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 اإلىداء 

 إىل : ه الرسالة أىدم ىذ

 ارسو عارؼ أبرارم أيب العزيز احملبوب بوتوت دأمي العزيزة احملبوبة مطمئنة ك 

الدعاء  يداكمافبكماؿ اغبنُت ك سباـ الرضبة ك كربت حىت   صغارمربياف منذ الذاف ت 

السالـ كحفظهما اهلل ُب سالمة عسى اهلل أف يغفر ؽبما كيدخلهما ُب دار ، لنجاحي

 اآلخرة الدنيا ك 

 أرنا رشداَتتُت احملبوبتُت تطيع مستفيدة ك إىل أخيٌت الصغك 

 الذم يشجعٍت ُب إهناء كتابة ىذه الرسالةإىل أخي الكبَت سفياف باريقي، ك 

اللغة العربية جبامعة  تعليم قسم كلية الدراسات العليا  إىل صبيع األساتيذ ك األستاذات ُبك 

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج 

الصعوبات كين كيصاحبوين ُب حل اؼبشكالت ك إىل صبيع زمالئي األحباء، الذم يساعدك 

  ةُب اؼبواد الدراسي

 

 جزاكم اهلل أحسن اعبزاء .......ال ك أقوؿ شكرا جزي
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 مستخلص البحث
دبعهد اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية  عليم اللغة العربية ُبُب ت (Code mixing): التخليط اللغوم َُِٔسيت نبية، 

ف تو يبدبعهد نور اعبديد اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية  و )دراسة اغبالة ُببربولينج بيتوفنور اعبديد 
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  و(، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليابربولينج

 ( الدكتور حلمي سيف الدين.ِ( الدكتور سوتاماف، ُاؼبشرؼ :  نج.اغبكومية ماال
 

 ، تعليم اللغة العربية، دراسة اغبالة(Code mixing)التخليط اللغوم  الكلمات المفتاحية:
، كىذا قد كقع كثَتا ُب لغومتخليط الالاللغة إحدل ظواىر اجتماعية، كمن الظواىر االجتماعية ىي 

من ظواىر . كلم مع غَته باللغتُت أك أكثر أم خٌلط اؼبتكلم اللغات العديدة أثناء تكلمواجملتمع إذا تكلم اؼبت
اجتماعية األخرل ىي التحوؿ اللغوم، كانت الدراسة السابقة عن التحوؿ اللغوم كأثره ُب تعليم مهارة الكالـ، 

% من الطالبات  َٕأف حويل استنتجت تلك الدراسة أف أثر التحوؿ اللغوم ُب تعليم مهارة الكالـ أثر سليب، 
و تخليط اللغوم لكشف فبيزات كعيوب. من ىذا البحث اختارت الباحثة البحث عن الضعيفةوبصلن على معايَت 

كقوعو كأنواعو ُب عملية تعليم اللغة العربية. كاختارت الباحثة أيضا موضوع التخليط  العوامل اليت تؤدم علىك 
 لتعليم. اللغوم لقلة الدراسة عنو ُب ناحية ا

كقوع  ىلإالعوامل اليت تؤدم لغوم كلكشف تخليط الاللكشف أنواع أىداؼ البحث ُب ىذا البحث ك 
 اؼبدرسة الثانوية ُب ُب عملية تعليم اللغة العربية لغومتخليط الال فبيزات كعيوبلكشف لغوم ك تخليط الال

 .وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية
ُب ىذا  ةستخدـ الباحثتأما اؼبنهج الذم ك ُب ىذا البحث ىو اؼبدخل الكيفي. إٌف اؼبدخل اؼبستعمل 

ُب ُب الفصل األكؿ  طالباتكال معلمة اللغة العربية كأما اؼبصادر ؽبذا البحث ىي .منهج دراسة اغبالةالبحث ىو 
الباحثة  قامتالبيانات، كعند صبع بيتوف بربولينجو. دبعهد نور اعبديد  اإلسالميةاؼبدرسة الثانوية ُب  قسم اللغة

عرض ٍب تقليل البيانات ىي البحث  ىذا كأما خطوات ربليل البيانات ُب كالوثائقية. بطريقة اؼبالحظة كاؼبقابلة
 .تستنبط االستنباط كالتحققك البيانات 

ُب  كالطالبات علمةاؼب ؿبادثة ُب ذبرم اليتكأما نتائج البحث ُب ىذا البحث أف أنواع التخليط اللغوم 
 اللغوم كالتخليط اػبارجي اللغوم كالتخليط الداخلي اللغوم التخليط على وبتول عملية تعليم اللغة العربية

ىبلط اؼبتكلم نفسو،  : األكؿ بسببستة عواملكانت كقوع التخليط اللغوم   ىلإالعوامل اليت تؤدم كأما  .اجملمعي
بسبب كالثالث  كتنوع اللغة. كالثاين الثنائية اللغوية بسبب العادة أك اؼبمارسة ُب استخداـ لغتو. اؼبتكلم اللغة

الوظائف كاألغراض.  كجودكاػبامس  .بسبب النهضة ُب الفكاىةكالرابع  .اؼبسكن ككقت احملادثات اعبارية
 كالثاين الفهم. ةلو سهكانت ثالثة أنواع: األكؿ  . كأما فبيزات التخليط اللغومكالسادس التحديد ُب استخداـ اللغة

أصبحت اللغة راكدة  نوعاف: األكؿاللغة  كأما عيوب التخليط اللغوم التحدث. سهولةكالثالث . اؼبفردات زيادة
 كجود التخليط اللغوم يفسد اللغة. كالثاينبال مبو 
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Abstract 

Siti Humayyah, 2016: Code Mixing of Arabic Learning at Islamic Senior High 

school of Nurul Jadid Paiton Probolinggo (A case study in Islamic Senior 

High school Nurul Jadid Paiton Probolinggo), Department of Arabic 

Education, Faculty of Post-Graduate of State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Sutaman, MA, 

Advisor II: Dr. Helmy Saifuddin, M.Fil.I 

 

Keywords: Code Mixing, Arabic Learning, Case Studies 

Language is a social phenomenon. Code Mixing is one of the social 

phenomena, it is commonly found in the community when an individual talks 

with other people using two or more languages, in the sense that they mix the two 

languages when speaking in their daily lives. Other social phenomenon is Code 

Switching. In the research that has been done before about code switching and its 

impact in the learning skills of speaking said that code switching gave a negative 

impact on students, about 70% of them get less value (get the minimum level). 

From this study, researcher wants to examine social phenomenon, namely code 

mixing that is to know the advantages and disadvantages of code-mixing, code-

mixing as well as the factors that cause a wide-ranged in the process of Arabic 

learning and the various of code mixing. Researcher choses mixed code is also 

due to at least research on code-mixing in an educational context. 

The research aimed to find out the kinds of code-mixing, code-mixing 

caused, as well as the advantages and disadvantages in the process of Arabic 

learning in Islamic Senior High school of Nurul Jadid Paiton, Probolinggo. 

This study used qualitative research; the method used a case study. 

Sources of data in this study were the Arabic teacher and all the female student of 

the language department in Islamic Senior High school of Nurul Jadid Paiton, 

Probolinggo. The data collection techniques used observation, interview and 

documentation. Moderate steps first data analysis was data reduction, data 

presentation was the second step, third step was the conclusion and verification. 

The research results were all kinds of code mixing that used in the process 

of Arabic learning in Islamic Senior High school of Nurul Jadid consisted of inner 

code mixing, outer code mixing and hybrid code mixing. The cause of code 

mixing: First, the personal characteristics of the speakers, which make them more 

likely as their habit. The second is bilingualism and language variation. The third, 

is hometown and the time when dialogue happens. Building sense of humor is the 

fourth. The fifth is particular function and purposes. And the sixth is limited 

knowledge of the language. On the other hand, Students can get a positive effect 

of applying code-mixing to make them understand the lessons well, add a 

vocabularies and easy to speak. While the negative effect of code-mixing is 

language stagnation, it means that there is no language development at all, and 

any code mixing will be bring bad effect to the authenticity and originality of 

language.  
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Abstrak 

Siti Humayyah, 2016: Campur Kode (Code Mixing) Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab di Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo (Studi kasus di 

Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo), Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. H. Sutaman, MA, 

Pembimbing II: Dr. Helmy Saifuddin, M.Fil. 

Kata kunci: Campur Kode (Code Mixing), Pembelajaran Bahasa Arab, Studi 

Kasus 

Bahasa adalah fenomena sosial. Campur kode merupakan salah satu 

fenomena sosial, hal ini banyak ditemukan di lingkungan masyarakat ketika 

seorang individu berbicara dengan individu lainnya menggunakan dua bahasa atau 

lebih, dalam artian mereka mencampur dua bahasa tersebut ketika berbicara dalam 

kehidupan sehari-harinya. Fenomena sosial lainnya adalah alih kode (Code 

Switching). Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang alih kode 

dan dampaknya dalam pembelajaran keterampilan berbicara menyatakan bahwa 

alih kode memberikan dampak negatif pada siswa, sekitar 70% dari mereka 

mendapatkan nilai kurang (di bawah taraf minimal). Dari penelitian ini peneliti 

ingin meneliti tentang fenomena sosial lainnya, yaitu campur kode untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan campur kode, faktor penyebab campur 

kode serta macam-macamnya dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Peneliti 

memilih campur kode juga dikarenakan sedikitnya penelitian tentang campur kode 

dalam konteks pendidikan.  

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui macam-macam campur 

kode, faktor penyebab campur kode, serta kelebihan dan kekurangannya dalam 

proses pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedang metode yang 

digunakan adalah studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru 

bahasa Arab dan semua siswi kelas satu jurusan bahasa di Madrasah Aliyah Nurul 

Jadid Paiton Probolinggo. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedang langkah-langkah analisa data 

yang pertama reduksi data, langkah kedua penyajian data, langkah ketiga adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu macam-macam campur 

kode yang digunakan di dalam proses pembelajaran bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah Nurul Jadid terdiri dari campur kode ke dalam, campur kode ke luar dan 

campur kode campuran. Sedang faktor penyebab campur kode adalah: Pertama, 

karena pribadi pembicara, pembicara melakukan campur kode karena faktor 

kebiasaan. Kedua, bilingual dan variasi bahasa. Ketiga tempat tinggal dan waktu 

pembicaraan berlangsung. Keempat, untuk membangkitkan rasa humor, Kelima, 

karena adanya fungsi dan tujuan. Keenam karena keterbatasan penggunaan 

bahasa. Adapun kelebihan dari campur kode adalah mudah memahami pelajaran, 

menambah kosa kata dan memudahkan dalam berbicara. Sedang kekurangan dari 

campur kode adalah stagnasi bahasa, tidak akan ada perkembangan berbahasa 

sama sekali dan adanya campur kode akan merusak keaslian bahasa.  
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 التقدير كلمة الشكر و 
ٌلم اإلنساف ما مل يعلم لقلم، عتكبَته الذم عٌلم باأشكر اهلل بتحميده كتسبيحو ك  

ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، كالصالة كالسالـ يباركٍت حىت أسبمت فقٍت ك كالذم يو 
 ؿبمد ابن عبد اهللننا أعي ةا كقائدنا كقرٌ كعظيمنحبيبنا ى خَت العرب كالعجم سيدنا ك عل

 اآلخرة.أرشدنا إىل سعادة الدنيا ك الة كأٌدل األمانة كنصح األٌمة ك سبٌلغ الرٌ الذل 
ن ساعدين ببذؿ أجزؿ الشكر كأشبن التقدير ؼب قدمت شكرم من عميق قليب 

 كىم: ، ه الرسالةسعيو ُب قباح كتابة ىذ
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية األستاذ الدكتور موجيا راىارجو مدير  .ُ

 .االنجدباغبكومية 
موالنا مالك إبراىيم  الدراسات العليا جبامعة كلية  مدير ر الدينحباألستاذ الدكتور  .ِ

 اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
امعة موالنا مالك إبراىيم جبرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلدانا كرغاديناتا الدكتور  .ّ

 .اإلسالمية اغبكومية ماالنج
الدكتور سوتاماف بصفتو اؼبشرؼ األكؿ كالدكتور حلمي سيف الدين بصفتو  .ْ

اؼبشرؼ الثاين، اللذاف كجهاين كأرشداين كأشرفاين بكل اىتماـ كصرب كحكمة ُب  
 كتابة ىذه الرسالة. 

كصبيع األساتيذ  وبربولينج بيتوفديد دبعهد نور اعباإلسالمية الثانوية  رئيس اؼبدرسة .ٓ
 رسالة اؼباجستَت.ة الذين ساعدكاين ُب كتابة ىذه كاألستاذات كالطالبات ُب تلك اؼبدرس

ىذا، كاهلل أسأؿ أف تكوف أعماؽبم مقبولة كمثابة، كتكوف رسالة اؼباجستَت ىذه  
 نافعة كمفيدة للعباد كالبالد، آمُت.

 
َُِٔأبريل  ِِ ماالنج،  
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة .أ 
اىتم الدرس اللساين اغبديث منذ أكاخر اػبمسينات من القرف اؼباضي اىتماما  

، كذلك لدكر اللغة اؼبهم ُب كبَتا بدراسة العالقة بُت اللغة كؿبيطها االجتماعي الثقاُب
اجملتمع، لقد كاف ىذا االىتماـ انطالقا من اؼبفهـو اعبديد لٌلغة اليت اعتربت ظاىرة 
اجتماعية، كمن ىنا كانت أنبية الدراسة االجتماعية للغة ألهنا توضح العالقة بُت اللغة 

 .1كاغبياة االجتماعية كأثر اجملتمع ُب ـبتلف الظواىر االجتماعية
إلنساف ُب اجملتمع العديد، فيها الثقافات كاغبضارات اؼبختلفة. كُب تعاملو نشأ ا

. 2اليومي وبتاج اإلنساف إىل الوسيلة ليعرب ما ُب ذىنو إىل غَته. كىذه الوسيلة ىي اللغة
صوات يعرب هبا  اللغة ىي أأٌف  قاؿ ابن جٍت ُب اػبصائص كما نقلو صربم إبراىيم السيد

عٌت ذلك إف اللغة ظاىرة اجتماعية إنسانية، استعماؿ اللغة لو ، كم3كل قـو عن أغراضهم
ترابط باغبالة االجتماعية. ككانت اللغة مبت كازدىرت ُب البيئة أك اجملتمع ألنو آلة 

 لالتصاؿ بُت أفراد اجملتمع.
قة فإف اللغة أساس ىاـ للحياة االجتماعية، بناء على ىذه اؼبالحظة الساب

 ،ْعبَت عن حاجاتو كرغباتو كأحاسيسوككسيلة اإلنساف للت كضركرة من أىم ضركراهتا،
إىل اللغة على أهنا مادة دراسية، تعلم  كلذلك ظلت الًتبية ُب العصور القديبة تنظر

 لذاهتا،

                                                           
 . ُُص.  (،ََُِ)سورابايا: مطبعة دار العلـو اللغوية، علم اللغة االجتماعي  ،ين دمياطيؿبمد عفيف الد1
 .َّص.  (،َُٗٗ)اسكندرية: دار اؼبعرفة، علم اللغة االجتماعي مفهومو كقضاياه  ،صربم إبراىيم السيد2
3

 .ّ. ص. علم اللغة االجتماعي مفهومو كقضاياه ،صربم إبراىيم السيد 

)األردف: عامل الكتب اغبديث،  ادئ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا تطلعات مباذج تطبيقاتمب ،عبد الرحيم4
 ّص.  (،ََِٔ
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ككذلك أيضا تنظر الًتبية اغبديثة إىل اللغة أهنا هبب أف تدرس على أساس أنبيتها 
 .ٓيتعلم شيئا وبتاج إليو ُب حياتو وكذلك ليدرؾ اؼبتعلم أن  اغبياة،الوظيفة ُب

، لغومتخليط الالكاللغة إحدل ظواىر اجتماعية، كمن الظواىر االجتماعية ىي 
كىذا قد كقع كثَتا ُب اجملتمع إذا تكلم اؼبتكلم مع غَته باللغتُت أك أكثر أم خٌلط 

ت ألنو من يقع ُب صبيع اللغا لغومتخليط الالاؼبتكلم اللغات العديدة أثناء تكلمو. كاف 
الثنائية  كانتالظواىر اللغوية، خاصة ُب اللغة اإلندكنيسية كجدنا كثَتا األلفاظ العربية.  

ىي يتكلم كيستعمل الناس  اللغوية سببا رئيسيا ُب كقوع التخليط اللغوم. الثنائية اللغوية
 .ٔأك الفرد ُب ؾبتمع ما لغتُت

ال يبكن الشخص أف يستخدـ  كجود ثنائية اللغة ُب اجملتمع أك تعدد اللغات حىت
اللغة الواحدة ُب تفاعلو أك ال يبكن الشخص أف يستخدـ لغة كاحدة بغَت أف يتأثر باللغة 
األخرل. كىذه اغبالة تؤدم إىل احتياج اللغة الواحدة إىل اللغة األخرل أك العالقة بعضها 

إلندكنيسية باللغة ببعض. عادة، كاف الشخص ىبلط لغة األكىل باللغة الثانية، كبو اللغة ا
كىذا اغباؿ يسمى ُب علم اللغة االجتماعي اإلقبليزية أك اللغة اإلندكنيسية باللغة العربية. 

 .Code Mixing لغومتخليط الالب
البحث الذم قامت بو من ظواىر اجتماعية األخرل ىي التحوؿ اللغوم، ككاف 

لغة العربية كأثره ُب ربت العنواف "التحوؿ اللغوم لدل مدرسي ال َُِْفارحُت عاـ 
للغوم ُب تعليم مهارة الكالـ أثر أثر التحوؿ ا استنتجت الباحثة أف تعليم مهارة الكالـ".

. كالطالبات ال ضعيفة َت% من الطالبات وبصلن على معاي َٕسليب، أف حويل 
يستطعن أف يتكلمن باللغة العربية كيتكاسلن ُب حبث اؼبفردات كالكلمات الصعبة 

من ىذا البحث اختارت الباحثة البحث عن  شرح من اؼبدرسُت فحسب.كينتظرف ال
التخليط اللغوم لكشف فبيزات كعيوبو كأسباب كقوعو كأنواعو ُب عملية تعليم اللغة 

                                                           
 .ْٔ -ْٓ .ص (،)القاىرة: داراؼبعارؼ، دكف السنة اؼبوجو الفٍت ؼبدرسىت اللغة العربية ،إبراىيم عبد العليم5
 .ُٕص.  (،ُٖٖٗلعربية السعودية، )الرياض: اؼبملكة ااغبياة مع لغتُت  ،ؿبمد علي اػبويل6
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العربية. كاختارت الباحثة أيضا موضوع التخليط اللغوم لقلة الدراسة عنو ُب ناحية 
كقليل ُب الظاىرة  ياة االجتماعيةالتعليم. البحوث عن التخليط اللغوم كثَت ُب اغب

 .التعليمية
كانت اللغة العربية قد دخلت إىل بعض اؼبعاىد اإلسالمية ُب ىذا البالد. أحدىا 

ىو أحد اؼبعهد ُب إندكنيسيا الذم فيو اؼبدارس معهد نور اعبديد  ىي معهد نور اعبديد.
عليم الرظبي يبدأ من مرحلة غَت الرظبية. الت العديدة. كاف فيو التعليم الرظبية كالتعليم

 سسات اللغويةمؤ  كأما التعليم غَت الرظبية ىو الطفولة اؼببكرة حىت اؼبرحلة اعبامعية.
اللغة األجنبية مثل مؤسسة  العديدة اليت هتدؼ إىل تطوير كفاءة الطلبة للفهم العميق عن

. 7كل الشرقيةجا وبربولينج بيتوفكقع ُب قرية كارانج أنيار  قاسية كاػبَتية كغَتنبا.
كودا" اليت يسكنوف فيو قبيلة اؼبدكرية كاعباكية، "تافاؿ  ىو من منطقة "تافاؿ   وبربولينج

كودا"، ىو اسم منطقة ُب ؿبافظة جاكل الشرقية. يسمى بتافاؿ كودا ألف شكل اؼبنطقة 
جاءكا من   يث أف الطلبة ُب معهد نور اعبديدُب خريطة مشابو بشكل حدكة حصاف. ح

سومًتا ككاليمانتاف  مثلجزيرة جاكل من خارج  ءكابعضهم جاك ،  ىذا البالدكل دائرة َب
هبذه األحواؿ أصبحت اللغة متعددة كمتنوعة، ليست من اللغة العربية فقط بل   كغَتنبا،
تخليط ال خاصة ظاىرةاللغات الدائرية، فطبعا كثَت من ظاىرة اللغوية فيو، كانت 

 لغوم. ال
أجود اؼبعاىد العشرة ُب إندكنيسيا، كمن إحدل معهد نور اعبديد من أكرب ك 

اإلسالمية اليت فيها قسم  درسة الثانويةاؼب ىي وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد اؼبدارس 
ىذه اؼبدرسة ىي اؼبدرسة التعليمية الرظبية دبعهد نور اعبديد اليت هتدؼ إىل توعية اللغة. 

بد على  كال كلم بلغيت عربية كاإلقبليزية.الطلبة ليكوف قادرا على فهم قراءة الكتب كالت
اإلسالمية ُب كمنهج تعليم اللغة العربية ُب مدرسة الثانوية . طالهبا يسكنوف ُب اؼبعهد

كاف باألسلوب التقليدم الذم يهدؼ إىل  وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  قسم اللغة
                                                           

7
Faiz AHZ, Dkk, Profil Pondok Pesantren Nurul Jadid (Paiton Probolinggo: Humas Sekretariat 

Pondok Pesantren Nurul Jadid, 2011). 
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ألسلوب الذم كاف ُب اؼبعهد اليستبعد اأف يكوف قادرا على قراءة الكتب الًتاثية كأيضا 
 قبليزية عند الكالـ كالتحدث ُب يـو خاص.العصرم، كىو يستخدـ اللغة العربية كاإل

بعد أف الحظت الباحثة عملية تعليم اللغة العربية للطالبات ُب اؼبدرسة الثانوية 
اإلسالمية ُب قسم اللغة ُب فصل األكؿ دبعهد نور اعبديد كجدت الباحثة التخليط 

أستاذة )يا أستاذٌب،  waktunya sudah habisوم ُب عملية تعليم اللغة العربية اؼبثاؿ اللغ
  coba nanti download contoh  silsilah keluarga untuk tugas antunالوقت قد انتهى(،

)جربن أف ضبٌلن اؼبثاؿ عن أنساب العائلة ؼبرجع كظيفتكن( كغَتنبا، كىذه اؼبشكلة تتعلق 
، كىذه تتعلق بكفاءة الطالبات ُب اختيار اللغة لإلتصاؿ بصاحباهتن باختيار اللغة

كمدرستهن، خاصة ُب تعليم اللغة الثانية. كبالتايل، فإف ؿباكالت الطالبات للتغلب على 
ىذه الصعوبات سبيل إىل أف يكوف الطالبات ثنائية لغوية. كأما اؼبدرسة زبلط اللغة ُب 

 كال تدعم البيئة فيها.  تقدًن اؼبواد الدراسية ألف العادة
ُب  لغومتخليط الالعن ظاىرة اعتمادا على ذلك أرادت الباحثة البحث العميق 

التخليط اللغوم، كالعوامل اليت تؤدم إىل كقوع  خاصة عن أنواع تعليم اللغة العربية
 تعليم اللغة العربية عملية ُباليت ذبرم التخليط اللغوم فبيزات كعيوب لغوم، التخليط ال
 . وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية ُب

 
 أسئلة البحث . ب

 :بناء على اؼبقدمة، تريد الباحثة بأسئلة الىت سبكن تقديبها تدكر حوؿ ما يلى
اؼبدرسة الثانوية  ُب تعليم اللغة العربية لغوم ُب عمليةتخليط الالما أنواع  .ُ

 ؟وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية
 تعليم اللغة العربية لغوم ُب عمليةتخليط الالما العوامل اليت تؤدم إىل كقوع  .ِ

 ؟وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية ُب
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اؼبدرسة  ُب تعليم اللغة العربية عملية ُب لغومتخليط الال فبيزات كعيوبما  .ّ
 ؟وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية الثانوية

 
 أىداف البحث  . ج

 بناء على أسئلة البحث، فأىداؼ البحث ُب ىذا البحث كما يلي : 
اؼبدرسة  ُب تعليم اللغة العربية لغوم ُب عمليةتخليط الاللكشف أنواع  .ُ

 .وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية الثانوية
تعليم اللغة  ُب عمليةلغوم تخليط الاللكشف العوامل اليت تؤدم إىل كقوع  .ِ

 .وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالميةاؼبدرسة الثانوية  ُب العربية
 ُب تعليم اللغة العربية عملية ُب لغومتخليط الالفبيزات كعيوب  لكشف .ّ

 .وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية
 
 فوائد البحث . د

اؼ البحث، فاؼبطلوب ىنا ذكر فوائد البحث لكي أىد كبعد أف عرضت الباحثة
 : ا فوائد البحث تنقسم إىل ناحيتُتأملسائر القارئُت، ك نعرؼ جيدا ىذا البحث 

 الناحية النظرية  .ُ
اؼبدرسة  ُب تعليم اللغة العربية لغوم ُب عمليةتخليط الالالكشف عن أنواع  (أ 

 .وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالميةالثانوية 
تعليم  َب عملية لغومتخليط الالالكشف عن العوامل اليت تؤدم إىل كقوع   (ب 

 .وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية ُب اللغة العربية
 ُب ُب تعليم اللغة العربية لغومتخليط الال فبيزات كعيوبالكشف عن   (ج 

 .وبربولينج وفبيتدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية
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 الناحية التطبيقية .ِ
ُب دراسة علم  ُب تعليم اللغة العربية لغومتخليط الالتربع اآلراء كاألفكار عن  (أ 

 اللغة االجتماعي.
 .لغومتخليط البالالباحثُت األخرين ُب البحوث اؼبقبلة اؼبتعلقة  يدفعأف  (ب 
لغة اإلسهاـ ُب زيادة اؼبعارؼ كاؼبعلومات للباحثة كللمدرسة عن علم ال (ج 

 ُب تعليم اللغة العربية. لغومتخليط الالاالجتماعي، خاصة عن 
لزيادة اؼبراجع ُب مكتبة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية  (د 

مساعدهتم ُب فهم علم تعليم اللغة العربية. ك دباالنج. خاصة لطالب قسم 
. لعربيةُب تعليم اللغة ا لغومتخليط الال خاصة ُب فهم اللغة االجتماعي

 .النهائيكمساعدهتم ُب كتابة البحث 
 
 حدود البحث . ه

 اغبدكد اؼبوضوعية: .ُ
اؼبدرسة  ُب ُب تعليم اللغة العربية لغومتخليط الال موضوع ىذا البحث:

  .وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية الثانوية
كقعت اغبالة اللغوية اليت كيقصد بالتخليط اللغوم ُب ىذا البحث ىو  

ُب اجملتمع إذا تكلم اؼبتكلم مع غَته باللغتُت أك أكثر أم خٌلط اؼبتكلم ىتُت 
 .code mixing اللغتُت أك عدة لغات أثناء تكلمو. يسمى باللغة اإلقبليزية بػػػػ 

التخليط اللغوم الذم وبتول على التخليط  أنواعكأرادت الباحثة الكشف عن 
كالتخليط اللغوم اجملمعي من ناحية  اللغوم الداخلي كالتخليط اللغوم اػبارجي

الكلمة كالًتكيب كباسًت ككلمة التكرار كالعبارة كاعبملة، كالعوامل اليت تؤدم إىل 
 ُبالذم هبرم التخليط اللغوم فبيزات كعيوب أك أثر لغوم، ك التخليط كقوع ال
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اؼبدرسة  ُب تعليم اللغة العربية ؿبادثة اؼبدرسُت كالطالبات عند تنفيذ عملية
 . وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية لثانويةا

 :اغبدكد اؼبكانية .ِ
 بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية ؼبدرسة الثانويةاهبرم ىذا البحث ُب 

قسم اللغة، كحٌددت  ىيكاحد من طبسة أقساـ، ك كتركز الباحثة ُب  .وبربولينج
دد ُب اؼبدرسة الثانوية الباحثة الطالبات ُب الفصل األكؿ كىن الطالبات اعب

اإلسالمية ُب قسم اللغة. ألهنن مل سبارسن جيدا ُب ؿبادثتهن اليومية باللغة العربية 
كاإلقبليزية. كمل يفهم كثَتا عن اللغة ُب بيئتهن اعبدد، خاصة للطالبات من خارج 

 جزيرة جاكل. 
 بيتوفىذه اؼبدرسة ىي اؼبدرسة التعليمية الرظبية دبعهد نور اعبديد 

كمنهج تعليم اللغة العربية ُب . يسكنوف ُب اؼبعهد كال بد على طالهبا .وبربولينج
كاف باألسلوب التقليدم الذم يهدؼ   لغةال اإلسالمية ُب قسم مدرسة الثانوية

اليستبعد األسلوب الذم  إىل أف يكوف قادرا على قراءة الكتب الًتاثية كأيضا 
عند الكالـ قبليزية كاإلالعربية كىو يستخدـ اللغة كاف ُب اؼبعهد العصرم، 

 ُب يـو خاص. كالتحدث
 زمانية:اغبدكد ال .ّ

 إىلينايَت  ِٖمن التاريخ ؽبذا البحث  اغبدكد الزمانية ةالباحثقامت 
ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية  ـَُِٔ، اؼبوافق بالعاـ اعبامعي مارس ّالتاريخ 

 و. بربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد ُب قسم اللغة 
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 الدراسات السابقة . و
قيادة كاعتمادنا  ةالدراسات السابقة ىي البحوث السابقة الىت تستخدمها الباحث

البحوث الىت بعدىا عندنبا العالقة. حث، إذنا، البد للبحوث السابقة ك بالُب تطوير 
 الباحثة كجدت عن دراسة علم اللغة االجتماعية،بحوث البعدما الحظت الباحثة 

 قة كما يلي:الدراسات الساب
ربت العنواف "زبليط الشفرة  ََِٖالبحث الذم قامت بو نور حليمة عاـ  .ُ

ُب احملادثة اليومية ألعضاء ارباد اغبركة للطلبة اؼبسلمُت اإلندكنيسيُت 
(KAMMI فرع اعبامعة اإلسالمية اغبكومية دباالنج". كاستخدمت الباحثة )

ىذا البحث ىو ؿبادثة اؼبنهج الوصفي الكيفي. كأما مصادر البيانات ُب 
( فرع اعبامعة KAMMIأعضاء ارباد اغبركة للطلبة اؼبسلمُت اإلندكنيسيُت )

. كاستخدمت الباحثة طريقة ََِٕ-ََِْاإلسالمية اغبكومية دباالنج عاـ 
صبع البيانات بطريقة االستماع كالكتابية كاؼبقابلة. كمن أىداؼ البحث ىو 

ة اليومية ألعضاء ارباد اغبركة للطلبة لوصف أمباط زبليط الشفرة ُب احملادث
( فرع اعبامعة اإلسالمية اغبكومية دباالنج، KAMMIاؼبسلمُت اإلندكنيسيُت )

كلوصف العوامل اليت تدفع أعضاء ارباد اغبركة للطلبة اؼبسلمُت اإلندكنيسيُت 
(KAMMI فرع اعبامعة اإلسالمية اغبكومية دباالنج إىل استخداـ زبليط )

 ادثة اليومية. كمن نتائج البحث فيما يلي: الشفرة ُب احمل
أمباط زبليط الشفرة ُب احملادثة اليومية ألعضاء ارباد اغبركة للطلبة اؼبسلمُت  ( أ

أربعة  ( فرع اعبامعة اإلسالمية اغبكومية دباالنجKAMMIاإلندكنيسيُت )
زبليط الشفرة من ناحية ( ِ)زبليط الشفرة من ناحية الكلمة ( ُ)أمباط: 

( زبليط الشفرة من ناحية ْ( زبليط الشفرة من ناحية الكالوسا )ّة )العبار 
 التعبَت االصطالحي.
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إىل زبليط الشفرة ُب احملادثة اليومية ألعضاء ارباد العوامل اليت تسبب  ( ب
( فرع اعبامعة اإلسالمية KAMMIاغبركة للطلبة اؼبسلمُت اإلندكنيسيُت )

الناحية ( ِ) الناحية اللغوية( ُ)اغبكومية دباالنج تنقسم إىل ثالثة نواحي: 
 .8( الناحية الثقافيةّاالجتماعية )

ربت العنواف "التحوؿ  ََُِالبحث الذم قامت بو بييت سونيلي عاـ  .ِ
 Doremi  اللغوم كالتخليط اللغوم ُب تعليم العلـو ُب اؼبدرسة اإلبتدائية

Excellent Schoolمصادر  . كاستخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي الكيفي. كأما
البيانات ُب ىذا البحث ىو الكالـ الذم يستخدـ اؼبعلموف كالطالب ُب 
أنشطة التعليم كالتعلم باستخداـ اللغة اإلقبليزية كاإلندكنيسية. كاستخدمت 
الباحثة طريقة صبع البيانات باؼبالحظة كاؼبقابلة. كمن أىداؼ البحث ىو 

العوامل اليت تسبب التخليط  ؼبعرفة العوامل اليت تسبب التحوؿ اللغوم، كؼبعرفة
اللغوم، كؼبعرفة كظائف التحوؿ اللغوم كالتخليط اللغوم. كمن نتائج البحث 

 فيما يلي: 
( احتياجات اللغوية على العناصر ُالعوامل اليت تسبب التحوؿ اللغوم ) (أ 

( تعبَت الشعور مثل الغضب أك ِاؼبعجمية كالعبارات أك اػبطاب. )
 الفرح.

( ِ( اؼبعرفة احملدكدة عن اللغة )ُالتخليط اللغوم ) العوامل اليت تسبب (ب 
 العادة.

كظائف التحوؿ اللغوم كالتخليط اللغوم من التعليمات الربؾبية ُب تقدًن  (ج 
 Doremi Excellentاؼبعلمُت اؼبادة دركس العلم ُب مدرسة اإلبتدائية 

School( :للتأكيد ِ( توضيح اؼبادة أك شرحها، )ُ. ىذه الوظائف ىي )
                                                           

( KAMMIنور حليمة، "زبليط الشفرة ُب احملادثة اليومية ألعضاء ارباد اغبركة للطلبة اؼبسلمُت اإلندكنيسيُت )8
)ماالنج: اعبامعة اإلسالمية مقدـ لنيل درجة سرجانا حبث العلمي فرع اعبامعة اإلسالمية اغبكومية دباالنج"، 

  .(ََِٖاغبكومية دباالنج، 
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التعبَت عن اؼبشاعر. من ىذه الوظائف، يصف الوطيفة األبرز ألف ( ّ)
اؼبعلمُت ُب كثَت من االحياف وبولوف اللغة من اللغة اإلقبليزية إىل اللغة 

 .9اإلندكنيسية لشرح اؼبواد
العنواف "التحوؿ كالتدخل  ربت َُِِعاـ  الذم قاـ بو مرغاناالبحث  .ّ

". استخدـ درسة الثانوية جوكجاكرتااللغوم ُب تعليم اللغة اإلقبليزية ُب اؼب
الباحث اؼبنهج الوصفي باؼبدخل الكيفي. كمن أىداؼ البحث ىو ؼبعرفة 
استخداـ التحوؿ اللغوم ُب تعليم اللغة اإلقبليزية، الوصف عن توجيو التحوؿ 
اللغوم ُب التعليم، توثيق القواعد اليت ترتب التحوؿ اللغوم كتعبَت كظائف 

 لتعليم. كمن نتائج البحث ىي: التحوؿ اللغوم ُب ا
إف مدرسي اللغة االقبليزية يستخدموف ثالث لغات ُب التعليم، منها:  (أ 

 اللغة اإلقبليزية كاللغة اإلندكنيسية كاللغة اعباكية.
التحوؿ اللغوم ُب تعليمو يوجو منو من اللغة اإلقبليزية إىل اللغة  (ب 

 ليزية.اإلندكنيسية، كمن اللغة اإلندكنيسية إىل اللغة اإلقب
استخداـ التحوؿ اللغوم ُب التعليم للسهولة ُب إعطاء اؼبادة كالسهولة ُب  (ج 

إدارة الفصل كالسهولة ُب توسيع اؼبعلومات كاؼبعارؼ كاؼبواد ككذلك 
 .11إسًتاتيجية ُب التعليم

اللغوم ُب  "التحوؿالعنواف  ربت َُِّالبحث الذم قاـ بو موجيونو عاـ  .ْ
عبامعة". كمن أىداؼ البحث ىو ؼبعرفة استخداـ ا تعليم اللغة اإلقبليزية ُب

التحوؿ اللغوم، ؼبعرفة أنواع التحوؿ اللغوم، ؼبعرفة كظيفة التحوؿ اللغوم ُب 
تدريس اللغة اإلقبليزية. استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي باؼبدخل الكيفي. 

                                                           
 Doremi Excellent ةليم العلـو ُب اؼبدرسة اإلبتدائي"التحوؿ اللغوم كالتخليط اللغوم ُب تع ،بييت سونيلي9

School" ، دينفاسار بايل: جامعة أكدايانا، ـ لنيل درجة سرجانا مقدحبث العلمي(ََُِ.) 
 ةرسالة الدكتور مرغانا، "التحوؿ كالتدخل اللغوم ُب تعليم اللغة اإلقبليزية ُب اؼبدرسة الثانوية جوكجاكرتا"، 10

 (.َُِِ، جوكجاكرتا UGM)جوكجاكرتا: جامعة 
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كأسلوب صبع البيانات منها اؼبالحظة كاؼبقابلة كالوثائقية. كمن نتائج البحث 
 فيما يلي:

التحوؿ من اللغة اإلقبليزية إىل اللغة اإلندكنيسية، من اللغة اإلقبليزية إىل  (أ 
اللغة العربية، من اللغة العربية إىل اللغة اإلقبليزية، من اللغة اإلندكنيسية 

 إىل اللغة اإلقبليزية، كمن اللغة اإلندكنيسية إىل اللغة اعباكية.
 كاحملادثة.أنواع التحوؿ: رمز ؾبازم، الظرفية،  (ب 
كظائف التحوؿ ُب تدريس اللغة اإلقبليزية ىي توضيح الكالـ، تنمية  (ج 

العالقة اغبميمة ُب التدريس، للمدح كالتسلية، للتذكَت، لتكرار معٌت 
 .11الكالـ، إعطاء األسئلة كإعطاء النصيحة

العنواف "التحوؿ اللغوم  ربت َُِْفارحُت عاـ بو  تقام البحث الذم .ٓ
لعربية كأثره ُب تعليم مهارة الكالـ". كمن أىداؼ البحث لدل مدرسي اللغة ا

ىو لوصف عوامل التحوؿ اللغوم، لوصف آراء الطالبات عن التحوؿ 
اللغوم، كلوصف أثر التحوؿ اللغوم ُب تعليم مهارة الكالـ. استخدمت 

 الباحثة اؼبنهج الوصفي باؼبدخل الكيفي. كمن نتائج البحث ىي: 
 العوامل الداخلية كالعوامل اػبارجية.عوامل التحوؿ اللغوم ىي  (أ 
 آراء الطالبات عن التحوؿ اللغوم لسهولة الفهم كغبماسة ُب التعليم. (ب 
%  َٕأثر التحوؿ اللغوم ُب تعليم مهارة الكالـ أثر سليب، أف حويل  (ج 

من بعض الطالبات منهن وبصلن على معاير ناقص. كالطالبات ال 
سلن ُب حبث اؼبفردات يستطعن أف يتكلمن باللغة العربية كيتكا

 .12كالكلمات الصعبة كينتظرف الشرح من اؼبدرسُت فحسب
                                                           

، UNS)سوراكرتا: جامعة  رسالة الدكتورة اعبامعة"، موجيونو، "التحوؿ اللغوم ُب تعليم اللغة اإلقبليزية ُب11
َُِّ.)  

)ماالنج: رسالة اؼباجستَت فارحُت، "التحوؿ اللغوم لدل مدرسي اللغة العربية كأثره ُب تعليم مهارة الكالـ"، 12
 .(َُِْجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج، 
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 بعد أف الحظت الباحثة أنواع الدراسات السابقة ذبد الباحثة أكجو التشابو
اػبالؼ بُت الدراسات السابقة كىذا البحث. كمن أكجو التشابو ىو الدراسات  كأكجو

وم. كلكن كاف االختالؼ بينهما. ىي السابقة األكىل عن أنواع كأسباب التخليط اللغ
حبثت عن أنواع كأسباب التخليط اللغوم ُب احملادثة اليومية، كأما ىذا البحث عن أنواع 
التخليط اللغوم كالعوامل اليت تؤدم على كقوع التخليط اللغوم ُب عملية تعليم اللغة 

 العربية ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية.
لدراسات السابقة الثانية حىت اػبامسة أهنم يبحثوف كأما أكجو اػبالؼ ىو من ا

. فتستنتج  عن التحوؿ اللغوم كالتخليط اللغوم ُب تعليم اللغة اإلقبليزية كتعليم العلـو
( ال يوجد حبثا ـبصصا عن ُالباحثة أف ىذا البحث حبث جديد لألسباب التالية: )

ال يوجد حبثا ـبصصا عن ( ُِب تعليم اللغة العربية، ) تخليط اللغومال فبيزات كعيوب
ال يوجد حبثا ـبصصا عن العوامل اليت ( ُّب تعليم اللغة العربية، ) تخليط اللغومالأنواع 

( ال توجد اؼبساكة ُب نتائج ُْب تعليم اللغة العربية، ) تخليط اللغومال كقوع تؤدم إىل
 البحث. 

 
 تحديد المصطلحات . ز

اؼبدرسة  ُب  تعليم اللغة العربيةُب لغومتخليط الالاؼبوضوع ُب ىذا البحث ىو 
كالتحديد ؼبصطالح اؼبوضوع كما و. بربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية الثانوية
 يلي: 

كقعت ُب اجملتمع إذا تكلم اؼبتكلم مع غَته اغبالة اللغوية اليت : لغومتخليط الال .ُ
أثناء تكلمو. باللغتُت أك أكثر أم خٌلط اؼبتكلم ىتُت اللغتُت أك عدة لغات 

 .code mixing يسمى باللغة اإلقبليزية بػػػػ 
تعليم اللغة العربية: يقصد بتعليم اللغة العربية ُب ىذا البحث ىو يركز على  .ِ

 عملية تعليم اللغة العربية ُب الفصل بدكف التخطيط كالتقوًن.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

 علم اللغة االجتماعي . أ
فرع من فركع علم اللغة، لكنو يقع ُب اعبانب التطبيقي  علم اللغة االجتماعي

، Applied Linguisticsمنو، أم يقع ُب ؾباؿ علم اللغة التطبيقي أك اللغويات التطبيقية 
بالنظر إىل أف معظم موضوعاتو تقع ُب ىذا اعبانب. كىذا العلم من العلـو اغبديثة اليت 

ال ُب أكاخر اػبمسينات كبداية الستيانات من مل تتضح معاؼبها كمل تستقل استقالال تاما إ
 القرف العشرين.

كما -كىناؾ تعاريف كثَتة لعلم اللغة االجتماعي عند اللغويُت، فيعرفو فيشماف
بأنو علم يبحث التفاعل بُت جانيب السلوؾ اإلنساين -نقل عنو صربم إبراىيم السيد

اؼبوضوعات اليت ترتبط بالتنظيم كاستعماؿ اللغة كالتنظيم االجتماعي للسلوؾ، كيركز على 
االجتماعي لسلوؾ اللغة. كيرل ؿبمد علي اػبويل أنو علم يدرس مشكالت اللهجات 
اعبغرافية كاللهجات االجتماعية كاالزدكاج اللغوم كالتأثَت اؼبتبادؿ بُت اللغة كاجملتمع. كأما 

احية صلتها أضبد شفيق اػبطيب فيعرؼ علم اللغة االجتماعي بأنو دراسة اللغة من ن
بالعوامل االجتماعية مثل الطبقة االجتماعية، كاؼبستول التعليمي كنوع التعليم، كالعمر، 
كاعبنس، كاألصل العرقي. كمن اؼبمكن تعريف علم اللغة االجتماعي على أنو دراسة اللغة 

 .  ُُّب عالقتها باجملتمع
ضاح طبيعة رأل ىدسوف أف قيمة علم اللغة االجتماعي سبكن ُب قدرتو على إي

اللغة بصفة عامة كإيضاح خصائص ؿبددة للغة بعينها. كمن الطبيعي أف يدرؾ دارسوا 

                                                           
-ُُ(، ص. ََُِ)سورابايا: مطبعة دار العلـو اللغوية، جتماعي علم اللغة االؿبمد عفيف الدين دمياطي، ُّ

ُِ. 
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اجملتمع أف حقائق اللغة يبكن أف تزيد من فهمهم للمجتمع. ككذلك فإنو من الصعب أف 
قبد ُب خصائص اجملتمع ما يبكن أف يكوف أكثر سبييزا للمجتمع من لغتو، أك يوازيها 

لذم تؤديو ُب عملية قياـ اجملتمع بوظيفتو. كقد عٌرؼ علم االجتماع أنبية ُب الدكر ا
اللغوم على أنو دراسة اجملتمع ُب عالقتو باللغة، كىو عكس تعريفو لعلم اللغة 

 .ُْاالجتماعي
كقد أٌكد صربم إبراىيم السيد على ذلك إذ رأل أف علم اللغة االجتماعي ىو 

االجتماع اللغوم ىو دراسة اجملتمع بالنظر إىل دراسة اللغة بالنظر إىل اجملتمع كأف علم 
 .ُٓاللغة

كاالختالؼ بُت علم اللغة االجتماعي كعلم االجتماع اللغوم ليس اختالفا ُب 
العناصر كإمبا ُب ؿبور االىتماـ. كيستند ذلك إىل األنبية اليت يوليها الدارس للغة أـ 

االجتماعية. كىناؾ قدر كبَت من اجملتمع، كإىل مدل مهارتو ُب ربليل البنية اللغوية أك 
 .ُٔالتطابق بُت ىذين العلمُت

 
 موضوعات علم اللغة االجتماعي .1

إف علم اللغة االجتماعي يهتم برصد أبعاد العالقة كأشكاؽبا اؼبختلفة اليت تظهر 
ُب تعدد اؼبستويات اللغوية ُب اجملتمع الواحد أك تعدد اللغات كاللهجات، كيهتم برصد 

ك اللهجات أك اللغات كربديد اجملتمعات اليت تستخدمها سواء أكانت ىذه اؼبستويات أ
ىذه اعبماعات عرقية أـ دينية أـ مهنية أـ طبقية، كما يهتم ُب ىذا اإلطار بالتخطيط 

الذم يعاِب قضايا كثَتة مثل تقرير النظاـ الكتايب كاختيار  Language Planningاللغوم 
 يها كتطويرىا.اللغات الرظبية كأساليب احملافظة عل

                                                           
 .ُٕ(، ص. ُٖٗٗ)القاىرة: عامل الكتب،  ترصبة ؿبمود عيادعلم اللغة االجتماعي، ىدسوف، ُْ
 .ُٖ(، ص. ُٓٗٗ)اإلسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية، علم اللغة االجتماعي صربم إبراىيم السيد، ُٓ
 .ُْص.  علم اللغة االجتماعي،ي، عفيف الدين دمياط ؿبمدُٔ
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يهتم علم اللغة االجتماعي أيضا بدراسة التباين االجتماعي الذم يظهر كاضحا 
ُب اجملتمع اللغوم، كيسجل الفركؽ اللغوية اؼبوجودة بُت طبقات اجملتمع اؼبختلفة، كما 
يرصد التحوؿ أك االنتقاؿ االجتماعي من طبقة ألخرل كأثر ذلك ُب األشكاؿ اللغوية 

فراد تلك الطبقة، كما يضع ىذا العلم ُب االعتبار عند دراسة معاىن اليت ىبتارىا أ
الكلمات ربديد دالالهتا من خالؿ سياقها االجتماعي كمواقف قائليها كمكانتهم ُب 

 الطبقات االجتماعية.
كيهتم علم اللغة االجتماعي أيضا بدراسة ؿبظور الكالـ أك الكلمات احملظورات 

رة االقًتاض اللغوم ألف ىذه الظواىر ترتبط باجملتمع أك كالتعبَتات االصطالحية كظاى
اعبماعة اللغوية ارتباطا كثيقا، كما أف استعماؿ اللغة ىبضع لقواعد كاعتبارات اجتماعية 

 زبتلف من ؾبتمع آلخر.
كيتناكؿ موضوع علم اللغة االجتماعي كذلك دراسة العوامل االجتماعية اليت 

لفة بُت األفراد، كمنها على سبيل العالقات احملددة بُت ربكم االستعماالت اللغوية اؼبخت
اؼبشاركُت ُب اغبديث، كأسلوب التخاطب، كاؼبكانة االجتماعية لكل منهم، كاالدكار 
االجتماعية اليت يقوموف بأدائها كىدؼ احملادثة كموضوعها كآداب اغبديث كما إىل 

 .ُٕذلك
 

 فوائد دراسة علم اللغة االجتماعي .ِ
االجتماعي يفيد اإلنساف ُب عملية االتصاؿ كالتفاعل اللغوم إف علم اللغة 

داخل اعبماعات اللغوية اؼبعينة، فيمكنو من اختيار نوعية اللغة اؼبستخدمة. كُب عملية 
تعليم اللغة يفيد علم اللغة االجتماعي ُب زيادة فهم الطالب للثقافة األجنبية، كتقليل 

 .ُٖد التارىبي للثقافة القوميةتصعيب الفرد لثقافتو، كزيادة فهمو للبع

                                                           
 .ُٔ-ُٓعفيف الدين دمياطي، ص.  ؿبمدُٕ

 .ُٔعفيف الدين دمياطي، ص.  ؿبمدُٖ
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 ثنائية اللغوية . ب
 مفهوم ثنائية اللغوية .1

يشيع ُب كثَت من بلداف العامل أكثر من لغة رظبية )لغتاف أك أكثر( دبعٌت أف 
الدكلة تستعمل لغتُت أك أكثر ُب األغراض الرظبية، كمن األمثلة البارزة على ذلك كندا 

ُب البلد كاحد ال يفهم منو أف صبيع اؼبواطنُت كبلجيكا كسويسرا. كتواجد لغتُت أك أكثر 
ُب ذلك البلد يستعملوف أك يعرفوف أكثر من لغة كاحدة، كما يهمنا ُب ىذا الصدد 
ظاىرة الثنائية اللغوية أك ظاىرة تعدد اللغات ُب البلد الواحد سواء أكانت ىذه اللغات 

 تستخدـ لألعراض الرظبية أـ خالؼ ذلك.
ىي ظاىرة اجتماعية تعٍت استعماؿ الفرد  bilingualismوية كيقصد بالثنائية اللغ

أك اجملتمع ُب منطقة معينة لغتُت مثل استعماؿ الفرنسية كاألؼبانية ُب أجزاء من 
 .ُٗسويسرا

كالثنائية  individual bilingualismهبب االنتباه إىل فرؽ ىاـ بُت الثنائية الفردية 
كىو أف الثنائية الفردية تشَت أف الفرد نفسو  . أالsocietal bilingualismاالجتماعية 

يستعمل لغتُت. كلكن الثنائية اجملتمعية ال تعٍت أف كل فرد ُب اجملتمع ثنائي اللغة. بل تعٍت 
أف معظم أفراد ذلك اجملتمع ثنائيوا اللغة كي يتمكنوا من التفاىم ُب حياهتم اليومية. 

 كالثنائية اجملتمعية ثالث أمباط:
: كىي أف تكوف اللغتاف متساكيتُت ُب horizontal bilingualismة ثنائية أفقي (أ 

اؼبكانة رظبيا كثقافيا كاجتماعيا. مثاؿ ذلك اإلقبليزية كالفرنسية ُب مقاطعة  
 كويبك ُب كندا.

: أف تكوف ؽبجة فصيحة كأخرل عامية. vertical bilingualismثنائية رأسية  (ب 
بية. كىذه اغبالة ُب الواقع ثنائية مثاؿ ذلك الفصيحة كالعامية ُب البالد العر 

 ؽبجية. كيدعوىا البعض ازدكاجية لغوية.

                                                           
 .ٕٗص.  عفيف الدين دمياطي، ؿبمدُٗ
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: أف يستخدـ اجملتمع لغة فصيحة diagonal bilingualismثنائية قطرية  (ج 
كؽبجة عامية من لغة أخرل. مثاؿ ذلك اإلقبليزية كالفرنسية العامية ُب 

 .َِلويزيانا ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية
يستخدـ الناس اللغتُت تبادليا، أم من اؼبمكن أف يستخدـ  ُب بعض اغباالت

اؼبرء اللغة األكىل أك اللغة الثانية ُب أم مكاف كزماف. كتدعى ىذه الثنائية ثنائية تبادلية 
reciprocal bilingualism كلكن ُب بعض اغباالت قبد أف الفرد يستخدـ اللغتُت .

دعى ىذه اغبالة ثنائية تكاملية تكامليا، أم ىبصص لكل لغة أدكارا معينة. كت
complementary bilingualism. :كمن أمثلة الثنائية التكاملية ما يلي 

تكاملية مكانية: يقـو الفرد باستخداـ اللغة األكىل ُب البيت كاللغة الثانية  (أ 
 خارجو، أك يستخدـ اللغة األكىل ُب العمل كاللغة الثانية خارجو.

باستخداـ اللغة األكىل ُب اغبديث عن  تكاملية موضوعية: يقـو الفرد (ب 
موضوعات معينة كاللغة الثانية ُب اغبديث عن موضوعات أخرل. مثال إذا 
ربدث عن األمور اليومية استخداـ اللغة األكىل، كإذا ربدث عن أمور 

 عملية استخداـ اللغة الثانية.
من  تكاملية بشرية: يقـو الفرد ىنا باستخداـ اللغة األكىل مع عدد معُت (ج 

الناس كاللغة الثانية مع سواىم، كأف يستخدـ اللغة األكىل مع أىل بيتو 
 .ُِكاللغة الثانية مع سواىم

 
 
 
 

                                                           
 .َُٕ(، ص. ُّٗٗ)عماف: دار الفالح، مدخل إىل علم اللغة ؿبمد علي اػبويل، َِ
 .ُٕٔؿبمد علي اػبويل، ص. ُِ
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 الثنائية اللغوية وطريقة التعلم .0
ُب العادة يتساكل الناس ُب طريقة تعلمهم للغة األكىل، إذا يتعلموهنا عادة بطريقة 

 بيت كالشارع. كىو اكتساب طبيعي للغة.طبيعية من كالديهم، كأفراد أسرىم كأقراهنم ُب ال
أما اللغة الثانية فيختلف الناس ُب طريقة اكتساهبا. فبعضهم يكتسبها من البيت 

 naturalكالشارع دكف تعليم رظبي مدرسي. كتدعى ىذه اغبالة الثنائية الطبيعية 

bilingualism  أك الثنائية األكليةprimary bilingualism. 
ل أف بعض الناس يتعلم اللغة الثانية تعلما رظبيا مدرسيا. كمن ناحية أخرل، نر 

كتدعى ىذه اغبالة الثنائية أم يكتسبوف اللغة الثانية من خالؿ التعليم الرظبي. 
. كما secondary bilingualismأك الثنائية الثانوية  artificial bilingualismاإلصطناعية 

الثنائية األكلية، فعلينا أف نفضل مصطلح الطبيعية على دمنا قد فضلنا مصطلح الثنائية 
الثنائية الثانوية. كلقد دعيت ىذه اغبالة إلصطناعية على مصطلح مصطلح الثنائية ا

اصطناعية ألف تعلم اللغة ُب الصف كاؼبدرسة يكوف ُب جو مصطنع ـبالف للجو 
 الطبيعي لتعلم اللغة، أال كىو جو اغبياة اغبقيقية ُب البيت كالشارع.

إلصطناعية حدا ببعض الباحثُت إىل الثنائية االطبيعية ك لتفريق بُت الثنائية كىذا ا
، إذ ترل ىؤالء ىبصصوف مصطلح acquisitionكاالكتساب  learningالتفريق بُت التعلم 

التعلم لتعلم اللغة الثانية ُب اؼبدرسة، كىبصصوف مصطلح االكتساب الكتساب اللغة 
يقرنوف الطبيعية باالكتساب ك أم أهنم يقرنوف الثنائية األكىل من البيت بطريقة طبيعية. 

إلصطناعية بالتعلم. كلكن اليسَت صبيع الباحثُت على ىذا النهج ُب استخداـ الثنائية ا
 مصطلحي التعلم كاالكتساب، إذ إف كثَتا منهم يستخدموهنما كأهنما مًتادفاف.

كالشارع أسرع كأفضل كُب الواقع إف تعلم اللغة الثانية ُب جو طبيعي ُب البيت 
من تعلمها ُب جو اصطناعي مثل جو غرفة الصف. كلكن ما اغبيلة إذا كانت اللغة 
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الثانية ال توجد ُب البيت أك ُب الشارع؟ ُب ىذه اغبالة ال بد من تعلمها ُب جو 
 .ِِاصطناعي مثل جو غرفة الصف، رغم أف ىذه الطريقة أقل كفاءة من الطريقة الطبيعية

    
 ائية اللغويةمنشأ الثن .1

 تنشأ الثنائية اللغوية ُب ظل ظركؼ متعددة منها:
اؽبجرة اعبماعية: ربدث ىذه اؽبجرة ألسباب سياسية أك اقتصادية أك دينية  (أ 

ىركبا من االضطهاد السياسي أك العرقي أك الديٍت أك ىركبا من اؼبرض أك 
رة تتعلم الفقر حبثا عن السالمة أك الرزؽ. كما وبدث ىنا أف اعبماعة اؼبهاج

لغة البلد اؼبضيف كما فعل اؼبهاجركف من أكركبا إىل أمريكا حُت تعلموا 
اإلقبليزية. أك تتعلم اعبماعة اؼبهاجرة لغة البلد اؼبضيف كتتعلم اعبماعة 
اؼبضيفة لغة اعبماعة اؼبهاجرة كما حدث مع اؼبهاجرين اإلسباف إىل 

. ككذلك اؽبجرة براغوم. كالتجارة أيضا تؤدم إىل ىجرة كاحتكاؾ لغوم
 ألسباب سياسية كدينية.

الغزك العسكرم: كثَت من حاالت الثنائية اللغوية تعزم على الغزك  (ب 
العسكرم اؼبتبوع دبدة طويلة من االحتالؿ. فلقد ضبل الركماف الالتينية كراء 
حدكد إيطاليا. كضبل العرب لغتهم العربية خارج جزيرة العرب أثناء كبعد 

 الفتوحات اإلسالمية.
التزاكج: إف الزكاج بُت اعبنسيات اؼبختلفة كاألعراؽ اؼبختلفة يولد جيال من  (ج 

األطفاؿ ثنائي اللغة. ففي العادة وبمل األطفاؿ لغة األـ كلغة األب معا. 
بل كيصر أحيانا كل من األـ كاألب على أف يتعلم الطفل لغتو. كىذا 

أف الوالدين  اإلصرار مرده االعتزاز باألصل كاللغة كالعرؽ. كقد وبدث

                                                           
 .ِٖ-ِٕص.  (،ُٖٖٗ)الرياض: اؼبملكة العربية السعودية، غتُت اغبياة مع ل ،ؿبمد علي اػبويلِِ
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يتفقاف على لغة كاحدة يتعلمها الطفل مراعاة ؼبصلحة الطفل كضمنا 
 لسالمة مبوه اللغوم.

القومية: ُب عصرنا اغبايل ارتفع صوت القومية. كُب مثل ىذا اعبو الذم  (د 
يتباىي فيو اؼبتباىوف بالقومية كتتمركز اؼبشاعر حوؽبا، تستيقظ اؼبشاعر 

لدـ ُب العركؽ. كتأخذ األقليات تطالب دبا النائمة لدل األقليات كيفور ا
يطالب بو سواىا. فيزداد عدد القوميات كيصبح تقريبا مساكيا لعدد 
األقليات. كترفع األقلية شعار اللغة القومية باعتبار اللغة درعا للقومية 
كحاميا ؽبا، بل راظبا غبدكدىا. كىنا يزداد احتماؿ اللجوء إىل الثنائية 

ية اللغوية كمخرج من ؽبيب القوميات اؼبتأجج. فتقر اللغوية أك التعدد
الدكلة بالثنائية أك التعددية سبيال غبل اإلشكاؿ اللغوم أك تعيش لغتاف أك 

 أكثر معا حىت دكف اإلقرار الرظبي.
التعليم كالثقافة: ُب اؼباضي كاغباضر زبتلف اغبدكد الرظبية للغة عن  (ق 

كد الرظبية للغة مع اغبدكد حدكدىا الثقافية. ففي العادة تتطابق اغبد
السياسية للدكلة. أما اغبدكد الثقافية للغة فقد تتعدل حدكدىا الرظبية. 
كعلى سبيل اؼبثاؿ، كانت اليونانية تعترب لغة العلم كالفلسفة كاألدب ُب 
أكركبا ُب العصور القديبة. ٍب احتلت الالتينية ؿبلها عندما انتشرت 

ء ال يعترب مثقفا إال إذا عرؼ الالتينية. كُب اؼبسيحية ُب أكركبا. كأصبح اؼبر 
زمن لويس الرابع عشر صارت الفرنسية لغة الثقافة كاألدب كالعلم ُب 
أكركبا. كُب عصر النهضة، احتلت اللغة اإليطالية ؿبل اللغة الفرنسية. كُب 
كقتنا اغبايل، صارت اإلقبليزية لغة العلم كالتقنية ُب كثَت من الدكؿ ُب 

 سيا. تشاركها الفرنسية ُب بعض دكؿ إفريقيا.إفريقيا كآ
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التصنيع: حركات التصنيع ُب كثَت من البلداف تستدعي استخداـ العديد  (ك 
من العماؿ من جنسيات ـبتلفة فبا يؤدم إىل أكضاع ثنائية اللغة أك 

 متعددة اللغة.
انتشار الدين: ُب بعض اغباالت وبمل الدين معو لغتو. ىكذا ضبلت  (ز 

الالتينية. كضبل اإلسالـ معو اللغة العربية. كؽبذا نرل أنو اؼبسيحية معها 
 .ِّحيث يوجد اإلسالـ يوجد ارتباط من نوع ما باللغة العربية

 
 لغويتخليط الال . ج

 التخليط اللغوي مفهوم .1
اؼبتكلم باسستخداـ اللغتُت،  اغبالة اللغوية الىت يتحدث التخليط اللغوم ىو

  .ِْ فائدة ؽبذه العناصركبإدخل عناصر اللغوية بعضها ببعض، كال
لقد قاؿ ناباباف إذا كاف الشخص ىبٌلط لغتُت أك أكثر من اللغات أك نوعيات 
من اللغة ُب التكلم دكف شيء ُب حالة استخداـ اللغة اليت يتطلب تلك التخليط يسمى 

 . ِٓبالتخليط اللغوم
لو، زميحالة النطاؽ بُت اؼبتكلم ك التخليط اللغوم يهدؼ ىدفا معينا ُب  كاف

، كىذه تؤدل إىل التقرب أك عكسهاالتخليط اللغوم كانت ،  من الناحية النوع :منها
التخليط  كانت  ،من الناحية اؼبتكلمك  اغبالة توجد بالنظر إىل مكاف اؼبتكلم ىبلط اللغات.

اللغوم تظهر حقيقة صفة اؼبتكلم، كىي اليت هتدؼ االنطباع على كالمو، كبو االنطباع 
من الناحية البياف أك غبالة توجد بالنظر إىل االجتماعية كالًتبية. لالحًتاـ، كىذه ا

                                                           
 .ِٔ-َٔص.  ،ؿبمد علي اػبويلِّ

24
 Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik: Pengenalan Awal (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), hlm. 114. 
25

 P. W. J. Nababan, Sosiolinguistik: Suatu Pengantar (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 

hlm. 27. 
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أيقن  لسامعحىت يكوف ا السامعتأكيد كالمو إىل  لغومتخليط الاليريد اؼبتكلم ب، التفسَت
 : ك كاف التخليط اللغوم ثالثة أنواع، سوؼ يأتى البياف فبا يلى .ِٔدبا تكلم اؼبتكلم

 
 أنواع التخليط اللغوي .0

 للغوم الداخليالتخليط ا (أ 
ىذا نوع التخليط اللغوم من العناصر اللغوية األصلية اؼبتساكية ُب كطنية 

ظاىرة التخليط اللغوم ُب اللغة اإلندكنيسية كاف فيها  اؼبثاؿ على سبيل كاحدة.
 .األخرل الدائريةالبالية كاللغات ك كية، نداالسك عناصر اعباكية، 

 التخليط اللغوم اػبارجي  (ب 
اللغات  تقًتضاليت اط اللغوم من العناصر اللغوية ىذا نوع التخلي

اؽبولندية، ىبلط باللغة اإلندكنيسية اللغة األجنبية، على سبيل اؼبثاؿ ُب استخداـ 
 كغَتىم. اللغة السنسكريتيةك العربية، كاللغة اإلقبليزية، كاللغة 

 التخليط اللغوم اجملٌمعي  (ج 
ن ناحية الكالوسا أك ىذا نوع التخليط اللغوم من العناصر اللغوية )م

 .األجنبيةكاللغة  األصلية )اللغات الدائرية( اللغات قًتضتاليت ااعبملة( 
 بالنظر إىل العناصر اللغوية اؼبوجودة، يصٌنف التخليط اللغوم إىل ثالثة أنواع:

كىو كحدات الًتاكيب اللغوية من ؾبموعة  Klausaاألكؿ: من ناحية "اعبملة" 
فعل كفاعل. اؼبثاؿ: قاـ ؿبمد. كانت كلمة  قاـ ؿبمد جزء  الكلمات أقلها تًتكب من

 من اعبملة اليت تًتكب من فعل كفاعل. كىذا نوع التخليط اللغوم األعلى.
لغة اليت تتكوف من كلمتُت كىي كحدة ال Phrase" : من ناحية "الًتكيبالثاين

ة بعضها ؽبا العالقة الواسع كانت العبارةليست من فعل كفاعل أك فاعل كمفعوؿ ك 
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اؼبثاؿ: عبد اهلل. كىذا نوع التخليط اللغوم أسفل من .ببعض. مثل اإلضافة كالظرؼ
 ناحية الكالوسا.

ذات معٌت كقد تتكوف من : من ناحية "الكلمة" كىي أصغر كحدة لغوية ثالثال
كىذا نوع التخليط اللغوم  مكتب.صوت كاحد أك مورفيم كاحد. اؼبثاؿ: قلم،كتاب، 

 .ِٕوع معظم على كقوع التخليط اللغوم ُب كل لغةالسفلى. كىذا الن
أٌف التخليط اللغوم ينقسم إىل  سوكيتوبالنظر إىل العناصر اللغوية اؼبوجودة، قاؿ 

 :ِٖستة أنواع
ذات معٌت كقد تتكوف من األكؿ: من ناحية "الكلمة" كىي أصغر كحدة لغوية 

ليس لو قـو بنفسو ك قسم من اللغوية الىت تأك  كاحد أك مورفيم كاحد أك أكثرصوت 
 مكتب.اؼبثاؿ: قلم،كتاب، . عنصور خاص من عناصر اللغوية

ًتكيب اليت تتكوف من كلمتُت كىي كحدة ال Phrase" : من ناحية "الًتكيبالثاين
كانت العبارة ؽبا العالقة الواسعة بعضها لبعض ليست من فعل كفاعل أك فاعل كمفعوؿ ك 

 .merahاؼبثاؿ: مبٌت .ؼبضاؼ كالظرؼ. مثل احىت يبكن أف ربلل فيها شئ أخر
كىي مأخوذ من إدماج العنصرتُت اللغتُت  Basterالثالث: من ناحية "باسًت" 

قطار سريع، ىذا اؼبثاؿ يتكوف  Kereta Expressاؼبختلفتُت ٍب تكوف معٌت كاحدا. اؼبثاؿ: 
 .(Express)كاللغة اإلقبليزية  (Kereta)من عنصرتُت لغتُت نبا من اللغة اإلندكنيسية 

الرابع: من ناحية " كلمة التكرار" كىي أف يكرر الكلمة بقصد التأكيد أك تكرار 
ىذه الكلمة ىا اؼبخاطب أثناء تكلمو مع زميلو، ك النص اؼبكتوب أك الكلمة الىت يكرر 

"قطع علي Ali memotong-motong kayuاؼبثاؿ:  يكررىا اؼبخاطب ؼبقصود معُت.
ىيا اؼبثاؿ اآلخر:  عيف فصار قٌطع للداللة على التكثَت.اػبشب" أصلو قطع ٍب زاد بالتض

 .اؼبسجد go toىيا 
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اؼبعٌت لسبب كجود  ؽباتعبَت الذم الكىي  Idiomاػبامس: من الناحية "العبارة" 
  .mata pelajaran Fisikaبالكلمة األخرل. اؼبثاؿ: رغب ُب عالقة ال

تركيب اعبملة من  كىي Klausaالسادس: من ناحية "اعبملة  أك الكالوسا" 
عناصرىا أال أنو يشكل جزء من اعبملة, أك كجدت الًتكيب من الكلمات أقلها تًتكب 

جزء  Kepala Sekolah. كانت كلمة  قاـ Kepala Sekolahمن فعل كفاعل. اؼبثاؿ: قاـ 
 من اعبملة اليت تًتكب من فعل كفاعل.

 
 التخليط اللغويلى وقوع  إالعوامل التى تؤدى  .1

 لغوم سوؼ يأٌب البياف فبا يلي: تخليط الالكقوع  الىت تسبب علىكالعوامل 
 التحديد ُب استخداـ اللغة (أ 

كقع ىذا العوامل عندما ىبلط اؼبتكلم اللغة ألنو ال يفهم الكلمة اؼبرادفة أك 
 .ُب اللغة األساسية اليت يستخدمو عبارة أك صبلة

 استخداـ أشهر االصطالح  (ب 
ر االصطالح بُت كلمة كاحدة كالكلمة ُب اغبياة االجتماعية، كاف أشه

 األخرل. كاستخداـ أشهر االصطالح يدؿ على كقوع التخليط اللغوم.
 من ناحية اؼبتكلم نفسو   (ج 

 بسبب العادة أك اؼبمارسة ُب استخداـ لغتو. ىبلط اؼبتكلم اللغة
 اؼبخاطب  (د 

اؼبخاطب يبكن من األفراد أك اجملموعات. ُب ؾبتمع ثنائية اللغة، استخدـ 
ؼبتكلم اللغة ُب أكؿ مرة بلغة كاحدة فيمكن تنفيذىا باستخداـ لغات أخرل مع ا

ئرية َب اغبوار اكجود اللغة الدزميلو الذم هبيئ من منطقة أك دائرة كاحدة. أم 
 بينهما.
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 اؼبسكن ككقت احملادثات اعبارية  (ق 
 كسائل التكلم (ك 

ثنُت أك أكثر بُت اإل كسائل التكلم نوعاف، األكؿ كسائل الشفهية كىو التكلم
. كأكثر استخداـ اللغة ُب حالة غَت الرظبية. كالثاين كسائل الكتابة مثل  كجهان لوجوو 

كتابة الرسالة كالكتب العلمية. كأكثر استخداـ اللغة ُب اغبالة الرظبية. كأما التخليط 
 اللغوم كقع كثَتا ُب حالة غَت الرظبية.

 اؼبوضوعات (ز 
 َت الرظبية أكثر من اؼبوضوعات الرظبية.كقع التخليط اللغوم ُب اؼبوضوعات غ

 الوظائف كاألغراض (ح 
حدث التخليط اللغوم ُب اغبالة اليت ال يناسب بالسياؽ كال يناسب باغبالة 
اؼبناسبة ُب التكلم. لذلك، التخليط اللغوم يدؿ على كجود اعتماد بُت كظيفة 

 السياؽ كاغبالة اؼبناسبة ُب استعماؿ لغتُت أك أكثر.
 تنوع اللغة  (ط 
 النهضة ُب الفكاىة (م 
 .ِٗىبلط اؼبتكلم اللغة للوجاىة (ؾ 

 
 الفرق بين التخليط اللغوي والتحول اللغوي والتدخل اللغوي .2

التخليط اللغوم ىبتلف بالتحوؿ اللغوم. التحوؿ اللغوم ىو ربوؿ اللغة من اللغة 
ُب  األكىل إىل اللغة الثانية بُت اؼبتكلمُت بلغتُت أك ؽبجتُت بسبب كجود تغَت اغباالت

استعماؿ اللغة، كأما التخليط اللغوم ال يكوف ىناؾ تغَت اغبالة ُب اختالط اللغة. 
التخليط اللغوم ال يتهم بوجود اغباالت كالسياقات ُب التحدث كما وبدث ُب التحوؿ 

 اللغوم، كلكنو متوقف على كظيفة اللغة.
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َتا ُب حدث التخليط اللغوم ألف فبارسة اؼبتكلم ُب استعماؿ اللغة كحدث كث
حالة غَت الرظبية، كنادرا ُب اغبالة الرظبية . كعناصر اللغة اؼبقًتضة ُب ظاىرة التخليط 

. بشكل مستقل، كلكن متحدكف باللغة اؼبقًتضةاللغوية اللغوم ال يدعم كظيفة الًتاكيب 
كالتخليط اللغوم حدث ُب النطاؽ على األقل من ناحية الكلمة كاعبملة ُب اؼبستول 

 ذه خصائص يبيز التخليط اللغوم كالتحوؿ اللغوم. األعلى.  كى
كأما التداخل اللغوم ىو عندما يتكلم الفرد اللغة الثانية، قد يرتكب أخطاء ال 
يرتكبها اؼبتكلم األصلي ؽبذه اللغة. كيرل البعض أف سبب بعض ىذه األخطاء يعود إىل 

 تأثَت اللغة األكىل. مثل ىذه الظاىرة تدعى تدخال.
خل اللغوم اؼبشكالت أك التدخالت اللغوية اليت تظهر عند تعلم الفرد كيعٍت التد

اللغة الثانية، ألنو عندما يكتسب اللغة األـ إمبا يكتسبها دكف معرفة ألمباط لغوية سابقة 
يبكن أف تتدخل ُب اللغة اليت يتعلمها ألكؿ مرة، كىذا أمر ال يواجهو متعلم اللغة األـ 

ألجنبية أك الثانية بعد أف رسخت ُب ذىنو األمباط الصوتية كإمبا يواجو متعلم اللغة ا
 كالصرفية كالًتكيبية للغة األكىل أك األـ.

كيتم أنواع التدخل اللغوم ُب صبيع اؼبستويات اللغوية: صوتيا، كصرفيا، كمفرداتيا 
. كمن ىذا النوع الذم يكوف متحَتا بُت التخليط اللغوم كالتدخل َّككبويا كدالليا

إذا تكلم و من ناحية اؼبفردات. كلكن نبا ـبتلفاف كبَتاف. التخليط اللغوم ىو اللغوم ى
. كأما اؼبتكلم مع غَته باللغتُت أك أكثر أم خٌلط اؼبتكلم اللغات العديدة أثناء تكلمو

التداخل اللغوم من ناحية اؼبفردات ال زبٌلط اللغة. كيقصد ىنا تتدخل الكلمة من اللغة 
باللغة الثانية كلكن اللغة ثبات باللغة الثانية. اؼبثاؿ: استمر منَت األكىل أثناء التحدث 

 (. keramas(، قرد ذىب )lagi dandan( ، كما كك )terus terang sajaفقط )
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 تعليم اللغة العربية . د
  مفهوم التعليم .1

التعليم شيء ضركرم ُب حياة الفرد كاجملتمع ألف التعليم يرشد الناس من اعبهل 
كالعلـو الكثَتة ُب ىذه اغبياة، ال يستطيع الناس أف يعيشوا بدكف التعليم، كل إىل اؼبعرفة 

ُب اؼبدرسة أك  ،ككثَت من العلـو تتجدد من التعلم ،ما يفعل الناس من العمل البد بعلم
كمنها العلـو الدنيوية كاآلخركية. كمن أىم أغراض التعليم ىو إجادة  ،خارج اؼبدرسة

 لبة.اؼبعرفة كالعلـو لدل الط
اليت يكتسب  (restructuring)كمصطلح التعليم ىو عملية إعادة بناء اػبربة 

اؼبتعلم بواسطتها اؼبعرفة كاؼبهارات كاالذباىات كالقيم. كبعبارة أخرل ىو ؾبموع األساليب 
اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باؼبتعلم كيبثل ما تتسع لو كلمة البيئة من 

فالتعليم هبذا اؼبفهـو أكثر من ؾبرد توصيل  اكتسابو خربات تربوية معينة. من اجل معاف
 عنها بعد ذلك. مساءلتواؼبعلومات إىل ذىن الطالب ٍب 

لعملية التعليم. يقوؿ بركنر: لنعلم إنسانا ُب مادة   (Bruner)كىناؾ تصوير بركنر 
بل أف نعلمو أف  ،تائجفإف اؼبسألة ال تكوف من أف قبعلو يبأل عقلو بالن ،أك علم معُت

يشارؾ ُب العملية اليت ذبعل ُب اإلمكاف ترسيخ اؼبعرفة أك بنائها. إذا إف اؼبعرفة عملية 
 .ُّكليست ناذبا

 
 تعليم اللغة العربية .0

تعليم اللغة ىو مصطلح يشَت إىل العملية الواعية اليت يقـو هبا الفرد عند تعلم 
واعد اللغة كمعرفتها كالقدرة على التحدث الوعي بق ،كعلى كجو التفصيل ،اللغة الثانية

 .ِّعنها
                                                           

ص.  (،ُٖٗٗ)الرباط: إيسيسكو،  -مناىجو كأساليبو-تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا  ،رشدم أضبد طعيمةُّ
ْٓ. 

 .َّص. ، رشدم أضبد طعيمةِّ
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تعليم اللغة العربية ىي عملية تربوية هتدؼ إىل الدفع كاإلرشاد كالتطور ُب بناء 
قدرة اللغة العربية إهبابيا كانت أـ سلبيا كتنشئة النظرية دبوقف إهبايب كىو اللغة العربية 

رة على التكلم شفويا كاف أـ كتابة. الفصحى. كمن قدرة اللغة العربية اإلهباىب ىي القد
كمن الشفوم القدرة على التكلم مع اآلخرين باللغة العربية. كأما الكتابة فهي القدرة على 
اإلنشاء. كقدرة اللغة السلبية ىي القدرة على فهم كالـ اآلخرين كقدرة على فهم القراءة. 

هتا ضركرم لفهم القرآف الكرًن إف معرفة اللغة العربية ؽبا فوائد عديدة من أنبها أف إجاد
 .    ّّكاغبديث النبول كالكتب األخرل اؼبتعلقة باإلسالـ اؼبكتوبة بالعربية

 
 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا .1

: أم نشاط مقصود يقـو بو فرد وهأما مفهـو تعليم اللغة الثانية بشكل خاص ف
لغوية ىبتلف عن ذلك الذم ألفو ما ؼبساعدة فرد آخر على االتصاؿ بنظاـ من الرموز ال

 كتعود االتصاؿ بو. كبعبارة أخرل تعرض الطالب ؼبوقف يتصل فيو بلغة غَت لغتو األكىل.
 ّْنفهم عدة أمور منها: ،كإذا نتكلم عن تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

 ،إف تعليم العربية أكرب من ؾبرد حشو أذىاف الطالب دبعلومات عن ىذه اللغة (أ 
 تزكيدىم بأفكار عنها. إنو نشاط متكامل يستهدؼ ثالثة أشياء: أك 
 تنمية قدرة الطالب العقلية.  (ُ
 تنمية مشاعر الطالب كاذباىاهتم اإلهبابية كبو اللغة العربية كثقافتها. (ِ
 اكتساب الطالب اؼبهارات اللغوية اؼبعينة. (ّ

 

                                                           
 .ُٗص.  (،ـ  ُِٖٗ ،)رياض: مطابع اؼبعرز كالتجارية تدريس اللغة العربيةأساليب   ،اػبوىل يؿبمد علّّ
 ْٔ-ْٓص.  ،-مناىجو كأساليبو-تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا  ،رشدم أضبد طعيمةّْ
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اليت يقـو إف تعليم اللغة نشاط مقصود يطبق القائم بو تصورا مسبقا للمهمة   (ب 
ذات أىداؼ  ،كاألدكار اليت يلعبها. كمن ٍب يلـز القياـ هبا كضع خطة للعمل ،هبا

 ؿبددة كإجراءات كاضحة.
 ،إف تعليم اللغة ليس جهدا يقـو بو شخص أماـ آخر. إنو إعادة بناء اػبربة (ج 

كىو نشاط يتطلب إسهاـ كل من اؼبعلم كاؼبتعلم. إنو جهد مشًتؾ كعمل 
 ل منهما جهدا.متكامل وبتاج من ك

ليست الغاية من تعليم اللغة أف يزكد اؼبعلم الطالب بشكل شيء كأف يصحب  (د 
طالبو على امتداد اؼبسَتة فينتظر الطالب منو الرأم ُب كل موقف. إف اؼبعلم 

 اعبيد ىو الذم يساعد الطالب على أف يفكر بنفسو كلنفسو.
بينما يعترب التعليم  ،لمهاإف التعليم اعبيد للعربية ىو ذلك الذم يسٌهل عملية تع (ق 

 غَت جيد عندما يعوؽ ىذه العملية أك وبدثها بأخطاء يصاحبها.
بينما زبتلف معاعبة ىذه األساسيات.  ،إف أساسيات اؼبوقف التعليمي كاحدة (ك 

 ،كاؼبواد التعليمية متنوعة ،كطرؽ التدريس متعددة ،فمناىج الدراسة ـبتلفة
 صوؿ يأخذ أكثر من شكل.كتنظيم الف ،كأساليب التقوًن متباينة

إف النتائج ُب تطبيق تعليم اللغات كالثقافات األجنبية ليست كل شيء. كإمبا  (ز 
تكتسب الوسائل أنبية قدر ما تكتسبو الغايات. ليست العربة أف يلقن الطالب 

كإمبا اؼبهم أيضا كيف تعلم ىذه اؼبعلومات أك اؼبعارؼ.  ،معلومات أك معارؼ
 تعليم قدر ما إف النتائج غايتو.العلمية ىدؼ من أىداؼ ال

كيبكن تلخيص أىداؼ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ُب ثالثة أىداؼ 
 ّٓرئيسية:

                                                           
 َٓ-ْٗص.  ،رشدم أضبد طعيمة ّٓ
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أف يبارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت يبارسها هبا الناطقوف هبذه اللغة أك  (أ 
تعليم بصورة تقرب من ذلك. كُب ضوء اؼبهارات اللغوية األربع يبكن القوؿ بأف 

 العربية كلغة ثانية يستهدؼ ما يلي:
 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها. (ُ
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة كالتحدث مع الناطقُت  (ِ

 بالعربية حديثا معربا ُب اؼبعٌت سليما ُب األداء.
 كفهم. تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة (ّ
 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة كطالقة. (ْ

أف يعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما يبيزىا عن غَتىا من اللغات   (ب 
 كمفاىيم. ،مفردات كتراكيب ،أصوات

أف يتعرؼ الطالب على الثقافة العربية كأف يلم خبصائص اإلنساف العريب كالبيئة  (ج 
 تمع الذم يتعامل معو.اليت يعيش فيها كاجمل

كأف نعٌلمو عن  ،فتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية إذف ينبغي أف نعٌلم الطالب اللغة
 اللغة كأف يتعرؼ على ثقافتها.

 
 تعليم مهارات اللغة العربية .2

قد عرفنا أىم األىداؼ ُب تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية ىو االستيعاب على 
كىي مهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة  ،اؼبهارت اللغوية األربع

كىي القدرة ُب  (receptive)مهارة االستماع كالقراءة باؼبهارة االستقبالية الكتابة. تسمى 
كأما مهارة الكالـ  ،استقباؿ كفهم كربليل األفكار أك اآلراء أك الرسائل من اآلخرين

ك اآلراء كىي القدرة ُب تعبَت األفكار أ (productive)كالكتابة فتسمى باؼبهارة اإلنتاجية 
 .ّٔأك الرسائل إىل اآلخرين
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ُب الشرح  كما  كقد قسم كذلك مربٌو اللغة العربية اؼبهارات اللغوية قسمُت
كالثاين: اؼبهارات اإلبتكارية  ،السابق: األكؿ: اؼبهارات االستيعابية كىي االستماع كالقراءة

ُب ىذا التقسيم اعتقاد اؼبرٌبُت بأف ىناؾ عوامل مشًتكة  ىي اغبديث كالكتابة. كالسبب
 ،بُت االستماع كالقراءة منها أنو ُب موقف سليب نسبيا فيستجيب فيو ؼبا يسمعو أك يقرؤه

كمنها أيضا ما الحظو اؼبربٌوف أف اؼبتعلم لديو حصيلة لغوية معينة على فهم ما يسمع 
الكالـ كالكتابة. ككذلك ىناؾ عوامل كيقرأ أكرب نسبيا من تلك اليت يستخدمها ُب 

مشًتكة بُت اغبديث اؼبنطوؽ كالكتابة حيث ىبتار اؼبتحدث أك الكاتب اؼبادة اللغوية اليت 
كىو ُب اغبالتُت ُب موقف إهبايب ينتج فيو كيبتكر صبال يعرب هبا عن  ،يعرٌب هبا عن أفكاره

 .ّٕأفكاره كيتصل عن طريقها بغَته
 

 مهارة االستماع (أ 
إنو الوسيلة اليت اتصل هبا اإلنساف ُب مراحل  ،ع أنبية كبَتة ُب حياتنالالستما 

 ،كيتعلم أمباط اعبمل كالًتاكيب ،عن طريقو يكتسب اؼبفردات ،حياتو األكىل باآلخرين
كالما   ،كعن طريقو أيضا يكتسب اؼبهارات األخرل للغة ،كيتلقى األفكار كاؼبفاىيم

األصوات شرط أساسي لتعليمها سواء لقراءة أك  كقراءة ككتابة. إف القدرة على سبييز 
كما أف االستماع اعبيد ؼبا يلقى من اؼبعلومات أك يطرح من أفكار أمر البد منو   ،كتابة

بل االستماع اعبيد شرط غبماية اإلنساف من  ،لضماف االستفادة منها كالتفاعل معها
 أخطاء كثَتة هتدده.

اع ؾبرد استقباؿ األذف ذبذبات ؽبما فرؽ. يقصد بالسم ،االستماع كالسماع
صوتية من مصدر معُت دكف اعارهتا انتباىا مقصودا. كأما االستماع فهو مهارة أعقد من 

أنو عملية يعطى فيها اؼبستمع اىتماما خاصا كانتباىا  ،ذلك. إنو أكثر من ؾبرد ظباع

                                                           
 (،دكف السنة ،: مكتبة لبنافالقاىرة) تعٌلم اللغة اغبية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيق ،صالح عبد اجمليد العريبّٕ

 .ّٔص.
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يتعلمو مقصودا ؼبا تتلقاه أذنو من أصوات. السماع إذف كفق التوضيح السابق أمر ال 
 .ّٖإف اؼبهارة اليت ينبغي أف تعٌلم ىي االستماع ،اإلنساف

ينبغي على الطالب أف يفهم اللغة األجنبية كما يتحدث هبا  ،ُب تعليم االستماع
أصحاهبا ُب اؼبواقف االجتماعية اؼبختلفة. فمثال ينبغي أف يكوف قادرا على فهم 

ائل اليت تدكر حوؿ أنشطتو العادية داخل احملادثات اؼبرتبطة دبواقف كل يـو كاؼبتعلقة باؼبس
اؼبدرسة كخارجها. كُب النهاية ينبغي أف يكوف الطالب قادرا على فهم القصص كالوصف 

 .ّٗاؼبختصر للحوادث اعبارية كالتارىبية
 

 مهارة الكالم أو الحديث  (ب 
 ،ألف اللغة ُب األصل كالـ ،تعد مهارة الكالـ إحدل اؼبهارات اللغوية األساسية

 أصوات يعرب هبا كل قـو عنإبن جٌٍت حيث عٌرؼ اللغة بأهنا  بو إىل ذلككقد ن
فقد عرؼ  ،كما أف الكالـ سابق من ناحية تارىبية لبقية اؼبهارات اللغوية  ،أغراضهم

 .َْاإلنساف الكالـ منذ نشأة اللغة
ينبغي على الطالب أف يتحدث باللغة األجنبية  ،ُب تعليم الكالـ أك اغبديث

كبنطق مقبوؿ من اؼبتحدث القومي باللغة. ىذا  ،كبصحة مقبولة ،ةبطالقة مقبول
كإىل اإلجابة عن  ،باإلضافة إىل االشًتاؾ ُب ؿباكرات بسيطة متعلقة دبواقف اغبياة اليومية

                                                           
38

القرل معهد جامعة أـ  مكة اؼبكرمة:) اؼبرجع ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل ،رشدم أضبد طعيمة 
 .ُْٗص.  (،ـ ُٖٔٗاللغة العربية، 

دار الثقافة للطباعة  :القاىرة) (تصميم اؼبنهج لتعليم اللغة العربية لألجانيب )حبث ذبرييب ،فتحى علي يونسّٗ
 .ُٕٔص.  (،ُٖٕٗ ،كالنشر

 ،: الدار العاؼبيةـواػبرط) الوسائل -األساليب-الطرؽ-تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ،عمر الصديق عبد اهللَْ
 .ٕٓص. (،ـََِٖ
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األسئلة الىت تدكر حوؿ األنشطة العادية. كىو ُب النهاية ينبغي أف يكوف قادرا على أف 
 .ُْكأف يعيد حكاية قصص بسيطة ،عنها يسأؿ أسئلة شبيهة بتلك اليت أجاب

 
 مهارة القراءة  (ج 

فهي اجملاؿ األىم من بُت ؾباالت  ،للقراءة أنبية خاصة من بُت ىذه اؼبهارات
تتزايد فيو اؼبعلومات كمواد  ،كأداة من أدكات اكتساب اؼبعرفة ُب عامل ،النشاط اللغوم

القراءة ىم الذين يفهموف  القراءة ُب مدة زمنية ال تتعدل بضعة أشهر. كالذين هبيدكف
 .ِْكمن أجاد القراءة فقد بلغ الغاية ،اؼبقركء

كيقرأ  ،ينبغي على الطالب أف يقرأ باللغة األجنبية بسهولة ،كُب تعليم القراءة
كأف  ،ببساطة الكتب اؼبناسبة ؼبستواه. كذلك ينبغي أف يكوف قادرا على القراءة بسرعة

 .ّْقع ُب دائرة ميولويكوف قادرا على فهم بعض القصص اليت ت
 

 مهارة الكتابة (د 
كالكتابة مثل القراءة نشاط بصرم يعتمد على إدراؾ العُت جملموعة الرموز 

كىي من ٍب تتأخر ُب مكاهنا بُت اؼبهارات اللغوية مثل القراءة بل تأٌب عادة  ،اؼبكتوبة
سم بعدىا. معٌت ىذا أال يتصل الدارس بالكتابة كنشاط لغوم ُب أثناء دراستو للق

كإمبا يبدأ ذلك مع دركس الكتابة األساسية. كيًتكز تعليم الكتابة ُب عناية  ،الصوٌب اجملرد
كإجادة اػبط كقدرهتم على  ،بثالثة أمور: "قدرة الدارسُت على الكتابة الصحيحة إمالئيا

 .ْْالتعبَت عما لديهم من أفكار ُب كضوح كدقة
                                                           

 .ُٕٕ. ص ،(تصميم اؼبنهج لتعليم اللغة العربية لألجانيب )حبث ذبرييب، يونستحى علي فُْ

 ،)األردف اذباىات حديثة ُب تدريس اللغة العربية، طو علي حسُت الدليمي كسعاد عبد الكرًن الوائليِْ
 .ّ ص. (،ـََِٗ

 .ُٖٕص. ، (م اللغة العربية لألجانيب )حبث ذبرييبتصميم اؼبنهج لتعلي، تحى علي يونسفّْ

 .ٖٖٓص.  ،اؼبرجع ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل ،رشدم أضبد طعيمةْْ
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قادا على االتصاؿ كتابة باللغة  ينبغي أف يكوف الطالب ،ُب تعليم مهارة الكتابة
كأف يكوف قادرا على كتابة ؿباكرات بسيطة كموضوعات تعبَت مرتبطة خبرباتو  ،األجنبية

 .ْٓاػباصة أك باؼبوضوعات األخرل اليت هتم الطالب
 

 

 

 

 

                                                           
 .ُٕٗص. ، (تصميم اؼبنهج لتعليم اللغة العربية لألجانيب )حبث ذبرييب، تحى علي يونسفْٓ
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 لثالفصل الثا
 منهجية البحث

 

 دخل البحث ومنهجوم . أ
ظبي البحث الكيفي ي. إٌف اؼبدخل اؼبستعمل ُب ىذا البحث ىو اؼبدخل الكيف

ألف الباحثة تقـو دبحاكلة البيانات الوصفية من حيث األفعاؿ كاألقواؿ كالكتابة كاألنشطة 
من األمور اؼبلحوظة. كبناء على ىذا أف البيانات اليت ربتاج إليها الباحثة ال تكوف على 

ْٔصورة العدد أك الكمية بل تكوف على صورة البيانات الوصفية
ُب  لغومتخليط الال عن 

دبعهد نور اعبديد  اإلسالمية ُب قسم اللغة اؼبدرسة الثانوية ُب تعليم اللغة العربيةعملية 
 بيتوف بربولينجو.

كىي  ،منهج دراسة اغبالةأما اؼبنهج الذم تستخدـ الباحثة ُب ىذا البحث ىو 
حظة الدراسة اليت فيها كل اؼبعلومات كالنتائج اليت وبصل عليها الفرد عن طريق اؼبال

ىذه الدراسة  كاؼبقابلة كالتاريخ االجتماعي كاػبربة الشخصية كغَتىم. كيبكن استخداـ
 عن الوقائع اؼبوجودة ُب ميداف البحث. كبعبارة أخرل،شامل  لفهم تفسَت للحصوؿ على

 على حدث معُت مكاف أك خلفية أك تفاصيل حوؿ للكشف عن الطريقة اؼبستخدمة
تستخدـ لذلك ك . ْٕاألكضاع االجتماعية أك أك منظمة أك صباعة فرد ـبتلفة من جوانب
ىذا اؼبنهج إلجابة مشكالت البحث كنتائج على البيانات جبهد كعميق لتحليل  الباحثة

كاؼبراد منها استخدمت الباحثة ىذا العملية الكيفية أك اؼبشكالت ُب ميداف البحث. 
 اؼبدرسة الثانوية ُب ربيةتعليم اللغة الععملية ُب  لغومال التخليطعن  للكشفاؼبنهج 

 بيتوف بربولينجو.دبعهد نور اعبديد  اإلسالمية ُب قسم اللغة
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 حضور الباحثة . ب
األساسية كجامع  كأداة  ةإٌف من إحدل خصائص البحث الكيفي ىي أٌف الباحث

راد يعٍت ُب كيفية صبع وبتاج مطلقا ُب صبع البيانات. اؼب ةحضور الباحثالبيانات. 
لذلك، تم كثَتا حوؿ موضوع البحث. ة اؼبالحظة كتسمع كهتباحثؤدم الالبيانات ت

لبحث كجامع البيانات ُب كأداة ا  كؽبا دكر كبَت ُب ىذا البحث مهٌم جدا ةحضور الباحث
ىذا البحث. فال ذبوز أف ال ربضر الباحثة عند عملية صبع البيانات ُب اؼبيداف منذ بداية 

 .ْٖاحملصولة ُب اؼبيداف ستحلل الباحثة مباشرةالبحث حىت ُب النهاية، ألف نتائج البحث 
كقاؿ سوكيونو ُب كتابو منهج البحث الكمي كالكيفي كالبحث كالتطوير أف 

 the researcher is the key"الباحث ُب البحث الكيفي مفتاح أداة البحث 

instrument"
فانبا كوف عارفا عميقا حوؿ اؼبنهج الكيفي ك ة أف تلذلك ال بد للباحث. 49

ُب  التحقيق حبثه ةمستعد ةكوف الباحثة كأف تث الباحثيقا عن النظريات اليت ستبحدق
كذبمع  اؼبصادر البشريةتار ة ُب ىذا البحث لتثبت ترٌكز البحث كزبكظيفة الباحث اؼبيداف.

 .استنبط نتائج حبثهالبيانات كربٌلل البيانات كتفٌسر البيانات كت
تخليط الكىل ُب صبع البيانات عن كُب ىذا البحث تكوف الباحثة كاألدة األ

دبعهد نور  اإلسالمية ُب قسم اللغة اؼبدرسة الثانوية ُب تعليم اللغة العربية عملية ُب لغومال
 بيتوف بربولينجو.اعبديد 

 
 مصادر البيانات . ج

كالطالبات الذين يعملوف عملية  اللغة العربية ةمعلم كأما اؼبصادر ؽبذا البحث ىي
دبعهد نور  اإلسالمية ُب قسم اللغةاؼبدرسة الثانوية ُب ُب الفصل األكؿ  تعليم اللغة العربية

. كالبيانات اليت ستحصل . كىن الطالبات اعبدد ُب تلك اؼبدرسةبيتوف بربولينجواعبديد 
التخليط اللغوم الذم وبتول على التخليط اللغوم الداخلي  أنواع الباحثة منهم عن 

                                                           
48

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 117. 
49

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 
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ط اللغوم اجملمعي من ناحية الكلمة كالًتكيب كباسًت كالتخليط اللغوم اػبارجي كالتخلي
فبيزات لغوم، ك التخليط كقوع ال ىلإالعوامل اليت تؤدم ككلمة التكرار كالعبارة كاعبملة، ك 

 ؿبادثة اؼبدرسُت كالطالبات عند تنفيذ عملية ُباليت ذبرم التخليط اللغوم كعيوب أك أثر 
بيتوف دبعهد نور اعبديد  اإلسالمية ُب قسم اللغة اؼبدرسة الثانوية ُب تعليم اللغة العربية

 بربولينجو. 
 

 سلوب جمع البياناتأ . د
ألهنم  كالوثائقية، الباحثة بطريقة اؼبالحظة كاؼبقابلة قامتكعند صبع البيانات، 

اؼبدرسة  ُب تعليم اللغة العربية عملية ُب لغومتخليط الالمهم جدا ُب إعطاء األخبار عن 
 بيتوف بربولينجو.دبعهد نور اعبديد  ُب قسم اللغةاإلسالمية  الثانوية

 (Observasi)اؼبالحظة  .ُ
اؼبالحظة ىي صبع البيانات من خالؿ عملية تسجيل حركات كأنشطة اإلنساف 

. أك األشياء، أك األحداث اؼبنٌظمة دكف سؤاؿ أك كالـو مع األفراد اؼبستهدؼ حبىٍثػيهيم
 اإلخبارنساف العادم ُب اكتساب كسيلة يستخدمها اإل كتعريف أخر، اؼبالحظة ىي

 . َٓسمع عنويشاىده أك يعلومات من خالؿ ما اؼبك 
التخليط  أنواعلنيل البيانات عن  الباحثة اؼبالحظة استخدمتكُب ىذا البحث 

اللغوم الذم وبتول على التخليط اللغوم الداخلي كالتخليط اللغوم اػبارجي كالتخليط 
اليت لًتكيب كباسًت ككلمة التكرار كالعبارة كاعبملة اللغوم اجملمعي من ناحية الكلمة كا

اؼبدرسة  ُب تعليم اللغة العربية ؿبادثة اؼبدرسُت كالطالبات عند تنفيذ عملية ُبذبرم 
 بيتوف بربولينجو.دبعهد نور اعبديد  اإلسالمية ُب قسم اللغة الثانوية
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 (wawancara)اؼبقابلة  .ِ
. كىي  حوار بُت جهتُت، جهة السائل الذم كاؼبقابلة ىي حوار لقصدو معلوـو

يطرح األسئلة كاعبهة الثانية ىو اجمليب الذم هبيب على تلك األسئلة اؼبطركحة. اؼبقابلة 
ىي سؤاؿ كجواب بُت اإلثنُت أك أكثر كجهان لوجوو ُب البحث العلمي كيكوف شفهيٌان 

 .ُٓكيتبادالف اؼبعلومات كاألخبار
العوامل كالطالبات لكشف  مي اللغة العربيةكذبرم اؼبقابلة ُب ىذا البحث مع معل

اليت ذبرم  التخليط اللغومفبيزات كعيوب أك أثر لغوم ك التخليط كقوع ال اليت تؤدم على
 اؼبدرسة الثانوية ُب تعليم اللغة العربية ؿبادثة اؼبدرسُت كالطالبات عند تنفيذ عملية ُب

 ينجو.بيتوف بربولدبعهد نور اعبديد  اإلسالمية ُب قسم اللغة
 الوثائقية  .ّ
كالصور كالكتب اؼبؤلفة  ِٓطريقة صبع البيانات اؼبكتوبة ُب ىذا البحث ىيالوثائق 

اؼبدرسة  ُب تعليم اللغة العربية عملية ُب لغومتخليط الالب ّٓاؼبتعلقةكفيديو كالتسجيالت 
ـ كالوثائق تستخدبيتوف بربولينجو. دبعهد نور اعبديد  اإلسالمية ُب قسم اللغة الثانوية

، كالصور اؼبتعلقة الباتالطذكرات مدرسي اللغة العربية ك للحصوؿ على البيانات اؼبتعٌلقة دب
 باؼبوضوع، كغَتنبا.

التخليط  أنواعلوثائقية لنيل البيانات عن الباحثة ا استخدمتكُب ىذا البحث 
اللغوم الذم وبتول على التخليط اللغوم الداخلي كالتخليط اللغوم اػبارجي كالتخليط 

للغوم اجملمعي من ناحية الكلمة كالًتكيب كباسًت ككلمة التكرار كالعبارة كاعبملة، ا
التخليط اللغوم كعيوب أك أثر فبيزات ك  لغوم،التخليط كقوع ال العوامل اليت تؤدم علىك 

اؼبدرسة  ُب تعليم اللغة العربية ؿبادثة اؼبدرسُت كالطالبات عند تنفيذ عملية ُباليت ذبرم 
 بيتوف بربولينجو. دبعهد نور اعبديد  سالمية ُب قسم اللغةاإل الثانوية
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 تحليل البيانات . ه
قِّق بشكل  سرأل ميل كىوبرماف على أٌف النشاط ُب ربليل البيانات الكيفية ربي

يفعل  ربليل البيانات ُب البحث الكيفي تفاعلي كاستمرار ألف تكوف البيانات مصداقية.
كأما خطوات ربليل البيانات ُب البحث  عند صبع البيانات كبعده ُب كقت خاص.

 :الكيفي ىي
 تقليل البيانات  .ُ

اػبطوة األكىل ىي تقليل البيانات، كانت البيانات احملصولة من اؼبيداف كثَتة 
جدا. لذلك ربتاج إىل تقليل البيانات. اؼبراد بتقليل البيانات ىنا يعٍت التلخيص كاختيار 
األمور الرئيسية كالًتكيز على األمور اؽبامة. كاؽبدؼ من تقليل البيانات ىو ليعطي 

اؼبدرسة الثانوية  ُب ُب تعليم اللغة العربية لغومتخليط الالٍكضىح عن التصوير كالتمثيل األى 
سٌهل الباحثة ُب صبع تكل بيتوف بربولينجو.دبعهد نور اعبديد  اإلسالمية ُب قسم اللغة

 البيانات اؼبستمرة.
 عرض البيانات  .ِ

اػبطوة الثانية ىي عرض البيانات، كتستخدـ الباحثة ُب عرض البيانات للبحث 
 ىذا بالنصوص السردية.  الكيفي

 تستنبط االستنباط كالتحقق .ّ
اػبطوة الثالثة ىي تستنبط االستنباط كالتحقق. االستنباط ُب البحث الكيفي 

مع البيانات ُب اؼبرحلة مؤقتا كسوؼ تتغٌَت عندما ال تكوف ىناؾ األدلة القوية اؼبدعمة عب
 .ْٓاؼبقبلة

 
 

                                                           
54

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm. 246. 



41 
 

 
 

يصٌور بالصورة  كىوبرماف سيلمكالنموذج التفاعلي ُب ربليل البيانات عند  
 :ٓٓالتالية
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عرض 
البيانا

البيانات صبع  

 تقليل البيانات

تستنبط االستنباط  
 كالتحقق
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 رابعالفصل ال
 نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها

 
عرضت الباحثة ُب ىذا الفصل البيانات كربليلها كمناقشتها، كيتكوف من أربعة 

 مباحث:
درسة حملة عن اؼبدرسة، كأحواؿ اؼبعلمُت، كأحواؿ الطلبة ُب اؼباؼببحث األكؿ: 

 .الثانوية اإلسالمية دبعهد نور اعبديد بيتوف بربولينجو
ُب اؼبدرسة اؼببحث الثاين: أنواع التخليط اللغوم ُب عملية تعليم اللغة العربية 

 .الثانوية اإلسالمية دبعهد نور اعبديد بيتوف بربولينجو
يم التخليط اللغوم ُب عملية تعلاؼببحث الثالث: العوامل اليت تؤدم إىل كقوع 

 .ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية دبعهد نور اعبديد بيتوف بربولينجواللغة العربية 
ُب التخليط اللغوم ُب عملية تعليم اللغة العربية اؼببحث الرابع: فبيزات كعيوبات 

 .اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية دبعهد نور اعبديد بيتوف بربولينجو
 

 المبحث األول أ 
 ة اإلسالمية بمعهد نور الجديد بيتون بربولينجولمحة عن المدرسة الثانوي .1

اؼبعهد ُب تاريخ صبهورية اندكنيسية ىو مكتوب على أنو يساعد ُب تشكيل 
عقلية األمة حىت ُب اؼبرحلة اؼبقبلة ما زاؿ ظاىرا كظيفتو كهيئة تفقو ُب الدين أم تعميق 

تعليم ك ؾباؿ الدعوة كؾباؿ العلـو الدينية ُب ـبتلف اجملاالت، دبا ُب ذلك ؾباؿ الًتبية كال
اػبدمات االجتماعية كالتوجيهات كاإلرشادات كالتنمية االجتماعية ككذلك ىيئة اعبهاد 

  ُب سبيل اهلل.
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كأما ُب اؼبعجم الوسيط يشرح أف اؼبعهد ىو مفرد من اؼبعاىد. كىو مكاف يؤسس 
   للتعليم أك البحث، كمعهد الدراسات العليا كمعهد البحوث.

ىد ُب إندكنيسيا الذم فيو اؼبدارس العديدة. كاف فيو احد اؼبعأيد ىو نور اعبد
التعليم الرظبية كالتعليم غَت الرظبية. التعليم الرظبي يبدأ من مرحلة الطفولة اؼببكرة حىت 

. كقع ُب قرية  َُٓٗكياىي زيٍت منعم معهد نور اعبديد  سنة   أٌسس اؼبرحلة اعبامعية.
 جو جاكل الشرقية.  كارانج أنيار بيتوف بربولين

د اؼبعاىد العشرة ُب إندكنيسيا، كمن إحدل رب كأجو معهد نور اعبديد من أك
اإلسالمية الذم فيو طبسة  درسة الثانويةاؼب ىي وبربولينج بيتوفدبعهد نور اعبديد اؼبدارس 

أقساـ. قسم اللغة كقسم الدينية كقسم العلـو االجتماعية كقسم العلـو الطبيعية كقسم 
كال  ىذه اؼبدرسة ىي اؼبدرسة التعليمية الرظبية دبعهد نور اعبديد،ـ الطبيعية اؼبميزة. العلو 

 .يسكنوف ُب اؼبعهد الطلبةبد على 
. كاختارت كزارة ُٖٕٗكاؼبشتغلة ُب عاـ  ُٕٓٗىذه اؼبدرسة ُب عاـ أسست 

 إحدل اؼبدارس من أربعة ََِٕ\ََِٔالشؤكف الدينية ىذه اؼبدرسة ُب العاـ الدراسي 
شارع  تقع ُب اؼبدارس الثانوية اإلسالمية ُب إندكنيسيا اليت تطورت ُب اؼبستول العاؼبي. 

 كارانج أنيار بيتوف بربولينجو جاكل الشرقية. كياىي زيٍت منعم ُب قرية
التعليم ُب بعض الفصوؿ يستخدـ اللغة العربية كاإلقبليزية. استخداـ اللغة العربية 

ألخالؽ كالتفسَت كغَتىم خاصة ُب قسم الدينية. كأما للمادة الدينية مثل الفقو كا
قسم العلـو استخداـ اللغة اإلقبليزية للمادة الرياضيات كالعلـو الطبيعية خاصة ُب 

 .56الطبيعية اؼبميزة
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أحوال المعلمين في المدرسة الثانوية اإلسالمية بمعهد نور الجديد بيتون  .0
 بربولينجو

بيتوف دبعهد نور اعبديد اإلسالمية  ثانويةاؼبدرسة ال ُب علمُتيبلغ عدد اؼب
ستة  اللغة العربية معلميأما ك ا. علمم ِٕمػػػ َُِٔ-َُِٓللسنة الدراسية  بربولينجو
 باقيأما الك  كأما معلم اللغة العربية ُب فصل األكؿ ُب قسم اللغة معلمة كاحدة. .معلمُت

ة اعبامعية ُب مستول عندىم الشهادة الدراسي ض اؼبعلمُتخرل. بعاأل وادم اؼبيعلٌ 
كمتخرجوا من اعبامعة ُب  ،ُب مستول اؼباجستَتبعضهم اعبامعي )البكالوريا( ك 
كما ُب   اؼبدرسةُب ىذه  معلمي اللغة العربيةلعدد كأما البياف  التخٌصصات اؼبختلفة.

 :57اعبدكؿ التايل
 

 1الجدول 
الجديد بيتون  في المدرسة الثانوية اإلسالمية بمعهد نورمعلموا اللغة العربية 

 بربولينجو
 القسم اسم المعلم/المعلمة الرقم

العلـو  الدينية اللغة
 االجتماعية

العلـو 
 الطبيعية

العلـو 
الطبيعية 
 اؼبميزة

 الفصل
     ّ، ِ S.Ag, S.Psiـبتار اهلل،  ُ
، ِ، ُ  S.Hiؿبمد نعيم،  ِ

ّ 
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 ّ ّ ّ  ّ S.Sos.Iفتح الرشيد،  ّ
   ِ  ِ S.Pdiمزكي،  ْ
 ِ، ُ ِ، ُ ُ  ُ S.Pdiسداـ حسُت،  ٓ
  ِ، ُ ُ  ُ Lcأفريدا نور ليلي،  ٔ

 

أحوال الطلبة في المدرسة الثانوية اإلسالمية بمعهد نور الجديد بيتون  .1
 بربولينجو

 بيتوف بربولينجودبعهد نور اعبديد اإلسالمية  اؼبدرسة الثانوية ُبالطلبة يبلغ عدد 
كيتكوف على فصوؿ دراسية  طالبا.  َُّٓحوايل ػػ مػَُِٔ-َُِٓللسنة الدراسية 

 ّٓ. كأما الطالبات ُب فصل األكؿ من قسم اللغة يبلغ فصال َْ كثَتة كىي حوايل
ذبرم عملية . 58طالبة ِٔ( ّطالبة ك)ُب قسم اللغة  ِٕ( ِطالبة، )ُب قسم اللغة 

 . أماـ الفصل كُب اؼبعملكأحيانا  الفصلداخل  التعليم
 

 المبحث الثاني ب 
في المدرسة الثانوية  في عملية تعليم اللغة العربية أنواع التخليط اللغوي .1

 بمعهد نور الجديد بيتون بربولينجواإلسالمية 
من قسم  مرات ُب فصل األكؿ عشرقامت الباحثة باؼبالحظة كصبعت البيانات 

 تدرس الطالبات اللغة. ّكطبس مرات ُب قسم اللغة  ِاللغة، طبس مرات ُب قسم اللغة 
أربع خصص ُب األسبوع، يـو اإلثنُت خصة كاحدة كيـو الربع  ُِب قسم اللغة  العربية

يـو اإلثنُت  ،ُب األسبوع أيضا أربع خصص ّكأما ُب قسم اللغة  ثالث خصص.
ثالث خصص ُب يـو الربع ُب قسم . كالحظت الباحثة خصتُت كيـو اػبميس خصتُت
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كاػبطوات  ُب شهر كاحد. ُب األسبوع يـو اإلثنُت ّ، كخصتُت ُب قسم اللغة ِاللغة 
 يلي:كما  ت عليها اؼبعلمةاليت سلك

 

 0الجدول 
 في اإلسالمية الثانوية المدرسة في العربية اللغة تعليم عمليةالنشاطات الدراسية في 
 بربولينجو بيتون الجديد نور بمعهد اللغة قسم

 
 
 النقط

 في العربية اللغة تعليم عمليةالنشاطات الدراسية في 
 الجديد نور بمعهد اللغة قسم في اإلسالمية الثانوية المدرسة

 بربولينجو بيتون
 

 
 

 
 التمهيد 

 تدخل اؼبعٌلمة الفصل 
 هننب سالـ معٌلمتهبك  الباتتلقي اؼبعٌلمة السالـ إىل الط 
 اليـو الباتتسأؿ اؼبعٌلمة عن أحواؿ الط   
 تقرأ اؼبعٌلمة كشف اغبضور 
 عن ضبالة الكتاب اؼبقرر اؼبستخدـ ُب  لباتاتسأؿ اؼبعٌلمة الط

 التعليم
 السابقة اؼبادة  البات عنتسأؿ اؼبعٌلمة الط 
 البات عن كاجب اؼبنزيل الذم قد أعطتو اؼبعلمة تسأؿ اؼبعٌلمة الط

 ُب اللقاء السابق
 
 
 

 فقلدالقراءة عن اؼبوضوع ُب الكتاب اؼبقرر كي تقرأ اؼبعٌلمة 
 لباتاالط

  البات القراءة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنيسية الطتًتجم
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 النشاط الرئيسي

 

 باؼبناقشة مع صديقاهتن
  الًتصبة باللغة  الباتالط فقلدباالغة العربية كي القراءةتقرأ اؼبعٌلمة

 اإلندكنيسية
 اليت تقرأىا اؼبعٌلمة لقراءةا فليقلد الباتالط تشَت اؼبعٌلمة بعض  
 الطالبات ليسألن اؼبعاين من اؼبفردات الصعبةاؼبعلمة  تستأذف 
 عاين اؼبفردات اؼبذكورة عن اؼبوضوعتقرأ اؼبعٌلمة م 
  عن الطالبات كاحدا فواحدا للكتابة ُب السبورة تأمر اؼبعٌلمة

البات تسأؿ اؼبعٌلمة الطاليت تقرأىا اؼبعلمة ٍب اعبملة اؼبفيدة 
 معانيها

  عن اؼبوضوع منذ البداية حىت للقراءة  الطالباتتأمر اؼبعٌلمة
 النهاية

 
 

 االختتاـ
 

  تقويبا  الطالباتتسأؿ اؼبعٌلمة حوؿ اؼبواد اليت ًب تعليمها إىل
طلبة كبو اؼبواد عن اؼبوضوع. كأما التقوًن ىو السؤاؿ لفهم ال

كاعبواب عن اؼبفردات كتعيُت "الصحيح كاػبطاء" ٍب القراءة 
همن الطالبات فتأمرىن معانيها، كأما مل يف تسأؿ اؼبعٌلمةك 

 للتصريف
 بالسؤاؿ حوؿ موضوع إف يوجد مشكلة  الطالبات أمر اؼبعلمةت

 نُب فهمه
  تعلن اؼبعٌلمة اؼبادة ُب اللقاء التايل على السبورة 
  ُب التعلم الطالباتتنصح اؼبعلمة إىل 
 زبتم اؼبعلمة الدرس باغبمدلة 
 زبرج اؼبعلمة من الفصل بالسالـ 
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ة اؼبستخدمة ُب ىذه اؼبادة ىي الطريقة القواعد كالًتصبة. كأما الكتاب كالطريق
كأما الوسائل دركس اللغة العربية للمدرسة الثانوية اإلسالمية  اؼبستعمل فهو كتاب

 الكتاب اؼبقرر.ك قلم رصص التعليمية اؼبستخدمة ُب ىذه اؼبادة ىي: السبورة ك 
اإلسالمية  اؼبدرسة الثانوية ة العربية ُبكمن البيانات اؼبوجودة ُب عملية تعليم اللغ

عن أنواع التخليط اللغوم الذم  بيتوف بربولينجودبعهد نور اعبديد  ُب قسم اللغة
تستخدمو اؼبعلمة كالطالبات ُب عملية تعليم اللغة العربية متنوعة. أنواع التخليط اللغوم 

 التخليط على وبتول ة العربيةُب عملية تعليم اللغ كالطالبات علمةاؼب ؿبادثة ُب ذبرم اليت
 الكلمة ناحية من اػبارجي اللغوم كالتخليط ةكاعبمل الكلمة ناحية من الداخلي اللغوم

 ة.كاعبمل الكلمة ناحية من اجملمعي اللغوم كالتخليط ةكاعبمل التكرار ككلمة كالًتكيب
الكلمة.  من ناحية اػبارجي ن أنواع التخليط اللغومكاؼبعلمة يستخدم الطالباتأكثر و

كنالت الباحثة ىذه البيانات من التسجيالت كاؼبالحظات العميقة ُب الفصل، كفٌصلت 
الباحثة أنواع التخليط اللغوم اليت ذبرم ُب ؿبادثة الطالبات كاؼبدرسة عند تنفيذ عملية 
تعليم اللغة العربية على ثالثة أنواع كىذا أنواع التخليط اللغوم الذم هبرم ُب عملية 

بيتوف دبعهد نور اعبديد  اإلسالمية ُب قسم اللغة اؼبدرسة الثانويةللغة العربية ُب تعليم ا
 كما ُب البياف التايل:  59بربولينجو

   
  الداخلي اللغوي التخليط (أ 

اؼبدرسة إف ظواىر التخليط اللغوم الذم هبرم ُب عملية تعليم اللغة العربية ُب 
 اللغوم التخليطبيتوف بربولينجو ىي عبديد دبعهد نور ا اإلسالمية ُب قسم اللغة الثانوية

كىو نوع التخليط اللغوم من العناصر اللغوية األصلية اؼبتساكية ُب كطنية  الداخلي
عناصر ظاىرة التخليط اللغوم ُب اللغة اإلندكنيسية كاف فيها  اؼبثاؿ على سبيل كاحدة.

                                                           
 ،ُٓ، َُ، ٖ، ّ، ُىذه البيانات من التسجيالت كاؼبالحظات العميقة ُب الفصل ُب التاريخ نالت الباحثة 59

 .َُِٔمن مارس  ِكالتاريخ  َُِٔمن فربايَت  ِٗ، ِْ، ِِ، ُٕ
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ىذه اغبالة كاف التخليط . كُب األخرل الدائريةالبالية كاللغات ك كية، نداالسك اعباكية، 
(. ُة )كلوسا( صبلة كاحدة )كاعبمل (،ٗتسعة أنواع ) الكلمة ناحية من اللغوم الداخلي

أما البياف  .61كىن ىبلطن اللغة اإلندكنيسية باللغة اؼبادكرية كاللغة اعباكية باللغة اؼبادكرية
 التايل: كما ُب اعبدكؿالداخلي   ألنواع التخليط اللغوم

 
 1الجدول 

 الداخلي اللغوي التخليطواع أن

ة اعبمل
 )كلوسا(

 لمةك العبارة
 التكرار

 رقم الكلمة الًتكيب باسًت

Inda melaku 

melaku 

meloloh 

)إندا تتجوؿ 
 مرارا(

- - - - 
 
 

Jek gun bahasa 
arab 

فقط اللغة )
 (العربية

1 

- - - - - Koduh pabelih 
buku ku itu 

)ال بد أف 
ترجعي  
 كتايب(

ِ 

- - - - - Baru sampe sini 
mulaen berik itu? 

)كصلت ُب 
ىذه اؼبادة 

منذ 

ّ 

                                                           
 ،ُٓ، َُ، ٖ، ّ، ُنالت الباحثة ىذه البيانات من التسجيالت كاؼبالحظات العميقة ُب الفصل ُب التاريخ 60

 .َُِٔمن مارس  ِكالتاريخ  َُِٔيَت من فربا ِٗ، ِْ، ِِ، ُٕ
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 األمس؟(
- - - - - beh bedeh 

kebun 

binatang? 

)أكه  أكانت 
حديقة 

 اغبيونات؟(

ْ 

- - - - - Jekreng 

Putus asa  

Kadek 

 ي)ال تيئس
 أكال(

ٓ 

- - - - - Santai beih 

dah 

 )إطمئٍت(
ٔ 

- - - - - Se penteng  

kalian bisah 

)اؼبهم 
 تستطعن(

ٕ 

- - - - - Logat 

Madura 

jiyeh 

)تلك 
اللهجات 
 اؼبادكرية(

ٖ 

- - - - -  

 

Teggel itu 

yang 

etanemih 

cabbih bik 

jegung 

 

ٗ 
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)اؼبزرعة ىي 
اليت حرثت 
فيها الفلفل 

 كذرة(
 

 الخارجي اللغوي التخليط  (ب 
اؼبدرسة ليم اللغة العربية ُب إف ظواىر التخليط اللغوم الذم هبرم ُب عملية تع

 اللغوم التخليطبيتوف بربولينجو ىي دبعهد نور اعبديد  اإلسالمية ُب قسم اللغة الثانوية
اللغات األجنبية،  تقًتضاليت انوع التخليط اللغوم من العناصر اللغوية  كىو اػبارجي

اإلقبليزية، كاللغة ة، اؽبولنديىبلط باللغة اإلندكنيسية اللغة على سبيل اؼبثاؿ ُب استخداـ 
 كغَتىم. كُب ىذه اغبالة كاف التخليط اللغوم اػبارجي اللغة السنسكريتيةك العربية، كاللغة 

 (،ّثالثة أنواع ) التكرار ككلمة (،ِنوعاف ) كالًتكيب نوعا، ُٕ الكلمة ناحية من
ة كاللغ العربية. كىن ىبلطن اللغة اإلندكنيسية باللغة نوعا ُِ )كلوسا( ةكاعبمل

ألنواع التخليط أما البياف ك . 61اإلقبليزيةباللغة اإلقبليزية كاللغة العربية باللغة  اإلندكنسية
 التايل: كما ُب اعبدكؿ اػبارجياللغوم 

 
 
 
 

                                                           
 ،ُٓ، َُ، ٖ، ّ، ُنالت الباحثة ىذه البيانات من التسجيالت كاؼبالحظات العميقة ُب الفصل ُب التاريخ 61

 .َُِٔمن مارس  ِكالتاريخ  َُِٔمن فربايَت  ِٗ، ِْ، ِِ، ُٕ
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 2الجدول 
 الخارجي اللغوي التخليطأنواع 

 
ة اعبمل

 )كلوسا(

 لمةك العبارة
 التكرار

 رقم الكلمة الًتكيب باسًت

أستاذة 
 ,dulu أستأذف

hujan saya 

mau ambil 
ذاءح  

)أستاذة 
أستأذف، 

مطر، سأخذ 
 اغبذاء(

 

مند أنفا  -
 itu سليماف

gak  خلص
خلص 
؟أستاذة  

)منذ أنفا 
اؼبادة عن 
سليماف ال 

ينتهي 
 أستاذة؟(

 
 

 من فربايَت -
2016 

)من 
فربايَت 
َُِٔ) 

 itu أرض

bumi 

رض ىي األ)
 أرض(

1 

 ما عندي قلم

Sudah 

)ما عندم 
 قلم(

- Indah .. ini 

anak-

anak

 مشاركة ُب
 مسابقة

اللغة العربية  
 apa كلهن

bhs 

inggris 

juga? 

أماـ  -
 الفصل

kemaren 

 أستاذة
أماـ )

 الفصل

 باألمس

 (أستاذة

Ayo gak  

hafal العدد 
)ىيا 

الربفظي 
 العدد(

0 
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)إينداه، 
ىذه 

الطالبات 
مشاركة ُب 
مسابقة 

اللغة العربية  
كلهن أـ 

اللغة 
اإلقبليزية 
 أيضا؟(

 

 buku أستاذة

saya di غرفة 

)أستاذة،  
كتايب ُب 

 غرفة(

- Tapi gak 

enak sepi 

     أستاذة

kalo anak-

anak 

banyak 

yang ikut 

 مسابقة

)كلكن ىذا 
الفصل 

خايل عندما 
يشاركن 
 اؼبسابقة(

 للتدبَت اؼبنزيل - -
apa yang 

dipamerkan

? 

)ما أيعرض 
للتدبَت 
 اؼبنزيل؟(

ّ 

 Saya pake ٍب

buku apa  

 أستاذة
)ٍب 

- - - - Masa 

tentang 

لتدبَت اؼبنزيلا  

yang 

dipamerkan 

ْ 
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سأستعمل 
أم كتاب 
 أستاذة؟(

 سيارة؟

)أأنت 
ستيعرضُت 
السيارة ُب 
معرض 
التدبَت 
 اؼبنزيل؟(

dea kamu   

عمصدك   tah? 

)ديا، ىل 
أنت 

 مصدكع؟(

ما معٌت  - - - -
 شواء؟

daging tah? 

)ما معٌت 
الشواء؟ ىل 

 غبم؟( معناه

ٓ 

أنا  أستاذة
 mau أستأذف

pipis 

)أستاذة، 
أستأذف 
 سأبوؿ(

 أستاذة، تلك - - - -
tape bakar? 

)أستاذة، 
ذلك 
 دبيوع؟(

4 

opi فهمت? 

Mau nulis 

curhatan? 

)أكُب، ىل 
فهمت؟ ىل 
ستكتبُت 

 tape ليس - - - -

bakar tapi 

 دبيوع
)ليس دبيوع 

)الكلمة 
باللغة 

ٕ 



54 
 

 
 

اإلندكنيسية(  قصتك؟(
دبيوع  بل

)الكلمة 
باللغة 
 العربية(( 

أستغفر اهلل 
 ya العظيم
 dah  عفوا

 أستاذة
)أستغفر اهلل، 
 عفوا أستاذة(
 

- - - - Berarti di 

 itu معرض

dipamerkan 

 صورة؟
)إذا ُب 
اؼبعرض 
تيعرض 
 الصورة؟(

ٖ 

 bentar أستعر

ya  معجم 
nya 

)أستعر 
معجمك 

 غبظة(

- - - - Saya nomer 

 ثاين بىسٍ 
أنا رقم )

 الثاين(

ٗ 

Saya suruh 

kok 

jawabnya 

اإلنساف ؿبل 
اػبطاء 
  كالنسياف

alasan aja 

)أمرتك ؼباذا 

- - - - 
Ini مثل 

krupuk 

 أستاذة
)ىذا مثل 
اؼبفرقعات 
 أستاذة(

َُ 
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ذبيبُت 
اإلنساف ؿبل 

اػبطاء 
كالنسياف؟ 
ىذه من 
حجتك 
 فحسب( 

 

saya masih 

mau ganti 

 Saya أستاذة

ةأستأذف غبظ  
)سأبدؿ شيئا 
 أستأذف غبظة

 أستاذة(

 apa خطوط - - - -

 أستاذة؟
)ما معٌت 
اػبطوط 
 أستاذة؟(

ُُ 

  أستغفراهلل
ini satu 

bangku gak 

ada 

bukunya 

)أستغفر اهلل، 
ىذا ال ربمل 
الكتاب ُب 

مكتب 
 كاحد(

 اػبطوط - - - -
 صبع
 nya  

 خط
)اػبطوط 
 صبعها خط(

ُِ 

Tulisannya 

via sip, 

keren ستاذةأ  

 kan معرض - - - -

 اسم مكاف
ُّ 
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 ketikan مثل

itu dah 

 أستاذة
)أستاذة ،  
كتابة ًفيىا 
جيدة مثل 
الكتابة ُب 
 اغباسوب(

berarti معٌت 

nya  apa? 

)معرض ىو 
اسم اؼبكاف، 

ا ما معٌت إذن 
 اؼبعرض؟(

ىذه يل 
 أستاذة
bukan 

punya indah 

ىذه يل )
ليس  أستاذة

 عند إينداه(

 

 itu  ضأيعر  - - - -

dipamerkan 

)أيعرض ىو 
 دبعٌت أعرض(

ُْ 

إسئلي أكال 
بس إىل 
   قاموس 
tentang     

 itu ىواية 

)إسأيل أكال 
إىل قاموس 
عن تلك 

 اؽبواية(

- - - - 
ikut كزف 

apa? coba 

 تصريف
)ىذه الكلمة 
من أم كزف؟ 

 صٌرُب! 

ُٓ 

Kalau saya - - - - sudah ُٔ 
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yang baca  ال
 هبوز أستاذة
)إف قرأت 
ىل ذبوزين 

 ستاذة؟( أ

 kok صحيح

jawaban ini  

 أستاذة
)قد 

صححت 
ىذه اإلجابة 

 أستاذة(
Jamnya 

sudah انتهى 

 أستاذة
)انتهى 
الوقت 
 أستاذة(

   سواء فقط    - - - -
  أستاذة

antara 

 dan معجم 

 قاموس
)سواء كانت 
بُت اؼبعجم 
 كقاموس(

ُٕ 

Ayo selesai 

 بس أستاذة
 mau مطر

ambil 

jemuran 

 أستاذة
)ىيا نكتفي 
ىنا أستاذة، 
ىذا مطر. 

أريد أف أاخذ 
 اؼبالبس(

 itu جناح - - - -

aslinya 

sayap 

)اعبناح ىو 
دبعٌت يد 
 الطائر(

ُٖ 
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ىل أنت 
 متخرجُت من

Mts Nurul 

Jadid? 

ىل أنت )
 متخرجُت من

اؼبدرسة 
اؼبتوسطة 
اإلسالمية 
دبعهد نور 
 اعبديد؟(

- - - - 
Ayo fif?  إىل

 أين
)ىيا عفيفة، 

 أىل أين؟(

ُٗ 

 اؼبهم
kita kan 

semangat 

  gak أستاذة

loyo 

)اؼبهم نكوف 
انتعاسا 
 أستاذة(

 

- - - - Kalo shod 

berarti 

؟صحيح  
)عالمة "ص" 
 ىي صحيح(

َِ 

 أستاذة أنا
mau ijin 

)أستاذة، 
 سأستأذف(

- - - - 
Kalo خطاء 
berarti kho’ 

)عالمة "خ" 
 ىي خطاء(

ُِ 

ليلق - - - - -  itu apa? 

)ما معٌت 
 قليل؟(

ِِ 
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- - - - - Berarti 

nomer satu 

 خطاء
)ىذا دبعٌت 
أف رقم 
الواحد 
 خطاء؟( 

ِّ 

 dah أنا - - - - -

 أستاذة
)أنا فقط 
 أستاذة(

ِْ 

- - - - - Yang 

 ?apa صحيح

)ماذا 
 الصحيح؟(

ِٓ 

- - - - - Apa 

maknanya 

 جدا

)ما معٌت 
 جدا؟(

ِٔ 

 خلص؟ - - - - -
Capek? 

)انتهينت؟ ىل 
 متعبة؟(

ِٕ 

- - - - - Ayo nadia 

 إقرئي
)ىيا ناديا، 

ِٖ 
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 (إقرئي

- - - - - Ayo nad 

 أين كتابك
)ىيا ناديا، 
 أين كتابك؟(

ِٗ 

 ؼباذا؟؟ - - - - -
Sakit   

apa?? 

 ،ؼباذا؟؟)
 اؼبرض؟( أم

َّ 

 ليس ُب؟؟ - - - - -
Pake على 

tah? 

)أليس حبرؼ 
"ُب"؟ ىل 
تستخدمُت 

رؼ ح
 "على"؟(

ُّ 

- - - - - Ini 

مضاؼ 
 أستاذة؟

)ىذا مضاؼ 
 أستاذة(

ِّ 

- - - - - gimana 

 أستاذة؟
Bingung 

saya 

ّّ 
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)كيف 
أستاذة؟ أنا 

 ؿبَتة(
 ىيا كيف - - - - -

Tulisannya 

ini أستاذة 
)ىيا كيف  
كتابة ىذه 
الكلمة 
 أستاذة؟(

ّْ 

- - - - - 
Gak ada قلم 

 أستاذة

)ماُب القلم 
 ( أستاذة

ّٓ 

 Koran ليس - - - - -

 لكن
koresponde

nsi 

)ليس اعبريدة 
 بل اؼبراسلة(

 

ّٔ 

- - - - - 
Siip أيول 

 )أيول، جيد(
ّٕ 

 ?harakat أين - - - - -

)أين 
ّٖ 
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 الشكل؟(
 di نـو sih أنفا - - - - -

kamar 

)أنفا نامت 
 ُب غرفتها(

ّٗ 

- - - - - 
Kok مطر 

terus ya 

 أستاذة
)ؼباذا مطر 

رارا م
 أستاذة؟(

َْ 

 dah خلص - - - - -

 أستاذة
)انتهيت 
 أستاذة(

ُْ 

- - - - - Apa 

maknanya 

حديث 
؟قدسي  

)ما معٌت 
اغبديث 
 القدسي؟(

 

ِْ 

- - - - - Apa dah 

 نظاـ أستاذة؟
)ما معٌت 

ّْ 
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نظاـ 
 أستاذة؟(

- - - - - 
Bukan رؽ 

tapi ،رؼ     

 nya صبع

 رفوؼ
)ليس رؽ، 
بل رؼ، 

 صبعو رفوؼ(

 

ْْ 

- - - - - Apa artinya 

مزرعة 
 أستاذة؟

)ما معٌت 
مزرعة 
 أستاذة؟(

ْٓ 

- - - - - Sekarang 

 dah فقط

 أستاذة
)اآلف فقط 

 أستاذة(

ْٔ 

- - - - - That’s right 

 أستاذة
)ذلك 
صحيح 

ْٕ 
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 أستاذة(
 yang تدريب - - - - -

mana 

؟أستاذة  
)أم التدريب 

 أستاذة؟(

ْٖ 

 تدريب - - - - -
semuanya 

number five 

without 

)صبيع من 
إال  اتالتدريب

 رقم اػبامس(

ْٗ 

- - - - - 
Li  أين tipe-x 

nya li 

يىا، أين )لً 
 اؼبمسحة؟( 

َٓ 

- - - - - Apa sih 

؟الرسومات  
)ما معٌت 
 الرسومات؟(

ُٓ 

- - - - - Oo berarti 

        مراسلة

itu surat 

menyurat 

أكه.. ًإذان 
اؼبراسلة ىي 

ٌت دبع

ِٓ 
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 اؼبراسلة(
- - - - - Apa 

kedudukan-

nya 

؟اغبيوانات  
)ما موضع  
كلمة 

 اغبيونات؟(

ّٓ 

- - - - - 
kok ضمَت  

tu, ليس  ti? 

)ؼباذا 
استخدمت 
ضمَت متكلم 
كحدة كال 
 تستخدمُت
الضمَت 
 (للمخاطبة؟

ْٓ 

 itu car سيارة - - - - -

kan? 

)ىل السيارة 
 مركبة؟(   

ٓٓ 

 دأنا عن - - - - -
You 

 )أنا عندؾ(

ٓٔ 

أين  - - - - -
الصحيح؟ 

ٕٓ 
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 or أنت
 كتاب

أين )
الصحيح؟ 

أك  أنت
 الكتاب؟(

ما معٌت  - - - - -
 جريدة؟

News paper 

kan ya? 

)ما معٌت 
جريدة؟ ىل 

 امعناى
 صحيفة؟(

ٖٓ 

 or صحيح - - - - -

 خطاء؟
)صحيح أك 

 خطاء؟(

ٓٗ 

- - - - - 
Yard, ساحة 

 itu ملعب

sama saja 

احة )س
كملعب سواء 

 كانت(
 

َٔ 
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- - - - - 
Tanda  صبع
 مؤنث سامل
saat نصب 
itu كسرة 

)عالمة صبع 
اؼبؤنث السامل 
عند اؼبنصوب 

 ىي كسرة(

ُٔ 

- - - - - Ayo 

istirahat 

الوقت للراحة 
 أستاذة

)ىيا نسًتيح، 
الوقت للراحة 

 أستاذة(

ِٔ 

- - - - - Liat 

 الكالـ سياؽ
nya, arti عند 

bisa ketika, 

punya dan 

disisi 

)أنظرم إىل 
سياؽ 

الكالـ، كلمة 
"عند" لو 
اؼبعاين 

ّٔ 
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 اؼبختلفة(
- - - - - 

Lihat بستاف 
penuh 

dengan زىرة 

(menyanyi) 

)أنظر بستاين 
 الزىرة(بوء لفب

ْٔ 

- - - - - Kalau 

jurusan 

bahasa 

Madura  

شعبة اللغة   
 ya اؼبادكرية 

ustadzah? 

)اللغة العربية 
ن شعبة م

اللغة اؼبادكرية 
ىي شعبة 

اللغة اؼبادكرية 
 أستاذة؟(

ٔٓ 

 dimanaأين - - - - -

anak 

kambing 

saya 

(nyanyi) 

 )أين غنمي(
 

ٔٔ 

بعد الطاء  - - - - -
 ada ىنا

giginya 

ٖٔ 
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(mendikte 

tulisan 

imla’- 

sambil 

menunjuk 

di papan 

tulis-) 

 حرؼ )بعد
ىنا  الطاء 
ت كان

الكتابة 
 اؼبسننة

)كتابة 
اإلمالء 

كتشَت إىل 
 (السبورة(

- - - - - oh tidak 

bisa, masa    

itu  مضاؼ؟ 
)ال، ال، 
أذلك 
 مضاؼ؟

ٔٗ 

- - - - - The mean 

of Holiday 

is  

 عطلة
)اؼبعٌت من 
العطلة ىي 

 عطلة(

َٕ 
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- - - - - The mean 

of   

 معرض
is 

Exhibition 

)اؼبعٌت من 
اؼبعرض ىو 

مكاف 
 للعرض(

ُٕ 

 

 المجمعي اللغوي التخليط  (ج 
اؼبدرسة إف ظواىر التخليط اللغوم الذم هبرم ُب عملية تعليم اللغة العربية ُب 

 اللغوم التخليطبيتوف بربولينجو ىي دبعهد نور اعبديد  اإلسالمية ُب قسم اللغة الثانوية
اعبملة( وسا أك العناصر اللغوية )من ناحية الكل نوع التخليط اللغوم مناجملمعي، كىو 

كُب ىذه اغبالة كاف  .األجنبيةكاللغة  األصلية )اللغات الدائرية( اللغات قًتضتاليت ا
. كىن أنواع ٖة )كلوسا( كاعبمل ،نوعا ُِ الكلمة ناحية مناجملمعي  التخليط اللغوم

اللغة ك ، باللغة اؼبادكرية العربية، كاللغة العربيةىبلطن اللغة اإلندكنيسية باللغة اؼبادكرية كاللغة 
كما  اجملمعيألنواع التخليط اللغوم أما البياف . 62العربيةباللغة اؼبادكرية كاللغة  اإلقبليزية

 :التايل ُب اعبدكؿ
 

 

 

                                                           
 ،ُٓ، َُ، ٖ، ّ، ُالتاريخ  نالت الباحثة ىذه البيانات من التسجيالت كاؼبالحظات العميقة ُب الفصل ُب62

 .َُِٔمن مارس  ِكالتاريخ  َُِٔمن فربايَت  ِٗ، ِْ، ِِ، ُٕ
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 3الجدول 
 المجمعي اللغوي التخليطأنواع 

ة اعبمل
 )كلوسا(

 لمةك العبارة
 التكرار

 رقم الكلمة الًتكيب باسًت

Tulisan جيد 

itu kalau 

dibuku جيد. 

Di papan 

 kalo جيد

Cuma 

dibuku جيد 

ye setenga 

gun 

)الكتابة 
اعبيدة ىي 
عندما ُب 

الكراسة كُب 
سبورة جيدة، 

كأما ُب 
الكرسة 

فحسب، 
فتكوف تلك 
الكتابة غَت 

كاملة 
 جيدهتا(

 aja أكتيب - - - -

lah Fir 

كيتأس  

)أكتيب 
فقط فَت 
 كأسكيت(

1 
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Beh enggi 

 saya أستاذة

bawa كراسة 

، )نعم أستاذة
أضبل 

 الكراسة(

- - - - Aih 

apanah 

 معًرض،
 معرىض

Koh 

)ليس 
معًرض، بل 

 معرىض(

ِ 

Siah jek 

rengan saya 

sakit أستاذة 
saya gak 

ngerjakan 

tugas 

)كنت 
مريضة 

أستاذة، فال 
أعمل كاجبة 

 منزيلي(

- - - - Apah 

artenah 

 التصوير

yeh? 

)ما معٌت 
 التصوير؟(

ّ 

Ini  معجم
 enjem ,أنا

lah 

)ىذا 
معجمي، فال 

بأس 
 استعرم(

 إعالف - - - -
apah? 

Announce

ment kan 

yeh? 

)ما معٌت 
اإلعالف؟ 
ىل معناه 
 إذاعة؟(

ْ 

Cek 

mapanah 

tuisannya 

- - - - Fotografi 

 أستاذة
ٓ 
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 أستاذة
)جيد جدا  
كتابتك 
 أستاذة(

kalau 

 التصوير

palengan 

 صورة
 أستاذة

)فوتوغراُب 
دبعٌت 
تصوير 
 فوتوغراُب،

كأما 
التصوير 

يبكن معناه 
 الصورة. 

 yang حديث

turun dari 

nabi jeng 

jeng .. sala 

engkoq lah 

)حديث نزؿ 
من النيب... 

كنت 
 (يئةخط

 خلص؟ - - - -
Katanya 

lama 

Ning lah 

mareh? 

)انتهينت؟؟ 
قلنت أنفا 
أف الوقت 
قديبة ُب 
عملية 

التدريب. 
لكنهن قد 

 انتهينت(

ٔ 
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 itu طبيعة

maknanya 

dicubit ya 

 ’tobi أستاذة

itu ecobel 

)طبيعة دبعٌت 
قرص يقرص 

 أستاذة(

- - - - saya sakek 

tabuk 

 أستاذة
)كنت 

مريضة ُب 
بطٍت 
 أستاذة(

ٕ 

sudah 

ngerjakan? 

Silangan 

ruah كاجب 

eyesse’eh 

)انتهينت؟ 
االختيار من 
متعدد كاجب 

 أف تعملي(

- - - - Paleng 

Pameran 

ya أستاذة 
ردبا )ف

معرض 
 أستاذة(

ٖ 

- - - - - 
beh خلص 

Kuleh pon 

 أستاذة
)انتهيت 
 أستاذة(

ٗ 

- - - - - 
Guh بريد 
)كنت 
 بريدا(

َُ 

 dari معٌت - - - - -

allah koh 

mak 

tabelik 

ُُ 
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 dari لفظ

nabi 

)معناه من 
اهلل كلفظ 
من النيب، 

ليس 
 عكسو(

- - - - - 
Itu  مزرعة
 nya معٌت

lebih ke 

teggel 

مزرعة )
دبعٌت 
 اغبقل(

ُِ 

- - - - - iyeeh. 

كاحد 
 فواحد
)نعم، 
كاحد 
(فواحد  

ُّ 

 ليس كذلك - - - - -
kanak 

)ليس  
كذلك يا 

 طالبات(ال
 

1
2 
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  ruah رؼ  - - - - -

rok tah? 

)ىل اؼبعٌت 
للرؼ 
 فستاف؟(

 

ُٓ 

 Sabe مزرعة - - - - -

koh 

)مزرعة 
دبعٌت 
 اغبقل(

ُٔ 

- - - - - What the 

English of 

sabe? 

)ما اللغة 
اإلقبليزية 

من 
 اؼبزرعة؟(

ُٕ 

 أستاذة كثَت - - - - -
gi? (logat 

Madura) 

)أستاذة 
ؼباذا 

الوظيفة  
 كثَتة؟(

ُٖ 

- - - - - Epadekre

mmaah sih 

ini أستاذة 
ُٗ 
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)كيف 
سأعمل 
ىذه 

الوظيفة 
 أستاذة؟(

- - - - - Abit 

 أستاذة
banyak 

 ini جدا

)سأكوف 
بطيئا ُب 

ماؿ ىذه إع
الوظيفة، 
ألهنا كثَت 

 جدا(

َِ 

 
تلك ظواىر التخليط اللغوم اليت ذبرم ُب عملية تعليم اللغة العربية ُب اؼبدرسة 

 الثانوية اإلسالمية دبعهد نور اعبديد بيتوف بربولينجو.
 

 المبحث الثالث ج 
في  في عملية تعليم اللغة العربية وقوع التخليط اللغوي العوامل التي تؤدي إلى .1

 لمدرسة الثانوية اإلسالمية بمعهد نور الجديد بيتون بربولينجوا
اللغة العربية كالطالبات، كصبعت البيانات عن  ةقامت الباحثة باؼبقابلة مع مدرس

كنالت الباحثة ىذه البيانات من  كقوع التخليط اللغوم. العوامل اليت تؤدم إىل
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ن اللغة ة كالطالبات ىبلطف اؼبدرسككجدت الباحثة أ التسجيالت كاؼبقابالت العميقة هبن.
ُب عملية تعليم اللغة العربية لألسباب التالية: كىذه نتائج مقابلة الباحثة كستأٌب عرضها  

 كما يلي:
 

 من ناحية المتكلم نفسو (أ 
كجدت الباحثة البيانات عن عوامل اليت تؤدم إىل كقوع التخليط اللغوم، قامت 

 سة، كُب ىذه اغبالة قالت أستاذة أفريدا نور ليلي: الباحثة باؼبقابلة مع الطالبات كاؼبدر 
كقوع التخليط اللغوم ُب تعليم اللغة العربية  العوامل اليت تؤدم على "عند رأيي، 

من دائرة تافاؿ كودا كيستطعن  جائت ُب ىذه اؼبدرسة األكؿ، البيئة كالثاين، العادة، ىن
اللغة اؼبادكرية ٍب يتعلمن اللغة العربية لغتُت فأكثر. عادة ىن يتكلمن باللغة اإلندكنيسية ك 

 .63كاإلقبليزية فأصبحت اللغة ـبلطة"
كقالت سينتا نورية العزة: ، العوامل اليت تؤدم على كقوع التخليط اللغوم بسبب 
العادة ُب استخداـ لغة األـ. كالعادة كاالذباه ُب اللغة، كبن قبب أف نتكلم باللغة العربية 

س كيـو األحد كُب اليـو اآلخر نتحدث باللغة اؼبادكرية كاللغة كاإلقبليزية يـو اػبمي
ْٔاإلندكنسية، إذف ُب تعليم اللغة العربية أصبحت اللغة ـبلطة"

. 

كقوع التخليط اللغوم بسبب  "العوامل اليت تؤدم على ،كقالت رتنو فالوُب: 
ة أصبحت اللغة العادة ُب التكلم باللغة اؼبادكرية. حينما ُب عملية تعليم اللغة العربي

 .65العربية ـبلطة باللغة اؼبادكرية"
كقوع التخليط اللغوم بسبب  العوامل اليت تؤدم على": حبيدة اؼبغفرةكقالت 

 .66"أك اؼبمارسة باللغة اؼبادكرية فمتابعة ُب تعليم اللغة العربية العادة
                                                           

 (.َُِٔفربايَت  ٖ)بربولينجو،  اؼبقابلةأفريدا نور ليلي، 63
 (.َُِٔفربايَت  ُٕ)بربولينجو،  اؼبقابلةسينتا نورية العزة، 64

65
 (.َُِٔفربايَت  ُٕ)بربولينجو،  اؼبقابلة، رتنو فالوُب 

66
 (.َُِٔفربايَت  ُٓ)بربولينجو،  اؼبقابلة، دة اؼبغفرةحبي 
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كرية، اللغة ألنٍت أتعود باللغة كللهجات اؼباد "أخلطنصرنا ديا سلسبيال: كقالت 
 .67"اؼبادكرية كاللغات لذلك عندما أربدث باللغة العربية متابعة اللهجات

ُب عملية تعليم اللغة  ن ىبلطن اللغاتكمن تلك اؼبقابلة كجدت الباحثة أهن
بسبب العادة أك اؼبمارسة ُب استخداـ  ىبلط اؼبتكلم اللغةمتكلم نفسو. العربية بسبب 

من األفراد أك  ؼبتكلماك  .باللغات الدائرية كل يـو اؼبتكلم لغتو. كُب ىذه اغبالة تعٌود
اللغة ُب أكؿ مرة بلغة كاحدة فيمكن تنفيذىا  نُب ؾبتمع ثنائية اللغة، استخدم اجملموعات

 من منطقة أك دائرة كاحدة. نئج ٌباال نباستخداـ لغات أخرل مع زميله
لكلمة كمفهومها من الفعل تعٌود يتعٌود تعويدان، كمعٌت ىذه اكتقصد بالعادة ىي  

اؼبتداؿ ىو تلك األشياء اليت تداكؽبا الناس على عملها أك القياـ هبا أك االتصاؼ هبا، 
كتكرَّرى عملها حىت أصبحت شيئان مألوفان كمأنوسان، كىي مبطه من السلوؾ أك التصرُّؼ 

متعددة ُب ييعتادي حىت ييفعل تكراران ، كال هبد اؼبرء غرابة ُب ىذه األشياء لرؤيتو ؽبا مرات 
كالعادة اصطالحان ىي ما يعتاده اإلنساف أم يعود إليو  ؾبتمعو كُب البيئة اليت يعيش فيها.

كالعادة كما ُب اؼبعجم اإلندكنيسية الكبَتة ىي األشياء اليت يفعلها الناس  مراران متكررة.
  .ٖٔمرارا كتكرارا

ندكنيسية ُب تكلمهن كنظرا من تلك اإلجابة ىن يبارسن باللغة اؼبادكرية كاللغة اإل
اليومي، كالنظاـ من اؼبدرسة ىو كاجب عليهن أف يتحدثن باللغة العربية كل يـو اػبميس 
كاألحد، سول ذلك يومُت، تتكلم الطالبات باللغات الدائرية. فأصبحت اللغة ـبلطة ُب 
 عملية تعليم اللغة العربية. كتيقنت الباحثة أهنن يستطعن التكلم باللغة العربية بال

التخليط باللغات األخرل عندما يبارسن كل يـو باللغة العربية كما كقعت ُب اؽبيئة اللغوية 
ُب معهد نور اعبديد. كمل تكن الطالبات يدخلن إىل تلك اؽبيئة كلهن، كلكن نصف 
منهن فحسب. لذلك، كقعت ظواىر التخليط اللغوم ُب عملية تعليم اللغة العربية ُب 

 عهد نور اعبديد بيتوف بربولينجمية ُب قسم اللغة دباؼبدرسة الثانوية اإلسال
                                                           

67
 (.َُِٔفربايَت  ُٓ)بربولينجو،  اؼبقابلة، نصرنا ديا سلسبيال 

68
 Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm 527 
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 ثنائية اللغة وتنوع اللغة  (ب 
عن عوامل اليت تؤدم على كقوع التخليط اللغوم،  كجدت الباحثة البيانات  

 قامت الباحثة باؼبقابلة مع الطالبات كاؼبدرسة، كُب ىذه اغبالة قالت رزانة اغبميمة فوزم:
بسبب معظم الطالبات ُب ىذه اؼبدرسة يتكلمن "أسباب كقوع التخليط اللغوم 

باللغة اؼبادكرية كاللغة اإلندكنيسية كلو يكوف برنامج اللغوية كلكنو ال يكوف قباحا بسبب 
 .69كتنوع اللغة البيئة كىن ثنائي لغوم

من دائرة تافاؿ كودا كيستطعن  جائت "ىنكقالت أستاذة أفريدا نور ليلي:  
ن باللغة اإلندكنيسية كاللغة اؼبادكرية ٍب يتعلمن اللغة العربية لغتُت فأكثر. عادة ىن يتكلم

 .71"كاإلقبليزية فأصبحت اللغة ـبلطة
ُب عملية تعليم اللغة  ن ىبلطن اللغاتكمن تلك اؼبقابلة كجدت الباحثة أهن

فتعٍت كجود لغتُت ىي  ثنائية اللغة. كتقصد بثنائية اللغة كتنوع اللغةالعربية بسبب 
االستعماؿ تتمتعاف دبنزلة كاحدة من حيث الكتابة الرظبية ك االستعماؿ  متنافستُت ُب

، كنبا كذلك  الرظبي مثلما نالحظ ُب بربولينجو حيث اؼبادكرية لغة مشًتكة كاإلندكنيسية
كاختيار  األلسناختالؼ ُب  يشمل االجتماعي علم اللغةسبثالف لغتُت. كأما التنوع ُب 

 .اللغة كتفاكت أساليب التعبَت مفردات
ىي  ثنائية اللغوية سببا رئيسيا على كقوع التخليط اللغوم. ثنائية اللغوية ككانت

كجود ثنائية اللغة ُب اجملتمع أك تعدد  .يتكلم كيستعمل الناس أك الفرد ُب ؾبتمع ما لغتُت
لو أك ال يبكن اللغات حىت ال يبكن الشخص أف يستخدـ اللغة الواحدة ُب تفاع

الشخص أف يستخدـ لغة كاحدة بغَت أف يتأثر باللغة األخرل. كىذه اغبالة تؤدم إىل 
 احتياج اللغة الواحدة إىل اللغة األخرل. 

 

                                                           
69

 (.َُِٔفربايَت  ُٕ)بربولينجو،  اؼبقابلة، رزانة اغبميمة فوزم 

70
 (.َُِٔفربايَت  ٖ)بربولينجو،  اؼبقابلةليلي،  أفريدا نور 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 مسكن ووقت المحادثات الجاريةال (ج 
كجدت الباحثة البيانات عن عوامل اليت تؤدم إىل كقوع التخليط اللغوم، قامت   

 لطالبات كاؼبدرسة، كُب ىذه اغبالة قالت أستاذة أفريدا نور ليلي:الباحثة باؼبقابلة مع ا
ألف ال تدعم البيئة. كاللغة ىي بالتكلم كليس "أسباب كقوع التخليط اللغوم 

بالتعلم. ىن يستطعن كثَتا باللغة العربية ُب التعلم كلكن ناقص ُب التكلم ، ؼباذ؟ ألف 
أك ُب الدائرة كاحدة، كبعض منهن يدخلن ُب البيئة. الطالبات ال يسكنٌ ُب البيئة كاحدة 

اؽبيئة اللغوية. ُب الغرفة يتكلمن اللغة العربية كال تكوف اللغة اؼبخلطة. كلكن حينما ُب 
اؼبدرسة ىن ىبلطن اللغة ألهنن هبمعن بصاحباهتن الالٌب ال يدخلن ُب اؽبيئة اللغوية. كأنا 

:  "عند رأيي، أسباب كقوع التخليط نهاكالزيادة مانا أخلط اللغة بسبب ىذه البيئة". أحي
من  جائت اللغوم ُب تعليم اللغة العربية ُب ىذه اؼبدرسة األكؿ، البيئة كالثاين، العادة، ىن

دائرة تافاؿ كودا كيستطعن لغتُت فأكثر. عادة ىن يتكلمن باللغة اإلندكنيسية كاللغة 
للغة ـبلطة. كالثالث، ىبلطن اللغة اؼبادكرية ٍب يتعلمن اللغة العربية كاإلقبليزية فأصبحت ا

تتعلق بكفاءهتن ُب اختيار اللغة أم ناقص ُب اؼبفردات كالرابع، فردبا ىن كسالف ُب 
 .71التحدث باللغة العربية

بسبب البيئة، فبارسة اللغة  أسباب كقوع التخليط اللغوم "أف :كقالت فرحة أكرب
ن من الغرؼ اؼبختلفة كمن اؽبيئات مهمة جدا لتكوين البيئة اللغوية، كُب ىذا الفصل كب

 .72اؼبختلفة، لذلك كانت اللغة ـبلطة. ٍب العادة أيضا تؤثر كثَتا ُب اختالط اللغة"
ُب عملية تعليم اللغة  ن ىبلطن اللغاتكمن تلك اؼبقابلة كجدت الباحثة أهن

اؼبأكل أك الفراغ يقصد باؼبسكن ىو  .اؼبسكن ككقت احملادثات اعبارية العربية بسبب
. نتحدث الواقي الذم يقي اإلنساف من العوامل اػبارجية كيوفر لو احتياجاتو الضركرية

 عن اؼبسكن فال يبكن أف ال نتحدث عن البيئة. ألف البيئة تتعلق عالقة قوية باؼبسكن.

                                                           
71

 (.َُِٔفربايَت  ٖ)بربولينجو،  اؼبقابلةأفريدا نور ليلي،  

72
 (.َُِٔفربايَت  ُٕ)بربولينجو،  اؼبقابلة، فرحة أكرب 



82 
 

 
 

ىي كل اؼبؤثرات كاإلمكانات كالقوم احمليطة بالفرد، كاليت يبكنها أف تؤثرىا البيئة بكتقصد 
ىي ك البيئة أيضا  ةتمحصوؿ على االستقرار النفسي كالبدين ُب معيشعلى جهوده لل

ئن حي أك ؾبموعة كائنات ار فيو العوامل اؼبناسبة ؼبعيشة كالوسط أك اؼبكاف الذم تتواف
يرل الباحثوف ُب . 73حية خاصة، كؽبا عوامل كقوم خارجية تؤثر ُب اإلنساف كسلوكو

أة اللغة الثانية كسيطرهتا على التعليم ُب النظاـ التأثَتات اليت ربل باللغة األكىل ربت كط
ثنائي اللغة أف الطفل عندما يبٍت نظامان جديدان ُب اللغة الثانية اؼبكتسبة فإنو يفكك 

كىذا يؤيد ما ، يجة لالحتكاؾ اللغوم بُت اللغتُتأنظمة اللغة األكىل، كيعيد ترتيبها نت
نظاما لغويا جديدا للغة الثانية إمبا  ذىب إليو لغويوف آخركف من أف الطفل عندما يبٍت

لذلك، لتكوين بيئة اللغة العربية اعبيدة  .74يبنيو على أنقاض النظاـ اللغوم للغة األكىل
 فاترؾ النظاـ اللغوم للغة األكىل. أم أترؾ للتكلم باللغات الدائرية.

اإلسالمية  ُب عملية تعليم اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانويةىذه الظاىرة اليت ذبرم 
دبعهد نور اعبديد بيتوف بربولينجو. ألف البيئة اؼبوجودة ُب اؼبدرسة ىي بيئة اللغة 
اإلندكنيسية كاؼبادكرية ليست بيئة اللغة العربية. كالطالبات فقط هبنب أف يتكلمن باللغة 
العربية يـو اػبميس كيـو األحد، سول ذلك يربأف أف يتكلمن باللغات الدائرية. إذف، 

من إحدل أسباب كقوع التخليط اللغوم ُب تلك اؼبدرسة. كتسكن الطالبات ُب ذلك 
 الغرؼ اؼبختلفة، كال ُب مسكن كاحد. إذف، لتكوين البيئة اللغوية صعبة جدا. 

 
 النهضة في الفكاىة (د 

كجدت الباحثة البيانات عن عوامل اليت تؤدم إىل كقوع التخليط اللغوم، قامت   
 :مفيدةالبات كاؼبدرسة، كُب ىذه اغبالة قالت الباحثة باؼبقابلة مع الط
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تقوؿ النهضة ُب الفكاىة. مثاؿ: "من أسباب كقوع التخليط اللغوم ىي    
 .75" ، كىو باللغة اؼبادكرية دبعٌت قرص يقرص’tobi" ىو طبيعةصاحبيت أف معٌت من "

 عملية ُب إحدل الطالبات خلطت اللغات كمن تلك اؼبقابلة كجدت الباحثة أف  
عليم اللغة العربية بأف ترٌكح صاحبتهن كألف يكن ضاحكة ُب الفصل. كألف االنساف ت

الًتكيح عندما يبذؿ اعبهد اعبهيد، كيبارس النشاط كالعمل كالعطاء. كتنبع أنبية وبتاج إىل 
الًتكيح من أنو يساعد ُب ذبديد النشاط، كتقوية اإلرادة، كتنمية الركح اؼبعنوية، كتنشيط 

. لذلك زبلط اللغة للنهضة إذف ُبالعقل.   عملية تعليم اللغة العربية غَت ملل كسأـ كبـر
 ُب الفكاىة.

 الوظائف واألغراض (ه 
ىل كقوع التخليط اللغوم، قامت إكجدت الباحثة البيانات عن عوامل اليت تؤدم   

 :الباحثة باؼبقابلة مع الطالبات كاؼبدرسة، كُب ىذه اغبالة قالت مفيدة
كنستطيع أف كجود الوظائف كاألغراض.  التخليط اللغوم ىي"من أسباب كقوع   

نتحدث فصيحا بتخليط اللغة كأصبحت العقوؿ متطورة. عندما ال نعرؼ اؼبفردات 
نستطيع أف نستعمل اللغة األخرل. كال حٌد ُب الكالـ كنستطيع أف نتحدث صبيعا ما ُب 

 .76ذىننا"
ُب عملية تعليم اللغة  ن ىبلطن اللغاتكمن تلك اؼبقابلة كجدت الباحثة أهن

ىن يستطعن أف يتكلمن باللغة العربية كلو كجود الوظائف كاألغراض.  العربية بسبب
 قليال. عندما زبلط اللغة ىن يتكلمن قليال فقليال كفبارسة باؼبفردات العربية اليت يعرفن.

دات كليس للطالبات كفاءات متساكيات ُب فهم اؼبواد الدراسية. حينما ال يعرفن اؼبفر 
 فيخلطن اللغة العربية باللغات الدائرية لكي يتكلمن تكلما كاضحا. 
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 التحديد في استخدام اللغة   (و 
كجدت الباحثة البيانات عن عوامل اليت تؤدم إىل كقوع التخليط اللغوم، قامت 

 :مصلوحة األنقةالباحثة باؼبقابلة مع الطالبات كاؼبدرسة، كُب ىذه اغبالة قالت 
خليط اللغوم بسبب نقصاف ُب اؼبفردات، حينما ال أستطيع "أسباب كقوع الت

اؼبفردات فأخلط اللغة، كىذا اغباؿ سهولة يل ُب عملية تعليم اللغة العربية كأنا أفهم 
 .77جيدا. كعندما كلو باللغة العربية أحيانا ال أفهم اؼبفردات

العربية ألنٍت مل أكن فصيحا ُب التحدث باللغة  "أخلط اللغةعُت نافعة:  كقالت
 .78"كأنسى كثَتا مفردات اللغة العربية، لذلك أخلط اللغة

اللغة ألنٍت ال أعرؼ اؼبفردات أم نقصاف ُب  "أخلطدرة اؼبسحونة:  كقالت
اؼبفردات. كأنا أدرس اللغة العربية مؤخرا كال أعرؼ كثَتا عن قواعد اللغة العربية إما 

ما أتكلم باللغة العربية. لذلك أخلط النحوية أك الصرفية كأخاؼ اػبطاء ُب القواعد عند
 .79اللغة"

رأيي، أسباب كقوع التخليط اللغوم ُب  "عندكقالت أستاذة أفريدا نور ليلي: 
، فردبا تعليم اللغة العربية ُب ىذه تتعلق بكفاءهتن ُب اختيار اللغة أم ناقص ُب اؼبفردات

 .81"ن ُب التحدث باللغة العربيةىن يكسل
"أسباب كقوع التخليط اللغوم بسبب عدـ كجود الرغبة ُب كقالت رقية مسكية:   

 .81التحدث كعدـ كجود العقاب كالنظاـ الواضح من األساتيذ"
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كقوع التخليط اللغوم بسبب اختالؼ  أسباب"كقالت سيت نور حليسة: 
ية ز لغة العربية كاؼبادكرية كاإلقبليالتحدث بُت األفراد، كانت منهن يتحدثن بال

 . 82" تكوف ىناؾ موافقة من اؼبدرسة للتكلم باللغة اؼبخصصةكاإلندكنيسية، كال
نقصاف ُب  كقوع التخليط اللغوم بسبب "أسبابإنداه قرة العُت:  كقالت

ُب التحدث باللغة العربية كبعض منا مل يعرفن "الضمائر" كىبفن ُب  الكسلاؼبفردات ك 
 .83"اللغة التكلم بسبب النقصاف ُب فهم قواعد اللغة العربية، لذلك  لبلط

كمن تلك اؼبقابلة كجدت الباحثة أهنن ىبلطن اللغات ُب عملية تعليم اللغة 
كقع ُب ىذا اغباؿ ألهنن ـبيفة  ذمال كالتحديد. التحديد ُب استخداـ اللغةالعربية بسبب 

للتكلم باللغة العربية كلو بأف بعض منهن ضعيف ُب فهم قواعد اللغة العربية كنقصاف ُب 
 .يةاؼبفردات العرب

كىذه اؼبشكلة تتعلق باختيار اللغة، كىذه تتعلق بكفاءة الطالبات ُب اختيار اللغة 
لإلتصاؿ بصاحباهتن كمدرستهن، خاصة ُب تعليم اللغة الثانية. كبالتايل، فإف ؿباكالت 

يتحدثن باللغة الطالبات للتغلب على ىذه الصعوبات سبيل إىل أف يكوف الطالبات 
 حيانا ال يعرفن اللغة اإلندكنيسية من بعض الكلمات.  اؼبادكرية منذ صغارىن كأ

 
 المبحث الرابع د 

في المدرسة  في عملية تعليم اللغة العربيةالتخليط اللغوي  بمميزات وعيو  .1
 الثانوية اإلسالمية بمعهد نور الجديد بيتون بربولينجو

ت عن اللغة العربية كالطالبات، كصبعت البيانا مدرسة قامت الباحثة باؼبقابلة مع
 فبيزات كعيوب التخليط اللغوم، كىذه نتائج مقابلة الباحثة كستأٌب عرضها كما يلي:
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 مميزات التخليط اللغوي ( أ
 سهولة الفهم  (1

كجدت الباحثة البيانات عن فبيزات التخليط اللغوم، قامت الباحثة باؼبقابلة، 
 : نور حسنةكُب ىذه اغبالة قالت 

 .84هم ُب عملية تعليم اللغة العربية""فبيزات التخليط اللغوم ىي سهولة الف
التخليط اللغوم جيدة للطالبات اعبديدة ُب تعليم اللغة " ة:رفدة القمري كقالت

العربية ألهنن ال يعرفن كثَتا عن مفردات اللغة العربية. كلكن للطالبات اؼباىرة، ىذا 
 .85"التخليط اللغوم كاىي

ت عن فبيزات التخليط اللغوم ُب نظرا من تلك اإلجابة ذبد الباحثة آراء الطالبا
عملية تعليم اللغة العربية. عندما تشرح اؼبعلمة الدرس باللغة العربية كلها منذ البداية حىت 
النهاية، ذبعل الطالبات على فهم ضعيف كمتحَت على فهم الدرس الذم قد شرحت 

هل الطالبات على اؼبعلمة. كإما شرحت اؼبعلمة بتخليط اللغة العربية باللغات الدائرية فتس
فهم اؼبادة. كىذا يعٍت للطالبات اليت ينقصن ُب اؼبفردات كيتعلمن اللغة العربية مؤخرا. 

 كأما للطالبات اؼباىرة فأصبح التخليط اللغوم غَت جيدة كتستهُت الطالبات عنو.
 
 زيادة المفردات (0

بلة، كجدت الباحثة البيانات عن فبيزات التخليط اللغوم، قامت الباحثة باؼبقا
 :فرحة أكربكُب ىذه اغبالة قالت 

"أعرؼ اللغات اؼبختلفة، اللغة اؼبادكرية كاللغة اإلندكنيسية كاللغة العربية كاللغة 
 .86اإلقبليزية"
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"نستطيع أف نعرؼ اللغات اؼبختلفة، الصاحبات من : سينتا نورية العزةكقالت 
ستطيع أف تفهم خارج جول تستطيع أف تفهم اللغة اعباكية كالصاحبات من جول ت

 .87اللغة اؼبادكرية"
"من فبيزات التخليط اللغوم ىي توسيع اللغة. نستطيع أف : رتنو فالوُبكقالت 

نعرؼ اللغات اؼبختلفة، الصاحبات اليت مل تعرؼ اؼبفردات من اللغة العربية تستطيع أف 
فها تعرفها. الصاحبات اليت مل تعرؼ اؼبفردات من اللغة اإلقبليزية تستطيع أف تعر 

 .88أيضا"
: "من فبيزات التخليط اللغوم ىي زيادة اؼبفردات، ال نعرؼ اللغة مفيدةكقالت 

العربية فقط بل نستطيع أف نعرؼ اللغة اإلقبليزية أيضا. كالنهضة ُب الفكاىة. مثاؿ: 
.  ، كىو باللغة اؼبادكرية دبعٌت قرص يقرص’tobi" ىو طبيعةتقوؿ صاحبيت أف معٌت من "

دث فصيحا بتخليط اللغة كأصبحت العقوؿ متطورة. عندما ال نعرؼ كنستطيع أف نتح
اؼبفردات نستطيع أف نستعمل اللغة األخرل. كال حٌد ُب الكالـ كنستطيع أف نتحدث 

 .89صبيعا ما ُب ذىننا"
"من فبيزات التخليط اللغوم ىي زيادة اؼبفردات  :اغبميمة فوزم رزانةكقالت 

 .91لغة العربية"كدىاء العقل كيساعدنا ُب تعليم ال
"أستطيع أف أعرؼ اؼبفردات العربية كاإلقبليزية   :كقالت فوتو نور فجرية اآلمٍت

كثَتا. أنا أعرؼ قليال اؼبفردات اإلقبليزية كلكن صاحباٌب ىبلطن اللغة العربية باللغة 
 .91اإلقبليزية طاؼبا. إذف أعرؼ كثَتا مفردات اإلقبليزية بسبب التخليط اللغوم"
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ُب عملية تعليم  فبيزات التخليط اللغوم قابلة كجدت الباحثة أفكمن تلك اؼب
أحدىا ىي زيادة اؼبفردات. تقصد باؼبفردات ىنا، ىن يعرفن مفردات اللغات اللغة العربية 

، من ال يعرؼ اللغة اإلقبليزية من announcementاألخرل. مثاؿ: اؼبعٌت من اإلعالف ىو 
دة اؼبفردات. كليس من اللغة األجنبية فحسب بل اإلعالف فيعرفو. كذلك اؼبقصود من زيا

 تقع أيضا ُب اللغات الدائرية. 
أكال، لزيادة حصيلتك من كانت إسًتاتيجيات اؼبختلفة ُب زيادة اؼبفردات، 

الكلمات ال يوجد شيء أفضل من القراءة. قد يكوف من الكتب، كالركايات، 
ىناؾ طريقة أخرل لبناء ك . كالكوميديا، كالصحف، كل ما كنت ترغب ُب قراءهتا

اؼبفردات اػباصة بك ىو من خالؿ مشاىدة التلفزيوف أك األفالـ ُب النص األصلي. 
يضا قادرة أالكلمات. كسوؼ تكوف سوؼ تكوف قادرة على اعادهتا إذا مل يفهم بعض 

 .على عرض التسمية التوضيحية إذا كل الكلمات من الصعب أف نفهم
اتيجية لزيادة مفردات اللغات اؼبختلفة. كما كقع كالتخليط اللغوم أيضا من اسًت 

 ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية ُب قسم اللغة دبعهد نور اعبديد بيتوف بربولينجو.
 
 سهولة التحدث  (1

كجدت الباحثة البيانات عن فبيزات التخليط اللغوم، قامت الباحثة باؼبقابلة، 
 :أفريدا نور ليليكُب ىذه اغبالة قالت أستاذة 

ن يستطعن أف يتكلمن باللغة العربية كلو قليال. عندما زبلط اللغة ىن يتكلمن "ى
 .92قليال فقليال كفبارسة باؼبفردات العربية اليت يعرفن"

"أستطيع أف أتكلم باللغة العربية كفبارسة باؼبفردات اليت : رقية مسكيةكقالت 
 .93أعرؼ كلو كانت اللغة ـبلطة"
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على التحدث باللغة العربية بوجود اختالط  "التدريب: سيت نور حليسةكقالت 
 . 94اللغات اؼبختلفة"
بالتخليط اللغوم أربدث اللغة العرية أسهل كأفصح، ": ميليندا خَت النساءكقالت 

 .95"ألهنا أخلط باللغة اؼبادكرية
 .96"من فبيزات التخليط اللغوم ىي أسهل ُب النطق" :كقالت عُت نافعة

فبيزات التخليط اللغوم ىي القدرة ُب فهم  "من :نصرنا ديا سلسبيالكقالت 
اللغة، استطاعة ُب التحدث باللغة العربية كلو تكوف اللغة ـبلطة. كزيادة اؼبفردات من 
اللغة العربية كاإلقبليزية. عند رأيي التخليط اللغوم أحسن من أف ال نتكلم على 

 .97اإلطالؽ"
اللغة الصعبة لدل الطالبات من تلك اؼبقابلة كجدت الباحثة أف اللغة العربية ىي 

ُب التكلم، كىذا اغباؿ للطالبات اليت ال يدخلن ُب اؽبيئة اللغوية. كىن هبربن التحدث 
باللغة العربية قليال فقليال كىبلطن باللغات الدائرية حينما ال يعرفن اؼبفردات، كبعض من 

ة ُب مفردات اللغة الطالبات ال يقدرف على التكلم باللغة العربية بسبب كفاءهتن احملدكد
العربية. نظرا من تلك اإلجابة ذبد الباحثة آراء الطالبات أف  التخليط اللغوم ُب عملية 
تعليم اللغة العربية لو فبيزة رائعة. الف التخليط اللغوم يساعدف ُب تدريب كذبريب 

 كفبارسة ربدث اللغة العربية سهولة. 
ُب اللغوية قارئان جيدان، ك  ن اؼبفرداتعترب الشخص اؼبتمكن بصورة جيدة ما

التعبَت عن ك تتيح للناس  ،لغوية تعد أساس االتصاؿ اإلنسايناغبقيقة فإف اؼبفردات ال
أكؿ كلمة ينطقها  ، ك فخر األىل عندواطفهم، كىذا ىو السبب ُب فرحةعأفكارىم، ك 

، ألف نطق الطفل دليل إهبايب على أف ىذا الكائن الصغَت دبقدكره الطفل ُب حياتو
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. حينما نكوف طفال، أحيانا ال يعرؼ كالدينا كالمنا ألننا االتصاؿ كإنساف باآلخرين
ضعيف ُب اؼبفردات كال نعرؼ شيئا كثَتا. سواء كاف حينما نتعلم اللغة الثانية، ال نعرؼ  
كثَتا اؼبفردات ُب أكؿ مرة، كلكن عرفنا كثَتا لغة األـ. لذلك ُب ىذه اؼبدرسة عند آراء 

لتخليط اللغوم أم ىبلطن اللغة الثانية بلغة األـ يساعدف ُب التحدث الطالبات أف ا
 باللغة العربية قليال فقليال.

 
 التخليط اللغوي عيوب ( ب
 بال نمو اللغة راكدة  (1

التخليط اللغوم، قامت الباحثة باؼبقابلة،  عيوبكجدت الباحثة البيانات عن   
 اغبميمة فوزم: رزانة كُب ىذه اغبالة قالت

. إذا فبارسة التحدث باللغة اؼبخلطة ال نستطيع أف نتطور اللغة اللغة مبوا مل تكن"  
 .98ككنا متحَتا ُب الًتكيب"

"عند رأيي ال تكوف اللغة تقدمة أنبية للطالبات إذا يبارسن  :رفدة القمريةكقالت   
 .99باللغات اؼبخلطة"

ُب  اللغومالتخليط  آراء الطالبات عن عيوب كمن تلك اؼبقابلة كجدت الباحثة  
 ،التخليط اللغومعملية تعليم اللغة العربية. كىو أصبحت اللغة راكدة بال مبوة بوجود 

باللغة الراكدة تعٍت اللغة ثابتة. ال تتطور تطورا جيدا حينما يبارسن الطالبات كتقصد 
 باللغات اؼبخلطة. 

عليم كاغبلوؿ من الباحثة ينبغى للمعلمة أف تستخدـ اللغة العربية أكثر عند ت
اللغة العربية حىت تتعود الطالبات ُب التكلم باللغة العربية كيذكرف اؼبفردات العديدة. إف 
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استخدمت اؼبعلمة اللغة اإلندكنيسية أكثر فمفردات اللغة العربية لدل الطالبات راكدة 
 كال تكوف مبوة أنبية ُب كفاءات الطالبات للتكلم باللغة العربية.

 
 لغة التخليط اللغوي يفسد ال (0

التخليط اللغوم، قامت الباحثة باؼبقابلة، كُب ىذه  عيوبكجدت الباحثة البيانات عن 
 :أفريدا نور ليليأستاذة   اغبالة قالت

. ألف اللغة العربية تتبع إىل اللهجة اؼبادكرية ة"أصبحت اللغة العربية غَت أصلي  
هنن يتكلمن باللغة كزبلط كثَتا باللغة الدائرية، كغبل ىذه اؼبشكالت صعبة جدا. أل

 .111اؼبادكرية كاللهجات اؼبادكرية منذ صغارىن"
 .111"أصبحت اللغة غَت جيدة ألف زبلط باللغات األخرل" :رقية مسكيةكقالت   
 .112"التخليط اللغوم يفسد أصلية اللغة كتركيبها": فرحة أكربكقالت   
 .113"نفهم اللغة نصفها فقط": رتنو فالوُبكقالت   

 .114"مل تكن جيده ُب السماع" :ور حسنةكقالت ن
"اعبملة ال تًتكب بًتكيب جيد بسبب تلك اللغات : سيت نور حليسةكقالت 

 .115اؼبخلطة"
"عند رأيي تفسد أصلية اللغة كمل يكن جيدا ُب : نصرنا ديا سلسبيالكقالت 

 .116السماع كغريب ُب األذف"
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ة العربية "عند رأيي يفسد أصلية الللغ: ناديا عبيدة الزىيدة زكبندمكقالت 
 .117كؽبجاهتا"

ُب  التخليط اللغوم آراء الطالبات عن عيوب كمن تلك اؼبقابلة كجدت الباحثة
باللغة الفاسدة تعٍت اللغة كتقصد  عملية تعليم اللغة العربية. كىو أصبحت اللغة فاسدة،

. يعٍت تغيَت الشيء من اغباؿ السليمة إىل اغبالة األخرل، خبركجو عن حٌد االعتداؿ
يبارسن الطالبات باللغات اؼبخلطة ففهمهن إىل اللغة العربية أصعب. كُب ىذه  حينما

اغبالة تفسد اللغة من ناحية تركيبها كثَتا، ألف عناصر اللغة اؼبقًتضة ُب ظاىرة التخليط 
. بشكل مستقل، كلكن متحدكف باللغة اؼبقًتضةاللغوية اللغوم ال يدعم كظيفة الًتاكيب 

 ركيبها كقواعدىا مفسدة.فأصبحت أصلية اللغة كت
كاغبلوؿ من الباحثة ينبغى للطالبات أف تستخدـ اللغة العربية أكثر عند تعليم 

تتاح فرصة استبطاف النسق الفصيح،  اللغة العربية كلو كانت تركيب اللغة خطاءا، حىت
ية كحىت تتعود الطالبات ُب التكلم باللغة العرب كالتواصل الوظيفي بلغة عربية سليمة كدالة

 دكف زبليط باللغات األخرل.  كيذكرف اؼبفردات العديدة
   

استخلصت الباحثة أف التخليط اللغوم لو أثر إهبايب لدل الطالبات ُب  من تلك اؼبقابلة
ال يكوف ىناؾ أثر سليب ُب التعليم. ىن يفهمن جيدا ُب ك عملية تعليم اللغة العربية. 

ة. اؼبهم ىن يستطعن أف يتكلمن باللغة العربية تعليم اللغة العربية كلو كانت اللغات ـبلط
كلو قليال كىبلطن باللغات األخرل، كال يكوف ىناؾ االضطرابات ُب التعليم. إذا يفهمن 

 اللغة اؼبستعملة ؼباذا ال يفهمن اؼبادة؟
كلكن قبب علينا أف هنتم اىتماما جيدا عن فبيزات كعيوبات التخليط اللغوم ُب   

لعربية. استعمٍل اللغة اؼبخلطة عند اغباجة، كال تستعمل كثَتا ألف عملية تعليم اللغة ا

                                                           
107

 (.َُِٔفربايَت  ُٓ)بربولينجو،  اؼبقابلة،  ناديا عبيدة الزىيدة زكبندم 



93 
 

 
 

فبارسة التكلم باللغات اؼبخلطة غَت جيدة ؼبتعلمي اللغة العربية ُب مستقبلهم. كال تكوف 
 اللغة متطورة.
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة

 

 لخص نتائج البحثم . أ
تائج البحث عن فحصلت الباحثة نه الرسالة العلمية بعد أف حللت الباحثة ىذ

كفبيزات كعيوب التخليط اللغوم العوامل اليت تؤدم إىل كقوع أنواع التخليط اللغوم ك 
ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية دبعهد نور التخليط اللغوم ُب عملية تعليم اللغة العربية 

 : كما يلي اعبديد بيتوف بربولينجو
ُب عملية تعليم اللغة  كالطالبات ةعلماؼب ؿبادثة ُب ذبرم اليتأنواع التخليط اللغوم  .ُ

 اللغوم التخليط ،الداخلي اللغوم التخليطأ(  :على وبتولاؼبدرسة العربية ُب تلك 
ة، صبلة كاحدة. كىن اعبملمن ناحية ك  تسعة أنواع، الكلمة ناحية منكاف   الداخلي

 التخليطب(  .ىبلطن اللغة اإلندكنيسية باللغة اؼبادكرية كاللغة اعباكية باللغة اؼبادكرية
 نوعا، ُٕ الكلمة ناحية من اػبارجي اللغوم التخليطكأما ، اػبارجي اللغوم

نوعا. كىن  ُِة )كلوسا( كاعبمل ثالثة أنواع، التكرار ككلمة نوعاف، كالًتكيب
ىبلطن اللغة اإلندكنيسية باللغة العربية كاللغة اإلندكنسية باللغة اإلقبليزية كاللغة 

اجملمعي  اللغوم التخليطكأما ، اجملمعي اللغوم التخليطج(  يزية.العربية باللغة اإلقبل
أنواع. كىن ىبلطن اللغة  ٖة )كلوسا( كاعبمل نوعا، ُِ الكلمة ناحية من

اإلندكنيسية باللغة اؼبادكرية كاللغة العربية، كاللغة العربية باللغة اؼبادكرية، كاللغة 
  اإلقبليزية باللغة اؼبادكرية كاللغة العربية.

 علمةاؼب ؿبادثة ُب ذبرم اليتكقوع التخليط اللغوم  العوامل اليت تؤدم إىلأما  .ِ
أ(  كانت ستة عوامل:  اؼبدرسةُب عملية تعليم اللغة العربية ُب تلك  كالطالبات

بسبب العادة أك اؼبمارسة ُب  اؼبتكلم اللغةىبلط ىبلطن اللغة بسبب اؼبتكلم نفسو، 
استخداـ 
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رئيسيا على  سبباكتنوع اللغة ثنائية اللغوية انت كتنوع اللغة، كب( ثنائية اللغة  لغتو. .ّ
كجود ثنائية كتعدد اللغة ُب اجملتمع ال يبكن الشخص أف  .لغومتخليط الالكقوع 

بسبب اؼبسكن  ىبلطن اللغةيستخدـ لغة كاحدة بغَت أف يتأثر باللغة األخرل. ج( 
ىبلطن ة ُب الفكاىة. ق( بسبب النهض ىبلطن اللغةككقت احملادثات اعبارية. د( 

بسبب التحديد ُب  ىبلطن اللغةالوظائف كاألغراض. ك( كجود بسبب  اللغة
استخداـ اللغة، زباؼ الطالبات للتكلم باللغة العربية كلو بأف بعض منهن ضعيف 

 ُب فهم قواعد اللغة العربية كنقصاف ُب اؼبفردات العربية.
ُب عملية تعليم  كالطالبات ةعلماؼب ؿبادثة ُب ذبرم اليتكأما فبيزات التخليط اللغوم  .ْ

كىذا يعٍت للطالبات اليت  ،سهولة الفهمأ( ثالثة أنواع:  اؼبدرسةاللغة العربية ُب تلك 
سهولة . ج( زيادة اؼبفرداتب(  ينقصن ُب اؼبفردات كيتعلمن اللغة العربية مؤخرا.

بسبب كفاءهتن بعض من الطالبات ال يقدرف على التكلم باللغة العربية التحدث، 
احملدكدة ُب مفردات اللغة العربية. كالتخليط اللغوم يساعدف ُب تدريب كذبريب 

 ُب ذبرم اليتاللغة  كأما عيوب التخليط اللغوم كفبارسة ربدث اللغة العربية سهولة.
أ(  نوعاف: اؼبدرسةُب عملية تعليم اللغة العربية ُب تلك  كالطالبات علمةاؼب ؿبادثة

كتقصد باللغة الراكدة تعٍت اللغة ثابتة. ال تتطور تطورا اكدة بال مبو أصبحت اللغة ر 
كجود التخليط اللغوم يفسد ب(  جيدا حينما يبارسن الطالبات باللغات اؼبخلطة.

كُب ىذه اغبالة تفسد اللغة من ناحية تركيبها كثَتا، ألف عناصر اللغة اؼبقًتضة اللغة، 
بشكل مستقل، كلكن اللغوية فة الًتاكيب ُب ظاىرة التخليط اللغوم ال يدعم كظي

 . فأصبحت أصلية اللغة كتركيبها كقواعدىا مفسدة. متحدكف باللغة اؼبقًتضة
ال ك التخليط اللغوم لو أثر إهبايب لدل الطالبات ُب عملية تعليم اللغة العربية. 
نت يكوف ىناؾ أثر سليب ُب التعليم. ىن يفهمن جيدا ُب تعليم اللغة العربية كلو كا

كلكن قبب علينا أف هنتم كوف ىناؾ االضطرابات ُب التعليم. اللغات ـبلطة. كال ي
اىتماما جيدا عن فبيزات كعيوب التخليط اللغوم ُب عملية تعليم اللغة العربية. استعمٍل 
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اللغة اؼبخلطة عند اغباجة، كال تستعمل كثَتا ألف فبارسة التكلم باللغات اؼبخلطة غَت 
 غة العربية ُب مستقبلهم. كال تكوف اللغة متطورة.جيدة ؼبتعلمي الل

 
 التوصيات واالقتراحات . ت

احثة االقًتاحات ، تقًتح البىذه الرسالةالباحثة اػبالصة على  تتوجهبعد أف 
 كما يلي :   لتكوف ىذه الرسالة رسالة مؤثرة

أف يكوف ىذه الرسالة بعض من اؼبصادر ك اؼبراجع عن علم اللغة االجتماعي،  .ُ
 طلبة قسم تعليم اللغة العربية.خاصة ل

. فمن يريد التخليط اللغوم ُب عملية تعليم اللغة العربية  ُب حبثت ىذه الرسالة .ِ
تعليم العلـو اؼبختلفة كليس للمرة الثانية فاحبث ُب  الدراسةأف يبحث عن ىذه 

ُب تعليم اللغة العربية فحسب، اؼبثاؿ البحث عن التخليط اللغوم ُب عملية 
من ناحية أخرل ألف  (. أكICPياضيات كالفيزياء ُب الفصل العاؼبي )تعليم الر 

 العلـو خاصة العلـو اللغوية تنتمي بنمو الزماف.
كأخَتا، ترجو الباحثة من ىذا البحث استفادة كبَتة للقراء كزيادة ُب العلـو 

 بو.الذين يريدكف أف يبحثوا دبا يتعلق  لبةكاؼبعارؼ كأف يكوف مراجعا إضافيا لدل الط
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 دليل المقابلة
 الهدف .أ 

ادلقابلة ىي حوار لقصٍد معلوٍم. وىي حوار بني جهتني، جهة السائل الذي يطرح 
األسئلة واجلهة الثانية ىو اجمليب الذي جييب على تلك األسئلة ادلطروحة. ادلقابلة ىي 

أو أكثر وجهًا لوجٍو يف البحث العلمي ويكون شفهيّاً سؤال وجواب بني اإلثنني 
 .ويتبادالن ادلعلومات واألخبار

والطالبات يف فصل األول  وجتري ادلقابلة يف ىذا البحث مع معلمة اللغة العربية
التخليط اللغوي اليت أو أثر  دميزات وعيوباتلغوي و اللكشف أسباب وقوع التخليط 

ادلدرسة  يف تعليم اللغة العربية حمادثة ادلدرسني والطالبات عند تنفيذ عملية يفجتري 
 بيتون بربولينجو.مبعهد نور اجلديد  اإلسالمية يف قسم اللغة الثانوية

 
 المدرسة الثانوية فيفصل األول دّرس تي تاللغة العربية ال لمدرسةالمقابلة  دليل .ب 

 بيتون بربولينجوبمعهد نور الجديد  اإلسالمية في قسم اللغة
 ن أين جئت؟ ىل من بربولينجو أو من ادلنطقة األخرى؟م .ٔ
يف عملية تعليم اللغة العربية قد مسعت كثريا اللغات ادلخلطة. خلطت اللغة العربية  .ٕ

 باإلندونيسية واللغة العربية بادلادورية. دلاذا ختلطني اللغات؟
 لغوي يف تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة؟ وما رأيك عن أسباب وقوع التخليط ال .ٖ
يف البحث السابق عن التحول اللغوي يدل على أنو يؤثر أثرا سلبيا يف التعليم ويكون  .ٗ

سليب، أن للغوي يف تعليم مهارة الكالم أثر أثر التحول ا فاشال. ونتيجة البحث أن
طالبات ال  ناق.. والري% من بعض الطالبات منهن حيصلن على معاي ٓٚحويل 

يستطعن أن يتكلمن باللغة العربية ويتكاسلن يف حبث ادلفردات والكلمات الصعبة 



. كيف رأيك بالتخليط اللغوي؟ ىل ىناك أثر وينتظرن الشرح من ادلدرسني فحسب
 سليب أم ال؟ 

 ىل التخليط اللغوي يساعد الطالبات على سهولة الفهم يف عملية التعليم؟  .٘
 ؟ليط اللغوي يف عملية التعليمرأيك عن دميزات التخما  .ٙ
 ؟رأيك عن عيوبات التخليط اللغوي يف عملية التعليمما  .ٚ
 ىل يفهمن الطالبات مادة اللغة العربية عندما تكون اللغات خملطة؟ .ٛ

 
اإلسالمية في قسم  المدرسة الثانوية فيفصل األول  لطالباتالمقابلة  دليل .ج 

 بيتون بربولينجوبمعهد نور الجديد  اللغة
 أين جئت؟ ىل من بربولينجو أو من ادلنطقة األخرى؟ن م .ٔ
يف عملية تعليم اللغة العربية قد مسعت كثريا اللغات ادلخلطة. خلطت اللغة العربية  .ٕ

 باإلندونيسية واللغة العربية بادلادورية. دلاذا ختلطني اللغات؟
 درسة؟ وما رأيك عن أسباب وقوع التخليط اللغوي يف تعليم اللغة العربية يف ىذه ادل .ٖ
يف البحث السابق عن التحول اللغوي يدل على أنو يؤثر أثرا سلبيا يف التعليم ويكون  .ٗ

سليب، أن للغوي يف تعليم مهارة الكالم أثر أثر التحول ا فاشال. ونتيجة البحث أن
 ناق.. والطالبات ال ري% من بعض الطالبات منهن حيصلن على معاي ٓٚحويل 

ربية ويتكاسلن يف حبث ادلفردات والكلمات الصعبة يستطعن أن يتكلمن باللغة الع
. كيف رأيك بالتخليط اللغوي؟ ىل ىناك أثر وينتظرن الشرح من ادلدرسني فحسب

 سليب أم ال؟ 
 ىل التخليط اللغوي يساعدك على سهولة الفهم يف عملية التعليم؟  .٘
 ؟رأيك عن دميزات التخليط اللغوي يف عملية التعليمما  .ٙ
 ؟عيوبات التخليط اللغوي يف عملية التعليمرأيك عن ما  .ٚ
 ىل فهمت مادة اللغة العربية عندما تكون اللغات خملطة؟ .ٛ

 



 دليل المالحظة
 الهدف .أ

 اإلنسان وأنشطة حركات تسجيل عملية خالل من البيانات مجع ىي ادلالحظة
. حبحْثُ ُهم ادلستهدف األفراد مع كالمٍ  أو سؤال دون ادلنّظمة األحداث أو األشياء، أو

 اإلخبار اكتساب يف العادي اإلنسان يستخدمها وسيلة ىي ادلالحظة أخر، وتعريف
 . عنو يسمع أو يشاىده ما خالل من وادلعلومات

 التخليط أنواع عن البيانات لنيل ادلالحظة الباحثة استخدمت البحث ىذا ويف
 والتخليط اخلارجي اللغوي والتخليط الداخلي اللغوي التخليط على حيتوى الذي اللغوي
 اليت واجلملة والعبارة التكرار وكلمة وباسًت والًتكيب الكلمة ناحية من اجملمعي اللغوي

 ادلدرسة يف العربية اللغة تعليم عملية تنفيذ عند والطالبات ادلدرسني حمادثة يف جتري
 .بربولينجو بيتون اجلديد نور مبعهد اللغة قسم يف اإلسالمية الثانوية

 
 الثانوية المدرسة في العربية اللغة تعليم عمليةالنشاطات الدراسية في  .ب

 بربولينجو بيتون الجديد نور بمعهد اللغة قسم في اإلسالمية
 

 
 النقط

 في العربية اللغة تعليم النشاطات الدراسية في عملية
 نور بمعهد اللغة قسم في اإلسالمية الثانوية المدرسة

 بربولينجو بيتون الجديد
 

 
 

 
 التمهيد 

 تدخل ادلعّلمة الفصل 
 هننب سالم معّلمتجيو  الباتتلقي ادلعّلمة السالم إىل الط 
 اليوم الباتتسأل ادلعّلمة عن أحوال الط   
 تقرأ ادلعّلمة كشف احلضور 



 عن محالة الكتاب ادلقرر ادلستخدم يف  الباتتسأل ادلعّلمة الط
 التعليم

 السابقة ادلادة  البات عنتسأل ادلعّلمة الط 
 البات عن واجب ادلنزيل الذي قد أعطتو تسأل ادلعّلمة الط

 ادلعلمة يف اللقاء السابق
 
 
 
 
 

 
 النشاط الرئيسي

 

 نقلدالقراءة عن ادلوضوع يف الكتاب ادلقرر وي تقرأ ادلعّلمة 
 الباتالط

  البات القراءة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية الطتًتجم
 بادلناقشة مع صديقاهتن

  الًتمجة باللغة  الباتالط نقلدباالغة العربية وي القراءةتقرأ ادلعّلمة
 اإلندونيسية

 اليت تقرأىا ادلعّلمة لقراءةا نليقلد الباتالط تشري ادلعّلمة بعض  
 الطالبات ليسألن ادلعاين من ادلفردات الصعبةادلعلمة  تستأذن 
 ادلفردات ادلذكورة عن ادلوضوععاين تقرأ ادلعّلمة م 
  الطالبات واحدا فواحدا للكتابة يف السبورة عن تأمر ادلعّلمة

البات تسأل ادلعّلمة الطاليت تقرأىا ادلعلمة مث اجلملة ادلفيدة 
 معانيها

  الطالبات للقراءة عن ادلوضوع منذ البداية حىت تأمر ادلعّلمة
 النهاية

 
 

 االختتام
 

  تقوميا  الطالباتتسأل ادلعّلمة حول ادلواد اليت مت تعليمها إىل
طلبة حنو ادلواد عن ادلوضوع. وأما التقومي ىو السؤال لفهم ال

واجلواب عن ادلفردات وتعيني "الصحيح واخلطاء" مث القراءة 
معانيها، وأما مل يفهمن الطالبات فتأمرىن  تسأل ادلعّلمةو 



 للتصريف
 بالسؤال حول موضوع إن يوجد مشكلة  لباتالطا أمر ادلعلمةت

 نيف فهمه
  تعلن ادلعّلمة ادلادة يف اللقاء التايل على السبورة 
  يف التعلم الطالباتتنصح ادلعلمة إىل 
 ختتم ادلعلمة الدرس باحلمدلة 
 خترج ادلعلمة من الفصل بالسالم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلسالمية بمعهد نور الجديد بيتون بربولينجومدرسة الثانوية عمارة ال
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