللغة املدرجة. 
وأضافت جندرا أن "الشخص الذي خيلط الشفرة لديه خلفية معينة ، وهي وجود 

ية أخرى يف االتصال اللغوي والتبعية اللغوية )التبعية اللغوية( ، وهناك عناصر لغو 
 اللغة ، ولكن عناصر اللغة األخرى هلا وظائف وأدوار خمتلفة.

معهد دارالتوحيد اإلسالمية الداخلية هي واحدة اليت تستخدم اللغة العربية 
اليومية، وجيب على الطالب التحدث ابللغة العربية يف أنشطتهم اليومية سواء يف 

ة دارالتوحيد اإلسالمية الداخلية الفصل الدراسي أو خارج الفصل الدراسي. يف مدرس
يف ماالنغ، جاء الطالب إىل مناطق خمتلفة يف إندونيسيا ، جاؤوا من ثقافات ولغات 
خمتلفة. ابلنسبة للطالب اجلدد يف مدرسة دارالتوحيد اإلسالمية الداخلية ، ال يتعني 
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نحهم على ماالنج استخدام اللغة العربية مباشرة يف حياهتم اليومية ، حيث يتم م
ثالثة أشهر حلفظ املفردات. وابلنسبة للطالب الذين عاشوا لفرتة طويلة يف املعهد ، 
جيب عليهم استخدام اللغة العربية كوسيلة لالمتثال ألنظمة مدرسة دارالتوحيد 

 اإلسالمية الداخلية الفقرية.

ية  الطالب يف معهد دارالتوحيد اإلسالمية الداخلية يف ماالنغ يستخدم اللغة العرب
كواجب عليهم ، ولكن ليس كلعريب عندما التحدث ابللغة العربية ، عندما 
يستخدمون اللغة العربية أحيااًن خيلطون اللغة العربية ويدخلون اإلندونيسية فيها دون 

تتناول هذه  أن يعرفوا ذلك بسبب استخدامها املعتاد اللغة األوىل هي اإلندونيسية.
ادثة العربية لطلبة مهعد دارالتوحيد ماالنج. يتكلم الدراسة ظاهرة خلط الكود يف احمل

هذا الظاهرة أبن العادة الطالب يتكلم العربية، غري ممكن الصفهم عن أتثري اللغة 
احمللية وال يتم موازن يف إتقان لغتني ، حبيث حتدث االحنرافت يف كثري من األحيان 

 وختتلط ظواهر اللغة مع الرموز.

 أسئلة البحث    .ب

بني الباحث عن اخللفية البحث السابقة, فأسئلة الباحث من هذه الدراسة  قد
 هي:

أشكال ختليط الشفرة ىف احملادثة العربية اليومية لدي الطالب معهد دارالتوحيد  ما .1
 مباالنج جاوى الشرقية ؟

ما العوامل اليت تسبب الوقوع ختليط الشفرة ىف احملادثة العربية اليومية لدي  .2
 معهد دارالتوحيد مباالنج جاوى الشرقية ؟ الطالب
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 أهداف البحثج. 

 األهداف من هذا البحث هو الوصول إيل معرفة من:

حمادثة اليومية لدي الطالب معهد يف  شفرةط اليلختأشكال  ملعرفة .1
 ماالنج.التوحيد اإلسالمية دار 

ومية لدي ة اليالشفرة يف احملادث ملعرفة ما هي العوامل اليت تسبب ختليط .2
 ماالنج.التوحيد اإلسالمية الطالب معهد دار 

 فوائد البحث د. 

هذا البحث ختليط الشفرة لدي الطالب معهد دارالتوحيد اإلسالمية الداخلية 
 تتكون من فائداتن ، مها الفوائد النظرية و فائدة التطبيقية، كما هو التايل:  ,ماالنج

 أ.فائدة النظرية:

ختليط الشفرة املوجودة اثقبة يف اللغوايت العربية من حماولة إلضافة نظرة  .1
 توحيد ماالنجاللدي الطالب معهد اإلسالمية اإلسالمية دار 

ختليط الشفرة لدي الطالب معهد كمحاولة لتعميق املعرفة حول  .2
 .ماالنع التوحيد اإلسالمية الداخليةدار 

 فائدة التطبيقية :ب.

الت البحث للباحثني يف ميكن استخدامها كمصادر و مرجعي جمل .1
 املستقبل.
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ميكن استخدامها كمراجع ألخذ الدراسات السابقة وتكوين البحث  .2
 العلمي.

 

 حتديد البحثه. 

من تركيز عملية البحث  هنا رة واسعة جًدا ، لذا حيد الباحثط الشفيلختإن ظاهرة 
 التايل: االمورعلى  البحث هذه ، وحدد هذا

يف احملادثة الطالب الصف واحد الثانوي و اثين اثنوي نوع اللغة املستخدمة  .1
 الدينية يف األنشطة اليومية مبعهد دارالتوحيد.

ختليط الشفرة املستخدمة يف احملادثة الطالب الصف واحد الثانوي و اثين اثنوي  .2
الدينية من انحية الكلمة, تكرر الكلمة, العبارة و الكلوسا يف األنشطة اليومية 

 لتوحيد.مبعهد دارا

 الدراسة السابقةو. 

وجد الباحث الدراسات السابقة املتعلقة هبذا الباحث حيث مما يبحث عن 
 ختليط الشفرة, وهي :

, بتحت املوضوع "ختليط الشفرة وحتويلها ىف األغنية 2016طوسان حامدى,  .1
امعة العربية. البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدبيها كلية العلوم اإلنسانية, جب

موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. يساعد هذا البحث جامعي على 
و لغة ”keep me true“. ما نوع ختليط الشفرة وحتويلها ىف أغنية  1السؤلني وهي: 

ختليط الشفرة وحتويلها .ما أتثر الوقوع 2العامل حلمود اخلضر و ابرك هللا ملاهر زين 
و لغة العامل حلمود اخلضر و ابرك هللا ملاهر زين, و نتائج ”keep me true“ىف أغنية  
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ىف هذا البحث هو إستخدم الباحث املنهج الكيفى الوصفي, البحث الكيفى 
إستخدم الباحث ىف التصوير بياانت الىت يتعلق مع البحث مع حتليله البيانت 

بياانت اإلستماع ويساعده يوجد املالحظة, أن الطرق اإلستماعي يستخدم على ال
البحث بسماع اللغوية الت تستخدم املغىن, واحلاصل  ىف األغنية العربية "ابرك هللا" 

خلمود اخلضري يدل على  keep me trueو  ملاهر زين و "لغة العامل" خلمود اخلضري
حتقيق أهدف أللغة يعىن ليصل املعلومات, ليصل الرسالة وعلى حالة اإلجتماعية 

 بني الناس.
. بتحت موضوع "ختليط الشفرة و حتويلها ىف احملادثة الطالبات 2016. مفتوحة .2

مبعهد دارالسالم كونتور للبنات اخلامس" )دراسة علم اللغة اإلجتماعي(. البحث 
اجلامعي, قسم اللغة العربية وأدبيها كلية العلوم اإلنسانية, جبامعة موالان مالك إبراهيم 

. ما 1ذا البحث جامعي على السؤلني وهي: اإلسالمية احلكومية ماالنج. يساعد ه
أنواع ختليط الشفرة و حتويلها ىف احملادثة الطالبات مبعهد دارالسالم كونتور للبنات 

. ما العوامل الىت تسبب إىل وقوع ختليط الكود و حتويلها ىف احملادثة 2اخلامس 
اجلامعي هو  الطالباتس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات اخلامس. ونتائج هذا البحث

يف  ابتازية واإلندونيسية يف حماداثت الطوجود عناصر اللغة العربية واإلجنلي يدل على
( الكلمة 1عهد دار السالم, نوع ختليط الشفرة الوقعة ىف احملادثة هو من انحية امل
الكلوسا. ونوع حتويل الشفرة الواقعة هو ( 5( 4( العبارة 3( تكرار الكلمات 2

دخلي و حتويل الشفرة اخلارجى. أما العوامل الىت تسبب إىل وقوع حتويل الشفرة ال
ختليط الشفرة هى وجود اللغة أخر اي اللغة الدائرة ىف احملادثة بني املتكلم و 
املخاطب, انتقال احلال من األحوال ألرمسية إىل احوال غري الرمسية, وهبذا تعرف 

ردة املطلوبة ىف الكالم.  أما قدرة لغة املتكلم, نقصان اإلستيالء الطالبات املف
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العوامل الىت تسبب إىل وقوع ختليط الشفرة من الناحية متكلم املتعلقة خبلفية لغة 
املتكلمة, من انحية املخاطب وهتدف هذا سبب ملوازنة لغة املخاطبة. تغري احلال 
خبضور ألشخص الثالث, وتغري املوضوع الكالم. و االسباب من انحية عرض اللغة 

كالم هو لتأثري, للحاجة او لإلستمرارية, وانفعال معني. توسيع املسافة ىف ال
اإلجتماعية, ولتوكيد وهو قد يتوىل متكلم من ل اىل ل اجملرد توكيد اجلملة, أى يقول 

 معىن الواحد بلغتني بدال من ان يكرر اجلملة ذاهتا ابللغة ذاهتا.
رة ىف احملادثة العربية عند الطلبة . حتت املوضوع " ختليط الشف2018نور فوزية فتوى, .3

ىف املعهد مدينة احلديثة بالمفونج الشرقية )دراسة علم اللغة اإلجتماعية(. البحث 
العلم, قسم اللغة العربية وادبيها جبامعة سوانن كاليجاغا اإلسالمية احلكومية 

ثة تتناول هذه الدراسة ظاهرة خلط الكود يف حمادجوجاكارات, و نتائج هذا البحث 
اللغة العربية لطالب بوندوك املدينة احلديثة. حتدث هذه الظاهرة ألن غالبية الطالب 
يف تالوة العربية ، ال ميكن فصلهم عن أتثري اللغات احمللية وال يتم موازنتهم يف إتقان 
لغتني ، حبيث حتدث االحنرافات غالًبا وختتلط ظواهر اللغة مع الرموز. مقرتاًن 

ة ابلكود اليت مت احلصول عليها ، استخدم الباحثون نظرية خلط ابلبياانت املختلط
الكود اليت اقرتحها حتليل البياانت. أما ابلنسبة لألشكال الثالثة خللط الشفرة 
املقرتحة ، مبا يف ذلك اإلدراج والتناوب واملعايرة املتطابقة. الطريقة املستخدمة يف 

طريقة املختصة )املقابلة(. األول ؛ هذا البحث هي طريقة االستماع )املالحظة( وال
طريقة االستماع ، يف هذه الطريقة لديها تقنية أساسية هي تقنية التنصت ، كتقنية 
أساسية ، مث واجه تقنية متقدمة هي تقنية جمانية ومشرتكة يف الكفاءة ، وتشارك 
،  تقنية االستماع ، والسجالت ، والسجالت. اثنياً: الطريقة املختصة )املقابلة(

الطريقة املتقنة تطبق بتقنيات الصيد ، وتستخدم هذه التقنية كأسلوب أساسي 
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وتقنية التسجيل كأسلوب متقدم. هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على أشكال 
الكود املختلط املتضمن يف حماداثت اللغة العربية لطالب بوندوك املدينة املنورة 

 وعناصر اللغات احمللية اليت تدخل العربية.
,. خلط الشفرة و حتويلها يف احلصول على اللغات األطفال. 2016إيوان إيروان,  .4

يهدف هذا البحث يكشف شكل و هيكال عوامل تبديل الشفرة و خلط الشفرة 
يف إكتساف اللغة. مصدر البياانت هذه الدراسة هي الطفل يبلغ من العمر ثالث 

بياانت من خالل املراقبة و القرأة مبعيانة السنوات يف العائلة ثنائية اللغة. يتم اجلمع ال
وبشكل متكرر. تقنية حتليل البياانت املستخدمة هي نوعية الوصفي مع اإلشارة إيل 
منحة اللغوية اإلجتماعية و كتساب اللغة. بناء على الدراسة, مت التوصل إيل 

للفظي إستنتاجني. اواًل, يشمل الشكل حتويل الشفرة و ختليطها يف اكتساب اللغة ا
والعددي واجلسيم. اثنياً, يتضمن اهليكال حتويل الشفرة وختليطها يف اكتساب اللغة 
بنية مجلة السؤل ومجلة البيان. اثلثاً, تضمن العوامل اليت تسبب يف حتويل الشفرة 

 وختليطها البيئة و املوضوع الغالف اجلوي املفردات.

منهج البحثز.   

لية املنهجية أو املنظمة اليت اختذها منهج البحث هو شيئ حمتاج يتعلق بعم
الباحث للعثور على اإلجاابت  الصحيحة على األسئلة حول كائن البحث. وكذالك 
هو طريقة البحث اليت سيكون مرجعا للباحث للوصول إىل اهلدف املطلوب )حمسون، 

2005 :70-71.) 
 نوع البحث. 1

ألنشطة قال إريكسون، إن البحث الكيفي هو البحث ليجد و يصف ا
(. 7، ص. 2018ابلرواية و أتثري من حترك إىل حياهتم )أجنغيطو و ستيؤوان، 
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هذا البحث هو حبث نوعي، حبث نوعي يتم تقدمي البياانت يف شكل نصي 
 (.2, ص. 1996ونتائج البياانت املقدمة بشكل وصفي )حماجري, 

، مت تضمني هذا البحث يف فئة البحث الوصفي. إنطالقا من طبيعته
حث الوصفي هو البحث الذي يتم من خالل فحص شيء ما يهدف إىل الب

(. من خالل مجع البياانت ومعاجلة 54 .، ص 2003وصف دقيق )نذير ، 
 البياانت وحتليل البياانت وتقدمي البياانت مبوضوعية.

 املكان والوقت. 2

إىل  11 اتريخ يبدأ وقت تنفيذ هذا البحث يف منتصف شهر أغسطس من
الطالب الصف األول الثانوي و الثاين  ل أخذ البياانت من، من خال 31

 الثانوي الدينية مبعهد دارالتوحيد ماالنج جاوي الشرقية.

 مصادر البياانت. 3

مصادر البياانت املشار إليها يف هذه الدراسة هي املوضوعات اليت مت احلصول 
باحثون (. استخدم ال129, ص. 2010عليها إلكمال هذه الدراسة )سوحرسيمي, 

 يف هذه الدراسة مصدرين، مها:
 بياانت األساسيةال .أ

من املصدر األول الذي مت  وهي البياانت اليت مجعها الباحث البياانت األ ساسية
(. يف هذه الدراسة كان مصدر البياانت 93, ص. 1987سومادي, احلصول عليه )
الطالب معهد دارالتوحيد ختليط الشفرة ىف احملادثة العربية اليومية لدي  املستخدم هو

 مباالنج جاوى الشرقية
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 البياانت الثانوية .ب
مصدر البياانت الثناوي املصدر الذى أخذ منه البينات اإلضايف املتعلقة ابلكائن 

هذا املصدر يتكون من (.  140: 2009الباحث أو نظريته )سوجروو و بسراوي، 
 .نوان البحثالفيديوا املوافقة بع الكامريا ألخذ البياانت مث

 
 طريقة مجع البياانت. 4

أهّم اخلطوة يف عمل البحث، ألن اهلدف األول من طريقة مجع البياانت هي 
األساليب  (.224، ص. 2013عمل البحث هو حيصل البياانت )سوجياان، 

  املستخدمة هي املالحظة واملقابلة والتوثيق.
 طريقة املالحظة .أ

(. 226، ص  2009جيونو ، املالحظة هي أساس كل املعرفة )سو 
، تلك البياانت هي حقائق أن يعملوا فقط على أساس البياانتميكن للعلماء 

عن عامل الواقع الذي ميكن احلصول عليه من خالل املالحظة. لذلك ميكن 
استنتاج أن املالحظة هي تقنية أو طريقة تستخدم جلمع البياانت األولية الالزمة 

ات مباشرة على كائن البحث. تساعد املالحظة للبحث عن طريق إجراء مالحظ
أيًضا الباحثني على أن يكونوا أكثر مثالية يف رؤية الظواهر وتسمح للباحثني أن 
يشعروا بوجهة نظر أخرى يف رؤية هذه الظواهر. ُتستخدم هذه املالحظة 

اللغوية يف التعليم اليومي للمالحظة بشكل مباشر وغري مباشر على الظواهر 
 عهد دارالتوحيد ماالنق اإلسالمية.لطالب م
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 ب. طريقة السمع والكتابة
استخدم الباحث طريقة السمع والكتابة, يف طريقة السمع يستخدم 
الباحث عملية الفصد الذي يكون الطريقة اليت أجريت يف البداية للحصول على 
بار البياانت املطلوبة. ألن يتم ذلك يف بداية الدراسة, وهذا النشاط ميكن اعت

طريقة األساسية. ىف الرجوع إيل هذه الطريقة, ركز الباحث على لغة املتكلم. 
حاول الباحث احلصول إيل البياانت عن الطريقة الفصد استحدام لغة شخص أو 

 (90, ص. 2006أشخاص كمخربين )حمسون, 
يف طريقة الكتابة البياانت املنتاج من السماعة إما مباشرة أو بعد أن 

الحق يف الكتابة, هو كتابة الظاهرة اللغوية من ختليط الشفرة سجلت يف وقت 
 يف احملادثة املخرب وفق النظرية املستخدمة مث تصنيف البياانت وجتميعها.

 املقابلةج. طريقة 

مت إجراء  (.186، ص. 2004, مولويغتلك املقابلة هي حمادثة لغرض معني )
الذي طر  السؤال واملقابل الذي أعطى ، ومها القائم ابملقابلة احملادثة من قبل طرفني
، ومها املقابالت املنظمة )تتم من ل. يتم إجراء املقابالت يف شكلنياإلجابة على السؤا

خالل األسئلة اليت مت إعدادها وفًقا للمسائل اليت سيتم فحصها(. يف حني أن 
د األسئلة املقابالت غري املنظمة هي مقابالت جُترى عندما تتطور اإلجاابت إىل ما بع

 (.72, ص. 2006انسوتيون, املنظمة ولكنها ال تنفصل عن مشاكل البحث )

 الواثئقيةطريقة  .د

، فإن تقنية التوثيق "تبحث عن بياانت حول األشياء أو املتغريات قال أريكونتا
يف شكل مالحظات ونسخ وكتب وصحف وجمالت ونقوش ودقائق اجتماعات 
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(. ميكن أن يكون التوثيق 132, ص. 2006 أريكونتا,وأجندات وما إىل ذلك" )
، مع التوثيق الذي ميكن أن أو صور فوتوغرافية تتعلق ابلبحث أيًضا على شكل صور

يساعد الباحثني على تعديل مدى مالءمة البياانت مع الواقع. ميكن أن تتخذ 
يطة إىل ، بدًءا من النماذج املكتوبة البسستندات جمموعة متنوعة من األشكالامل
 ، وميكن أن تكون يف شكل أشياء أخرى كآاثر من املاضي.شكال األكثر اكتمااًل األ

 طريقة تصديق البياانت. 5
التثليث هو تقنية للتحقق من صحة البياانت تستخدم شيًئا آخر. خارج 

,ص. 2007مولويغ, البياانت للتحقق من األغراض أو كمقارنة لتلك البياانت )
تخداًما هي التحقق من خالل مصادر أخرى. هناك (. أكثر تقنيات التثليث اس330

أربعة أنواع من التثليث كتقنية فحص تستخدم استخدام املصادر واألساليب واحملققني 
(. يتم التثليث من خالل املقابالت 330,ص. 2007مولويغ, والنظرايت )
يف  ، واملالحظات غري املباشرة هتدفملباشرة واملالحظات غري املباشرةواملالحظات ا

شكل مالحظات لعدد من السلوكيات واألحداث اليت يتم أخذها بعد ذلك من 
املالحظات خيط أمحر يربط بني االثنني. ستكون تقنيات مجع البياانت املستخدمة 
مكملة يف احلصول على البياانت األولية والثانوية. تستخدم املالحظة واملقابالت 

ثة العربية اليومية لدي الطالب معهد ختليط الشفرة ىف احملاداللتقاط البياانت 
، يف حني يتم استخدام دراسات التوثيق اللتقاط دارالتوحيد مباالنج جاوى الشرقية

معهد  طالبالبياانت الثانوية اليت ميكن رفعها من واثئق خمتلفة حول ظاهرة 
 اإلسالمية.دارالتوحيد ماالنج 
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خالل استخدام املصادر  ، أي منأنواع من التثليث للبياانت نفسهاهناك عدة 
، وهناك عدة أنواع ، )330,ص. 2004مولويغ,( واألساليب واحملققني والنظرايت

 وهي:
تثليث املصادر )البياانت( يقارن هذا التثليث ويتحقق من درجة الثقة يف املعلومات  أ.

 اليت يتم احلصول عليها من خالل مصادر خمتلفة ابلطرق النوعية.
   قة التثليث مصداقية البياانت عن طريق التحقق من البياانت إىل التثليث ختترب طريب. 

 املصدر نفسه بتقنيات خمتلفة.
ثليث التحقيق يتم التثليث ابستخدام الباحثني أو املراقبني اآلخرين لغرض ج. الت

التحقق من درجة الثقة يف البياانت. على سبيل املثال مقارنة نتائج عمل التحليل مع 
 خرى.التحليالت األ

 يقوم التثليث على افرتاض أن بعض احلقائق ال ميكن فحص درجةالنظري التثليث د. 
يف هذه احلالة تسمى التفسري  دة أو أكثر ولكن ميكن القيام هبا,الثقة بنظرية واح

 التفسريي.

تقنية  لتقنيات التثليث املذكورة أعاله، يستخدم الباحث من بني األنواع األربعة
لبياانت( وطرق التثليث الختبار صحة البياانت املتعلقة مبشكلة تثليث املصادر )ا

 البحث اليت درسها الباحثون.

 طريقة حتليل البياانت. 6

تقنية حتليل البياانت هي عملية جتعل من السهل على الباحثني احلصول على 
استنتاجات من خالل مجع البياانت بدقة. حتليل البياانت وفًقا لبوغدان هو عملية 

حث عن البياانت وجتميعها بشكل منهجي من البياانت اليت مت احلصول عليها من الب
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املقابالت واملالحظات امليدانية واملواد األخرى حبيث ميكن فهمها بسهولة وإطالع 
 (.334ص. ، 2009، سوجيونو اجلمهور على النتائج )

رمان من خالل وهوبحتليل البياانت وفًقا ملايلز  يف هذه الدراسة، استخدم الباحثة
،  ميلس، وتقدمي البياانت واستخالص النتائج أو التحقق من البياانت )تقليل البياانت

 (.16ص. ، 1992،  هومربمان
 مجع البياانت  .أ

إلعادة فحص البياانت اليت مت احلصول عليها ، خاصة من اكتماهلا  طريقة األول
األخرى هبدف ما إذا   ووضوحها ومدى مالءمتها ومالءمتها جملموعات البياانت

كانت البياانت كافية حلل املشكالت قيد الدراسة مبا يف ذلك تقليل األخطاء 
لى حتسني جودة البياانت )كنتجورو, ونقص البياانت يف البحث وللحصول ع

 (.272,ص.1997
 ختفيض البياانت .ب

إن تقليل البياانت هو شكل من أشكال حتليل البياانت من خالل متابعة 
انت يف دراسة, وإعادة ترتيب البياانت عن طريق إزالة غري ضرورية يف البيا

ميلس، الدراسة، حىت يتمكن الباحثون من احلصول على النتيجة املرجوة )
 (.17،ص.  1992،  هومربمان

 
 عرض البياانت  .ج

عرض البياانت هو وصف وصفي ومنهجي جملموعة البياانت هبدف تسهيل 
 (.23، ص.   2001حثني )سامل، استخالص النتائج من البا

 



16 
 

 
 

 اإلستخالص .د
اخلالصة هي املرحلة النهائية اليت مت احلصول عليها من سلسلة من مراحل 

 .، ص 2001البحث. هذا االستنتاج هو نتيجة صياغة املشكلة )سليم ، 
23.) 
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 الباب الثاىن
 اإلطار النظرى

 تماعيعلم اللغة اإلج .أ
 تعريف علم اللغة اإلجتماعي .1

هي مركب من كلمة إجتماعى و اللغوي.  علم اللغة اإلجتماعيالكلمة 
وعلمية للبشر يف اجملتمع واملؤسسة والعملية دراسة موضوعية  علم إجتماعي هي
و علوم اللغة هي العلم الذي يدرس عن اللغة او  يف اجملتمع. االجتماعي املوجود

 جمال هي اعيعلم اللغة االجتملغة كموضوعية لدراسة. وبذالك, مادة املأخوذ ال
أو متعددة التخصصات ومتعددة التخصصات  الواسع العلوم متعددة اخلاص
ينظر علم اللغة االجتماعي إىل اللغة كنظام  اليت تدرس اللغات يف اجملتمع.

 من،  وذالك .اليت يتصال وهي بعض من اجملتمعية وثقافة ةونظام ةاجتماعي
ة ، غري تُرى اللغة اخلاص ، بل تنظر إليها كوسيلة للتفاعل اللغة االجتماعي علوم
 التواصل يف اجملتمع. و

 
 ، بل كعض فرد منفصاًل  يف الشعوب ، مل يعد يري إىل اإلنسان علي أهنا

فردي ، ولكنها  يكمل مالحظ اللغوية واستخدم بطرقال . وبذالك, عةيف جمتم
للغوي ، تشكل ا يفابلنظر  مع أو يتم رؤيتها اجتماعياً.ترتبط ابألنشطة يف اجملت

لناحية االجتماعي من ا ه غري اللغةالعوامل جيعل .لعوامل اللغةم اباللغوي واستخد
يتحدث ، الذى من من  يف حني تتكون العوامل السياقية .من الناحية السياقي

 االجتماعي علم اللغة. وأبي لغة ، وملن ، وأين ، وما هي املشاكل ، وغريها
اللغة من خالل مراعاة العالقة بني اللغة واجملتمع ، وخاصة اجملتمع الناطق  يبحث
رأي هوغني, يف  .تتكون واضحاً, تدرس اللغة االجتماعية العالقتني ابللغة.
 Some "ىف الكتاب حتت املوضوع " Some Issues in Siciolinguistics مقالته "

Issues in Siciolinguistics "  أن علم اللغة اإلجتماعية يعرف مرة ىبHaver C. 
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Currie  يعىن أهل اللغة و الدكتور ىف اجلامعةHouston , و ىف 1952ىف سنة .
و يتقدم ىف إحد مؤمتر  William Brightهذا اإلصطال  منشور ىف أمريكية ىب 

, مث يتطور مرة الثاىن ىف 1962ىف سنة  Cambridgeىف   VIIIاللغوي الدويل 
, ويكون 1962ىف سنة   Los Angeles ,Californiaؤمتر الدول الرمسية ىف امل

مصطلح علم اللغة االجتماعي الذي يركز على دراسة اللغة مشهورًا حىت اآلن. 
 the“ىف بعض أهل اللغويني أتى ىب, هيمش يذكر عن  فيما يتعلق ابجملتمع ،

term Sociolinguistics to the correlations between language and societies 

particular linguistics and social phenomena ." يعىن هو إصطال  اللغة
اإلجتماعية ليتعلق بني اللغة و اإلجتماع مث اللغة و الظاهرة ىف الشعوب. و عند 

 Sociolinguistics concertretes its study upon "عن   Chaklader.رأي 

societally patterned variation in language usage  ."  و معنه, أن علم اللغة
اإلجتماعية يدرس تشكيلة الشعوب او إجتماعى ىف يستخدم اللغة. متشبه رأي 

 Sociolinguistics as the study of language in "يذكر ىب هودصان عن, 

relation to society, inplying (intentionally) that Sociolinguistics is part 

of the study of language”  معنه اللغة اإلجتماعية اىل جانب يدرس اللغة عن
علم يتعلقه مع الشعوب أو إجتماعى يتماثل عن اللغة إجتماعية هي بعض من 

 اللغة.
 Sociolinguistics to study تعريف آخرى الذى يستوى هو رأي فريد"  

every aspect of use language that relates to its social and cultural 

functions”.  تعىن هو اللغة اإلجتماعية لتخليل لكل وجه من يستخدم اللغة
مث سويتو يعتذر أن  (.2:ص1990الذي يتعلق مبجتماع و ثقافة )جكالدر, 

اللغة اإلجتماعية يعلم اللغة ىف السياق إجتماعي و ثقافة و إستخدمها. يالحظ 
الباحث أن اللغة ليس فقط من متكلم, لكن أيضا من وجه إستماع, ألن 
يستخدم اللغة احلقيقة هي عوائد من تعامل كالمى بني متكلم و اإلستماع. ىف 

ئما مييز اىل من الذى يتكلم, أين, مىت, ىف عملية التعامل, ملتكلم و إستماع دا
 مشكلة ما, عند كيف حال, اىل اخر الذي قد بيان فشمان. 
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 يتعلق ابستخدام اللغوية نتيجة هذه الدراسة اللغوي االجتماعي 
األنشطة البشرية يف اجملتمع. يف عمله ، يستخدم النظرايت  ةواستخدامها يف مجيع

خدام اللغة ، على سبيل املثال ، علم والتخصصات األخرى املتعلقة ابست
 االجتماع وعلم النفس واألنثروبولوجيا.

عند رأي علم اللغة إجتماعية, ال يكمل التعمل مع اللغة أو النظر, على  
العام ، بل يُنظر إليها كطريقة علم اللغة اهليكلي /  أهنا لغة ، كي هي احلالة من

يع الصيغ املتعلق مجي مل الصفوذالك ، مل يكالبشري.  حملادثة يف اإلنسان
وية مع قة بني اللغاكلة العلمشابللغوايت الشعوب الذي يقدم اخلرباء من 

 األنشطة.
ميكن ىف أبع الذي يصّور مما يتعلق بني اللغة و اجملتماع أو الشعوب, مما  
 يلى:
والوضع ؛ العمر والعرق  ةك اللغوييد حناء السلأو حتد اعيجتم( العوامل احناء ا1

 جتماعي واجلنس وغريها.اال
( خصائص اللغة الىت يؤثر خصائص اإلجتماع, مثل ) فرضية ورف و رأي 2

 برنستني(.
 ( اللغة و اجملتماع غري يؤثر.3
مثل هذا ( ليس يتعلق بينهما, كما النظر جومسكى الىت اجتماع. لكن, 4

 نفسهم.التحليل ضعيف يف طبيعته والعديد من االنتقادات اليت وجهها اللغويون أ
يف ذالك األسباب, بني اللغة و خصائص غري اللغة الذي قوة, اليت  

يسبب من خصائص مما يلى: هلجة, هلجة فردية, جمموعة اللغات )السياق(: 
 رمسي, ان رمسي, السياق, عمر, و جمموعة متكلمه: جمموع, وغريها.

يق وطر  ، فإن النظرية اللغوي االجتماعي الذي له اشخاص وبذالك 
 Noam، على سبيل املثال ، اللغوايت اهليكلية من قبل عل حنو ذا متيزهاللفا

Chomsky. ال اللغوية حو افة و فقط على املعر  أكد الدراسة أن املعروفة اللغوي
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صريح للعالقة بني إىل دراسة اللغة يف استخدامها من خالل الرفض ال نفسه دون
  .(123: , ص1991.جندرا)اللغة واجملتمع 

 تنتاج أبن اللغوايت الشعوب هو فرق عنكن  هذا املعلوم ، ممنظران إىل  
هتدف حبث هي  ية ، االجتماعاللغوية م و عل اة األشخاص واللغوايت متعدد

, 2010ني اللغوية وأتثرت االجتماعي يف جمتمع الكالم )خري, ب اجملتمع
 (.4ص.
 
 . مشكلة علم اللغة إجتماعية2

    ,California  ,Los Angelesرة جبامعة  مؤمتر اللغة اإلجتماعية األول مباش

 ة. بيعد السابعةاالجتماعي ةحبث اللغويابعة بعيد من صاغ س, 1964ىف سنة 
 الشعوب مما يلى: هي مشاكل يف اللغوايت 

 ( شخصبة إجتماعية من متكلم.1
 ( شخصبة إجتماعية من مستمع الذى يتعلق عند احلوار.2
 .داث الكالمالبيئة االجتماعية حيث حتدث أح( 3
 .حليل املتزامن واملتزامن لللهجات االجتماعية( 4
أحكام اجتماعية خمتلفة من قبل املتحدثني على سلوك أشكال ( 5
 .الكالم

 .مستوى تنوع وتنوع اللغوايت( 6
)دمتار,  العملي للبحث اللغوي االجتماعي يستوي(7

 .(128.ص:1976
ميكن رؤيتها من  ى ،اهلوية االجتماعية للمتحدث ، من بني أمور أخر 

اية كون هو اذن,  أبن ي ، وكيف ترتبط ابحملاور. السؤال من هو وعن هي املتكلم
مثل األسرة )األب ، األم ، األخ ، األخت ، العم ، إخل( ،  املتكلم واحد مفرد
، رئيًسا أو مرؤوًسا )يف العمل( ، معلم ، طالب ، جار ،  يكون زميل الصديق
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إىل ذلك. ميكن أن تؤثر هوية املتحدث على مسؤول ، شخص مسن ، وما 
 اختيار الرمز يف التحدث.

جيب رؤية اهلوية االجتماعية للمستمع من املتحدث. لذا ، ميكن أن 
تكون هوية املستمع أيًضا أحد أفراد األسرة )األب ، األم ، األخت ، األخ ، 

ن ، كبار السن العم ، إخل.( ، األصدقاء املقربون ، املدرسون ، الطالب ، اجلريا
، وما إىل ذلك. ستؤثر هوية املستمع أو املستمع أيًضا على اختيار الشفرة أثناء 

 التحدث.
بيئة الشعوب الذي يقع فيه الكالم على شكل هجرة كون المثل أبن ي

أو ملعب كرة قدم أو قاعة حماضرات أو مكتبة أو  أهلي يف البيت و مسكن
ان الذي يقع فيه حدث الكالم أيًضا ميكن أن يؤثر املك على جانب الطريق.

على اختيار الرمز ومنط الكالم. على سبيل املثال ، يف غرفة املكتبة ابلطبع جيب 
أن نتحدث بصوت عال ، يف ملعب كرة القدم ميكننا التحدث بصوت عال ، 
حىت يف غرفة صاخبة بصوت اآلالت جيب أن نتحدث بصوت عال ، ألنه إذا 

 كن أن يسمع حماوروان ذلك ابلتأكيد.مل يكن مرتفًعا ، فال مي
 لللهجات االجتماعية هو وصف لنمط اللهجةالتحليل املزدوج واملتزامن 

االجتماعية ، سواء تلك اليت تنطبق يف وقت معني أو تلك اليت تنطبق يف وقت 
يتم استخدام هذه اللهجة االجتماعية من قبل املتحدثني فيما يتعلق  غري حمدود.

 يف طبقات اجتماعية معينة يف اجملتمع.بوضعهم كأعضاء 
أحكام اجتماعية خمتلفة من قبل املتحدثني ألشكال سلوك الكالم. أي 

بناءً اذن,  أنه جيب أن يكون لكل متحدث طبقة اجتماعية معينة يف اجملتمع.
على طبقته االجتماعية ، لديه حكمه اخلاص ، وهو ابلتأكيد هو نفسه ، أو إذا  

يكون بعيًدا جًدا عن طبقته االجتماعية ، على أشكال سلوك كان خمتلًفا ، فلن 
 . الكالم اليت حتدث



22 
 

 

مستوى االختالف أو اللغوايت ، أي أنه فيما يتعلق ابلتغايرية بني 
هناك وظائف اجتماعية وسياسية خمتلفة للغة ، وهناك , أعضاء جمتمع الكالم

عون لغات أصبح البشر يد درجة من الكمال الكود ، وأدوات االتصال ،
متنوعة للغاية. كل اختالف ، سواء كان امسه هلجة أو تنوع أو تنوع ، له وظيفته 

 االجتماعية اخلاصة.
البعد النهائي ، وهو التطبيق العملي للبحث اللغوي االجتماعي ، هو 
موضوع يناقش استخدام البحث اللغوي االجتماعي للتغلب على املشاكل 

كل تدريس اللغة ، وتوحيد اللغة ، والرتمجة ، مشا مثله,  العملية يف اجملتمع.
 والتغلب على الصراعات االجتماعية بسبب الصراعات اللغوية ، وهلم جرا.

من الناحية املثالية ، من املناسب للمحاداثت اللغوية االجتماعية أن 
يف هذا الكتاب بل,  تناقش فقط األبعاد السبعة للبحث اللغوي االجتماعي.

توايل ، سنناقش قضااي التواصل اللغوي ، وجمتمع الكالم ، التمهيدي على ال
التداخل  ختليط الشفرة وحتويلها, واختالف اللغة ، وثنائية اللغة والتشخيص ،

واالندماج ، والتغيري ، والتحول ، واالحتفاظ ابللغة ، واملواقف واختيار رمز اللغة 
 سيا.، وتعليم اللغة ، وتنتهي مبلف لغوي اجتماعي يف إندوني

 
 . استخدام اللغة اإلجتماعية 3

من املؤكد أن لكل جمال من جماالت العلم استخداماته يف احلياة العملية. 
االستخدامات اللغوية االجتماعية للحياة  وابملثل مع اللغوايت االجتماعية.

العملية كثرية جًدا ، ألن اللغة كوسيلة للتواصل اللفظي البشري ، ابلطبع ، لديها 
يف استخدام علم اللغة االجتماعي يوفر املعرفة حول كيفية . معينةقواعد 

يشر  علم اللغة االجتماعي كيفية استخدام تلك اللغة يف  استخدام اللغة.
أن (. 15.ص:1967كما رموز )فشمان,   جوانب أو جوانب اجتماعية معينة ،

 who speak what language, to" ما ُيستجوب يف علم اللغة االجتماعي هو ،
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whom, when, and to what end".   من صيغة فيشمان ميكننا وصف فوائد أو
 استخدامات اللغوايت االجتماعية للحياة العملية.

، ميكننا استخدام املعرفة اللغوية االجتماعية يف التواصل أو  األوال
سيوفر علم اللغة االجتماعي إرشادات لنا يف التواصل من خالل إظهار . التفاعل

غة أو تنوع اللغة أو منط اللغة الذي جيب أن نستخدمه إذا حتدثنا إىل أشخاص الل
إذا كنا أطفااًل يف عائلة ، ابلطبع جيب علينا استخدام أمناط لغة خمتلفة  معينني.

إذا كنا طالاًب ، فبالطبع . إذا كان حماوروان من األب أو األم أو األخ أو األخت
ا خمتلفة من اللغة للمعلم أو لزمالئه أو لزمالئه علينا أن نستخدم أنواًعا أو أمناطً 

سيوضح علم اللغة االجتماعي أيًضا كيف جيب أن . من طالب الصف األعلى
نتحدث عندما نكون يف مسجد أو مكتبة أو حديقة أو سوق أو أيًضا يف 

 ملعب لكرة القدم.
يف تدريس اللغة يف املدارس ، تلعب اللغوايت االجتماعية أيًضا دورًا  

دعنا نراه ستنتج دراسات اللغة الداخلية ، كما نوقش أعاله ، تفسريات  كبريًا.
إذا مت إجراء الدراسة  لغة وصفية بشكل موضوعي ، يف شكل كتاب قواعد.

. إذا أجريت  الداخلية بشكل وصفي ، فسوف ينتج كتااًب وصفًيا لقواعد اللغة.
 اًي معياراًي.الدراسة بشكل معياري ، فسوف تنتج أيًضا كتااًب حنو 

تنشأ مشاكل سياسية يف دول متعددة اللغات مثل إندونيسيا وماليزاي 
وسنغافورة واهلند والفلبني فيما يتعلق ابختيار اللغة لغرض تنفيذ إدارة الدولة 

 وتعزيز األمة.
 . ثنائية اللغة4

و عند اندونيسية مذكورة  bilingualism إصطلح ثنائية اللغة يف إجنليزية
ائية اللغة. من إصطلح حرفية قد فهم ما املقصود بثنائية اللغة, فيما يتعلق أيضاً ثن

يف اللغوايت االجتماعية العامة ، يتم تفسري يستخدم بللغتني او الشفراتن اللغة. 
ثنائية اللغة على أهنا استخدام لغتني من قبل املتحدث يف التفاعل مع اآلخرين 
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حىت تتمكن من (. 73.ص 1975, فيشمان, 12.ص 1962)مشكي,  بدوره
أوال ، لغتهم األم أو لغة  استخدام لغتني ، جيب على املرء ابلتأكيد إتقان اللغتني.

ويطلق على (. B2(, الثاىن هو اللغة اخرى الذي يكون لغة الثانية )B 1األوىل )
يف حني , األشخاص الذين ميكنهم استخدام كلتا اللغتني أشخاًصا ثنائيي اللغة

. سوى اصطلح ثنائية اللغة ى استخدام لغتني تسمى ثنائية اللغةأن القدرة عل
موجودة يب اصطلح متعددة اللغوايت تعين يستخدم اكثر من لغتني يل أسخاص 
الذي يستخدم اليومية مع اصحاهبم بدور او تباداًل, ىف هذا الكتاب عن متعددة 

 الغوايت سوف لن يبحث خبصوص, ألن يستوى مع ثنائية اللغة.
( لبود إختالف 1992عند رأي نببان )   bilingualismة اللغة او ثنائي

ثنائية اللغة هي عادة أو سلوك استخدام لغتني  .bilinguality 8مع ثنائي لغوي 
يف حني أن ثنائية اللغة هي قدرة املرء (, speech community)يف جمتمع لغوي

غة أو حىت متعدد على فهم لغتني. حتدث ثنائية اللغة يف األشخاص ثنائيي الل
اللغات ، أي األشخاص الذين يستخدمون لغتني أو أكثر يف التواصل بني 

يف حني أن ثنائية اللغة تشري أكثر إىل األفراد ، وهي قدرة املرء  أعضاء اجملتمع.
من الناحية العملية ، ال يزال لدى قادة اللغة  على استخدام لغتني خمتلفتني.

بلومفيلد و رهردي  هذه الظاهرة ثنائية اللغة.وجهات نظر وآراء خمتلفة حول 
قال أن ثنائية اللغة هي ظاهرة إتقان لغة اثنية بنفس درجة ( يقوالن 2001)

 رهردي( يف 1967) مثنامرامت التعبري عن رأي آخر من قبل  إتقان الناطقني هبا.
( الذي قال إن مستوى إتقان اللغة الثانية ال جيب أن يكون هو نفسه 2001)
يقولون أن ثنائية ( 2001( ىف رهردي )1972حىت هوغيني) ان اللغة األوىل.إتق
هذا يعين أنه يف سياق اجملتمع (. (B2للغة هي جمرد مقدمة للغة اثنية ا

اإلندونيسي ، وفًقا لرأي بلومفيلد ، جيب أن يكون إتقان اللغة اإلندونيسية كلغة 
 vernacular atau tribal) ميةاثنية هو نفس قدرة اللغة األوىل وهي اللغة اإلقلي

language ) بينما وفًقا للرأي الثاين ، ال جيب أن تكون مهارات اللغة
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اإلندونيسية هي نفسها إتقان اللغات احمللية مثل اللغة األوىل للمجتمع 
 اإلندونيسي.

إن ظهور ثنائية اللغة هو أحد العوامل املسامهة يف احلفاظ على القدرة 
على سبيل املثال اجملتمع اجلاوي عندما يواجه الطالب  واصل.على التواصل يف الت

   panjenengan ”خلط الشفرة لبود ظهور بواقع كلمة حماورين مثل احملاضرين ،

 sampean dan ”. يف اللغة اجلاوية يوجد تتابع لغة إبصطلح كما كلمة“

panjenengan    “ ون الذي يستخدم بوجود يكرم بوجه املرء أعلى درجته, تك
كي حيرتم  " sampean dan panjenenganخلط الشفرة بوقع ذلك الكلمة " 

ابلتأكيد حماور لكي األدب. سوف لن الطالب يقول قبيح لدعو احملاض. 
سيفهم الطالب بشكل طبيعي ما جيب أن تقوله اللغة وكيف جيب تغيريها 

 للتواصل مع األشخاص الذين يعتقدون أهنم أكثر احرتاًما.
 
 اج اللغويا( االزدو 

ازدواج اللغة هي احد السياق اللغة بينما وجد نوع الوظيفي على   
تشكيالت اللغوية أو اللغات اليت موجودة يف اجملتمع. الذي يقصود أن وجد 
اختالف بني اللغة رمسية و غري رمسية. املثال يف اندونيسية وجد اختالف بني 

ريباً يستوي مع ثنائية اللة, ازدواج اللغة الكتابة و اللغة لسان أو مباشرة متكلم. تق
استخدام لغتني أو أكثر يف اجملتمع ، ولكن كل لغة هلا وظيفة أو دور اللغة هي 

هناك تقسيم لدور اللغة يف جمتمع ثنائي اللغة ،  خمتلف يف السياق االجتماعي.
يُرى من خالل وجود متغريات عالية ومنخفضة ، ُتستخدم يف التنوعات األدبية 

ألدبية ، ويتم احلفاظ عليها من خالل احلفاظ على نوعني خمتلفني يف وغري ا
 اجملتمع واحملافظة عليه من خالل اكتساب اللغة والتعلم.

إىل  عند رأي فريغوسًا مشهور ازدواج اللغة ىف واحد اللغة. رأي فريغوساً   
 املتحدثني إبحدى اللغات يستخدمون أحيااًن جمموعة متنوعة من اللغات ملواقف
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مث هناك موقف يوجد فيه نوعان  معينة ويستخدمون متغريًا آخر ملواقف أخرى.
ان مع أدوار كل منهما يف اجملتمع, وهذا يذكور فريغوساً من لغة واحدة يتعايش

على سبيل املثال ، إذا كان هناك احتماالن الستخدام لغة قياسية ازدواج اللغة. 
، فهذا ال يعين ة من لغتني خمتلفتني أو هلجة إقليمية ، أو قد خيتار الناس واحد

 (.2016ازدواجية اللغة )مرين,
 صور فريغوساً عالقة ثنائية اللغة واالزدواج اللغة

   ازدواج اللغة 
- +   

ثنائية اللغة بال ازدواج 
 اللغة

ثنائية اللغة و ازدواج 
 اللغة

 ثنائية  +
 اللغة

ال ازدواج اللغة و ثنائية 
 اللغة

 ثنائية ازدواج اللغة بال
 اللغة

-  

 

 ختليط الشفرة  .ب
ط األشخاص لغتني أو أكثر يخلتهو شرط لغوي عندما ي يط الشفرةلخت

عن طريق إدخال عناصر لغة واحدة يف لغة أخرى ، فإن عناصر اإلدراج مل تعد 
له أشكال خمتلفة مبا يف  ة. على هذا النحو ، فإن ختليط الشفرةهلا وظيفتها اخلاص

العبارة ، والكلوسا و بستري ، تكرر الكلمة،  فرة يف شكل كلمةيط الشلختذلك 
 (.171.ص. 2012)وجاان وحممد,
هو تداخل ، أو استخدام  ا للقاموس اللغوي ، فإن ختليط الشفرةوفقً 

وحدات اللغة من لغة إىل أخرى لتوسيع األمناط أو اللغات اللغوية ، مبا يف ذلك 
هو  يط الشفرةلختلتحية. يشر  اخلرباء ، استخدام الكلمات واجلمل والتعابري وا

استخدام لغتني أو أكثر بطريقة غري رمسية بني األشخاص الذين نعرفهم بشكل 
يشري إىل حدث يكون فيه من  يط الشفرةلختوثيق. أوضح خبري آخر أن 
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الضروري مزج لغتني )أو أكثر( أو لغات خمتلفة يف فعل الكالم أو اخلطاب دون 
لط يختأن  كردلكساانلغة يتطلب خلط اللغات. أوضح  أي شيء يف حالة ال

الشفرة ، من بني أمور أخرى ، يعين استخدام لغة من لغة إىل أخرى لتوسيع 
ل والتعابري والتحية أسلوب وتنوع اللغة ، مبا يف ذلك استخدام الكلمات واجلم

 (.31.ص.2001وما إىل ذلك )كردلكساان,
 

ط الشفرة ، من يلختحيدون من اللغوايت االجتماعية الذين  أهلبعض 
مثل ( يعطى متحدده عن ختليط الشفرة 76.ص 1985)سويتو,بني آخرين

 استخدام لغتني أو أكثر من خالل دمج عناصر لغة ما يف لغة أخرى ابستمرار.
 (.76.ص 1985دلندر )سويتو, 

 
 . تعريف ختليط الشفرة1

اللغة الوىل او اكثر, عند املرء يتكلم أو حماور بلغة اخرى كلما املرء خيتلط 
بدون شيء ( speech act atau discours)اللغة او متنوعة اللغة ىف نفس يتكلم 
ختليط الشفرة )نببان,  اللغة اليت نسميها يف حالة اللغة يتطلب خلط اللغة.

يف هذه احلالة ، ستتا  الفرصة للمتحدث الذي لديه العديد (. 32. ص 1993
من متكلم اخرى الذى يستطيع بواحد اللغة. اذا  خيتليط اشفرة اكثر من اللغات

الصلة مبا حياول املتحدث حتقيقه  مث يعترب االختيار وثيقخيتار ختليط الشفرة, 
 ( .27, ص:1989نبااب.)

عندما يستخدم أحد املتحدثني  ( يقعcode mixingختليط الشفرة او ) 
هذا عادة  يتعلق لغة بشكل مسيطر على خطاب مدرج مع عناصر لغوية أخرى.

خبصائص املتحدث ، مثل اخللفية االجتماعية ، ومستوى التعليم ، واحلس 
ولكن ميكن أن حتدث بسبب قيود اللغة ، والتعبريات يف اللغة ليس هلا ما  الديين.

يعادهلا ، لذلك هناك إجبار على استخدام لغات أخرى ، على الرغم من أهنا 
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 linguistic) يف ذلك التقارب اللغوي مباختليط الشفرة  تدعم وظيفة واحدة فقط.

convergence .) 
هناك عالقة متبادلة بني فيها ختليط الشفرة يوجد خصائص اعتماد بواقع  

دور النية هو استخدام اللغة ، يف حني أن الوظيفة اللغوية  دور ووظيفة اللغة.
 سيكون للمتحدث الذي جييد العديد تعين ما حياول املتحدث حتقيقه خبطابه.

ط الشفرة أكثر من املتحدثني الذين يتحدثون لغة أو يمن اللغات فرصة أكرب خلل
بل ال يعىن أن املرء الذي يتقن اكثر من اللغات دائماً خيليط الشفرة,  لغتني فقط.

حاسم للغاية يف خياراته  ألن ما يريد املتحدث حتقيقه من خالل خطابه هو أمر
 (.171, ص:2012رمحدى.)اللغوية 
اخرى فيها ختيلط الشفرة هي ان عناصر اللغة او تشكيلها ىف  خصائص 

مت دمج العناصر مع اللغة اليت أدرجتها لغة اخر ليس مرة لدي منفعة نفسها, 
ط الشفرة هو يلختيف أقصى حالة ، يكون  وهي ككل حتتل وظيفة واحدة فقط.

ن تقارب اللغات اليت أتيت فيها العناصر من عدة لغات ، كل منها ختلى ع
ميكن تقسيم هذه العناصر إىل  وظيفته يف دعم وظيفة اللغة اليت يدرجها.

( مصدرها 2( تنشأ من اللغة األصلية مع مجيع أشكاهلا املختلفة ، )1جمموعتني )
بينما تسمى  ( يسمى  خمتلط الشفرة ىف ،1)أما خلط الشفرة ترتيب  لغة أجنبية.

 (.171. ص:2012, وجاان و حممد)الشفرة خارجي  لطخ( 2الفئة )
ط الشفرة ، من يلختاللغوايت االجتماعية الذين حيدون من  أهلبعض  

مثل ( يعطى متحدده عن ختليط الشفرة 76.ص 1985)سويتو,بني آخرين
 استخدام لغتني أو أكثر من خالل دمج عناصر لغة ما يف لغة أخرى ابستمرار.

شاركة يف احلدث جيادل أبن عناصر اللغة امل( 76.ص 1985دلندر )سويتو, 
اذا ىف احلوار يقع خمتلظ بني  .او كلوسا املختلط تقتصر على مستوى اجلملة

 تشكيلة خمتلف ىف نفس اجلملة او كلوسا يستوي. 
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ط الناس لغتني أو أكثر أو يخلتعندما ي يقول نببان ان ختليط الشفرة يقع
أما من  يتصرفون يف فعل لغوي بدون شيء يف حالة اللغة يتطلب خلط اللغات.

االسرتخاء أو الوضع غري الرمسي. على سبيل خصائص ىف خلط الشفرة هي 
 لدئرةاملثال ، هناك متحدث يستخدم العناصر اإلندونيسية يف اللغات اجلاوية / ا

لذا فإن  ، أو ابلعكس ، اللغات احمللية اليت يتم إدراجها يف اإلندونيسية.
سبب يف ما يسمى اللغة يف احلدث ، حبيث يتالسفرة خمتلط  املتحدث هو
 (.32.ص 1984او لغة جاوية او الدئرة )نببان, اإلندونيسية
 

 أشكال ختليط الشفرة . 2
رأي نببان وقع ختليط الشفرة بال شيئًا عند حال اللغة الذي يطلبها.  

املقصودها, خمتلف بتحويل الشفرة تعني بعوامل السياق, ختليط الشفرة ليس 
( 1سم نببان ختليط الشفرة اىل ثالث أقسام وهو: يسبب بعوامل السياق. وينق

( ليس فيها التعبري وفقاً, عند اللغة 3( عادة املتكلم 2عند فريح الكالم 
مسبب ختيلط الشفرة هي ليس فيها مرادف املناسب  Ohoiwutunيستخدمه. 

.ص 194ىف اللغة اندونسية جبانب ارد املتكلم يهدف على مكانة )نببان, 
32) 

, 4, ابسرت 3, العبارة 2,املكلمة 1غة, ختليط الشفرة يكون من وجه صي 
و  monomorfemik, كرر الكلمة. ختليط الشفرة يكون أيضا الكلمة 5الكلوسا 

polimorfemik الكرر و التعبري من انحية صفة, ختليط الشفرة )أ( الداخلى ,
(intern)  ب( اخلارجي((ekstern) ة . صف1. أما أسباب خلط الشفرة بينها

. انئب 4. ثنائة اللغة 3. انقص املعرفة املتكلم ىف الكائدة اللغة 2اللغة املتكلم 
(. من انحية منفعة, 83.ص1983. العمد )سويتو و رهردي, 5املتكلم 

استخدم ختيلط الشفرة يل متكلم يقصود ليسل الكالم, و يسهل احملادثة, ليس 
 (.78. ص 1995ىف ربط الكائدة اللغة)خري, 
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س عناصر اللغوي الذي يتوّرط فيها, امتاز ختليط الشفرة ينقسم على أسا 
( وجد 3( وجد عناصر العبارة, 2( وجد عناصر الكلمة, 1ستة أقساٍم, وهو: 

( وجد عناصر 5( وجد عناصر شكل قرر الكلمة, 4عناصر خليط اللغتني, 
 ( وجد عناصر بسكل كلوسا.6شكل التعبري, 

ا تصنيفها تكون قسمان وهي األول خلفية تقع ختليط الشفرة ىف أسسه 
صفة املتكلم والثاين من خلفية اللغة املتكلم, النوعان مرتابطان وغالبًا من خلفية 

ما يتداخالن وميكن حتديدمها, ألّن: )أ( تعّرف الدور, )ب( تعّرف املتنوعة اللغة. 
د الدور هذان التعريفان مرتابطان وغالًبا ما يتداخالن. أما فيما يتعلق بقياس حتدي

فهو اجتماعي ومسجل وتعليمي ، يتم حتديد التنوع من خالل اللغة اليت يؤدي 
 هبا املتحدث ختليط اشفرة مما سيضعه يف التسلسل اهلرمي لوضعه االجتماعي.

ط الشفرة اخلارجي, يلختط الشفرة الداخلي و يلخترأي سويتو يبحث ان  
وعالقات اآلخرين ط الشفرة اخلارجى هو حتديد مواقف يلختأما تعريف 

ط الشفرة بعناصر لغة العربية يلختواجتاهات وعالقات اآلخرين جتاهه. مثل 
يعطي االنطباع أبنه مسلم أو زعيم ديين. أما خلط الشفرة داخلي هو يقوم 
املتحدثون إبدراج عناصر لغتهم اإلقليمية يف اللغات الوطنية ، وعناصر هلجتهم 

. 1985)سويتو,  وعة وأسلوب يف هلجاهتميف لغاهتم اإلقليمية أو عناصر متن
 (.78-77ص

على أساس عناصر اللغوي الذي يتوّرط فيها, امتاز ختليط الشفرة ينقسم  
( وجد 3( وجد عناصر العبارة, 2( وجد عناصر الكلمة, 1ستة أقساٍم, وهو: 

( وجد عناصر 5( وجد عناصر شكل قرر الكلمة, 4عناصر خليط اللغتني, 
وجد عناصر بسكل كلوسا. و مما يلي حال خلط الشفرة ( 6شكل التعبري, 
 : عناصر الكلمةبشكل من 

"mangka  "يوم إسنني لبود اجتماع الوظيفة 



31 
 

 

يوم إسنني لبود  يهدف اللغة جاوية مبا أن العبارة " mangkaالكلمة 
اجتماع الوظيفة" هي اللغة اندونسية. ذالك الكلمة من صنف خلط الشفرة 

كلم يدخل عناصر لغة الدائرة اىل اللغة العربية )سويتو, الداخلية, ألن املت
 (. على احلوار يهدف شكل الكلمة.78.ص1978

البائي و املشرتي الذي يستخدم خلط الشفرة بشكل الكلمة, قد رأينا عند 
 احلوار التايل:

 : مخسة و عشرين الف!1امتكلم
 , احلقيقة كم ؟bangetغاٍل : 2املتكلم
   ! kulakanyaاصل من : هذا الثمن 3املتكلم

هذا احلوار أعال, قال املشرتي يستخدم خلط الشفرة بشكل الكلمة, من 
هذا احلال يسبب املشرتي تعاجب, ألن يظن  kulakanyaو  bangetكلمة 

 مشرتي الثمن ليس غاٍل كمثل هذا. لكن البائي سيهدف كمن الثمن غري ميناع. 
 :بعناصر العبارةخلط الشفرة بشكل او 

 معه". kadhung apikاحبة أان "املص
, مبا أن الطبور الكلمة kadhung apikالشفرة لغة اجلاوية بشكل العبارة   

اخرى يهدف اللغة العربية. ختليط الشفرة بشكل العبارة الىت تستخدم البائى و 
 املشرتي عند عملية التجارية :

 أبيض songkok: امحد, من فضلك اخدىن 1املتكلم
 حلظة : انتظر2املتكلم
  kadhung seneng banget: اان 1املتكلم
 : الثمن غال قليل2املتكلم
  .jeh, قد أحبها lha: 1املتكلم
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يعىن  ,jeh ,lhaو   kadung seneng bangetىف احلوار أعال, ان كلمة  
 kadung seneng bangetعناصر او وجود ختليط الشفرة بشكلة العبارة. العبارة 

 إدخال عناصر لغة جاوية.  هو من العبارة الذي يقوم
 

 :رر الكلمةكختليط الشفرة من انحية 
 : عندك قيمص أبيض اي أمحد ؟1 املتكلم
 : ميكن موجود. بعد هذا سأذهب.2املتكلم
  lama-lama yo: ال 1املتكلم
 : إصرب اي أخي !2املتكلم
 : قدمي جداً, موجود أمال ؟1املتكلم
 د: موجو 2املتكلم
ان  ,lama-lama yoالشفرة بعناصر لغة جاوية  ىف احلوار أعال, ختليط 

, ألن أمحد lama-lama yoأمحد يتخلط بني اللغة العربية اىل اللغة اجلاوية بواقع 
نفسها اصلى من جاوية, وهذا الكلمة من مثل خلط الشفرة بشكل قرر 

 الكلمة.
 

 :كلوسا  ختليط الشفرة من انحية
 !yuk: نطلب ورقة اإلذن 1املتكلم
 ورقة اإلذن ؟ :2املتكلم
  minta surat izin yuk: 1املتكلم
 ? minta kesiapa sih: 2املتكلم
 : أخي فردوس1املتكلم

اللغة العربية ىف احلوار اعال,  1قد نظران ىف احلوار أعال, استخدم املتكلم 
. و املتكلم الثاىن يتكلم "yuk"ابللغة اندونسية ىف الكلمة  1مث يتخلط املتكلم 
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, وختليط 1ة بل هو يفهم عن الكالم اللغة العربية عن املتكلم ابلغة اندونسي
 ".?minta kesiapa sih"الشفرة من انحية كلوسا 

 
 . عوامل اليت تسبب ختليط الشفرة3

ختليط الشفرة أيضا تسبب بشعوب أو يستوي مع حتويل الشفرة,  
 إجتماعي الذين يتقن متعددة اللغات. بل, ليس كما حتويل الشفرة, ختيلط
الشفرة ليس لدي املقصود و اهلدف الواضح ليستعمله ألن ختليط الشفرة 
يستخدم كأدة بال اعتمد يل متكلم او كالم اخرى مباشرة يتكلم على معرفة 

 اللغة غريبة اليت قد عرفه. 
ألنه إذا مل حيصل شخص يف ستيانغسح, يقول استخدام ختيلط الشفرة    

ابقة ميكن أن تفسر الغرض أنشطة االتصال على كلمات مطابقة متط
والغرض احلقيقيني ، فسيبحث عن الكلمات املطابقة اليت تتطابق مع طريقة 

مث تسبب ختليط  احلصول على مصطلحات من اللغات املختلفة اليت يتقنها.
يعىن خلفية  (attitudinal type)الشفرة ينقسم اىل قسمني, األول صفة 

يعىن خلفية متحددة  (linguistik type) اخلاطب او متكلم, الثاىن اللغات
لذلك هناك سبب لتحديد األدوار وحتديد األنواع والرغبات يف اللغة املتكلم, 

بسبب العالقة املتبادلة بني  وابلتايل خلط الشفرة يقع التفسري أو التفسري.
 .وظيفة اللغة دور املتحدث وشكل اللغة و

ون قسمان وهي خلفية تقع ختليط الشفرة ىف أسسها تصنيفها تك   
النوعان األول من خلفية صفة املتكلم والثاين من خلفية اللغة املتكلم, 

ًبا ما يتداخالن وميكن حتديدمها, ألّن: )أ( تعّرف الدور, )ب( مرتابطان وغال
أما فيما  هذان التعريفان مرتابطان وغالًبا ما يتداخالن.تعّرف املتنوعة اللغة. 

اجتماعي ومسجل وتعليمي ، يتم حتديد يتعلق بقياس حتديد الدور فهو 
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مما سيضعه يف ختليط اشفرة  التنوع من خالل اللغة اليت يؤدي هبا املتحدث
 التسلسل اهلرمي لوضعه االجتماعي.

رأي سويتو يبحث أن ختليط الشفرة الداخلي و ختليط الشفرة    
حتديد مواقف وعالقات  اخلارجي, أما تعريف ختليط الشفرة اخلارجى هو

مثل خلط الشفرة بعناصر لغة  خرين واجتاهات وعالقات اآلخرين جتاهه.اآل
أما خلط الشفرة داخلي هو  يعطي االنطباع أبنه مسلم أو زعيم ديين.العربية 

يقوم املتحدثون إبدراج عناصر لغتهم اإلقليمية يف اللغات الوطنية ، وعناصر 
)سويتو,   هلجاهتمعناصر متنوعة وأسلوب يف هلجتهم يف لغاهتم اإلقليمية أو

 (.78-77. ص1985
 

 ( هلجة1

هلجة هي شيئا تشكيلة اللغة الذي ينموا يتعني اخللفية و نشأة  
(. يقول أن هلجة هي التنوع 141.ص 1972املتكلم تلك اللغة )هّليدي, 

حسب املستخدمني عند حبث الشفرة, تشكيلة لغة الذي بوجه هلجة ينقسم 
جة وهي: هلجة الدائرة, هلجة اجتماعى, تكون ستة أقسام الذى مذكور ابهل

. ص 1978هلجة مذهيب, هلجة جنسية, و هلجة قبيلة )فودجسودرموا, 
(. من تلك جنسية هلجة تكون معلقة مع ستند اىل العوامل 31-32

 تعليقها.
ميكن تقسيم اللهجات االجتماعية إىل هلجات الطبقة االجتماعية 

وسطى ، وهلجات الطبقة االجتماعية العالية ، هلجات الطبقة االجتماعية ال
املنخفضة. ستحدد هذه الطبقات االجتماعية اللهجات االجتماعية املوجودة 
يف اجملتمع. ميكن أن تكون هلجة التدفق يف شكل تيارات دينية ومعتقدات 
دينية وتدفق حزيب, ستحدد التيارات املوجودة يف اجملتمع املتغريات اللغوية 
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الكود الذي تستخدمه جمتمعات معينة سيكون خمتلًفا  املوجودة يف اجملتمع.
 عن الكود املستخدم من قبل األشخاص الذين يتبنون طوائف أخرى.

عالوة على ذلك ، ميكن تقسيم اللهجة العمرية إىل هلجة األطفال ، 
هلجة الكبار ، وهلجة اآلابء. وابلتايل يتم حتديد هلجة العمر من خالل عامل 

ون اللهجة اليت يستخدمها األطفال خمتلفة عن اللهجة العمر للمتكلم. ستك
اليت يستخدمها الكبار واآلابء, ميكن تقسيم نوع اللهجة إىل قسمني ، أي 
اللهجة على أساس جنس الذكر واألنثى. عادة ما تستخدم اللهجات اليت 
يستخدمها الرجال رموزًا تتوافق مع الرجولة ، لذا فإن اللهجات اليت 

اء تتحدث الرموز وفًقا لألنوثة. عالوة على ذلك ، تسمى تستخدمها النس
اللهجات اليت يكون العامل احملدد هلا قبيلة املتحدثني ابللغة هي اللهجات 
القبلية. على سبيل املثال ، هلجة الناس اجلاويني ختتلف ابلتأكيد عن تلك 

 من قبائل داايك أو اباتك.
ددها شخص املتحدث هي ميكن القول أبن املتغريات يف اللغة اليت حي

اصطالحات لشخص ما جيب أن تكون خمتلفة عن بعضها البعض. هذا 
يرجع إىل حقيقة أن كل شخص لديه طريقة خمتلفة يف الكالم ، وأدوات 

 خمتلفة ، وجودة خمتلفة يف الكالم وتعابري خمتلفة. 
 

 خماطب /املتكلم ( 2
ر العوامل ىف املتكلم هو احدى وجود الشفرة ىف الإلجتماعي. اختيا

تلك احلال هو يتعلق بني متكلم و املخاطب. اذا احد يتكلم عن املرء الذي 
يكرمه, املتكلم سيتخدم الشفرة الىت متلك تعظيم, وابملثل ، يتحدث 
املتحدثون إىل شخص ال حيتاج إىل احرتام ، لذلك سيستخدمون الشفرة 

دث ، يستخدم الكالم غري احملرتمة على أي حال. وابلتايل ، عند التح
املتحدث دائًما مستوى الكالم أو الرتاجع وفًقا الفرتاضات شركاء الكالم 
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( شكل مستوى 1اليت يواجهوهنا. تتضمن احملاداثت حول مستوى الكالم )
( حمدد املفردات ملستوى 3( وظيفة مستوى الكالم ، و )2الكالم ، )

 الكالم.
لعالقة بني مستوى الكالم هو نظام للتنوع اللغوي وفًقا ل  

املتحدثني ؛ تقريًبا بسبب احرتام الشخص اآلخر )هارمويت كردلكساان, 
(. نظام تنوع اللغة هو أشكال يتم التعبري عنها يف املواقف 223. 1993

الرمسية وغري الرمسية. مستوى الكالم املعرب عنه يف املواقف الرمسية هو أخالق 
األشكال العادية ، مثل اللغة  ، بينما يف املواقف غري الرمسية يتم استخدام

 اليومية.
مستوى الكالم هو اختالف يف اللغة يتم حتديد اختالفاته من   

خالل افرتاض املتحدثني لعالقتهم مع الشخص الذي يتحدثون إليه 
(. ميكن أن تكون العالقة املعنية مألوفة ومعتدلة 3. ص 1979)سفوموا, 

اذاة العالقات املألوفة واملعتدلة ومسافة وصاعدة وأفقية ومتناقصة. ميكن حم
(. أو عالقة متناظرة 124. ص 1987واألفقية مع البعد األفقي )سويتو, 

(. يف حني أن العالقات البعيدة والصاعدة 5. ص 1991)مببانج كسونت, 
 واهلابطة ميكن أن تتماشى مع البعد الرأسي )العالقة غري املتكافئة(.

( العالمات 1مرتابطني ، ومها )يقرت  فهم مستوى الكالم شيئني   
( احملددات غري اللغوية. تشري العالمات اللغوية يف شكل 2اللغوية و )

اختالفات اللغة إىل أشكال غري متجانسة من اللغة ، يف حني أن احملددات 
غري اللغوية يف شكل افرتاضات حول عالقاهتم مع األشخاص الذين 

خمتلفة. احلديث عن مستوى  يتحدثون لإلشارة إىل العالقات من أنواع
دة ما يدور حول شكل مستوى الكالمالكالم ، وخاصة يف اللغة اجلاوية عا
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 الباب الثالث

 عرض البياانت و حتليلها

 معهد دارالتوحيد ماالنج .أ
 اتريخ أتسيس معهد دارالتوحيد ماالنج .1

 3سوانن أمبيل غاجاايان -مدينة ماالنجمعهد دارالتوحيد ماالنج يقع ىف 
جاوي الشرقية ماالنج. أسس معهد دارالتوحيد ماالنج ىف يوم اخلامس -لوكوارو-

م. و اتريخ من سنة هجرية, ىف اتريخ  1981من شهر أعسطس  20يف اتريخ 
. ويب 552697(0341رقم اهلاتف: ) ه, 1401من شهر الشّوال سنة  20

:daruttauhid.malang.ac.id.  على يد األستاذ املشايخ كياهي احلاج عبدهللا
( التحق أبنائهم األستاذ كياهي 2002-1981بن عوض بن أمحد عبدون )
حىت اآلن(. كانت ىف اخلطوة األويل فقد -2002احلاج طه بن عبدهللا عبدون )

أتسس مدرسة الدينية, وفيها الدرس الدين اإلسالم, الفن, العلوم احلديث و 
 ا, ما عاد ذلك, يتعلم فيها كيفية حفظ النظفة و يتعلم املنظمة فيها. الفقيه وغريه

معهد دارالتوحيد ماالنج جتديد التدريس هو تعليم اللغة العربية كللغة 
اليومية الطلبة معهد دارالتوحيد و اللغة اجنليزية من فكرة األستاذ كياهي احلاج 

لى وجوب استيالء عبدهللا بن عوض بن امحد عبدون الذي يشعر التكليف ع
 هتني لغتني تعين العربية و اإلجنليزية. 

معهد دارالتوحيد ماالنج كإحدى املؤسسة املتخصصة ابلتعليم اخلاص 
العلوم اإلسالم و اللغة العربية, أّكد على عوامل التدريس جبانب العوامل 

وحيد التعليمية, اخلاص يف تعليم اللغة العربية و اإلجنليزية. طّبق  معهد دارالت
ماالنج نظام التعليم خمتلف بنظام املعاهد اباندونسية أخرى. ىف املعهد 
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دارالتوحيد, تعليم علم النحوى أو علوم الذي يتعلق ابلقواعد اللغوي, يدرس 
الطلبة قبل تعليم اللغة لبود لكل الطالب ان حيفظون املفردات لكي يسهل 

معهد دارالتوحيد ماالنج,   الطالب ليدرس علم النحو أو علم اللغة. لذالك طّبق
الذي يوجب لكل الطلبة يستخدمون اللغة العربية أو اجنليزية ىف احلادثة 
اليوميتهم. لنجا  تعليم اللغة العربية و اجنليزية يعطي الوقت او الرخصة لطلبة 
قدر ستة أشهر ىف تعليم اللغة العربية و اإلجنليزية, وبعد ذلك لبود لكل الطلبة 

ة العربية و اإلجنليزية بنية يطيع نظام معهد يف أنشطة اليومية بال يستخدمون اللغ
 إستثناء. 

بعد ستة أشهر يطي املعهد الوقت لتعميق اللغة العربية و اإلجنليزية, أيضا 
تعليم القواعد اللغوية مثل علم النحو و الصرف لتقومي تعليم اللغة العربية و 

تذة ابللغة العربية و اإلجنليزية أيضاً اإلجنليزية, فالدروس الدينية ألقاه األسا
العربية و اإلجنليزية الذى له اخلصائص الرائعة و , مث مركز تعليم اللغة وبذلك

 حيمل املعهد إىل البيئة اللغوية الشاملة.

 دارالتوحيد ماالنجالنظام اللغوية مبعهد  .2
ي اللغة معهد دارالتوحيد ماالنج بنظام اللغة املشهورة ابلثنائية اللغة وه

العربية و اإلجنليزية له نظام لغوي خاص. ألزم معهد دارالتوحيد ماالنج مجيع 
الطلبة إلستخدم اللغة العربية و اإلجنليزية ىف حمادثتهم اليومية حىت ىف بعض 
األمكنة مثل املطعم أو كابينا, مقصف الطلبة, غرفة األكل, و اإلدارة. وىف 

للغة العربية و اإلجنليزية. أما لقسم إذاعة هذه األمكنة لبود الطلبة إبستخدم ا
اإلعالم املعهد يستخدم اللغة العربية و اإلجنليزية حسب األسبوع, أسبوعان 

 اإلجنليزية إلعطء املعلومات للمعهد. اللغة العربية و أسبوعان
و القسم الذي له املسؤول لرتقية و إحياء اللغة هي يسمى قسم اللغة. 

النظام اللغة, وينبغي لكل الطلبة أن يطيع النظام القسم الذي ينظم مسري 
الذي قد قرر القسم اللغة املعهد. ولطلبة الىت يعاند النظام عليه ان ينال 
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العقاب املناسب بنوع الذي يعاندهم. ما عاد الوظائف السابقة, لقسم اللغة 
غة, برامج رئيسى. و من الربامج الرئيسى لقسم اللغة هي, املسابقة املسرحية الل

مالكة اللغة املخصص لفصل متهيدي األول و الثاين, و مالكة اللغة املخصص 
لفصل الثالث و الرابع, مسابقة الغناء العريب و مسابقة عماطة اإلسالمية 

 ابلعربية لكل أخر الشهر. 
 

 أشكال ختليط الشفرة .ب
بعد أن الحظنا أحوال الطالب معهد دارالتوحيد ماالنج الباحث جند 

 ظاهرة اللغوية الواقعة عند احملادث الطالب خاصة ىف ختليط الشفرة.بعض ال
 من بعض أشكال ختليط الشفرة الواقعة فيها :

 من نوع الكلمة .1
 ( موقع الكالم: ىف الغرفة النوم1

 (2( و الطلب )املتكلم 1: الرئس الغرفة )متكلم املخاطب
 : بعد يستحم موضوع الكالم

 احملادثة:
 عمر, سأستعري معك: اي   1املتكلم 
 : تستعري ماذا أخي ؟  2املتكلم
 , موجود ؟songkokو  sarung: سأستعري  1املتكلم 
 : نعم, موجود 2املتكلم

 التحليل:
كانت البياان األنشطة الرئيس الغرفة يستعري شيئا يف الغرفة النوم, الواقعة 

ابللغة  1كلم بني الرئيس الغرفة و الطلب )عمر(. يف بداية الكالم استخدم املت
العربية كللغة الرمسية ىف املعهد وخلطها ىف املتكلم الثانية اللغة احمللية عندها وهي 

وقع ختليط الشفرة ىف هذه  " songkok"sarung"اللغة األندونيسية ىف الكلمة 
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ذلك الكلمة نوع من انواع خلط احملادثة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية. 
 .ة الكلمةانحيالشفرة من 
 
 ( موقع الكالم: ىف الغرفة النوم2

 : الطلبة و أصحاهبا خماطب 
 : أستودع شرأ اخلبز موضوع الكالم

 احملادثة:
 : سأذهب ايل املطعم ؟ 1املتكلم 
 nitip dongاان   eh:  2املتكلم 

هذا و خبز اخر,   donat, أشرتي juga dong : أستودع 3املتكلم  
 شكرا أخي  النقود,

 : عفوا  1م املتكل
 التخليل:

هذا البياانت تشمل على ثالث الطالب ىف الغرفة. املتكلم األول 
سيذهب اىل املطعم ىل شرأ اخلبز مث اصحاهبم يستودع.  ىف بداية احملادثة 
يستخدمون الطالب ابللغة العربية الكاملة  مث املتكلم الثاين و الثالث يتكلم أيضا 

المه ابللغة اندونيسية ىف بعض الكلمات, وقد ابللغة العربية لكن مها يتخلط ك
", nitip", وجد الباحث الكلمات انحية الكلماتجند الباحث خلط الشفرة من 

"donat" ,"juga" 
 
 ( موقع الكالم: ىف الغرفة النوم 3

 :الطالب و أصحابه خماطب 
 :يطلب الدواء موضوع الكالم

 احملادثة:
 ؟ minyak telon: عندك  1املتكلم 
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 : عندي أخي 2كلم املت
 اان أطلب  .nih: بطىن مريض   1التكلم

 التخليل:
هذا البياانت يتكلم عن احلوار بني الطلبان املتكلم األول و الثاين ىف 

وهي من اللغة  "minyak telon"الغرفة. وجد الباحث خلط الشفرة من الكلمة 
 انحية الكلمة.اندونيسية من 

 
 ( موقع الكالم: ىف احلمام4

 : الطالب مع زميلها طباملخا
 :استحمام موضوع الكالم

 احملادثة:
 : من بعدك ؟ 1املتكلم
 ! : مايف 2املتكلم
 : اان بعدك, نعم  1املتكلم 
 : لكن مازلت قادماً   2املتكلم 
 , اان طابور بعدك gapapa:  1املتكلم 
 التخليل:

و احلوار اعال, يستخدمون الطالب اللغة العربية بني املتكلم األول 
ابستخدم للغة العربية ىف بداية ابلكاملة و املتكلم  2املتكلم الثاىن. يتكلم متكلم 

ايضا يتكلم ابستخدم اللغة العربية  لكن يتخلط املتكلم األول اللغة العربية ايل  1
وتلك الكلمة نوع من أنواع خلط الشفرة من ". gapapa"اللغة اندونيسية الواقعة 

 .انحية الكلمة

  



42 
 

 

 الكالم: ىف احلمام ( موقع 5
 : الطالب و زميلها املخاطب

 : استحمام موضوع الكالم
 احملادثة:
 ؟ : من ىف داخل 1املتكلم 
 : موجود اان ! 2املتكلم 
 : بعدك موجود امال ؟ 1املتكلم 
 : مايف  2املتكلم 
 انت  handukو استعري , Jangan lama-lama: اان بعدك.  1املتكلم 

 التخليل: 
ت تبني األنشطة الطالب ىف احلمام. جاء املتكلم األول اىل كان البياان

ىف بداية كلمه ابللغة العربية و  1احلمام مث يدق الباب احلمام. مث يتكلم املتكلم 
 janganايضا ابللغة العربية, وقد يقع ختليط الشفرة ىف الكلمة "  2جواب املتكلم 

lama-lama"  و "handuk"  املتكلم الثاين. ذلك الكلمة ايل 1الذى يلقها املتكلم 
 انحية الكلمة .نوع من انواع خلط الشفرة من 

 
 ( موقع الكالم: ىف احلمام6

 :الطالب و زميلها املخاطب 
 :يغسل الثوب موضوع الكالم

 احملادثة:
 أخى ؟  rinso: عندك  1املتكلم 
 : عندى ىف الغرفة  2املتكلم 
 .  sikat jugaو استعري  dong: اان اطلب  1املتكلم 
 التخليل:
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هذا احلوار تبني عن الطالب الذى يطلب و يستعري ادواة غسل الثوب 
ىف احناء احلمام. حيدث املتكلم األول ابللغة العربية وخيلط الكلمة اندونيسة 

"rinso" ,"sikat juga" ,"dong"   .ًفيها, و املتكلم الثاين جيب ابللغة العربية متاما
 .انحية الكلمةع خلط الشفرة من ذلك الكلمة نوع من انوا 

 
 ( موقع الكالم: ىف املسجد7

 : الطالب مع زميلها املخاطب
 : تعليم راحة الصبح موضوع الكالم

 احملادثة:
 الثاىن ؟  notes: أخي حتمل  1املتكلم 
 : غري موجود, امحل واحد فقد 2املتكلم 
 ىف الغرفة   ketinggalanاان   notes:  1املتكلم 
 .ketinggalan dehاان, اخرتة  buru-buru: قبيل  1املتكلم 
 التخليل:

هذا احلوار تبني عن انشطة الطالب ىف تعليم راحة الصبح. وحيدث 
, 2يستعري اىل املتكلم  1املتكلم األول ابللغة العربية و االندونيسية عندما املتكلم 

ىف بعض الكلمة  1وجب املتكلم الثاين ابللغة العربية متاماً, مث يتخلط املتكلم 
. ذلك الكلمة نوع من انواع "notes"اللغة اندونيسية ىف كالمها وهي الكلمة 

 .انحية الكلمةخلط الشفرة من 
 
 ( موقع الكالم: ىف احناء املسجد8

 :الطالب مع زميلها املخاطب
 : بعد تعليم راحة الصبح موضوع الكالم

 احملادثة:
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 : اان سأحتم أوالً  1املتكلم 
 :تفضل أخى 2املتكلم 
انت, اان مل اشرتي ,عندى  odolاان اطلب  , oh ya:  1املتكلم 

 غلق
 التخليل:

كان املتكلم األول يطلب أدوة الغسل اىل املتكلم الثاىن ألنه مل يشرتى او 
ابلعربية أيضا متاما,  2اب للغة العربية وجواب املتكلم  1غلق, مث حيدث املتكلم 

ذلك الكلمة نوع من انواع ". odol"", و oh ya"ىف الكلمة  1وخلط املتكلم 
 .انحية الكلمةخلط الشفرة من 

 
 ( موقع الكالم: ىف احلمام9

 : الطالب مع زميلها املخاطب
 : حمل غسل الثوب موضوع الكالم

 احملادثة:
 ؟  hanger dong : اان أستعري 1املتكلم 
 : موجود يف الغرفة.  2املتكلم 
 أيضاً اخي  jepitan: اان استعري   1املتكل
 : نعم, كل ىف الغرفة, خذ !   2املتكلم 
 التخليل:

كان احملادثة أعال يهدف األنشطة الطالب يف احلمام مكان غسل 
 1املالبس, حدث املتكلم األول ليعرب ارادةه اليت تريد يستعري, حدث متكلم 

ة العربية كامالً ابللغ 2ابللغة العربية لكن خيتلط ابللغة أندونيسية مث أجاب متكلم 
. ذلك الكلمة نوع من انواع خلط " jepitan"و متاماً. خلط املتكلم ىف لكلمة 

 .انحية الكلمةالشفرة من 
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 ( موقع الكالم: الشركة / مطعم10

 : الطالب مع احلارس الشركة املخاطب
 : شراء اخلبز و الشرب موضوع الكالم

 احملادثة:
 ؟ macaroni: أخي.... موجود  1املتكلم 
 موجود, تشرتي كم ؟ oh: حلظة,   2املتكلم 
 ثالث   makaroni pedas: أشرتي   1املتكلم 
 : ماذا اخر ؟  2املتكلم 
 واحد  cincau: و الشرب   1املتكلم 
 التخليل:

كان البياانت األنشطة االطالب الذي يشرتى اطعمة او خبز يف شركة. 
ربية كللغة الرمسية ىف املعهد وخلطها ابللغة الع 1يف بداية الكالم يستخدم املتكلم 

مث اجاب " macaroni"اللغة احمللية عندها وهي اللغة األندونيسية ىف الكلمة 
وقع ختليط الشفرة ىف املتكلم الثاين او حارس الشركة ابللغة العربية كامال ومتاً. 

انواع ذلك الكلمة نوع من هذه احملادثة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية. 
 . انحية الكلمةخلط الشفرة من 

 
 . من نوع تكرر الكلمة2

 ( موقع الكالم: يف احلمام1
 : الطالب مع زميلها املخاطب

 : طابور إستحمام موضوع الكالم
 احملادثة:
 من بعدك ؟:   1املتكلم 
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 : مايف !  2املتكلم
 : اان بعدك نعم   1املتكلم 
 : لكن مازلت قادماً   2املتكلم 
 , اان طابور بعدكgapapa:   1 املتكلم

 التخليل:
احلوار اعال, يستخدمون الطالب اللغة العربية بني املتكلم األول و 
املتكلم الثاىن. يتحدث متكلم الثاين ابستخدم للغة العربية ىف بداية ابلكاملة و 
املتكلم األول ايضا يتحدث ابستخدم اللغة العربية  لكن يتخلط املتكلم األول 

وذلك الكلمة نوع من أنواع ". gapapa"لعربية ايل اللغة اندونيسية الواقعة اللغة ا
 .الكلمة تكرر انحيةخلط الشفرة من 

 
 ( موقع الكالم: ىف احلمام 2

 : الطالب و زميلها املخاطب
 : استحمام موضوع الكالم

 احملادثة:
 ؟ : من ىف داخل 1املتكلم 
 : موجود اان ! 2املتكلم 
 موجود امالء ؟: بعدك  1املتكلم 
 : مايف  2املتكلم 
 انت  handuk, و استعري Jangan lama-lama: اان بعدك  1املتكلم 
 : نعم أخي, حلظة   2املتكلم 

 التخليل: 
كان ااحملادثة أعال تبني األنشطة الطالب ىف احلمام. جاء املتكلم األول 

ة كلمه ابللغة ىف بداي 1اىل احلمام مث يدق الباب احلمام. مث يتحدث املتكلم 
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ايضا ابللغة العربية, وقد يقع ختليط الشفرة ىف الكلمة  2العربية و جواب املتكلم 
 "jangan lama-lama"  ايل املتكلم الثاين. ذلك الكلمة نوع  1الذى يلقها املتكلم

 .تكرر الكلمةانحية من انواع خلط الشفرة من 
 
 ( موقع الكالم: ىف املسجد3

 زميلها: الطالب مع  املخاطب
 : تعليم راحة الصبح موضوع الكالم

 احملادثة:
 الثاىن ؟  notes: أخي حتمل  1املتكلم 
 : غري موجود, امحل واحد فقد 2املتكلم 
 ىف الغرفة   ketinggalanاان   notes:  1املتكلم 
 .ketinggalan dehاان, اخرتة  buru-buru: قبيل  1املتكلم 
 التخليل:

طة الطالب ىف تعليم راحة الصبح. وحيدث هذا احلوار تبني عن انش
, 2يستعري اىل املتكلم  1املتكلم األول ابللغة العربية و االندونيسية عندما املتكلم 

ىف بعض الكلمة  1وجب املتكلم الثاين ابللغة العربية متاماً, مث يتخلط املتكلم 
نوع من ذلك الكلمة ".  buru-buru "اللغة اندونيسية ىف كالمها وهي الكلمة 

 .الكلمة تكرر انحيةانواع خلط الشفرة من 
 
 ( موقع الكالم: أمام اإلدارة4

 : الطالب مع زميلها املخاطب
 : اطلب اخلبز موضوع الكالم

 احملادثة:
 : قال اوالد غرفتك, عندك خبز كثري من والدك   1املتكلم 
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 : نعم.. سأخذ ىف اإلدارة, رسل ولدى الطرد من بيىت  2املتكلم 
 أخي   eh, bagi-bagi:   1كلم املت

 : نعم, فضل ايل غرفيت  2املتكلم 
 : ايواه, بعدين اان مباشر اىل غرفتك  1املتكلم 
 : ال تنس !  2املتكلم 
 التخليل:

مسع املتكلم األول أن املتكلم الثاىن حصل الطرد اخلبز من بيته, مث 
ة الكالمه مث يتخليط ابللغة العربية يف البداي 2ايل املتكلم  1يتحدث املتكلم 

ابللغة العربية كامال و فصيحاً,  2نوعية اللغة اإلندونيسية, وطبعًا اجاب املتكلم 
ذلك الكلمة نوع . "bagi-bagi"يتخلط اللغة األندونيسية وهي الكلمة  1املتكلم 

 .الكلمة تكرر انحيةمن انواع خلط الشفرة من 
 ( موقع الكالم: يف الغرفة5

 لغرفة مع الطالب: رئيس ا املخاطب 
 : عند تنظيف الغرفة موضوع الكالم

 احمادثة:
 : اي أعضاء الغرفيت, هيا بنا تنظف الغرفة  1املتكلم 
 : هيا أخي مجاعاً   2املتكلم 
 : لكي غرفتنا نظيف, وهنيئاً لرقود  1املتكلم 
 : أحسنت أخي   3املتكلم 
 انتم راتب !  barang-barang: ال تنس,   2املتكلم 

 : هيا كل حترك, لكي بسرعا   1كلم املت
 : طيب اخي  3و1املتكلم

 التخليل:
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جند الباحث ىف هذه احملادثة اللغتني الذين يستخدمون رئيس الغرفة مع 
اعضائه. حدث املتكلم األؤل كرئيس الغرفة ابستخدم اللغة العريبة فصيحاً, 

نيسية, مث املتكلم وحيدث املتكلم الثاين اللغة العربية لكن يتخلط مع اللغة اندو 
اللغة العربية ايل اللغة  2الثالث يتحدث ابللغة العربية أيضاً. يتخلط املتكلم 

ذلك الكلمة ومن هنا الباحث يالحظ  ."barang-barang"اندونيسية يف الكلمة 
 . الكلمة تكرر انحيةنوع من انواع خلط الشفرة من 

 
 ( موقع الكالم: يف احلمام 6

 زميلها : الطالب مع املخاطب
 : يستعمل أدواة بال إذن موضوع الكالم

 احملادثة:
 : من ىف داخل ؟  1املتكلم 
 : موجود  2املتكلم 
 : اخي أين حسن ؟  1املتكلم 
 : حسن ىف احلمام الثالث !  3املتكلم 
 : شكراً أخي  1املتكلم 
 : حسن ! انت تستعمل معجون اان ؟  1املتكلم 
 بال إذن : نعم اخي, العفوا   2املتكلم 
انت تستعمل ! بسرعة انت,  golek-golek iأان   ohh:   1املتكلم 

  اان       بعدك !
 التخليل:

جند الباحث ىف هذه احملادثة اللغتني تعىن اللغة العربية و اللغة احمللية او 
الدئرة اجلاوية.بداية الكالم يتحدث املتكلم األول ابللغة العربية بل يف اخر 

مع اللغة احمللية لغة اجلاوية, مث يتحدث املتكلم الثاين اب  1املتكلم  احملادثة يتخلط
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لعربية أيضًا و املتكلم الثالث ابلعربية لكن ال يتخلط بني اللغتني, يتخلط املتكلم 
يتخلط مع اللغة اجلاوية او  1يهدف ان ملتكلم  " golek-golek i"يف الكالم  1

لكلمة نوع من انواع خلط الشفرة من ذلك اومن هنا الباحث يالحظ لغة حملية. 
 .الكلمة تكرر انحية

 
 ( موقع الكالم : ىف املعهد7

 : الطالب مع زميلها املخاطب
 : عطلة أسبعوعية يوم اجلمعة موضوع الكالم

 احملادثة:
 : ايل أين انت أخي ؟  1املتكلم 
 : سأخرج ايل سوق كبري   2املتكلم 
 : ماذ تبحث هناك  1املتكلم 
: سأحبث ادواة الغرفة و علطول ايل الدكان ابيعقوب   2 املتكلم
 ألشرت قميص
 أيضاً   sekalilan nitipاي أخي اان   oh:   1املتكلم 
 : طيب بنقودي اوالً, بعدين بدل 2املتكلم 
 انتم !  hati-hati: شكراً اخي,   1املتكلم 
 التخليل:

دواة الغرفة او عادًة يف املعهد كل يوم اجلمعة الطالب خيرجون ليبحث ا
استحمام ميكن بل ليس كل الطالب يستطيع خيرجون ملعنتني ممنوع خرج, جند 

ىف هذه احملادثة اللغتني تعىن اللغة العربية و اللغة أندونيسية. بداية الكالم الباحث 
مع  1يتحدث املتكلم األول ابللغة العربية بل يف أخر احملادثة يتخلط املتكلم 

اجاب املتكلم الثاين ابللغة العربية أيضًا و فصيحاً. يتخلط  اللغة أندونيسية, مث
يتخلط مع اللغة  1يهدف ان ملتكلم  " hati-hati"ىف الكلمة  1املتكلم 
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ذلك الكلمة نوع من انواع خلط الشفرة ومن هنا الباحث يالحظ أندونيسية, 
 .الكلمة تكرر انحيةمن 

 ( موقع الكالم : يف املسجد8
 مع زميلها: الطالب  املخاطب

 : مراجع قبل إختبار موضوع الكالم
 احملادثة:
 : أي املادة تراجع ؟   1املتكلم
 : اان مراجعة املواد اختبار كله !  2املتكل
 alon-alon ae: ما تبعت ؟   1املتكلم 
 : مع النجا    1املتكلم 
 التخليل:

الم احلوار أعاله يبني احملادثة الطالب مراجعة إلختبار. ىف بداية الك
حدث املتكلم األول يستخدم اللغة العربية واملتكلم الثاين أيضًا يتحدث العربية, 

", alon-alon"اللغة العربية إيل اللغة اجلاوية ىف الكلمة  1لكن يتخلط املتكلم 
 انحيةذلك الكلمة نوع من انواع خلط الشفرة من ومن هنا الباحث يالحظ 

 .الكلمة تكرر
 

 .من نوع العبارة3
 قع الكالم : ىف املعهد( مو 1

 : الطالب مع زميلها املخاطب
 : عطلة أسبعوعية يوم اجلمعة موضوع الكالم

 احملادثة:
 : ايل أين انت أخي ؟  1املتكلم 
 : سأخرج ايل سوق كبري   2املتكلم 
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 : ماذ تبحث هناك  1املتكلم 
: سأحبث ادواة الغرفة و علطول ايل الدكان ابيعقوب   2املتكلم 

 ميصألشرت ق
 أيضاً   sekalilan nitipاي أخي اان   oh:   1املتكلم 
 : طيب بنقودي اوالً, بعدين بدل 2املتكلم 
 انتم !  hati-hati : شكراً اخي,  1املتكلم 
 التخليل:

عادًة يف املعهد كل يوم اجلمعة الطالب خيرجون ليبحث ادواة الغرفة أو 
رجون ملعنتني ممنوع خرج, أدواة استحمام ميكن بل ليس كل الطالب يستطيع خي

ىف هذه احملادثة اللغتني تعىن اللغة العربية و اللغة أندونيسية. بداية جند الباحث 
 1الكالم يتحدث املتكلم األول ابللغة العربية بل يف أخر احملادثة يتخلط املتكلم 

مع اللغة أندونيسية, مث اجاب املتكلم الثاين ابللغة العربية أيضًا و فصيحاً. 
يتخلط مع  1ن ملتكلم أيهدف  " sekalian nitip"ىف الكلمة  1تخلط املتكلم ي

ذلك الكلمة نوع من انواع خلط ومن هنا الباحث يالحظ اللغة أندونيسية, 
 .العبارة انحيةالشفرة من 
 
 موقع الكالم: ىف الغرفة النوم( 2

 : الطلبة و أصحاهبا خماطب 
 : أستودع شرأ اخلبز موضوع الكالم

 دثة:احملا
 : سأذهب ايل املطعم ؟ 1املتكلم 
 nitip dongاان   eh:  2املتكلم 

ر, هذا و خبز اخ  donat, أشرتي juga dong: أستودع  3املتكلم  
 شكرا أخي النقود
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 : عفوا  1املتكلم 
 التخليل:

هذا البياانت تشمل على ثالث الطالب ىف الغرفة. املتكلم األول 
مث اصحاهبم يستودع.  ىف بداية احملادثة  سيذهب اىل املطعم لىشرأ اخلبز

يستخدمون الطالب ابللغة العربية الكاملة  مث املتكلم الثاين و الثالث يتكلم أيضا 
ابللغة العربية لكن مها يتخلط كالمه ابللغة اندونيسية ىف بعض الكلمات, وقد 

 nitip", وجد الباحث الكلمات العبارةانحية جند الباحث خلط الشفرة من 

dong." 
 
 موقع الكالم: ىف املسجد( 3

 : الطالب مع زميلها املخاطب
 : تعليم راحة الصبح موضوع الكالم

 احملادثة:
 الثاىن ؟  notes: أخي حتمل  1املتكلم 
 : غري موجود, امحل واحد فقد 2املتكلم 
 ىف الغرفة   ketinggalanاان   notes:  1املتكلم 
 .ketinggalan dehخرتة اان, ا buru-buru: قبيل  1املتكلم 
 التخليل:

هذا احلوار تبني عن انشطة الطالب ىف تعليم راحة الصبح. وحيدث 
, 2يستعري اىل املتكلم  1املتكلم األول ابللغة العربية و االندونيسية عندما املتكلم 

ىف بعض الكلمة  1وجب املتكلم الثاين ابللغة العربية متاماً, مث يتخلط املتكلم 
ذلك الكلمة نوع  ". ketinggalan deh"نيسية ىف كالمها وهي الكلمة اللغة اندو 

 .العبارة انحيةمن انواع خلط الشفرة من 
 موقع الكالم: الشركة / مطعم (4

 : الطالب مع احلارس الشركة املخاطب
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 : شراء اخلبز و الشرب موضوع الكالم
 احملادثة:
 ؟ macaroni : أخي.... موجود 1املتكلم 

 موجود, تشرتي كم ؟ oh: حلظة,   2املتكلم 
 ثالث   makaroni pedas: أشرتي   1املتكلم 
 : ماذا اخر ؟  2املتكلم 
 واحد  cincau: و الشرب   1املتكلم 
 التخليل:

كان البياانت األنشطة االطالب الذي يشرتى اطعمة او خبز يف شركة. 
مسية ىف املعهد وخلطها ابللغة العربية كللغة الر  1يف بداية الكالم يستخدم املتكلم 

مث " macaroni pedas"اللغة احمللية عندها وهي اللغة األندونيسية ىف الكلمة 
وقع ختليط الشفرة اجاب املتكلم الثاين او حارس الشركة ابللغة العربية كامال ومتاً. 

ذلك الكلمة نوع من انواع ىف هذه احملادثة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية. 
 .عبارةانحية الط الشفرة من خل

  
 موقع الكالم: ىف احلمام (5

 : الطالب مع زميلها املخاطب
 : حمل غسل الثوب موضوع الكالم

 احملادثة:
 ؟  hanger dong: اان أستعري  1املتكلم 
 : موجود يف الغرفة.  2املتكلم 
 أيضاً اخي  jepitan: اان استعري   1املتكل
 غرفة, خذ ! : نعم, كل ىف ال  2املتكلم 
 التخليل:
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كان احملادثة أعال يهدف األنشطة الطالب يف احلمام مكان غسل 
 1املالبس, حدث املتكلم األول ليعرب ارادةه اليت تريد يستعري, حدث متكلم 

ابللغة العربية كامالً  2ابللغة العربية لكن خيتلط ابللغة أندونيسية مث أجاب متكلم 
. ذلك الكلمة نوع من انواع "hanger dong"لمة و متاماً. خلط املتكلم ىف الك

 .عبارةانحية الخلط الشفرة من 
 
 موقع الكالم: ىف الغرفة النوم  (6

 :الطالب و أصحابه خماطب 
 :يطلب الدواء موضوع الكالم

 احملادثة:
 ؟ minyak telon: عندك  1املتكلم 
 : عندي أخي 2املتكلم 
 اان أطلب  .nih: بطىن مريض   1التكلم

 لتخليل:ا
هذا البياانت يتكلم عن احلوار بني الطلبان املتكلم األول و الثاين ىف 

وهي من اللغة  "minyak telon"الغرفة. وجد الباحث خلط الشفرة من الكلمة 
 .عبارةانحية الاندونيسية من 

 
 موقع الكالم: دكان املالبس (7

 : الطالب مع حارس الدكان املخاطب
 لنسوةموضوع الكالم : شراء الق

 احملادثة:
 أبيض songkok: امحد, من فضلك اخدىن 1املتكلم
 : انتظر حلظة2املتكلم
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  kadhung seneng banget: اان 1املتكلم
 : الثمن غال قليل2املتكلم
 . jeh, قد أحبها lha: 1املتكلم

 التحليل:
يعىن  ,jeh ,lhaو   kadung seneng bangetىف احلوار أعال, ان كلمة 

 "kadung seneng bangetد ختليط الشفرة بشكلة العبارة. العبارة عناصر او وجو 

 هو من العبارة الذي يقوم إدخال عناصر لغة جاوية.
 
 . من نوع الكلوسا4
 : ىف احلمام (موقع الكالم 1

 : الطالب و زميلها املخاطب
 : طابور احلمام موضوع الكالم

 احملادثة:
 : مازل قدمي ىف داخل أخي ؟  1املتكلم 

 : ال ادري   2تكلم امل
  aku disek an yo:   1املتكلم 
 : طابور أخي   2املتكلم 
 التخليل:

هذا احلوار اعال يبني احملادثة ىف احلمام, يف بداية الكالم حدث املتكلم 
االول يستخدم ابللغة العربية و املتكلم اثين أيضًا يستخدم ابللغة العربية, مث 

لغة اجلاوية فجأًة, وجد الباحث خلط الشفرة من  اللغة الدائرة 1يتخلط املتكلم 
 .الكلوساانحية وهي من اللغة اندونيسية من  "aku disek an yo "اجلملة 
 ىف احلمامموقع الكالم : ( 2

 : الطالب و زميلها املخاطب
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 : طابور احلمام موضوع الكالم
 احملادثة:
 aku mau keluar soalnya:   1املتكلم 
 اخي, : ايوه  2املتكلم 
 : مشكور جداً   1املتكلم 
 : تفضل أدخل اخي  2املتكلم 
 التخليل:

هذا احلوار اعال يبني احملادثة ىف احلمام, يف بداية الكالم حدث املتكلم 
االول يستخدم ابللغة االندونيسية و املتكلم اثين يستخدم ابللغة العربية, مث 

د الباحث خلط الشفرة من اللغة الدائرة لغة اندونيسسة, وج 1يتخلط املتكلم 
انحية وهي من اللغة اندونيسية من ” aku mau keluar soalnya "اجلملة 
 .الكلوسا

 
 موقع الكالم : يف امليدان (3

 : الطالب و زميلها املخاطب
 : يلعب كرة القدم موضوع الكالم

 احملادثة:
 : اعطىن الكرة  1املتكلم 
 sini oper ke aku bro:   2املتكلم 
 أان فاضي  بسرعا
 : حلظة !  1املتكلم 
 : بسرعا, اان فاضى هنا !  2املتكلم 
 التحليل:
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هذا احلوار اعال يبني عن احملادثة الطالب عند كرة القدم, يف بداية 
الكالم حدث املتكلم االول يستخدم ابللغة العربية و املتكلم اثين أيضًا ابللغة 

نيسية, وجد الباحث خلط الشفرة من اىل اللغة اندو  2العربية, مث يتخلط املتكلم 
 .الكلوساانحية وهي من اللغة اندونيسية من  "sini oper ke aku bro "اجلملة 

 
 ( موقع الكالم : أمام الفصل4

 : الطالب مع زميلها املخاطب
 : شراء القاموس موضوع الكالم

 احملادثة:
 من فضلك أصحابىن  ,iwant buy dictionary today:  1املتكلم
 رة أخي بك

 : تفضل. علي فرحتك   2املتكلم 
 : شكراً كثري   1املتكلم

 التحليل:
ىف بداية الكالم حدث املتكلم األول يستخدم ابللغة اإلجنليزية مث خيتليط 

وجد الباحث ايل اللغة العربية يف نفس العبارة, مث اجاب املتكلم الثاين العربية. 
وهي من اللغة إجنليزية " iwant buy dictionary toda "ختليط الشفرة من اجلملة 

 .الكلوساانحية من 
 
 
 ( موقع الكالم: احناء الفصل5

 : الطالب مع زميلها املخاطب
 : نطلب اإلذن موضوع الكالم

 احملادثة:
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 !yuk: نطلب ورقة اإلذن 1املتكلم
 : ورقة اإلذن ؟2املتكلم
  minta surat izin yuk: 1املتكلم
 ? minta kesiapa sih: 2املتكلم
 : أخي فردوس1املتكلم

 التحليل:
اللغة العربية ىف احلوار اعال,  1قد نظران ىف احلوار أعال, استخدم املتكلم 

و املتكلم الثاىن يتكلم ". yuk"ابللغة اندونسية ىف الكلمة  1مث يتخلط املتكلم 
, وختليط 1 ابلغة اندونسية بل هو يفهم عن الكالم اللغة العربية عن املتكلم

 ".?minta kesiapa sih"الشفرة من انحية كلوسا 
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 ج. العوامل اليت تسبب ايل وقوع ختليط الشفرة 
بعد حلظ الباحث عن واقع ختليط الشفرة ىف املعهد دار التوحيد ماالنج,  

قد حصل الباحث عن العوامل الىت تسبب ايل الوقوع خلط الشفرة ىف احملادثة 
ملعهد دار التوحيد ماالنج عند الشخصني أو أكثر )املتكلم اليومية الطالب يف ا

 و املخاطب( ىف احملادثة الطالب وهو:

. كل الطالب يستخدم اللغة العربية بل عندما يتحدث العناصر من اللغة 1
 الدائرة منهم او اللغة اندونيسية ادخل فجأًة بال  يسعر.

 مثل: 

 من نوع الكلمة  .أ
خر, هذا النقود, و خبز أ  donatي , أشرت juga dongأستودع 

 شكرا أخى.
 من نوع تكرر الكلمة .ب

 انتم راتب !  barang-barangال تنس, 

 ج. من نوع العبارة   

: سأحبث ادواة الغرفة و علطول ايل الدكان     2املتكلم 
 ابيعقوب ألشرت قميص

 أيضاً  sekalilan nitip اي أخي اان  oh :   1املتكلم 

 الكلوسا د. من نوع   

 : مازل قدمي ىف داخل أخي ؟  1املتكلم   
 : ال ادري   2املتكلم 
  aku disek an yo:   1املتكلم 
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 . وجود اللغة األخرى أي اللغة الدائرة احمللية ىف احملادثة اليومية الطالب2

 مثل:    

 : اان مراجعة املواد اختبار كله !  2املتكلأ.  

  alon-alon ae: ما تبعت ؟   1املتكلم   

 .ketinggalan dehاان, اخرتة  buru-buruب. قبيل        

. فخر النفس على استيالء اللغة املتعددة, يتخلط الطالب اللغة العربية ابللغة 3
 الدائرة و اإلجنليزية.

 مثل: 

 : اعطىن الكرة  1املتكلم أ.   
 sini oper ke aku bro:   2املتكلم     
 من فضلك أصحابىن  ,iwant buy dictionary todayب. 

 بكرة أخي.

  . انتقال احلال من األحوال الرمسية إيل األحوال غري الرمسية.4

 مثل:        

 : تناولت الرزمة من البيت. ؟ 1متكلم أ.   

 : نعم, بعد سوف أمحل ايل الغرفة... 2متكلم     

 .!ya: اان انتظر  1متكلم     

طالب عادًة اللغة العربية بللغة األندونيسية ىف حالة العجل . يتخلط ال5
 ويسبب إيل تعجيل كالمه فأصبح اللغة املستخدمة هي اللغة أندونيسية.

 مثل: 
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 : هيا نشرتى القلم ! 1متكلم  .أ
 : القلم ؟ 2متكلم 
  ayo beli pena: 1متكلم 

 ?emang, beli dimana: 2متكلم 

 استخدام املفردة املطلوبة الكالم. . نقصان استيالء الطالب يف6

 مثل: 

 األول عندما كلم الطالب يتكلم استخدم املفردات الذى يفهم  .أ
 العصر : هيا جنري ىف امليدان بعد  1متكلم   .ب

 : جنري ؟  2متكلم 
 kita berlari di lapangan:   1متكلم 

سا, وكذلك كلوسا لوقوع الكالم بشكل الكلمة, تكرر الكلمة, العبارة والكلو  .8
يف الكالم, بوجود هذا كله يكون املخاطب مفهوم ما قاله املتكلم. لبيان املفرة 

 الغربية لدي املخاطب وأصبح املخاطب مفهوم على الكالم املتكلم.
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 الباب الرابع

 اخلالصة واإلقرتاحات

 اخلالصة .أ
البيانت ىف هذا البحث اجلامعي حتت بعد ان الباحث يعرض و خيلل 

املوضوع ختليط الشفرة ىف احملادثة العربية اليومية لدي الطالب معهد دارالتوحيد 
 سوانن أمبيل ماالنج جاوي الشرقية حصلت ايل النتائج اآلتية.

لط الشفرة الواقعة ىف هذا البحث يخت أشكالوجد الباحث ىف اربع  .1
و  sarungلكلمة, املثال: سأستعري اجلامعي وهو األول من انحية ا

songkok , موجود؟ عندكrinso   ,أخى ؟. من انحية يكرر الكلمة
انت تستعمل  golek-golek iأان   ohhاان ! اان  buru-buruاملثال: قبيل 

أيضًا و مثل   sekalilan nitipاي أخي اان   oh!من انحية العبارة, املثال: 
 akuىف الغرفة. من انحية الكلوسا, املثال:   ketinggalanاان   notesالثاين 

mau keluar soalnya . 
أما اجلنس ختيلط الشفرة نوعان وهو األول ختليط الشفرة الداخلي و 

 sini operالثاين ختيلط الشفرة اخلارجي. املثال ختليط الشفرة الداخلي: 

ke aku bro,رجي: بسرعا أان فاضي! املثال ختليط الشفرة اخلاiwant buy 

dictionary today,  .من فضلك أصحابىن بكرة أخي 
 

ط الشفرة اليت تسبب ايل وقوع ختليط الشفرة الواقعة يف يلختمن العوامل  .2
معهد دارالتوحيد ماالنج وهو وجود اللغة األخرى أي اللغة أندونيسية أو 

تكلم و لغة الدائرة يف احملادثة اليومية الطالب عند املتكلم بني امل
الطالب يستخدم اللغة العربية بل عندما يتحدث, املخاطب. كل 

العناصر من اللغة الدائرة منهم او اللغة اندونيسية ادخل فجأًة بال  
ط يانتقال احلال من األحوال الرمسية ايل أحوال غري الرمسية. يتخل يسعر.
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بب إيل الطالب اللغة العربية إيل اللغة األندونيسية يف حال العجل, ويس
 تعجيل كالمه فأصبحت اللغة املستخدمة اللغة أندونيسية.

 إقرتاحات  .ب
بعد أن الباحث يبحث هذا البحث أرد الباحث أن تقدم إىل الطالب 

 والقاء ابالقرتاحات اليت كتبها كما التايل:
إقرتحت الباحث إيل الطالب مبعهد درالتوحيد سوانن أمبيل مالالنج أن  .1

ة و جيدة, أن يطعهم النظم اللغوية السائرة, وأن يعني ميارس لغتهم بقو 
أبن اللغة مهمة يف احلياة. ولبود أن ميارس اللغة العربية و إجنليزية كل 

 يوم.
إقرتحت الباحث إيل مجيع أصحايب الطالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا  .2

 وبلخصوص إيل الفقري الباحث أن يدرسوا عميقاً يتعلق ختليط الشفرة. 
ينبغي للبا حثني الالحقني أن يقوموا ابلبحث على وجه أكمال من هذا  .3

 البحث, سواء فيما يتعلق هبذا البحث.

يرجو هللا أن يكون هذا البحث انفعًا لنفس و إيل مجيع الطالب يف هذه 
ب يف قسم اللغة العربية و أدهبااجلامعة خاصة الطال
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 سرية ذاتية
 

سنة  من شهر فربير 11حممد رمحي هداية، ولد يف التاريخ 
خترج يف املدرسة االبتدائية  .م لولوان تيمور مجرباان ابيل 1998

مث التحق  .م 2010احلكومية لولوان تيمور مجرباان ابيل يف السنة 
مبعهد دار التوحيد ماالنج مث التحق ايل جومباغ يف املعهد دارالعلوم  

مث التحق دراسته حبامعة موالان مالك إبراهيم  .2016خترج يف السنة 
اإلسالمية احلكومية يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية وخترج يف 

 .م 2020السنة 
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 أمساء أساتذة يف املعهد دارالتوحيد ماالنج .1
 املهنة أمساء األساتذة الرقم
 معهد مدير األستاذ حسني بن عبد هللا عوض عبدون 1
 انئب و معلم األستاذ صاحل بن عبد هللا عوض عبدون 2
 انئب و معلم األستاذ طه بن عبد هللا عوض عبدون  3
 رئيس املدرسة األستاذ توفيق هداية 4
 معلم األستاذ أمري مهزة 5
 معلم األستاذ عبد اهلادي 6
 معلم األستاذ امسي عبد هللا 7
 معلم األستاذ فهمي مزكي 8
 معلم ستاذ سيد عمراأل 9
 معلم األستاذ دين القيم  10
 معلم األستاذ زكي سامدرا 11
 معلم األستاذ علي حسن الدين 12
 معلم األستاذ عيس املسيح 13
 معلم األستاذ علي أكرب بن عقيل 14
 معلم األستاذ عيدروس بن عقيل 15
 معلم األستاذ فتح الرمحن 16
 معلم األستاذ رمحة 17
 معلم ستاد حممد السقافاأل 18
 معلم األستاذ حسن جنيب 19
 معلم األستاذ غفران هراينتو 20



 
 

 

 معلم األستاذ ساطيب 21
 معلم األستاذ نور وجي صاحلني 22
 معلم األستاذ عارف ذوالكرنني 23
 معلم األستاذ نظام نيل أزكي 24
 معلم األستاذ عارف صاحل الدين 25
 معلم األستاذ عارف رمحن رشدي 26
 معلم األستاذ علوي 27
 معلم األستاذ فتخ البارئ 28
 معلم األستاذ علي حسن الدين  29

 

  



 
 

 

VISI, MISI DAN TUJUAN  MTS DARUTTAUHID 

 

1. Visi  
    Terwujudnya Madrasah yang berkualitas, berprestasi, dalam mencetak 

generasi muslim yang beriman, berilmu dan beramal sholeh.  

 

2. Misi  
1. Mengembangkan pendidikan Islam untuk mencetak generasi muslim yang 

beriman, berilmu dan beramal sholeh. 

2. Membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. 

3. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu, berorientasi pada 

pencapaian kompetensi berstandar nasional dan internasional 

4. Membentuk siswa kreatif, inovatif dan cerdas yang mampu berkompetisi di era 

global. 

5. Mendidik  dan melatih siswa agar mampu bersaing dan menjadi manusia 

pembelajar sepanjang hayat. 

3. Tujuan  

1. Meningkatkan kompetensi guru yang memenuhi standart kelayakan dalam 

persiapan dan pelaksanaan Kurikulum Nasional.  

2. Meningkatkan kemampuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan jiwa islami.  

3. Meningkatkan rata-rata NUN dan NUS  

4. Meningkatkan prestasi Karya Ilmiyah remaja di Madrasah.  

5. Perbaikan sarana prasarana yang memadai.  

6. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menumbuhkan 

kreatifitas dan kepedulian sosial.  

7. Memiliki ketrampilan bidang komputer dan internet.  

8. Meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni di tingkat kabupaten.  

  



 
 

 

VISI, MISI DAN TUJUAN  MA DARUTTAUHID 

 

1. Visi  
    Terwujudnya Madrasah yang berkualitas, berprestasi, dalam mencetak 

generasi muslim yang beriman, berilmu dan beramal sholeh.  

 

2. Misi  
1. Mengembangkan pendidikan Islam untuk mencetak generasi muslim yang 

beriman, berilmu dan beramal sholeh. 

2. Membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. 

3. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu, berorientasi pada 

pencapaian kompetensi berstandar nasional dan internasional 

4. Membentuk siswa kreatif, inovatif dan cerdas yang mampu berkompetisi di era 

global. 

5. Mendidik  dan melatih siswa agar mampu bersaing di perguruan tinggi terbaik di 

dalam maupun di luar negeri dan menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. 

3. Tujuan  

1. Meningkatkan kompetensi guru yang memenuhi standart kelayakan dalam 

persiapan dan pelaksanaan Kurikulum Nasional.  

2. Meningkatkan kemampuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan jiwa islami.  

3. Meningkatkan rata-rata NUN dan NUS  

4. Meningkatkan prestasi Karya Ilmiyah remaja di Madrasah.  

5. Perbaikan sarana prasarana yang memadai.  

6. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menumbuhkan 

kreatifitas dan kepedulian sosial.  

7. Memiliki ketrampilan bidang komputer dan internet.  

8. Meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni di tingkat kabupaten.  
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 . سكن الطالب معهد دارالتوحيد1



 
 

 

 . الفصل و امليدان معهد دارالتوحيد2



 
 

 

 
 . عند الطابور الصبا 3

 
 اعةً ند إفطار صوم اتسعة مج.ع4



 
 

 

 

 
 .عند الراحة الصبح تعليم5



 
 

 

 . صورة الفقري مع املدير املدرسة و الطالب



 
 

 

 
 . صورة عند حتليل7



 
 

 

 



 
 

 

 


