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 مستخلص البحث
كتابة اللغة اللغة العربية عند الطالب يف مركز ترقية اللغة   نيسية يف .  تدخل تراكيب اللغة اإلندو 1022:أحمرالدين   

تعليم قسم رسالة ماجستري، . (ة تقابلية)دراسة وصفية حتليليالعربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمى بيطانرببالنجا
( 2املشرف), مباالنجاإلسالمية احلكومية  موالنا مالك إبراهيم  جامعةالدراسات العليا, اللغة العربية كلية

 .الدكتور فيصل حممود آدم (1، )ةمملوئة احلسنةالدكتور 
اإلندونسية واللغة العربية, حتليل األخطاء : تعليم اللغة, التدخل اللغوي, الكتابة, تراكيب اللغة الكلمة المفتاحية

 والتقابل

 إن احلاجة إىل التعاون واملشاركة لقضاء احلـاجة اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية والرتبوية يف هذا العصر العوملة   
ون نظام اللغة ملشكلة اللغوية حيث حيمل الدارسويف أثناء الدراسة ظهرت ايفرض الناس بأن يتعلموا اللغة األجنبيىة 

اليت ال تستويان يف نظامهما, وهذا قد تؤدي إىل فساد اللغة املتدخلة. لذا علينا أن نسلمها من  األوىل يف اللغة األجنبية
 الفساد باإلشارة على املخالفة اللغوية أثناء الدراسة وتصحيحها وبتحليل عواملها.

ب اإلندونيسية يف كتابة اللغة العربية عند الطالب أما أهداف هذا البحث فهي ملعرفة ووصف أشكال تدخلرتاكي
تدخلرتاكيب العوامل اليت تؤثر إىل يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمى بيطان بربالنجا، وملعرفة ووصف 

ونيسية يف كتابتهم يف تدخلرتاكيب اإلنداليت تؤثر إىل  اإلندونيسية يف كتابتهم يف اللغة العربية، وملعرفة ووصف األسباب
 اللغة العربية، مث ملعرفة ووصف احللول عن تدخلرتاكيب اإلندونيسية يف كتابتهم يف اللغة العربية.

لبحث يوصف املظاهر اللغوية . هذا االتحليلي التقابلي أما املنهج املستخدم إلجابتها هي املنهج الوصفي 
بيانات يف هذا البحث هي املنهج املقابلة, واملالحظة, ومنهج التاريخ جلمع ال املستخدم وصفا متاماً. واملنهج وأشكاهلا
 كلها تستخدم إلجابة األسئلة كما يف أسئلة البحث.والوثائق.  

عند الطالب يف أن تدخل تراكيب اللغة اإلندونسية يف اللغة العربية يف الكتابة  قد وقع من هذا البحث نستنتج 
, وهذا لقلة كفائتهم يف قواعد اللغة العربية وعدم ور اجلديد اإلسالمى بيطان بربالنجامركز ترقية اللغة العربية مبعهد ن

إلندونسية يف اللغة العربية يف كتابتهم ا على مالرتكيب تطبيقهم يف الكتابة باللغة العربية. ويأيت تدخل تراكيب اللغة ا
الداخلية وهو استخدام اللغة اإلندونسية أكثر من  . أما عوامله فتنقسم علىالرتكيب الفعلي والرتكيب املصدريظريف و ال

اللغة العربية يف كتابتهم, و قلة كفائتهم يف قواعد اللغة العربية. واخلارجية هي الفروق البعيدة بني اللغة اإلندونسية واللغة 
.العربية
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ABSTRACT 

Ahmaruddin : 1022. Interfrensi Structure of the Indonesian language in writing Arabic On 

Students in Markaz Of Development Arabic language in Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo (Descriptive Analysis Kontrastif). The thesis, Education Study Program Arabic 

the Graduate School of Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor (2) 

Dr Mamluatul Hasanah, M.Pd. (1) Dr Faishol Mahmoud Adam, MA.  

 Key Words : learned language, Interfrensi, writing the structure of the Indonesian 

language and Arabic , Kontrastif analysis. 

The needs to be able to work together and interact with a variety of different nations requires 

people to learn a foreign language. But in the process of learning appears problem where the 

students entering their first language structure to the structure of the second language that is not the 

same. This then lead to interfrensi that often damage the second language. Because the business is 

required to save a second language from the damaging. 
The objective of this research is the first to describe and analyze the form - the form of 

interfrensi structure of the Indonesian language in writing Arabic for students in development 

markaz Arabic Booths - Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Second, to know the factors -

 factors that affect interfrensi structure of the Indonesian language in writing Arabic for students in 

development markaz Arabic Booths - Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. The third, to 

know for - for the interfrensi structure of the Indonesian language in writing Arabic for students in 

development markaz Arabic booths - pesantren nurul jadid paiton probolinggo. The four, to 

describe solutions to the interfrensi structure of the Indonesian language in writing Arabic for 

students in development markaz Arabic Booths - Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo 

Now the method used in this research is a descriptive analysis method kontrastif. And data 

collection techniques used include, interview, observation and documentation that they are used to 

answer the question that there is in the formulation of the problem. 

From this research it can be concluded that interfrensi structure of the Indonesian Language 

in the writing of Arabic students in development markaz Arabic Booths - Pesantren Nurul Jadid 

Paiton Probolinggo due to lack of knowledge about their knowledge of Arabic grammar and lack 

of practice in writing Arabic . The form of interfrensi that occur include, structure dzaraf, structure 

fi'il (words) and the structure of the mashdar work. Now the factors internally is the use of 

Bahasa Indonesia is still more than the Arab language in their writings and the lack of their ability 

in the science of Arabic grammar . And external factors namely the difference in the distance 

between the Indonesian language and Arabic by the structure. Now the solutions that can be 

offered is by getting them in the paper writing in Arabic , provides the material paper writing 

Arabic intensively and provide routine tasks in writing Arabic with various forms. 
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ABSTRAK 
Ahmaruddin : 1022. Interfrensi StrukturBahasa Indonesia Dalam Menulis Bahasa Arab Pada 

Siswa Di Markaz Pengembangan Bahasa Arab Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo (Analisis Deskriptif Kontrastif). Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing 

(2) Dr. Mamluatul Hasanah, M.Pd. (1) Dr. Faishol Mahmoud Adam, MA.  

 Kata kunci : Belajar Bahasa, Interfrensi, Tulisan, Struktur Bahasa Indonesia Dan Bahasa Arab, 

Analisis Kontrastif. 

Kebutuhan untuk dapat bekerja sama dan berinteraksi dengan berbagai bangsa yang berbeda-

beda mengharuskan manusia untuk belajar bahasa asing. Namun dalam proses belajar muncul 

problem di mana para siswa memasukkan struktur bahasa pertama mereka ke dalam struktur bahasa 

kedua yang tidak sama. Ini yang kemudian menimbulkan terjadinya interfrensi yang sering merusak 

bahasa kedua. Karena itulah diperlukan usaha untuk menyelamatkan bahasa kedua dari terjadinya 

kerusakan. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

bentuk – bentuk interfrensi struktur Bahasa Indonesia dalam menulis Bahasa Arab bagi siswa di 

markaz pengembangan Bahasa Arab Pondok – Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Kedua, 

untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi interfrensi struktur Bahasa Indonesia dalam 

menulis Bahasa Arab bagi siswa di markaz pengembangan Bahasa Arab Pondok – Pesantren Nurul 

Jadid Paiton Probolinggo. Ketioga, untuk menegtahui sebab – sebab terjadinya interfrensi struktur 

Bahasa Indonesia dalam menulis Bahasa Arab bagi siswa di markaz pengembangan Bahasa Arab 

pondok – pesantren nurul jaded paiton probolinggo. Untuk mendeskripsikan solusi terhadap 

terjadinya interfrensi struktur Bahasa Indonesia dalam menulis Bahasa Arab bagi siswa di markaz 

pengembangan Bahasa Arab Pondok – Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 

kontrastif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi, wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang semuanya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan 

masalah. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa interfrensi struktur Bahasa Indonesia ke dalam 

tulisan Bahasa Arab siswa di markaz pengembangan Bahasa Arab Pondok – Pesantren Nurul Jadid 

Paiton Probolinggo disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang ilmu tata Bahasa Arab, dan 

kurangnya praktek dalam menulis Bahasa Arab. Bentuk interfrensi yang terjadi meliputi, struktur 

dzaraf, struktur fi’il (kata kerja) dan struktur mashdar. Adapun faktornya secara internal adalah 

penggunaan Bahasa Indonesia masih lebih banyak dari pada Bahasa Arab dalam tulisan mereka, 

dan kurangnya kemampuan mereka dalam ilmu tata Bahasa Arab. Dan faktor eksternal yaitu 

adanya perbedaan yang jauh antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab secara struktur. 
Adapun solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan membiasakan mereka dalam tulis 

menulis dengan Bahasa Arab, memberikan materi tulis menulis Bahasa Arab secara intensif, dan 

memberikan tugas secara rutin dalam menulis Bahasa Arab dengan berbagai bentuk seperti 

menulis cerita pendek, surat menyuruat dan menyusun artikel atau makalah. 
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 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل الذي أكرم عباده خبري كتاب أنزل، وشرفهم خبري م اهلل الرمحن الرحيم، بس

الصالة والسالم و  نيب أرسل، أنزل كتابه بلسان عريب مبني ليتفكر فيه وبه من يعقلون 
الطاهرين  بهاصحأو  الطيبني وعلى آله سيدنا حممد األمني  على أشرف االنبياء واملرسلني

 ، وبعد :ومن سار على دينهم إىل يوم الدين
يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا يريد الباحث أن 

قدير ملن قد ساهم وساعده على  يقدم من صميم قلبه العميق أجزل الشكر وأمثن الت
 كتابة هذه الرسالة، وهم :

الربفيسور الدكتور احلاج موجيا راهرجو، املاجستري مدير جامعة موالنا مالك  .2
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

الربفيسور الدكتور احلاج حبار الدين، املاجستري مدير الدراسة العليا والدكتور  .1
تا، املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا احلاج ولدانا ورغادينا

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

. والدكتور احلاج فيصل األوىل ةاملشرف ا، املاجستري بصفتهالدكتورة مملؤة احلسنة .3
حممود آدم السوداين املاجستري بصفته املشرف الثاين، الذان وجها الباحث 

 عليه بكل إهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.وأرشداه وأشرفا 

واألستاذ معلم وجيايا املاجستري، مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني،  .7
واألستاذ سلطان فردوس املاجستري، واألستاذ حممد أنوار فؤادي املاجستري، 

ى اليسرى، وأصدقائي ليدن فرلوهوتان ناسوتيان املاجستري، حممد نعم، حممد حمز 
 ومن ال يستطيع الباحث أن يذكرهم مجيعا هنا. حممد سفيانطا، حممد عرفيان

وخادم املعهد نور اجلديد اإلسالمي الشيخ زهري زيين ومدير املركز ترقية اللغة   .5
األجنبية الشيخ جنيب الرمحن واحد املاجستري ومجيع هيئة األساتذة مبركز ترقية 
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يد اإلسالمي بيطان بربالنجا، الذين ساعدوا اللغة األجنبية مبعهد نور اجلد
 الباحث يف مجع البيانات تتعلق هبذا البحث.

ة ومثابة، وتكون رسالة هذا، واهلل أسأل اهلل أن تكون أعماهلم مقبول
 هذه نافعة ومفيدة للعباد والبالد، أمــنياملاجستري 
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 األول الفصل
 اإلطار العام

 أ. خلفية البحث
وهو صفة أساسية ألي جتمع بشري.  ،اإلتصال أساس كل تقدم إنساين

وهو أيضا أن يكون لديه شيئ ما  ،فاإلنسان جيب أن يشارك جاره خرباته وأفكاره
وضعف اإلتصال أن ختلفه  ،أخريا جيب أن يتصل بهوهو  ،يشارك به مع هذا اجلار

فعدم القدرة على فهم ما  ،منها العامليعاين يقف وراء معظم الشرور والكوارث اليت 
وغياب األساس املشرتك للفهم هو السبب يف الصراع معه بدال من  ،يف عقل اجلار
 .2الفهم املتبادل

كر واجلهد ملشكلة اإلتصال ولقد أعطى اإلنسان يف العصر احلديث كثريا من الف
وحياولون   ،مما أدى إىل منو وسائل اإلتصال كالصحافة واإلذاعة والتلفيزبون منوا كبريا

كشف األسرار اليت يزخر هبا الكون كما جرت حموالت جادة لدراسة مظاهر   جماهدة
ألهنا مادامت مرتبطة باإلنسان وهي  ،السلوك اإلنساين. واللغة من أهم هذه الظاهرة

جديرة بالدراسة. ومع ذلك فما زال اإلنسان ال يتصل مع أخيه اإلنسان بالكفاءة 
ولذا  .1والسبب الرئيسي لذلك هو بالطبع اإلختالف يف اللغة ،والفعالية للمطلوبني

 ،أن اإلنسان منذ القدمي حىت اليوم اهتم جاهدا للفهم والتعرف على جوانبها املختلفة
 الت وغريها.من أصوات ومفردات وقواعد ودال

اجملتمع هو جمموعة من الناس ترتابط ألجل غرض أو أغراض معينة. وإن اإلنسان 
تعين بال انعزال عن غريه من البشر يف حياهتم. واللغة هي ما  ،حيوان إجتماعي

وهي أقوى الروابط بني أعضاء  ،يتكلمه أفراٌد جمتمع. اللغة ترتبط ارتباطًا باجملتمع
وإهنا عاملة مهمة للرتابط بني جيل  ،ابطة أعضاء جمتمع واحداجملتمع. وليست اللغة ر 

أفكارهم وانفعاالهتم والرغباهتم إىل األخرين. ويرى علماء  لغة أوصل الناسوجيل وبال
                                                 

 24ص.  ،(2042 ،)القاهرة : دار الثقافة ،فتحي علي يونس ،منهج لتعليم اللغة العربية لألجانبتصميم1

 22ص.  ،نفس املرجع2



2 

 

 

 

علم اللغة اإلجتماعي باالنظر إليها من وظيفتها فهي وسيلة لتواصل بني أعضاء أفراد 
 اجملتمع من الناس.

تعامل بني الناس غري حمدودة. وكانت ضرورة اإلتصال إن احلاجة على التعاون وال
هذا ما يلزم الناس لدراسة اللغة  ،باألمم اجملاورة حمتاجة إىل معرفة اللغات العديدة

حيث استخدم الناس لغتني  ،األجنبية ويرغبهم إىل ثنائية اللغة بل إىل تعدد اللغة
 د.   يف وقت واح ،أو مجاعة ما ،خمتلفتني أو اكثر عند فرد ما

يذكر يف دراسة التقابل اللغوي  ،لكل لغة نظام وقوانني ختتص هبا متتاز عن غريها
وحتليل األخطاء أن اللغة الطبيعية تؤثر اللغة األجنبية يف املستوى األول من دراستها 
نظاما وقوانني. إذا كنا جمتمع دارسي اللغة وكانت تشبهت اللغة األجنبية املكتسبة 

وتسمى هذه الظاهرة  ،ظما وقوانني فنسهل دراستها واكتساهباباللغة الطبيعية ن
باإلنتقال اللغوي اإلجيايب. وعلى عكسها تسمى باإلنتقال اللغوي السليب او التدخل 
اللغوي إذا اختلفت قوانينهما إختالفا بعيدا. وقيل " إن فرصة حدوث مشكالت يف 

وتقل هذا  ،ينها وبني لغة األمتعلم اللغة األجنبية تزيد نسبيا مع اإلختالف اللغوي ب
 .3اإلختالف أو غيابه"

يوجد أكثر دارسي اللغة األجنبية ينتقلون نظم اللغة الطبيعية ويدخلوهنا يف اللغة 
املكتسبة حىت تغريت نظم اللغة األجنبية املكتسبة بل فسدت يف بعض األحيان. هذا 

ر لغوية تتغري فيه اللغة ما يشتهر يف دراسة علم اللغة بالتدخل اللغوي. هو من ظواه
الثانية أو األجنبية تركيبيا كان أو صوتيا أو غريها من عناصر اللغة إعتمادا ونسبة إىل 

 قوانني اللغة الطبيعية ونظامها. 

التقابل اللغوي وحتليل األخطاء من دراسة تعليم اللغة الذي يقوم مبقارنة اللغات 
ف على النقاط اليت قد تكون عقبة يف املختلفة ودراسة نقاط اإلختالف بينها للتعر 

كما يدرس هذا الفرع بأسلوب علمى   ،طريق دارس تلك اللغات من األجانب
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األخطاء اليت يرتكبها دارسو اللغة وحماولة التعرف على أسباب تلك األخطاء 
. وهذه الدراسة أساس نظري يف البحث عن التدخل اللغوي عامة والتدخل 7ملعاجلتها

 .الرتكييب خاصةً 

اللغة العربية إحدى اللغات العاملية الىت يستخدمها بعض سكان هذا العامل 
السيما جزيرة بلدان العرب من شرق األوسط. وهي كما اعرتفت هبا األمم املتحدة 
أهنا لغة سادسة رمسية يف العامل جبانب اإلجنليزية والفرنسية واألسبانية والروسية 

العربية إهنا مستخذمة كلغة األوىل يف اثنني و  . وكان عدد متكلمي اللغة  5والصينية
 عشرين دولة عربية وتستخذم كلغة ثانية يف كثري من الدول اإلسالمية.  

فلذالك كانت هذه اللغة ليست لغة الدين فحسب بل هلا دور هام على 
هذا األمر غري منحصر على وظيفتها يف العبادات املتنوعة اليت  ،األخص للمسلمني

ن تبدهلا باللغة بل إهنا كذلك مفتاح للمعارف والدراسات اإلسالمية من التستطيع أ
واإلتصالية والسياسية  ،وهي لغة اإلقتصادية  2مصدرها األصلي وهي القرآن واحلديث

. فتعين 4ولغة الثقافية والرتبوية اليت حتتاج مجيع البلدان ألجل التواصل  بينهم
ادة واجبة ىف املدارس واملعاهد وجمتمع بتدريسها وتعليمها حنو أبنائهم وجعلها م

الرتبوي األخرى. ويف العصور احلديثة هتيأت للغة العربية عوامل جديدة للنمو والتطور 
فقد ارتقت الصحافة وانتشرت التعليم ونشطت حركة الرتمجة وأنشئت اجملامع اللغوية 

اللغة العربية لى تطور كل هذا ساعد ع  ،يف العواصم العربية الكربى وتعددت اجلامعات
كما أهنا لغةالتعليم يف   ،هي اليوم اللغة الرمسية يف مجيع األقطار العربيةوهنوضها. و 
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واما املشكالت لتعليم هذه اللغة لغري الناطقني هبا دائرة حول عناصرها  من 
ا خصائص البد قواعدها و أصواهتا ونظامها اليت ليست كاإلندونيسية. فللعربية هل

منها من متعددة األنظمة فلها نظامها األصوايت املوزع توزيعا اليتعارض فيه صوتا مع 
وهلا نظامها  ،صوت وهلا نظامها التشكيلي الذي اليتعارض فيه  موقع مع موقع

وهلا نظامها النحوي الذي اليتعارض  ،الصريف الذي التتعارض فيه صيغة مع صيغة
بعد ذلك نظام مع نظام للمقاطع ونظام للنرب ونظام للتنغيم وهلا  ،فيه باب مع باب

 .2فهي ))منظمة من النظم(( على حد تعبري بعضهم

متتاز بالوفرة  ،شاعرة ،دقيقة ،إن اللغة العربية لغة غنية ،هلذا قال عبدالواحد وايف
اهلائلة يف الصيغ كما تدل بوحدة طريقتها يف تكوين اجلملة على درجة من التطوير 

 . 0لى منها من اللغات السامية األخرىاع

ا من أحد اإلسالمى بيطان بربالنجترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد املركز 
املراكز بني املراكز يف املعاهد األخرى اليت تشتهر من أول قيامها بتقدمي اللغة العربية 

م واللغة الطالب فيها هلم عدة لغات منها اللغة األ وكان وصحة التكلم هبا.
اإلندونسية واللغة العربية.  ويف بعض األوقات املعينة  يلزم عليهم أن يتكلموا 

الواقع ا ويتحدثوا ويكتبون اإلنشاء  باللغة العربية يف تواصلهم اليومية. انطالقا من هذ
اللغة العربية ترقية ، هل كان الطالب يف مركز طلع سؤال خطري يف صدور الباحثي

ا يقدرون أن يكتبوا اإلنشاء باللغة العربية اإلسالمى بيطان بربالنج مبعهد نور اجلديد
جيدا صحيحا أثناء اللغة األم  واللغة اإلندونيسية ؟ هذا ما يؤسس الباحث لدراسة 

مبعهد نور اجلديد اإلسالمى بيطان  ترقية اللغة العربيةاألحوال اللغوية يف مركز 
كتابة اللغة ل تراكيب اللغة اإلندونيسة يف  ا وألداء التحليل اللغوي وهو" تدخبربالنج

مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان  ترقية اللغة العربيةالعربية عند الطالب ىف مركز 
 ا ".  بربالنج
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 ب. أسئلة البحث

البحث تشتمل على  أوضح الباحث يف خلفية البحث فأسئلةإنطالقا مما قد 
 سبيل التفصيل كما يلي :  

كتابة اللغة العربية عند الطالب يف   كيب اإلندونيسية يفتدخل ترا  أشكالما  .2
 ا  ؟اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمى بيطان بربالنجترقية مركز 

كتابة اللغة العربية عند   اىل تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية يف ةؤثر وامالملما الع .1
 سالمى بيطان بربالنجا ؟هد نور اجلديد اإلترقية اللغة العربية مبعالطالب يف مركز 

تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية يف كتابة اللغة العربية عند الطالب ما أسباب  .3
 يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمى بيطان بربالنجا ؟

كتابة اللغة العربية عند الطالب يف مركز   تدخل تراكيب اإلندونيسية يفما حلول  .7
 ا  ؟ربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمى بيطان بربالنجاللغة العترقية 

 ج. أهداف البحث 

 :بناء على حدود البحث املذكور فأهداف البحث  الذي أراده الباحث كما يلي
كتابة اللغة العربية عند   تدخل تراكيب اإلندونيسية يف لوصفأشكال .2

بيطان اإلسالمي ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد الطالب يف مركز 
 ابربالنج

كتابة امل اليت تؤثر اىل تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية يف  العو  لوصف .1
مبعهد نور اجلديد  ترقية اللغة العربيةاللغة العربية عند الطالب يف مركز 

 ااإلسالمي بيطان بربالنج

أسباب تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية يف كتابة اللغة العربية عند لوصف  .3
ز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمى بيطان الطالب يف مرك

 بربالنجا ؟
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حلول تدخل تراكيب اإلندونيسية يف كتابة اللغة العربية عند لوصف  .7
الطالب يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمى بيطان 

 بربالنجا  

  البحث فائدةد. 
 هذا البحث  فكما يلي : فائدة أما 

كان هذا   كز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان بربالنجا ،ر مل .2
اليت قد  االبحث إسهاما علميا و مرجعا من املراجع يكون عالجا عن  القضاي

وجدت من األخطاء يف تراكيب الكلمة  بسبب التدخل لدى طالهبم يف 
 تعلمهم اللغة العربية

حث واملعلمني واملتعلمني اللغة العربية عامة هذا البحث باخلاصة للبا فائدةأما  .1
فهي ليكون هذا البحث معرفة جديدة لرتقية قدرهتم وكفائتهم يف تعليم و تعلم 

 هذه اللغة وال يقعون يف األخطاء يف الرتاكيب اليت يغري ويفسد املعىن

 ليكون هذا البحث مرجعا من مراجع العلمية  .3
 حدود البحث .هـ

ل جماال ليس مبقتضاه فال بد للباحث أن حيدد ليكون هذا البحث اليشم
 عن مشكلته اليت سيبحث الباحث ويركز فيها، وهي كما يلي :

اللغة  كتابة  اإلندونيسية يف اللغة تراكيب وهي تدخل:  الحدود الموضوعية .2
الطالب يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي  العربية عند

 بية يف كتابة الطالب العر بيطان بربالنجا 

أجرى الباحث عملية حبثه يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد الحدود المكانية :  .1
ا نور اجلديد اإلسالمي بيطان بربالنجا . وهو أحداملراكز بني املعاهد ىف بربالنج

لدى طالهبم الذي يهتم اشد اإلهتمام منذ أول إقامته  يف تطوير اللغة العربية 
دث يف عملية التدريس، ومنها املشكالت الىت حتمن  هناك كثريحىت األن. و 
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 افع الباحث إىلدة ىف اللغة العربية، فهذا األمر تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسي
 املركز.ا عملية البحث ىف هذ

 م  1022 -1025 فىالسنةالبحث يف هذا البحث  :زمان  يةزمانالحدود ال .2

 السابقة و. الدراسات
 :تدخل اللغة سبق أن كتبها الباحثون عدة مرات، ومنهمإن البحوث يف  

( بعنوان: "تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية يف اللغة 1۰۰0زائمة السادية ) .2
معهد علي بن أيب طالب جامعة حممدية  7العربية يف كتابة الطلبة باملستوى 

جوكجاكرتا". هذا البحث حبث يف تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية يف اللغة 
معهد علي بن أين طالب جامعة حممدية  7العربية يف كتابة الطلبة باملستوى 

جوكجاكرتا. ونتيجة هذا البحث أن تدخل الرتاكيب كثري يف كتابة الطلبة خاصة 
يف مستوى النحو. والفرق مع هذا البحث هو هذا البحث تركز يف تدخل اللغة 

 درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية.اإلندونيسية يف اللغة العربية يف كتابة الطلبة بامل
( بعنوان : "تدخل اللغة اجلاوي إىل اللغة اإلندونيسية يف عملية 1۰۰۰مشهودى ) .1

التعليم والتعلم: حبث نوعي يف فصل السادس باملدرسة اإلبتدائية رقم رابعة 
سراجني"، وهذا البحث يدل على أن الطلبة يف فصل السادس باملدرسة 

ية رقم رابعة سراجني الذين يتعلمون اللغة اإلندونيسية كاللغة اإلبتدائية احلكوم
الثانية فوجدت فيها آثار اللغة اجلاوي كاللغة األوىل كثريا. والفرق مع هذا البحث 
هو هذا البحث تركز يف تدخل اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية يف مهارة 

 الكتابة. 
للغة اإلندونيسية يف استخدام اللغة دياه يف أتيك مستكاوايت، بعنوان: "تدخل ا .3

جيتيس فونوروغو"، أهداف هذا  2اإلجنليزية يف كتابة التالميذ باملدرسة املتوسطة 
البحث: أ( ملعرفة أمناط تدخل اللغة اإلندونيسية يف استخدام اللغة اإلجنليزية يف  

جيتيس، ب( وملعرفة العوامل اليت تسبب  2كتابة الطلبة باملدرسة املتوسطة 
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اللغوي. نتائج هذا التدخل اللغوي، ووصف أراء املدرس والتالميذ يف التدخل 
كل عناصر اللغة، ب(   اللغوي موجود يف حنو فقط وليس ىف خلالبحث: أ( التد

العوامل اليت تسبب التدخل اللغوي هناك أمرين ومها عوامل لغوي عوامل غري 
( 2دخل اللغوي، وهي: لغوي. وهناك ثالثة أراء من املدرس والتالميذ يف الت

( التدخل 1يف تعليم اللغة وهو إعاقة يف قاعدة اللغة.  التدخل هو أمر عادي
( البد من املدرسة أن يكون جهد جيد 3يأثر التالميذ يف مهارة الكتابة مباشرة. 

حلل التدخل. والفرق مع هذا البحث هو هذا البحث تركز يف تدخل اللغة 
 يف مهارة الكتابة. اإلندونيسية يف اللغة العربية

أمحد راياين، بعنوان "تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية: دراسة يف   .7
استخدام اللغة العربية عند اإلندونيسني". اهلدف من هذا البحث لكشف تدخل 
اللغة اإلندونيسية يف استخدام اللغة العربية، من خالل األخطاء يف كتابة الطلبة 

داية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا، قسم تعليم اللغة العربية. جبامعة شارف ه
هذا البحث مبدخل كمي يعىن استخدام حتليل تقابلي لتحصيل مستويات اللغتني 
واختالفاهتما. ونتائج هذا البحث موجود تدخل حنو اللغة اإلندونيسية ملتعلمني 

فرق مع هذا البحث هو هذا إندونيسني يف مهارة الكتابة وترمجة اللغة العربية. وال
البحث تركز يف تدخل اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية يف كتابة الطلبة باملدرسة 

 الثانوية اإلسالمية احلكومية.
( بعنوان: "تدخل اللغة يف مهارة الكالم والكتابة، دراسة 1۰۰0خارس وحيوين ) .5

" أهداف هذا البحث: أ( يف طلبة تعليم اللغة العربية جامعة وايل سوجنو مسارانج.
ملعرفة تدخل اللغة يف مهارة الكالم والكتابة لطلبة تعليم اللغة العربية يف جامعة 
وايل سوجنو مسارانج. ب( ملعرفة أسباب تدخل اللغة يف مهارة الكالم والكتابة 
لطلبة تعليم اللغة العربية يف جامعة وايل سوجنو مسارانج. نتائج هذا البحث: أ( 

ط تدخل اللغة مستوى أصوات، الصرف والنحو يف مهارة الكالم هناك أمنا
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والكتابة لطلبة تعليم اللغة العربية يف جامعة وايل سوجنو مسارانج. ب( سبب 
تدخل اللغة يف مهارة الكالم والكتابة لطلبة تعليم اللغة العربية يف جامعة وايل 

. والفرق مع هذا البحث سوجنو مسارانج هو فروق اللغة اإلندونيسية واللغة العربية
هو هذا البحث تركز يف تدخل اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية يف مهارة الكتابة 
 فقط ويف كتابة الطلبة باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية.                      

  تدخل تراكيب اإلندونيسية يفوالبحث الذي سيقوم به الباحثريكز ىف   
" نور اجلديد"العربية عند الطالب يف املركز لرتقية اللغة العربية مبعهد  اللغة كتابة
 بربالنجا. نبيطا

 ز. تحديد المصطلحات 

لتسهيل الفهم وتوضيح املراد عن املوضوع حيتاج الباحث على حتديد املصطلحات 
عن كل كلمة حتديدا تاما كي ال يقع القارئ خالف الفهم  وخطأ التفسري  ملوضوع 

 بحث وهي كما يلي :هذا ال
مأخوذ من املاض تدخل  “”Interfrensiتدخل : هي  باللغة الالتينية يسمى با  .2

املثال "تدخل الشيئ" يعين  ،مبعىن ادخل نفسه فيها أو تكلف الدخول فيها
 .20دخل قليال قليال

و أما التدخل يف اصطالح علماء علم اللغة اإلجتماعي فهي كلمة 
صر اللغة األوىل يف اللغة الثانية من جهة استخدمت ليدل على دخول عنا

او الداللية (Morfologi)او الصرفية  (Sintaksis)او النحوية  (Fonologi)الصوتية 
(semantics)  او املعجمية(Leksikal)22 

تراكيب : وهيتساوى اجلملة يعين جمموعة مفردات رتبت ونظمت وفق قواعد  .1
 21لغوية معينة لتعرب عن معىن

                                                 
 102ص :  ،( 2007  ،دار املشرق ،) بريوت،املنجد يف اللغة واألعالم ،لويس مألوف22

21 AbdChaer dan Leone Agustina، Sosiolinguistik، Perkenalan Awal، (Jakarta : Rineka cipta     ; 

1007)، hlm.،210                                                                                                                                                

 22 .ص ،) دار اإلعتصام(،أسس اعداد الكتب التعليمية لغري ناطقني هبا ،عبداهلل الغايلعبد احلميد عبداهلل و 23
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وسيلة من وسائل اإلتصال اإلنسانية يتم عن طريقها التعريف على  الكتابة : هي .3
أفكار الغري والتعبري عما لدى الفرد من معان ما ملفاهم ومشاعر وتسجيل 

 23احلوادث والوقائع

اللغة اإلندونيسية : هي لغة اليت يستخدمها اإلندونيسيون لتبادل أفكارهم  .7
 ومشاعرهم 

 دمها العربيون يف معاملتهماللغة العربية : هي لغة اليت يستخ

 
 

 

 

 

                                                 
 121ص.  ،(2021معة امللك سعودية:  جا ،) رياض،علم اللغة النفسي ،عبد اجمليد سيد امحد منصور27
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 الباب الثاني
 طارالنظريال

 مفهوم علم اللغة  .أ
فقد  ،ويعد مرتادفا ملصطلح اللغة ،ظهر  مصطلح علم اللغة يف كتب الرتاث

وعرفه بقوله هو بيان  ،ذكر ابن خلدون )) علم اللغة(( ضمن علم اللسان العريب
بينت من كالم ابن خلدون أن علم . فقد ت27املوضوعات اللغوية أي معاىن املفردات

 اللغة يعين دراسة معاين املفردات.

أن علم اللغة يف أبسط تعريفاته هو دراسة اللغة  25ويرى توفيق حممد شاهني
 على حنو علمي. وتدرس اللغة يف إطار علم اللغة يف اجملاالت األتية :

 Phonetics ،Phonologyاألصوات .2

 Morphology ،Mosrphematic بناء الكلمة ) الصرف(  .1

   Syntaxبناء اجلملة ) النحو( .3

 Semanticsاملفردات وداللتها  .7

 ،علم اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي ،نقسم علم اللغة إىل قسمنيي
وهي علم األصوات والصرف  ،ويدخل يف علم اللغة النظري باعتبار املادة أربعة علوم

تارخيي و  –منها علم اللغة الوصفي  ،ةوباعترب املنهج اىل كثري  ،والرتاكب والداللة
بنيوي وتصنيفي إخل... ويدخل يف علم اللغة  –تقابلي و معياري  –ومقارن 

التطبيقي اىل كثرية من العلوم وهي علم اللغة اإلجتماعي وعلم اللغة النفسي وعلم 
للغة اللغة اجلغرايف وعلم اللغة اإلعالمي وعلم اللغة السياسي وعلم اللغة اآليل وعلم ا

حتليل أخطاء( وعلم  ،الطيب وعلم اللغة العسكري وعلم اللغة التعليمي )طرق تدريس
  22تصحيح املنهج( وعلم اللغة األنرتوفولوجي. ،اللغة والرتمجة ) تقابلي

                                                 
  25(, ص.,  1004. حممود عكاشة, علم اللغة, مدخل نظري يف علم اللغة, ) القاهرة : دار النشر للجامعات, 2
 32(, ص., 2020. توفيق حممد شاهنب, علم اللغة العام, ) القاهرة : مكتبة وهبة, 1
  00قاهرة : دار غريب, بدون سنة(, ص., . حممد حممد داود, العربية وعلم اللغة احلديث )ال3
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 اللغة النظريعلم ويرى عبد اجمليد سيد أمحد منصور أنه يدخل حتت 
 جمموعة من املعارف املتعلقة باللغة أمهها ما يلي :

 PhoneticsArticulatoryبفروعه مثل : علم األصوات النطقى  علم األصوات .2
وهو العلم الذي يدرس خمارج اخلروف وأعضاء النطقى، وعلم األصوات السمعي 

وهو العلم الذي يعين بدراسة موجة الصوت  Acoustic Phonetics)األكوسيت( 
املؤثرة يف كل ذلك. وكيفية انتقاهلا يف اهلواء ووصوهلا اىل السمع والعوامل 

 phonologyدراسة النظام الصويت يف اللغات )الفونولوجيا(  ،ويتضمن أيضا
ويدخل حتت هذا املسمى : علم الصرف أو ما يعرف  grammarعلم النحو  .1

ببنية الكلمة أو بتعبري أدق دراسة الوحدات الناقلة للمعىن أي الوحدة الصرفية أو 
 syntaxة أو اجزائها وتصريفها. وعلم اجلملة مثل الكلم morphemeما باملورفيم 

 أي أنه يدرس نظم الكالم. ،وهو الفرع الذي يدرس اجلملة وشبه اجلملة وأنواعها
 Historical linguisticsعلم اللغة التاريخي.3

ويدرس هذا الفرع من علم اللغة تطور اللغات عرب القرون من النواحى الصوتية 
كما يبحث يف األسراللغوية وارتباط اللغات املتقاربة   ،والصرفية والنحوية والداللية

وهو ما  language tipologyالنسب بعضها ببعض وأوجه الشبه واإلختالف بينها 
 24يعرف بالتافولوجيا أي دراسة تصنيف اللغات على أساس نوعها.

 Semantic.علم الداللة4

علم الداللة ويسمى  ،يدرس هذا الفرع اللغة من حيث داللتها على التعبري
Semantics  وينتظم علم الداللة حبوثا كثرية موضوعها اللغة واستقل كل جمال

وعلم البنية أو  ،Lexicologieحبثي عن غريه يف فرع مستقل  وهي علم املفردات 
 Stylistiqueوأساليب اللغة  Syntaxeوعلم التنظيم  Morphologie علم الصرف 

 Etymologie.22وأصول الكلمة 
                                                 

 20-0(, ص., 2021عبد اجمليد سيد امحد منصور, علم اللغة النفسي, )الرياض: جامعة امللك سعود, 17

 12-15(, ص., 1002حممود عكاشة, علم اللغة : مدخل نظري يف اللغة العربية )القاهرة : دار النشر للجامعات, 18
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  Applied Linguistiعلم اللغة التطبيقي: ني والثا 
 ويدخل حتت هذه التسمية جمموعة أخرى من علوم اللغة أمهها :

 Psycholinguisticsعلم اللغة النفسي. 2

ومن أهم مواضيع دراسته بالنسبة لعلم اللغة هو اكتساب اللغة االصلية )عند 
رة ىف ذلك بيولوجية  االطفال بوجه خاص والبالغني بشكل عام( والعوامل املؤث

كانت او نفسية او اجتماعية مث تعليم اللغات االجنبية والعومل املؤثرة ىف ذلك 
كما يعين بدراسة عيوب    ،داخلية كانت او خارجية مساعدة كانت او مثبطة

 النطق والكالم.
 Sosiolinguistikعلم اللغة اإلجتماعي. 1

كما يدرس مشكلة   ،للغة على اجملتمعوا ،ويعىن هذا الفرع بتأثري اجملتمع على اللغة
اللهجات اجلغرافية )ىف مناطق خمتلفة( والطبقية )افراد اجملتمع ىف طبقاته الثقافية 
واالقتصادية( واإلزدواج اللغوى وما شابه ذلك. ومن أهم جماالت هذا العلم 

الذى يعاجل قضايا كثرية مثل تقرير   Language Translation  التخطيط اللغوى
 ام الكتابة واختيار اللغات الرمسية وأساليب احملافظة عليها وتطويرها.النظ

 Computational Linguistics  علم اللغة اآللى.3

وهو الفرع الذى يعىن بدراسة اللغة لتطويع املادة اللغوية للحاسب االليكرتوىن  
ت واالستفادة من احلساب االليكرتوىن اللغوية. ومن أبرز مواضيع هذه الدراسا

وختزين العلومات واستعادهتا من ذاكرة  Machine Translationالرتمجة اآللية 
 Information Retrieval،الدماغ اإللكرتوىن 

 Lexicographyصناعة المعجم  .7
ويدرس هذا الفرع من علم اللغة التطبيقى األمور املتعلقة بـإعداد املعاجم  

إجنليزى  -ط( وثنائية اللغة )عرىباحادية اللغة )مثل لسان العرب واملعجم الوسي
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املاىن( مبا ىف ذلك مجع املواد  –إجنليزى  –مثال( أو متعددة اللغات )مثل عرىب 
 اللغوية وتنسيقها واساليب عرضها ......اخل.

 Language Teaching  تعليم اللغات  .5
وهذا الفرع يعىن بكل ماله  ،هذا الفرع من أهم فروع علم اللغة التطبيقى

بتعليم اللغات من أمور نفسية واجتماعية وتربوية مبا ذلك اإلجتاهات والطرائق صلة 
من اعداد للمدارس واملناهج واملواد التعليمية واإلشراف  ،املختلفة والوسائل املعينة

 عليها.
 تدريس التدخل .ب

ويف تدريس اللغة هناك إصطالحان يستعملهما علماء علم اللغة يف تعليم  
نية ) أجنبية( ألبنائهم بعد ان يتحصلوا لغة االوىل )لغة األم( وهو وتدريس اللغة الثا

. LanguageAcquisition)) ( و"اكتساب اللغة"Language Learning"تعليم اللغة")
فتعليم اللغة اصطالح يستعمل يف تدريس اللغة الثانية  حيث وجدت أن لتحصيلها 

خبالف  ،والتدريس املكشف واملنظموفهمها  ال بد من عملية التعليم  الواعية والتعلم 
اللغة األوىل فلنيلها وحتصيلها ليست حتتاج اىل إعداد وعملية التعليم والتعلم املنظنم 
بل جيري طبيعيا مناسبة ملا يكون يف بيئته وأسرته. ويف تدريس اللغة الثانية ال بد أن 

غة الثانية يف مجيع حيدث "تدخل" ما بني املهارتني عند التعلم من اللغة األوىل يف الل
 نواحيها.

  التدخل النحوى  .ج
يف نظام  2يف التدخل النحوي يتدخل نظام ترتيب الكلمات اخلاص باللغة 

 2. فإذا كانت ل1يف حنو ل 2، أي بتدخل حنو ل1ترتيب الكلمات اخلاص باللغة 
جتعل الفعل بعد الفاعل، فقد حيدث الفرد  1جتعل الفعل قبل الفاعل وكانت ل

 1.20إىل ل 2سببها نقل ترتيب الفعل مث الفاعل من ل 1ل أخطاء يف

                                                 
 111( ، ص 2022غتني ،الثنائية اللغوية، )الرياض: جامعة امللك سعود، حممد علي اخلويل، احلياة مع ل19
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 ب يمفهوم التراك .د
أللغة هي نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر   

 ،بني اعضاء مجاعة لغوية متجانسة. وهي اداة التفاهم بني األفراد واجلماعات
ب الكالم او اإلستماع وهي سالح الفرد يف مواجهة كثرية من املواقف اليت تتطل

 10او الكتابة او القراءة. 
-Sintaksis Bahasa Arab، Frasa-Klausaيف كتاب  2027ذكر حسنني 

Kalimat  إلمام أسراري أنFrasa  أو الرتاكيب يقصد به جمموعة من العناصر ترتبط
أي أهنا تساوي حنويًا كلمة  ،ببعضها وتصلح ألن تشغل وظيفة واحدة يف اجلملة

 .12فيستدل مبجموع عناصرها امسا أو فعال ،مفردة
أو العبارة يقصد هبا يف النحوي العريب  Frasaأن   2021وذكر بدري 
تتكون من كلمتني بينهما عالقة غري إسنادية أو بناء لغوي  ،الرتكيب غري إسنادي

يتألف من كلمتني بينهما ترابط سياقي جيعل منها وحدة منها وحدة متماسكة حىت 
 11تبدل هبا كلمة واحدةميكن أن يس

 خصا ئص تركيب اللغة العربية .2

لكل لغة من اللغات اإلنسانية خصائص متتاز هبا عن غريها. وال خفاء 
واعذب مذاقا عند أهلها. يقول ابن  ،واوضح بيانا ،أن للغة العربية أمنت تركيبا

خلدون: وكانت امللكة احلاصلة للعرب من ذلك أحق امللكات واوضحها بيانا 
إذ يكفي ذلك  ،ملقاصد. وقد رآها إبن فارس أهنا أفضل اللغات وأوسعهاعن ا

 13فأنزل كتابه املبني ،دليال أن رب العاملني اختارها ألشرف رسله وخامت رساالته
 يذكر الغالييين يف كتابه أن املركب يف اللغة العربية ستة انواع وهي :

                                                 
 -25الركايب, طرق تدريس, ص : 21

  ,Malang : Misykat, Kalimat-Klausa-Sintsksis Bahasa Arab; FrasaImam Asrori) ,1007  ,(مرتمجة من :21

  hlm.,33                                                                                                                                                 

 نفس املرجع22
 32. نايف حممود معروف, خصائص العربية وطرائق تدريسها )القاهرة : دار النفائس, بدون سنة(, ص., 23
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 املركب اإلسنادي أو اجلملة (أ
يفلُح  ،حنو : احللُم زينٌ  ،د إليههو ما تألف من مسند ومسن 

ألنك اسندت اليه الزين وحكمت عليه به.  ،اجملتهُد. فاحللم مسند إليه
ألنك أسندته إىل احللم وحكمت عليه به. وقد أسندت  ،والزين مسند

 فيفلح مسند واجمتهد مسند إليه ،الفالح إىل اجملتهد
واسم  ،فاعل الناقصواسم ال ،واملبتدأ ،ونائبه ،واملسند عليه هو الفاعل

 واسم ال النافية للجنس ،األحرف اليت تعمل عمل ليس واسم أن وأخواهتا
 ،وخرب الفعل الناقص ،وخرب املبتدا ،واسم الفعل ،واملسند هو الفعل 

 وخرب األحرف اليت تعمل عمل ليس وخرب أن واخواهتا.
 املركب اإلضايف (ب

صوُم  ،اُب التلميذ  مثل : كت ،هو ما تركب من املضاف واملضاف إليه   
 النهار . وحكم اجلزء الثاين منه أنه جمرور ابدا.

 املركب البياين  (ج
هو كل كلمتني كانت ثانيتهما موضحة معىن األوىل. وهو ثالثة اقساٍم    

مثل فاز التلميذ  ،واملوصوف الصفة: مركب وصفي : وهو ما تألف من 
مثل : جاَء القوُم   ،املؤكداجملتهد. ومركب توكيدي : هو ما تألف من التوكيد و 

مثل جاَء خليُل  ،كلهم. ومركب بديل : هو ما تألف من البدل واملبدل منه
 أخوك.

 املركب العطفي  (د
 ،هو ما تألف من املعطوف واملعطوف عليه بتوسط حرف العطف بينهما 

 مثل : يتال التلميذ والتلميذة احلمد والثناء.
 املركب املزجي (ه

 .مثل : بيُت حلٍم حضَر موتٍ  ،لتا كلمة واحدةهو كل كلمتني ركبتا وجع 
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 املركب العددي (و
هو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر. وهو من أحد عشر إىل  

ومن احلادي عشر اىل التاسع عشر. أما واحد وعشرون إىل  ،تسعة عشر
تسعة و تسعني فليست من املركبات العددية ألن حرف العطف مذكور بل 

 17فية.هي من املركبات العط
 تركيب اللغة اإلندونسية  .1

 أقسام الرتكيب اإلندونسي (أ
 قسم رمالن وإبراهيم تركيب اللغة اإلندونسية إىل عدة أقسام :   

 الرتكيب الفعلي (2
 (Kami akan pergi ke pantai)حنو: سنذهب إىل شاطئ البحر 

 (Mereka makan dan minum di kantin)يأكلون ويشربون يف املقصف   

 مسيالرتكيب اإل (1
 Petani tidak mampu)حنو: الفالح ال يقدر أن يشرتي مساد الرز 

membeli pupuk padi) 

 (Dia saudaraku)هو أخي 

 الرتكيب الظريف  (3
 Saya terlambat makan nkemaren) مساألحنو : تأخرت األكل صباح 

pagi) 

 (Kemarin malam hujan lebat)نزل املطر ليلة األمس غزيرا      

 العددي الرتكيب (7
 (Di kelas ada lima murid laki-laki)حنو : يف الفصل مخسة تالميذ   

 الرتكيب شبه اجلملة (5
 (Saya berasal dari surabaya)حنو : جئت من سورابايا 

                                                 
 22-23م(  ص., 1000العصرية, الشيخ مصطفى الغالييين, جامع الدروس العربية, )بريوت : املكتبة 24
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 15(Tidak ada seorang siswapun di dalam kelas)ال طالب يف الفصل 
 

 خصائص التركيب اإلندونسي .2
جلملة الفعلية يف اإلندونسية أن يسبق الفاعل القاعدة الثابتة يف تركيب ا (أ

مث يأيت املفعول بعدمها. وال يصح أن يتقدم الفعل أو املفعول على  ،الفعل
 الفاعل

يف تركيب اجلملة اإلمسية ال تستعمل اللغة اإلمسية لفظا يربط بني املبتدأ  (ب
 بل  يأيت املبتدأ متلو اخلرب. ،واخلرب

 ،سية بوضع املضاف وبعده املضاف إليهيتم الرتكيب اإلضايف يف اإلندون (ج
 /rumah ali/كتاب أمحد    buku ahmad/مثل :  ،وليست هناك زيادة بينهما

 بيت علي
تأيت الصفة يف اإلندونسية بعد املوصوف. ويف الغالب ال تكون هناك زيادة  (د

مثل:  ،"yangإال أنه أحيانا تزاد بني الصفة واملوصوف كلمة "  ،بينهما
Tulisan yang bagus خط مجيل 

1221 

 مثل:  ،وكذلك احلال  ،يأيت الظرف بعد الفعل يف اجلملة  
 هو قرأ الكتاب أمس يف املكـتبة

 املكـتبة أمس الكتاب قرأ هو
2 1 3 7 5 

 

 
 Ia membaca buku kemarin di perpustakaan 

perpustakaan Kemarin Buku membaca Ia 
5 7 3 1 2 

 

Ia berjalan cepat/ ميشي مسرعا هو 

                                                 
sintaksisAsrori, 73hlm.,25 
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 312213 

 مثل: ،لعدد واملعدود يأيت العدد أوال ويليه املعدود
Tiga orang/ ثالثة أشخاص 

 1221 

 مثل : ،تقع أداة النفي قبل الفعل يف اجلملة
Ahmad belum sampai/ ملا يصل أمحد 

3 1 2 2 1 3 
 

 

 التدخل اللغويمفهوم  .ه

خول ىف األمر وىف تدخل هو مطاوع دخله ودخل قليال قليال. وتكلف الد
اخلصومة. دخل ىف دعواها من تلقاء نفسه للدفاع عن مصلحة له فيها دون أن 

 12يكون طرفا من أطرافها.
 native، قد يرتكب أخطاء ال يرتكبها املتكلم األصلي1ل الفردعندما يتكلم 

speaker 2هلذه اللغة. ويرى البعض أن سبب بعض هذه األخطاء يعود إىل تأثري ل .
كالما   1تدخلت يف أداء ل 2أي أن ل interferenceه الظاهرة تدعى تدخالمثل هذ

 أو كتابة.

هو عبارة عن تطبيق نظام لغوي  Linguistic Interferenceلتداخل اللغوي ا
 Urielللغة ما إثناء الكتابة أو احملادثة بلغة ثانية. يف حني يعرفه أوريل فينريش 

Weinreichللغتني اللتني يتحدث هبما ثنائيو اللغة "أنه احنراف عن قواعد إحدى ا
 14.بني اللغتني" احلاصلنتيجة لالتصال 

التداخل اللغوي قد ميّس كل مستويات اللغة: األلفاظ واألصوات، 
والرتاكيب. ولكن مستوى الوحدات املعجمية يعترب األكثر رواجًا يف التداخالت 

                                                 
 145. ص.  1007. 7شوقي ضيف، املعجم الوسيط، الفاهرة : مكتبة الشروق الدولية ، ط .26

27 Weinreich, Uriel. Languages in contact: Findings and problems, New York, S.N.1953. hlm. 1. 
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د يضطر إىل إدخال اللغوية. فرغم أن لكل لغة معجمها اخلاص، لكّن الفرد ق
مفردات من معاجم اللغات األخرى ألّن تلك املفردات تساعده على حتقيق الوظيفة 
التبليغية بشكل أفضل، خاصة إذا تعلق األمر باملصطلحات العلمية والتقنية. من هنا 
ينشأ ما يعرف باالقرتاض اللغوي، الذي أشار إليه النحويون القدماء حني حديثهم 

الدخيل" و"الغريب". وال شك أن العربية وغريها من اللغات منت عن "املعّرب" و"
 افتقاروتطورت يف فرتات تارخيية معينة بفضل االقرتاض اللغوي، حيث عوضت 

معامجها اللغوية ملفردات يف جماالت معينة من خالل استيعاب مفردات من 
 12لغات.

 ،تماعيالتدخل اللغوي من موضوع علم اللغة التعليمي وعلم اللغة اإلج
سببها استخدام لغتان أكثر عند فردما أو جمتمع ما. إن التدخل اللغوي ظاهرة 

يصيب مجيع اللغات يف العامل ال يقتصر على لغة معينة. وهناك عدة  ،مشولية
 مفهومات حنو التدخل اللغوي. 

كلمة التدخل يف اول مرة اصطالح يستخدمها علماء علم النفس ليدل 
مث يستعملها علماء علم  ،دم لشيئ جديد من السلوك املدرسةعلى تأثري السلوك القا

اللغة   الإلجتماعي يف تدريس اللغة ليدل على  دخول عناصر اللغة األوىل من 
 اخلصائص يف الثانية يف احد جهاهتا او مجيعها                                               

لمة التدخل ليدل على ك  Wenreich(2053)ويف أول مرة استخدم ونريج 
وجود تغيري نظام  إحدى اللغة حيث يتعامل بعناصر لغة أخرى يف النظام الذي 

ففي تعليم اللغة الثانية ال بد ان حيدث تدخل ما  10يعربها املستعمل بثنائية اللغة.
والنقل قد يكون ))  ،Transfer((النقل)) وهذا التدخل يكون نتيجة  ،بني املهارتني
وهو ما  ،وقد يكون العكس ،ن تؤثر املهارة املوجودة على املهارة اجلديدةأماميا (( بأ

                                                 
28 Al-Qinai, Jamal B. S., 2111. "Morphophonemics of Loanwords in Translation", 

Journal of King Saud University: Languages & Translation, 13: 1, hlm. 119-132 
29Abd. chaer, Sosiolinguistik, hlm., 210 
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يسمى )) ارجتاعيا (( وكل منهما قد يكون إجيابيا او سلبيا. أما اإلجيايب فهو تيسري 
وأما السليب فهو إعاقة تعلم  ،تعلم مهارة جديدة بسبب التشاهبات بني املهارتني

. وهذا التدخل  أمر ضروري لدى 30رتنيمهارة جديدة بسبب اإلختالف بني املها
املتعلمني املبتدئني  وهو مدى ارتياح وقت  سيذهب قليال قليال بتامة كفائته وقدرته 

 يف اللغة الثانية.
 أنواع التدخل .2

 حيدث التدخل يف مجيع عناصر اللغة وهي كما يلي  
)فنولوجي( وهي إذا تدخل نظام الصوت من لغة واحدة يف  التدخل الصوتي (2

لغة األخرى من نربهتا او هلجاهتا يف اللغة الثانية حيث ال يستويان يف نظام ال
فتغري  ،الذي ينطقه ناطق اللغة اليابانية Lصوهتما. املثال البسيط هو حرف 

 Gasorinفيكون  Gasolinمثل كلمة  Rحبرف 

 ،)مرفولوجي( او الكلمة وهي التدخل ىف استخدام الكلمة التدخل الصرفي (1
أستعمل فيه  ،اللغة الواحدة يف اللغة األخرى (Afiks)خل أفيكس وذلك إذا تد

مثل ما يكون يف اللغة  ،مورفيم اللغة الواحدة ويتكلم ويكتب باللغة األخرى
 Mancing، Kepukulمن كلمة  ،اإلندونيسية اليت تدخلها اللغة اجلاوية

يف  )سنتكسيس( وهي تدخل نظام  او تراكب اللغة الواحدة التدخل التركيبي (3
اللغة األخرى حيث ال يستويان يف النظام او تراكب الكلمة )اجلملة( يف 

وإهنا ال يقتصر على بنيان اجلملة فحسب بل تدخلت أيضا يف  32قواعدها.
 عناصر اجلملة من فونيم ومورفيم وكلمة.

                                                 
 55ي, علم اللغة ا, ص :حالراج .24
-Abd, Chaer, Psikolinguistik ; Kajian Teoritik, ( Jakarta ; Rineka Cipta, 1003), hlm.,122. مرتمجة  من :22

123 
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وذلك إذا تدخلت بعض مفردات اللغة الواحدة يف اللغة  ،التدخل الداللي (7
 Cenderamataادفها مثل ما يكون يف كلمة اإلندونيسية األخرى مع ان فيها مر 

31و
Souvenir 

هناك مؤشرات إضافية لغوية تستعني هبا اللغة لبيان نوع العالقة الوظيفية 
الداللية اليت تربط الكلمات بعضها ببعض داخل الرتكيب أو اجلمل, وهي 

 نوعان: 

 وهو يشتمل على : ،التدخل في التنوع اللغوي .أ
 تأدب اللغويالتدخل في ال (2

إن األسلوب العايل الذي يستعمله األفراد القدماء األرستقراطية أو 
األشخاص ذو املستويات العليا من اجملتمع حني يريدون أن يبدو مظهرا من 
مظاهر األناقة. أما األسلوب املتوسط فيستعمله سكان البلدة غري 

القرى أيضا ويستعمله الفالحون عند خماطبة كربائهم. وسكان  ،األصدقاء
ألهنم ال يعرفون االسلوب  ،يستعملون هذا املستوى مع رؤساءهم األعلني

العايل. واألسلوب البسيط هو األسلوب الذي يتعلمه األطفال أوال من غري 
ميكن ظهور  ،اعتبار ألصل الطبقة اإلجتماعية. إن يف استعمال اللغة

على الطبقة التدخل يف التادب اللغوي احرتاما للمخاطب. ويكون هذا 
والعمر والتقارب بني املتكلم واملخاطب. وهذا املشهور بازدواج  ،اإلجتماعية

بانه اسطالح يستعمل  Feurgusonالذي يعرفه فرجوسون  (Diglossia)اللغة 
ولكل  ،ليدل على اإلجتماع الذي هلم نوعان يف الشكل من لغة واحدة

اعية عند التكلم منهما دور معني على حسب املخاطب يف الطبقة اإلجتم
 .  33هبما

                                                 
20 .Chaer, Sosiolinguistik, hlm., 121 

 

 hlm.,01 . نفس املرجع,10
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 التدخل في المعنى   (1
 . وهذا ينقسم على ثالثة أقساميكون يف بعض األحيان يف املستوى الصريف

: 

 

 

 
  التوسيع  (أ

يولد التدخل من اساس الثقايف و أمسائها من اللغة األخرى. مثل كلمة 
Demokrasi، politik، revolusi  غة يف اللغة اإلندونيسية اليت تصدر من الل

 اليونانية واللغة االتينية.
 الزيادة (ب

 ،وكان له القيمة اخلاصة ،هي ظهور شكل اجلديد جانب الشكل القدمي  
و  pamanمن اللغة اهلولندية جانب كلمة  tante، oomمثاله ظهور كلمة 

bibi يف اللغة اإلندونيسية 
 ج ( التبدل

عينة. املثال هو التدخل املعنوي الذي بسبب تغري قيمة معاين الكلمة امل
 nyonyaو tuanمن كلمة  ibuو   bapakمنه ظهور كلمة 

 التدخل والتقابل اللغوي (أ

ملعرفة أوجه التشابه  1ول 2هو إجراء دراسة مقارنة بني ل التقابل اللغوي
. وميكن أن تتناول الدراسة املقارنة مجيع 37بني اللغتني وأوجه اإلختالف بينهما

للغوي اتصاال وثيقا بانتقال أثر التعلم، من مستويات اللغة. ويتصل التقابل ا
ستتعلم يسرعة، أما الرتاكيب  1ول 2حيث أن تراكيب اللغة املتشاهبة بني ل

املختلفة فستتعلم ببطء. وهو ما يعرف باالنتقال اإلجيايب واالنتقال السليب على 
                                                 

02( ص  2022. د. حممد علي اخلويل، الثنائية اللغة. )الرياض: جامعة امللك سعود، 21  
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. 1إىل تسهيل تعلم ل 2، تؤدي ل1ول 2الرتتيب. فحيثما يكون التشابه بني ل
 2، أي تتدخل ل1إىل إعاقة تعلم ل 2ثما يكون االختالف بينهما تؤدي لوحي

 .1حجر عثرة يف طريق تعلم ل 2وتصبح ل 1يف ل
، من املمكن أن ندعو هذا تدخال 2يف ل 1أو ل 1يف ل 2عندما تتدخل ل

. ويدعوه البعض تدخال بيلغويا أي تدخال بني   external interferenceخارجيا
وتدعى األخطاء اللغوية النامجة عن مثل هذا  interference interlingual . لغتني 

. علما بأن مصطلح البيلغوية منحوت interlingual errorsالتدخل أخطاء بيلغوية 
 من بني ولغوية.

ومن مث ذلك التحدث عن تدخل من نوع اخر ميكن أن ندعوه تدخال 
يا أي تدخال ضمن . والبعض يدعوه تدخال ضملغو internal interferenceداخليا

. وتدعى األخطاء النامجة عن مثل هذا intralingual interferenceاللغة ذاهتا 
. ومعىن هذا أن التعلم السابق يف intralingual errorsالتدخل أخطاء ضملغوية 

لغة معينة قد يؤدي إىل أخطاء يف اللغة ذاهتا. وأشيع نوع من هذه األخطاء خطأ 
.مثال ذلك مجع )سهل( overgeneralizationعميم القياس، أي خطاء فرط الت

على )سهال( قياسا على )حير_ حبار(. فهذا اخلطاء مل يأت من خارج اللغة، 
أي من لغة أخرى بل جاء من اللغة ذاهتا عن طريق القياس اخلاطئ أو توسيع 

 35التعميم.
 الدراسات التقابلية بين اللغات مدخل .ب

راسات التقابلية بني اللغة املختلفة، هذا املدخل يؤكد ضرورة إجراء الد 
للتعرف على ما جيب تقدميه لدارسى اللغات األجنبية، كأن جنرى دراسة بني 
اإلجنليزية والعربية مثال لنعرف ما جيب أن نقدمه من كل منهما للناطقني باللغة 
األخرى. ويقوم مدخل الدراسات التقابلية بني اللغات على أساس أن التحليل 

                                                 
. نفس المرجع22  
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 علم النفس بالتدخل متنبئ بطبعه، ومبىن على افرتاض ما يعرف ىف التقابلى
32اللغوى

linguistic interference وهنا يصبح التقابل اللغوى نوعا من التقومي .
 .initioal evaluationاملبدئي أو.

 ولكن ليس كل ما نتوقع نظريا يقع بالفعل. 

سباننا، ومل نتوقع كما أن هناك مشكالت لغوية تواجه الدارسني مل تكن ىف ح
 حدوثها عن طريق التحليل التقابل.

فأسلوب التعليم والدراسة والتعود والنمو اللغوي، وطبيعة اللغة املدروسة كل هذه 
 األمور هلا أثرها فيما يواجه الدارسني من مشكالت

يقصد بالتقابل اللغوي، أو التحليل التقابلي إجراء دراسة يقارن فيها الباحث 
و أكثر، مبينا عناصر التماثل والتشابه وعناصر اإلختالف بني بني لغتني أ

اللغات، هبدف التنبؤ بالصعوبات اليت يتوقع أن يواجهها الدارسون عند تعلمهم 
لغة أجنبية. وهذا بالتايل يساعد يف عدة أمور ، منها : تأليف الكتب وإعداد 

ناسبة أيضا. وغري ذلك من املواد التعليمية املناسبة، وإعداد االختبارات اللغوية امل
 34اجملاالت العملية التعليمية.

ا ويعترب هذا االجتاه يف الدراسات اللغوية إمتدادا للحركة الرائدة اليت قاده
( وفيه يقدم منهجا linguistics across culturesروبرة الدو عندما أصدر كتابه )

 ladoيف تعليم إحداها. )ستفادة منها للدراسات التقابلية بني لغتني مبينا كيفية اال
( كان هذا يف اخلمسينيات من القرن العشرين. وكان ميثل شكال عمليا من 

 أشكال االستفادة بنتائج اللغويات يف تعليم اللغات.

ولقد أبرز الدو فائدة الدراسات التقابلية يف قوله : إن التجارب العملية 
من املقارنة اهلادفة بني اللغة  أثبتت أن املواد الدراسية اليت مت إعدادها على أساس

األم واللغة اهلدف أدت إىل نتائج إجيابية وفعالة يف تسهيل تناول اللغة اهلدف 
                                                 

570( ص، 1020العربية للناطقني بلغات أخري )القاهرة: دار الفكر العريب،  . رشدي أمحد طعيمة، املرحع يف مناهج تعليم اللغة23  
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ويف أقصر مدة ممكنة. ومن املمكن إجراء الدراسات التقابلية على عدة 
مستويات، منها املستوى الصويت، واملستوى النحوي، واملستوى الرتاكيب، 

 .2ستوى الداليل، واملستوى الثقايف واملستوى الصريف، وامل

.إذ يقدم تصورا pre analysis.من التحليل بالتحليل القبليويسمى هذا النوع 
افرتاضيا للصعوبات اليت حيتمل أن تواجه الطالب عن تعلم اللغة. وتتم هذه 

. سواء أكانت تنتمي ألسرة لغوية واحدة 32الدراسات باملقابلة بني لغتني أو أكثر
لغوية خمتلفة . وتنطلق معظم هذه الدراسات من تصور مؤداه أنه كلما أو ألسرة 

 تقارب النظام اللغوي بني لغتني كانت الصعوبات أقل حدة.

ولقد سبقت اجلامعة األجنبية زميالهتا اجلامعة العربية يف هذا الصدد. إذ 
 أجريت فيها دراسات تقابلية كثرية لبيان العالقة بني اللغة العربية واللغات

األخرى، وذلك لسبب لرئيسي مؤداه أن اجلامعات األجنبية قد سبقت 
اجلامعات العربية يف إنشاء أقسام اللغة العربية،ينتظم فيها الطالب غري عرب مما 
استلزم إجراء دراسات تقابلية يسهم الباحثون هبا يف تسهيل تعليم العربية يف هذه 

 البالد األجنبية.

 dissertation abstrctحوث العاملية "لصات البوتشمل دورية " مستخ

internasional  على أحباث جتل عن احلصر حول التقابل اللغوي بني العربية
واللغات األخرى. وال يهمنا منها سوى ما انطلق أصحابه فيها عن تصور تربوي 

 وليس تصورا لغويا حبتا

ل من هذه الدراسات دراسة جنيب جريس اليت قدمها جلامعة مينسوتا لني
. وفيها جيري الباحث دراسة تقابلية بني هلجة 2023درجة الدكتوراه سنة 

املثقفني من أبناء القاهرة وبني اللغة اإلجنليزية مقدما بعض التضمينات التعليمية 
(12 ) 
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أما على املستوى العريب، فقد أجريت بعض الدراسات التقابلية أيضا. فعلى 
خو أمحد سعيد غالديت دراسة تقابلية سبيل املثال ال احلصر أجرى الدكتور شي

مبسطة بني العربية واللغات القومية يف نيجرييا مبينا تأثري العربية يف هذه اللغات 
 (. 5سواء من حيث األصوات أو املفردات أو الرتاكيب )شيخو أمحد غالديت، 

 كما أجرى الدكتور عبداهلل عباس الندوي دراسة تقابلية بني العربية واألردية على
املستويات الثالثة، الصويت، واللفظي والنحوي، مبينا أيضا تأثري العربية يف األردية 

 ( .0)عبداهلل عباس، 

وقام الدكتور مصطفى حجازي بدراسة ثقابلية بني العربية واهلوسا على 
(. بينما جيري 24املستوى الصويت والصريف والنحوي )مصطفى حجازي، 

الث دراسات تقابلية مبسطة بني العربية وثالث الدكتور حممد عبد القادر أمحد ث
( والبشتو 27لغات أخرى، وهي التغالغ " لغة فلبني " )حممد عبد القادر أمحد، 

( والسوسو  " لغة غينيا " )حممد عبد 23" لغة أفغانستان " )حممد عبد القادر 
 (.25القادر، 

، صويت هذا..وقد أجريت دراسات تقابلية متعددة على خمتلف املستويات
ولفظي وحنوي وصريف بني العربية واإلجنليزية يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة. إال أن 

 منطلقها كان لغويا حبتا.

إن أكثر املواد فاعلية هي تلك اليت تعد بناء على وصف علمي للغة املراد 
 تعلمها، مع وصف مواز له يف اللغة األصلية للدارس.

ألجنبية بالنسبة للدارس تنبئ عنها املقارنة إن سهولة أوصعوبة تعلم اللغة ا
 1املنتظمة بني لغته واللغة األجنبية .

لكن البحوث اخلاصة بتعليم اللغات مل تستفذ بصورة منظمة من هذه الفرضية 
 حول تأثري عادات اللغة األصلية للدارس يف تعلمه اللغة األجنبية.
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صيغ لغاهتم، وثقافتهم، إن الدارسني اكبار للغة األجنبية مييلون إىل نقل 
ومعانيهم، وتوزيعها يف تلك اللغات والثقافات إىل اللغة والثقافة األجنبيتني، 
عندما حياولون التحدث باللغة األجنبية، وعندما حياولون فهم املتحدث هبا من 

 أهلها.

 التقابلي في التقويم  أهميةالمدخل .ج

ته األصلية سهلة يسرية، يف الدارس للغة األجنبية جيد العناصر املتشاهبة للغ -
 30حني يصعب عليه العناصر املختلفة عما يف لغته.

يتعرف اخلرباء واملعلمون الذين يعدون مقارنة بني اللغة األجنبية ولغة الدارسني  -
 األصلية على املشكالت التعليمية للدارسني على حنو أفضل.

 ميكنهم اختاذ الوسائل الكفيلة بعالجها على حنو أفضل. -

 يدركون املشكالت اللغوية اليت يصعب التعرف عليها من غري هذا السبيل. -

يعترب املعلم خبريا يف تقومي مواد دراسية والتعرف على مدى مناسبتها قبل  -
 اعتمادها لالستخدام.

ميكنه رؤية ما إذا كان الكتاب املقرر يعرض األمناط اللغوية والثقافية للغة املراد  -
ما ميكنه احلكم على ما إذا كانت الكتب تعرض نظم اللغة دراستها أم ال، ك

 بصورة منطقية، أم تعرضها بصورة متفرقة وخمتلطة وال جيمع شتاهتا جامع.

أن يتأكد من أن الكتاب يعطي تركيزا خاصا على األمناط  –كذلك   –ميكنه  -
 صلية.ذات الصعوبة الناشئة من اختالفها عن األمناط املوجودة يف لغة الدارس األ

يستطيع التعرف على الكتاب أو الكتب اليت تركز على األمناط املتشاهبة بني  -
اللغة األجنبية ولغة الدارس أو الدارسني األصلية، وأن هذا يف الواقع غري مثمر يف 

 تعليم اللغات األجنبية.
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إن اخلرباء واملعلمني ال يستطيعون أن يعدوا كتبا دراسية وال مواد تعليمية  -
رة تفي حباجات نوعيات خاصة من الدارسني إال إذا أعدوا دراسة مقارنة متطو 

 بني اللغتني والثقافتني األصلية اخلاصة بالدارسني واألجنبية اليت يودون تعلمها.

تساعد الدراسة التقابلية املعلمني واخلرباء يف إضافة مترينات وأنشطة إىل  -
إلثراء هذه املادة، ولسد الثغرات  الكتب واملواد الدراسية املعدة من قبل، وذلك

 اليت قد توجد هبا.

يستطيع املعلمون واخلرباء املدركون للعناصر املتشاهبة والعناصر املختلفة بني  -
اللغتني والثقافتني )األصلية واألجنبية( أن حيددوا مشكالت التعلم وأن يصلوا إىل 

ريفات احملددة يف عالجها بدقة وسرعة. كما أهنم يستطيعون أن يالحظوا التح
 جماالت األصوات، والرتاكيب، واألمناط اللغوية، والبدائل اليت يستعملها الدارس.

إن املقارنات بني اللغة األصلية للدارس وبني اللغة األجنبية، جتعل املعلم يقف  -
على الصعوبات التعليمية، كما تعينه املقارنة يف تصميم اإلختبارات اخلاصة 

 بات، وحل املشكالت اللغوية.جبوانب تلك الصعو 

 -متهد الدراسة املقارنة الطريق للمعلمني واخلرباء يف النظر إىل قواعد اللغة  -
وإىل مقارنة البنية النحوية للغة األجنبية مع بنية اللغة  –بوصفها أبنية حنوية 

األصلية، هبدف اكتشاف املشكالت اليت تواجه دارس اللغة األجنبية، ونستطيع 
من نتائج هذه املقارنة ما يلزم اختياره وما ال يلزم، كما أهنا متكنه من  أن ندرك

وضع االختبارات اليت تكشف له على حنو واضح مدى إجادة الدارس للبنية 
 النحوية للغة األجنبية.

الدراسة املقارنة متكن املعلمني واخلرباء من إجراء املقارنة بني املفردات اللغة  -
غة األجنبية، واكتشاف الصعوبات اللفظية اليت تواجه األصلية ومفردات الل

 الدارس، وكذلك املشكالت الداللية.
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إن الدراسة التقابلية بني اللغة األصلية واللغة األجنبية متكننا من الوقوف على  -
املشكالت احلقيقة يف تعليم وتعلم اللغة األجنبية، ومن مث الواجب تناوهلا من 

 خالل البحوث العلمية.

الدراسة التقابلية بني اللغتني والثقافتني األصلية واألجنبية، تعني اخلرباء  -
واملعلمني والدارسني على فهم االختالفات بينهم، ذلك أن منطا سلوكيا معينا قد 
حيمل معىن لدى الدارسني خيتلف عما يفهمون يف ثقافتهم األصلية، وحينئذ لن 

ذلك يتم إرساء دعائم التسامح يقعوا يف اخللط وسوء الظن وسوء احلكم، وب
 والفهم حلياة البلد اجلديد الذي يزورونه ويتعلمون لغته.

 وتحليل األخطاء التدخل .د
إن حتليل األخطاء هو دراسة حتليلية لألخطاء اللغوية اليت يرتكبها فرد أو  

كالما أو كتابة. ويهتم هذا التحليل   1أو ل 2جمموعة أفراد أثناء إنتاج ل
هو خطأ يف القواعد أو التصنيف اللغوي ء من جانبني: بتصنيف األخطا

هو خطأ مرده والتصنيف السببي اإلمالء أو الكلمات أو الداللة أو األصوات. 
 إىل اللغة األوىل أو إىل اللغة الثانية أو خطأ صديف.

فيأيت التدخل ضمن حتليل األخطاء عند تصنيف األخطاء اللغوية سببيا، 
 1ب اخلطاء. وقد دلت دراسات حتليل األخطاء يف لأي عند حماولة معرفة سب

على أن التدخل ليس مسؤوال إال عن نسبة ضئيلة من هذه األخطاء، نسبة 
 لدى البالغني.  %13-%2لدى األطفال وبني  %21-%2ترتاوح بني 

 عوامل التدخل .ه

 منها ما يلي: 1إىل ل 2هناك عوامل تتحكم يف كمية التدخل من ل

، فإن 1إىل ل 2غوية. إذا طلب من فرد أن يرتجم نصا من ل. طبيعة املهمة الل2
. وهذا يعين أن بعض املهام 1إىل ل 2هذا املوقف يفرض عليه التدخل من ل

 اللغوية تؤدي بطبيعتها إىل زيادة التدخل.
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قبل أن يكتمل  1. ضغط االستعمال املبكر. إذا اضطر الفرد إىل تكلم ل1
ن هذا املوقف جيربه الشعوريا على تعلما هلا، وهذا ما حيصل غالبا، فإ

 .2. األمر الذي يزيد من تدخل ل2االستعانة باللغة

. ضعف الرقيب. إذا كان الفرد ملا ميتلك بعد رصيدا كافيا من القوانني اللغوية 3
 1، فإن إنتاجه للغة 1اليت تقوم بدور الرقيب على صحة استخدام ل

 سيتعرض للتدخل.

 2قا أنه كلما اتسع الفرق بني درجة إتقان ل. ذكرنا ساب1و ل 2. إتقان ل7
، زاد التدخل من اللغة األقوى إىل اللغة األضعف. وهذا 1ودرجة إتقان ل

، ويقل مع تقدم 1يعين بصورة عامة أن التدخل يكثر يف أوىل مراحل تعلم ل
 حني يضيق الفرق بني درجيت اإلتقان. 1تعلم ل

جة اإلتقان، فإن االحتمال يبقى يف در  1و ل 2. مكانة اللغة. إذا تقاربت ل5
أن التدخل يسري من اللغة ذات املكانة املرموقة إىل اللغة ذات املكانة األدىن 
ألسباب نفسية واجتماعية. وميكن تفسري ذلك على أنه حيلة الشعورية لتعزيز 
مكانة الذات عن طريق إدخال عناصر من اللغة املرموقة. غري أن اللغة األدىن 

قوم هي بتدخل خاص يف اللغة األعلى مرموقية، إذ قد تعطيها مرموقية قد ت
 بعض املصطلحات السيئة الداللة مثل التشائم.

، من احملتمل أن متعلم 1. حمدودية التعرض. حىت يف حالة إتقان الرتاكيب ل2
مل تتح له فرص كافية للتعرض ملواقف لغوية متنوعة، األمر الذي جيعله  1ل

عن  1كلما عجزت ل  2ذا يدفعه إىل االستعانة باللغة . وه1قليل اخلربة يف ل
 .2، زاد تدخل ل1إسعافه. وكلما زاد عجزه مع ل

لسبب من األسباب  1. إذا كان الفرد غري راغب يف تعلم ل1. املوقف من ل4
ولكنه مضطر إىل تعلمها لظروف معينة وكان يف الوقت ذاته متمسكا باللغة 

ا رمزا لكرامته وثقافته وأصله وتراثه، يف هذه وخيشى التخلي عنها ألنه يعتربه 2
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الشعوريا، األمر الذي  2وتراه يبالغ يف إبراز تأثري ل 1احلالة تراه يقاوم تعلم ل
إىل أطوال فرتة  2، بل واستمرار هيمنة ل1يف ل 2يؤدي إىل ازدياد تدخل ل

ه بدافعية قوية يساعد 1ممكنة. وباملقابل، فإن الفرد الذي يقبل على تعلم ل
عقله الباطن، أي الألشعور، غلى حتقيق اهلدف عن طريق احلد من تدخل 

 .2ل
 أسباب التدخل .و

إن تعلم اللغة العربية لدى اإلندونيسيني يتعرض إىل حد كبري ألنواع من التدخل 
 اللغوي وذلك ألسباب كثرية يتلخص أمهها فيما يلي:

داللية( أو ثقافية وجود الفروق سواء كانت لغوية )صوتية، وحنوية، وصرفية، و  .2
بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية، مما يؤدي إىل صعوبة إجادهتا لدى 

 اإلندونيسيني ومن مث إىل تدخل لغتهم اإلندونيسية يف عملية تعلمها.
إن اللغة العربية يف إندونيسيا مل تكن شائعة االستخدام كغريها من اللغات  .1

ات معينة من اإلندونيسيني يف بيئات األجنبية. إمنا تتعلمها وتستخدمها فئ
األمر الذي يفتح –حمدودة. وهذه جيعل متعلميها قليل اخلربة يف االتصال هبا 

 بابا لبقاء هيمنة اللغة اإلندونيسية وتدخلها فيها.
إن نظام التعليم يف مراكز تعليم اللغة العربية ويف مقدمتها املعاهد اإلسالمية  .3

غة مبكرا قبل أن يكون لديهم ما يكفي من تفرض الطالب على التحدث بالل
الرصيد اللغوي. وهذا جيعلهم يلجئون كثريا إىل نظام اللغة اإلندونيسية 
وينقلوهنا عند أدائهم اللغة العربية. فال يبقى يف كالمهم من مسات الكالم 

    العريب إال ألفاظ وكلمات.
تعون باخلربات إن معلمي اللغة العربية يف إندونيسيا كان معظمهم ال يتم .7

اللغوية الكافية معرفية كانت أم مهنية. وأسوء ما يرتتب على ذلك أهنم 
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يتعرضون ملشكلة التدخل ذاته ويعجزون عن أداء دور اإلشراف اللغوي على 
 طالهبم لتذليل مشكالهتم اللغوية.

إن تعليم اللغة العربية مازال بوجه عام مفتقرا إىل الوسائل التكنولوجية السمعية  .5
لشفوية احلديثة اليت تساعد الطالب أن يتعلموا اللغة العربية اتصاليا ا

 ويستخدموها بطريقة يستخدمها هبا أهلها.
هناك عدد غري قليل من الكلمات اإلندونيسية مقرتضة من اللغة العربية.  .2

وبعض هذه الكلمات بعد أن صارت خاضعة لنظام اللغة اإلندونيسية تغريت 
ا. واإلندونيسيون عندما مروا هبذه الكلمات أثناء صوتيا، وصرفيا، وداللي

تعلمهم واستخدامهم اللغة العربية، خاصة يف املراحل األوىل من تعلمهم، 
مالوا إىل استخدامها وفقا لنظام اللغة اإلندونيسية، مما يؤدي إىل تدخل صويت 

   وصريف وداليل.
ية تعلم إىل تدخل اللغة اإلندونيسية يف عمل ألسبابوقد أدت هذه ا

اللغة العربية ومن مث يسبب ارتكاب الطالب اإلندونيسيني أخطاء كثرية عند 
 أدائهم اللغة العربية.

وستناول فيما يلي ضروب هذا التدخل مع اإلشارة إىل النماذج اليت سجلها 
الباحث من األخطاء اللغوية اليت ارتكبها طالبه خالل تعليمه مادة اللغة العربية 

 الث األخرية.يف السنوات الث
 هذا توجد إىل جانب تعليم اللغات دراسات أخرى وثيقة الصلة هبا مثل :

 Contrastive and Error Analysisتحليل التقابل و تحليل األخطاء .1

يقوم مبقارنة اللغات املختلفة ودراسة نقاط االختالف بينها للتعرف على 
كما   ،من األجانبالنقاط الىت قد تكون عقبة ىف طريقة دراسى تلك اللغات 

يدرس هذا الفرع باسلوب علمى االخطاء الىت يرتكبها دارسو اللغة و حماولة 
 التعرف على أسباب تلك األخطاء ملعاجلتها.
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التحليل التقابلي هي خيتص بالبحث ىف أوجه " التشابه " و " اإلختالف " بني 
حليل التقابلي إىل اللغة األوىل للمتعلم واللغة األجنبية اليت يتعلمها. ويهدف الت

 ثالث أهداف 
 فحص أوجه اإلختالف و التشابه بني اللغات (2

التنبؤ باملشكالت اليت تنشأ عند تعليم لغة أجنبية و حماولة تفسري هذه    (1
 املشكالت. 

 70اإلسهام يف تطوير مواد دراسة لتعليم اللغة األجنبية. (3
 ،تعليم اللغةالتحليل األخطأ مصطلح آخر يستخدمه علم اللغة التطبيقي يف 

لكنه خيتلف عنه وعن  ،ولعله مثرة من مثراته ،وهو اخلطوة التالية للتحليل التقابلي
 ،أما هو فيدرس "لغة" املتعلم نفسه ،املقارنة الداخلية يف أهنما يدرسان "اللغة" 

 72وإمنا نقصد اليت "ينتجها" وهو يتعلم. ،ال نقصد لغته األوىل

 Language Testingتصميم اختبارات اللغة  .1
موضوع هذا الفرع من الدراسة هو تصميم اختيارات اللغة أصلية كانت 
أجنبية وتطوير الوسائل الالزمة لتحسني هذه االختبارات من ناحية احملتوى 

 ،والناحية الفنية والعملية املوصول هبا إىل أعلى درجة ممكنة من الصدق
 وسهولة التطبيق. ،والتمييز ،والثبات

 Literacyمحو األمية  .2
باالضافة إىل ما سبق ذكره جند بعضا من اجلامعات الغربية تقوم بتدريس 

 طرائق حمو االمية بوصفها فرعا من فروع علم اللغة التطبيقى.
 
 
 

                                                 
 44-46, ص : 2005عبده الراجي, علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية,) رياض, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, .41

 4.نفس املرجع41
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 التحليل التقابلي وتحليل األخطاء .ز
يمي الذي التحليل التقابلي وحتليل األخطاء من موضوع علم اللغة التعل

يدرس ليقارن بني لغتني أو أكثر من عائلة لغوية واحدة او عائالت لغوية خمتلفة 
هبدف تيسري املشكالت "العلمية" اليت تنشأ عند التقاء هذه اللغات كالرتمجة 

اشتهر التحليل التقابلي بعد ظهور تأليف الدو  71وتعليم اللغات األجنيب.
Lado2054Cross Culture linguistics   الذي بني دقيقا عن كيفية التقابل بني

اللغتني. واحتوى هذا الكتاب عن التحليل التقابلي بني اللغة اإلجنليزية واللغة 
اإلسبانية وتكون أيضا على األمثلة األخرى من اللغة الصينية واللغة املنجيتية. 
دعى باحث هذا الكتاب على من يقوم بالتبيني ملوجهة إىل األصوات وتركيب 

وكذلك إىل قاعدة البحث. قدم الدو أن ظنية اخلطيئة التقابلية املصرية  ،اعدةالق
 ،يف دراسة اللغة الثانية )األجنبية( من وجود اإلختالف بني لغة األوىل والثانية

 الثانية فسببه التشابه بينهما. وأما السهولة يف دراسة اللغة

 مفهوم تحليل التقابلي .2

يل لغوي يهدف إىل كشف عناصر التشبه يعرف التحليل التقبلي بأنه حتل
واإلختالف بني لغتني أو أكثر بني اللهجات يف اجملاالت الصوتية والنحوية 
والصرفية والداللة بغرض احلصول على املبادئ اليت ميكن تطبيقها حلل 

 73مشكالت تعليم اللغة األجنبية أو الرتمجة.
التقابلي جانبني  وإذا إمعنا النظر إىل هذا التعريف جند أن للتحليل 

مها اجلانب النظري وجانب التطبيقي التعليمي. أما جانب النظري  ،أساسيني
فهدف إىل دراسة كل من اللغتني أو اللهجني املراد مقارنتهما. كل على 
وحدة دراسة حتليلية من خالل نظرية لغوية. وتكون الدراسة على مجيع 

                                                 
 75, علم اللغة , ص., الراجحي 42

 223ص., نفس املرجع، . 43
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اجناز هذه الدراسات احلاالت من صوتية وصرفية وحنوية وداللة وبعد 
 التحليلية تقوم بدراسة اللغتني مواضع الشبه ومواضع اإلختالف بينهما.

وأما اجلانب التطبيقي التعليمي فيايت دورة بعد إمتام الدراسة النظري لكل  
من اللغتني وبيان أوجه الشبه واإلختالف بينهما. ويف هذا اجلانب يساهم 

للغات. إذا تؤلف الكتب الدراسة وحتصر التحليل التقابلي يف عملية تعليم ا
املواد الدراسية بناء على نتائج املقابلة بني اللغتني مع اعتبار اجلوانب 

كما يساهم يف التنبؤ يف األخطاء اليت سيقع   ،املتشاهبة واجلوانب املتخالفة
 77فيها الدارسون عند تعلمهم للغة املقابلة بلغتهم. 

مقولة تقرر أن أي متعلم للغة أجنبية ال  تنبع فكرة التحليل التقابلي من 
وإمنا هو يبدأ تعلم هذه اللغة األجنبية وهو  ،من فراغ –يف احلقيقة  -يبدأ

يعرف "شيئا" ما من هذه اللغة. هذا "الشيئ" هو ما يشبه "شيئا" ما يف 
لذلك جيد هذا املتعلم بعض الظواهر "سهال" وبعضها األخر "صعبا".  ،لغته

 سهولة والصعوبة وهو يف املرحلة األوىل من تعلم اللغة؟ فمن أين تأيت ال
إنطالقا مما سبق ذكره فنلخص أهداف التحليل التقابلي على سبيل  

 اإلمجل إىل ثالثة أهداف:
 فحص أوجه اإلختالفات والتشابه بني اللغات. .2
التنبؤ باملشكالت اليت تنشأ عند تعليم لغة أجنبية وحماولة تفسري هذا  .1

 املشكالت.

 75سهام يف مواد دراسية لتعليم اللغة األجنبية.  اإل .3

 بلياالخطوات في التحليل التق .1
أن اخلطوات يف عملية التحليل التقابلي على وجه األيت  Ladoرأى الدو 

: 
                                                 

 22.نفس املرجع44

 72-74الراجحي , علم اللغة , ص.,45
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األوىل : أن يضع أحسن نظام كل واحد من اللغتني أو أكثر  اخلطوة
 ،والرتاكيب ،والصرفية ،حتتوي على نظام الصوتية ،الذي يراد تقابلهما

 والداللة.
ْر كاًل من النظام يف اختصار واحد. ويعين هبذه  ةالثاني اخلطوة : إختص 

اخلطوة أن اللغوي الذي يريد التقابل أن ينظر إىل كل مستوى النظام ومتكنه 
 يف التحليل.

 وكل من املستوى. ،: أن يقابل بني اللغتني نظاما بعد نظام ةاخلطوة الثالث
ف كال من أوجه التشابه واإلختالفات بني لغتني فأكثر هبذه اخلطوات نعر 

يف تعليم اللغة ونستطيع أن ننظر مجيع اإلمكانات من العوائق والصعوبات 
 72يف تعليم اللغة الثانية.

 تحليل األخطاء .ح

 حتليل األخطاء مفهوم (2

حتليل األخطاء مصطلح أخر يستخدمه علم اللغة التطبيقي يف تعليم    
لكنه  ،ولعله مثرة من مثرات ،التالية للتحليل التقابلي وهو اخلطوة ،اللغة

أما هو فيدرس  ،خيتلف عنه وعن املقارنة الداخلية يف أهنما يدرسان "اللغة"
وإمنا نقصد لغته اليت "ينتجها"  ،ال نقصد لغته األوىل ،"لغة" املتعلم نفسه

 وهي شاملة على األخطاء يف مجيع عناصر اللغة من صوهتا 74وهو يتعلم.
 و صرفها وحنوها وداللتها. 

حتليل األخطاء موضوع يهتم به علم اللغة التطبيقي بتحليل األخطاء عند 
 Noamتعلم اللغة األجنبية نتيجة التحليل التقابلي. ويرى نوم جومسكي 

Chomsky عوامل ،األوىل ،أن هناك عامالن  تؤثران األخطاء يف تعليم اللغة

                                                 
 Jos Daniel Parera,Linguistic Edukasional, Metodologi Pembelajaran Bahasa, Analisis . مرتمجة من:46

Kontrastif Antar   Bahasa, Analisis Kesalahan Berbahasa, (Jakarta : Erlangga, 2004) hlm., 204 

 70الرجحي, علم اللغة, ص.,47
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 ،والصعب يف التلفظ ،لنقص يف الذاكرةالسلوك اإلنساين والفيسيقية كاا
وهذه األخطاء تدور يف إطار زالت اللسان يف احلذف  ،والدوافع العاطفية

هذه األخطاء سهولة التصويب واإلصالح. والثاين عوامل  ،والنقل والتكرار
كاألخطاء لنقص املعرفة بالنظام اللغوي الذي   ،اخلطأ التعبريي التعليمي

بلي وحتليل األخطاء اليت حتتاج إىل التحليل التق.هذه األخطاء ا72يتعلمه
 وتصويبها.

 فيما يلي قائمة بعدد من التعريفات اليت قدمها الباحث للمفهوم اخلطأ:

تعريف كوردر: أوضح كوردر يف كتابه الفرق بني زلة اللسان، واألغالط، 
 .معناها األخطأ الناجتة من تردد املتكلم، وماlapse.انواألخطأ. فزلة اللس

.فهي الناجتة عن إتيان املتكلم بكالم mistakes.األغالطشابه ذلك. أما 
.فهو ذلك النوع من األحطاء اليت error.غري مناسب للموقف. أما اخلطأ

 خيالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعد اللغة.

وتعرفه سريفرت: هو أي استعمال خاطئ للقواعد. أو سوء استخدام 
بالشواذ )االستثناءات( من القواعد. مما ينتج  القواعد الصحيحة، أو اجلهل

عنه ظهور أخطاء تتمثل يف احلذف، أو اإلضافة، أو االبدال، وكذلك يف 
 تغيري أماكن احلروف.

ويعرفه عبد العزيز العصيلي: األخطاء يقصد هبا االحنراف عما هو مقبول 
 فصحى.يف اللغة العربية حسب املقاييس اليت يتبعها الناطقون بالعربية ال

ومن هذه التعريفات تتضح لنا عدة مواصفات لالستجابة اللغوية حىت 
 تعترب خطأ منها:

خمالفة الالستجابة اللغوية الصادرة من الطالب ملا ينبغي أن تكون عليه  .2
 هذه االستجابة.

                                                 
Linguistik EdukasionalParera , 50, hlm.,48 
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 عدم مناسبة هذه االستجابة يف بعض املواقف. .1

عترب خطأ، تكرار صدور هذه االستجابات. فما يصدر مرة واحدة ال ي .3
 وإمنا يعترب زلة أو هفوة.

 اخلطوات يف حتليل األخطاء (1

 مجع اإلنشائات من متعلم اللغة من نتيجة الإلمتحان وغريها .2
 حتديد األخطاء ووصفها حتديدا تاما .1

 تقسيم األخطاء يف مجيع نوعها .3

 تفسري األخطاء وتفحيصها  .7

 70تصويب األخطا. .5

 دراسة األخطاء أمهية (2
كبرية يف برنامج تعليم اللغات األجنبية. ومن أبرز صيل األخطاء أمهية  لتح

 جماالت االستفادة من حتليل األخطاء مايلي:
إن دراسة األخطاء تزود الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أو اكتساهبا،  .2

 وكذلك االسرتاتيجيات واألساليب اليت يستخدمها الفرد الكتساب اللغة.

واد التعليمية، إذ ميكن تصميم املواد تفيد يف إعداد امل األخطاءإن دراسة  .1
التعليمية املناسبة للناطقني بكل لغة يف ضوء ما تنتهي إليه دراسات األخطاء 

 اخلاصة هبم.

األخطاء تساعد يف وضع املناهج املناسبة للدارسني سواء من  دراسةإن  .3
حيث حتديد األهداف أو ختيار احملتوى أو طرق التدريس أو أساليب 

 التقومي.

                                                 
 53نفس املرجع., ص 49
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تفتح الباب لدراسات أخرى نستكشف من خالهلا  األخطاءدراسة إن  .7
أسباب ضعف الدارسني يف برامج تعليم اللغة الثانية، واقرتاح أساليب 

 العالج املناسبة.

وتسمى دراسة األخطاء يف احاديث الطالب أي كتابتهم بالتحليل البعدي. 
 بل اللغوي.إذ إهنا تصف ما حدث وليس ما نتوقع حدوثه. وذلك بعكس التقا

ولقد شهد ميدان تعليم العربية كلغة ثانية دراسات كثرية حول األخطاء 
اللغوية الشائعة عند الدارسني وهم يتعلمون العربية. ولقد كان تركيز هذه 
الدراسات على األخطاء الشائعة وليس على األخطاء الفردية لعدة اعتبارات 

 منها:
 ظاهرة تستحق الدراسة..أن األخطاء الشائعة هي اليت تعرب عن 2
 .أهنا هي اليت تلقي الضوء بسولة على أسباب األخطاء.1
 مخالفات النظام واألخطاء في استعماله (4

إىل لغة من اللغات بوصفها نظاما، أي جمموعة من القواعد لتوليد إذا نظرنا 
مجل حسنة الصياغة من حيث النحو والنظام الصويت والداليل فإن خمالفات 

تعمال القواعد اخلاطئة أو اخلطاء يف استعمال القواعد الصحيحة النظام أي اس
قد يؤدي إىل مجل سيئة الصياغة ظاهريا ولو أن ذلك ليس أمرا حتميا، واملتكلم 
األصلي كما رأينا ال تصدر عنه عادة مثل هذه املخالفات إال أنه قد يقع يف 

ارات حسنة أخطاء تتعلق باستعمال النظام، وأقصد بذلك أنه قد يأيت بعب
الصياغة ولكنها غري مناسبة سياقيا أو من ناحية املوقف. ومل يطور علم اللغة 
حىت االن نظرية متكاملة عن استعمال النظام "أي عن العالقة بني اللغة والعامل 
اخلارجي أو املوقف" ومع أن التعرف على حاالت االخفاف يف استعمال النظام 

 50وصفها وصفا دقيقا.ليس صعبا إال أنه ليس من املمكن 
                                                 

يين وإسحاق حممد األمني، التقابل اللغوي والتحليل األخطاء، الرياض: جامعة امللك سعود، صحممود إمساعيل  50
 .270. ص. 2021
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وميكننا ان نصنف أخطاء املناسبة )أخطاء الصحة اللغوية( إىل أخطاء  
بغرض اإلشارة إىل ملمح  تعبرياحيث يستعمل املتكلم referential errorsإشارية 

( مثال، وأخطاء االستعمال cap( اسم )hatال ينطبق عليه عرفا كأن يطلق على )
 naval shipكأن يشري الدارس إىل سفينة حربية اخلاص يف سياق يتعلق بالتجربة  

. وأخطاء اجتماعية حني خيتار الدارس صيغة غري مناسبة boatبوصفها قاربا
لعالقته االحتماعية مع سامعه كأن حيي الطالب أسناذه بقوله "حسنا، كيف حنن 
اليوم أيها العجوز؟" وأخطاء سياقية حيث ال خيتار الدارس الصيغة الصحيحة 

ليظهر العالقة املقصودة بني مجلتني يف احلديث، من ذلك أن جييب عن  بنيويا
. وهذا التحليل التصنيفي لألخطاء john isبقوله  who is over thereالسؤال 

 يعطينا تقسيما رباعيا.
 مراحل دراسة األخطاء (5

 بثالث مراحل هي: األخطاءومتر دراسة 

رف فيها استجابات :  ويقصد به حتديد املواطن اليت تنحتعريف الخطأ
 الطالب عن مقاييس االستخدام اللغوي الصحيح.

: ويقصد به بيان أوجه االحنراف عن القاعدة، وتصنيفه توصيف الخطأ
 للفئة اليت  ينتمي إليها، وحتديد موقع األخطاء من الباحث اللغوية.

: ويقصد به بيان العوامل اليت أدت إىل هذا اخلطأ واملصادر تفسير الخطأ
 يعزى إليها.اليت 

 وهناك مدخالن لتفسري األخطاء:

األول ويهتم مبصادر اخلطأ. وهناك مصدران أساسيان لألخطاء الشائعة. 
فاخلطأ قد يكون نتيجة نقل اخلربة من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية. وهذا النوع 
من األخطاء يسمى بأخطاء ما بني اللغات. وقد يكون اخلطأ ناجتا عن عجز 

عن االستخدام اللغوي الصحيح يف مرحلة معينة من تعلمه هذه اللغة. الدارس 
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أي أن اخلطأ ال يعزى إىل عمليات النقل من لغة إىل أخرى قدر ما يعزى إىل 
اجلهل بقواعد اللغة اجلديدة، أو التداخل بينهما يف عقل الدارس يف مرحلة ما. 

 ء داخل اللغة ذاهتا.وهذا النوع من األخطاء يسمى باألخطاء التطورية أو أخطا
أما املدخل الثاين لتفسري األخطاء فيهتم بتأثري اخلطأ. ويقصد بالتأثري هنا  

 دور اخلطأ يف تشويه الرسالة اليت يريد املرسل إبالغها.  

 تصنيف األخطاء (6

جيب تصنيف األخطاء يف ضوء مدى إعاقتها مللية االتصال. ويف هذا 
 خطاء:الصدد ميكن اإلشارة إىل نوعني من األ

  global errorsأخطاء كلية 2

فاألخطاء كلية هي اليت تعوق عملية االتصال، ألهنا تؤثر على التنظيم 
الكلي للجملة، كالرتتيب اخلاطئ للكلمات داخل اجلملة مثل: "اللغة العربية 
حيبون كثري من الناس" بدال من " كثري من الناس حيبون اللغة العربية"استبدال 

 ل: " جتاوز يف سيئاهتم " بدال من " جتاوز عن سيئاهتم "أدوات الربط مث

  partial errorsأخطاء جزئية 1

أما األخطاء اجلزئية فهي اليت ال تؤثر غلى غملية االتصال بصورة كبرية.جيب 
تدريب معلمي اللغة العربية على تصحيح مجيع األخطاء اليت يرتكبها الدارسون. 

ن األخطاء سيظل مالزما لبعض الدارسني بعض عتبار أن كثريا ممع األخذ يف اال
الوقت، كما أن بعض األخطاء سيظل مالزما لبعض الدارسني االخرين طوال 

 حياهتم.

إن بعض الكبار اليسرهم تصحيح أخطائهم، خاصة إذا مت التصحيح 
بصورة علنية أمام أفراد الصف، ألن ذلك يسبب هلم اخلرج، فإذا تكرر هذا أدى 

من جانب الدارس الكبري، لذلك ال جيب االستمرار يف تصحيح  إىل فقدان الثقة
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األخطاء اجلزئية، أما األخطاء الكلية فالبد أن تصوب خالل عملية تعلم اللغة. 
 مع األخذ يف االعتبار أن التدريب املوزع خري من التدريب املركز.

 موقع تحليل األخطاء (7

حنو تعلم اللغة األجنبية  يعرض براون تصورا ملدرستني ختتلفان يف وجهة النظر
 وتعليمها.

أما املدرسة األوىل فرتى أن تعلم لغة أجنبية، إن هو إال عملية يكتسب 
الفرد من خالهلا أمناط اللغة اجلديدة مما ال يتوفر يف لغته األم. ومن مث فللغة األم 
تأثري، أي تأثري على عملية تعلم اللغة األجنبية. ويف ضوء هذه النظرة الضيقة 

تعلم اللغة األجنبية، شغل الباحث أنفسه بدراسة العالقة بني اللغة األم واللغة ل
 صر اللغوية إىل عناصر متماثلةاألجنبية لبيان أوجه العالقة بينهما، وقسمت العنا

(identical ) متشاهبةبني اللغتني، وعناصر (similar )وعناصر خمتلفة 
(different)وبة من تلك العناصر املختلفة .وتوقع الباحث أن يبدأ سلم الصع

منتهيا إىل العناصر املتماثلة تلك اليت يتمثلها الدارس يف فرتة وجيزة وال متثل 
 مشكلة عنده.

يف جمال دراسات علم النفس اللغوي ميكن التمييز بني نظريتني ختتلف 
بينهما النظرة للخطاء. النظرية األوىل وتسمى بالنظرية السلوكية. وترى أن 

اخلطاء يقل، ألن التدريبات النمطية تثبت املهارة اللغوية، ومن مث ال احتمال 
جمال لتوقع اخلطاء. تعلم اللغة يف ضوء هذه النظرية أشبه بالعملية االلية. أما 
النظرية الثانية فتسمى بالنظرية املعرفية، وترى أن تعلم اللغة عبارة عن نشاط 

وخيتربها إىل أن يثبت على وضع  عقلي يفرتض املتعلم فيه فروضا خاصة باللغة،
 1.فيها. واملتعلم يف أثناء هذه العملية خيطئ، واخلطاء هنا جزء من عملية التعلم
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مل يعد ينظر إىل متعلم اللغة األجنبية على أنه إنسان يتخبط ىف استعمال 
اللغة بل على أنه خملوق ذكي خيطو حنو مراحل تعلم اللغة بذكاء وابتكارية، ومن 

 قية منظمة الكتساهبا.خالل منط

إن الدارس مير بعمليات من احملاولة واحلطاء واختبار لفروض خاصة باللغة 
 .ويقرتب من نظام اللغة كما يستخدمها الناطقون هبا

 تدريس مهارة الكتابة .ط
 مفهوم الكتابة .2

كما قد عرفنا أن مهارة الكتابة احدى املهارات األربعة تكون ىف تدريس   
نب مهارة الكالم ومهارة االستماع ومهارة القراءة.  وىف هذا اللغة العربية جبا

 البحث سيشرح الباحث عن مهارة الكتابة.
واداة من ادوات التثقيف اليت  ،اذا كانت القراءة إحدى نوافد املعرفة
 –ىف الواقع  –فإن الكتابة تعترب  ،يقف هبا اإلنسان على نتائج الفكر البشري

إهنا أعظم ما أنتجه العقل. ولقد ذكر علماء بل  ،مفخرة العقل اإلنساين
 52األنرتوبولوجي أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدء تارخيه احلقيقي

والكتابة هي وسائل من وسائل اإلتصال  ،الكتابة نشاط معقد جدا
اإلنسانية يتم عن طريقها التعريف على افكار الغري والتعبري عما لدى الفرد من 

. والكتابة هي نشاط حركي 51تسجيل احلوادث والوقائعمعان ومفاهم ومشاعر و 
فمن حالل الكتابة الكاتب يستطيع أن يصل اىل التمييز  ،اليد ونشاط الفكري

بني التفكري الغامض والتفكري الواضح. الكاتب يسجل فكره وجيتهد ليعرب عن 
خمتلف املشاعر واملفاهم والصور اليت يريد أن خيرج من عقله مستخدما على 

رق. وال بد ملزاولة هذه املهارة من قدرة على كتابة حروف اللغة األجنبية الو 

                                                 
 125(, ص :2002ن اللغة,)القاهرة : دارالشواف, , علي امحد مذكور, , تدريس فنو 32
 200 ,ص .,. سيد أمحد منصور, علم اللغة30
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وعالمات الرتقيم فيها وهجاء كلماهتا بطريقة يفهمها من يقرأ هذه الكتابة أي 
 جانب كفائة ىف استخدام قواعد اللغة ومعرفة معاين مفرداهتا.

تار املفردات وتشرتك الكتابة مع احلديث يف أهنا مهارة خالقة ألن الكاتب خي
 . 53والرتكيبات اللغوية   اليت تالئم األفكار اليت تريد التعبري عنها

 أهمية تدريس الكتابة .1
كانت مهار ة الكتابة  أصعب من مهارة اخرى كاإلستماع والكالم 

ألهنا تستعمل  ،كان الإلستماع والقراءة والكالم اسهل من الكتابة  ،والقراءة
واننا ال  ،خبالف غريها،كر وحترك اليد بمجيع احلواس على النظرية والف

نستطيع معرفة ما حيدث ىف قدمي الزمان بدون الوثائق )تسجيل احلوادث 
 القدمية( كتابا تسجيل الرمسية.

وتظهر أمهية الكتابة يف حياة الدارسني والتالميذ بصفة خاصة يف أهنا 
  ،ري عن أفكارهاتسهيل هلم أشياء كثرية عندما يزاولون اإلتصال باألخرين والتعب

كما اهنم حيتاجون إليها يف كتابة املذكورات الشخصية ويف اإلستمارات 
وقبل هذا وذاك فهي وسيلة التعليم ومتكنهم من القدرة ىف اإلجابة عن  ،اخلاصة

 أسئلة اإلختبارات املطلوبة منهم حتريريا.

 أهداف تدريس الكتابة .2
ىف قلب املعىن وعدم وضوح وكثريا ما يكون اخلطأ ىف الرسم الكتايب سبباً 

وضرورة اجتماعية للتعبري  ،ومن مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة ،األفكار
 عن األفكار والوقوف على أفكار الغري.

وأما اهداف الرئيسي يف تدريس مهارة الكتابة هي السيطرة على 
طيع القارئ استخدام نظام بناء اجلملة العربية ىف الكتابة والرسائل أو موضوع يست

                                                 
 240( , ص :2022. صالح عبد اجمليد العريب, تعليم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق,) القاهرة, مكتبة لبنان, 70
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ان يفهمها. تدريس مهارة الكتابة تعطى الكتابة سليما وتوضيحا يف تركيب 
 الكلمات. فأهداف تدريس الكتابة يتضمن ما يلي :

 إدراك نوعية املوضوع وحدوده ومتييز ما هو مناسبا و غري مناسب له. .2

 .ومهارة التحرير العريب ىف التعبري الكتايب ،سالمة النطق ىف التعبري الشفوي .1

 سالمة األسلوب صرفيا وحنويا. .3

 سالمة املعاين واحلقائق واملعلومات. .7

 تكامل املعاين. .5

 57مجال املبين واملعىن. .2

 
 

                                                 
 124ص :. امحد مذكور, تدريس فنون, 72
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
فإذا عرفنا  ،تعد املنهج فرعا من فروع علم املنطق وميدانًا أساسيًا من ميادنه

 ة للفكر فإن مناهج العلم هي التطبيق العملي.املنطق بأنه علم القوانني الضروري
اما تعريُف املنهج فهو األساليب واملداخل املتعددة اليت يستخدمها الباحث يف 

و هو عبارة عن النسق املؤدي إىل الكشف عن حقائق الظواهر ، أبناء النسق املعريف
ها موضوع الدراسة والذي يشتمل على طائفة من القواعد العامة اليت يستخدم

الباحث لكي يصل من املقدمات إىل النتائج اليت ميكن تعميمها على الظواهر 
 .55املماثلة

وأما البحث فهو وسيلة للدراسة ميكن بواسطتها الوصول إىل حل مشكلة 
تؤرق الباحث وذلك عن طريق التقصى الشامل والدقيق جبميع الشواهد واألدلة اليت 

 .52شكلة احملدودةميكن التحقق منها واليت تتصل هبذه امل
 وباإلضافة لذلك ففي عملية هذا البحث إستخدم الباحث املنهج الوصفي

دراسة كيف توضح خصائص  التحليلي التقابلي، ويعرف املنهج الوصفي بأنه
. ويف 54الظاهرة وكمية توضح حجمها وتغرياهتا ودرجة ارتباطها مع الظواهر األخرى

لواقعية  والظواهر أو حتليلها مبا هو  منهج الوصفي لتفسري األحداث ا هذا البحث
مث بعد وصف األحداث الواقعية يستمر الباحث بتحليلها وتقابلها، ويف  كما كان.

                                                 
 2( , ص: 2005, مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعية, )اخلرطوم : جامعة إفريقية العالية للنشر, عبدالرمحن أمحد عثمان55

 3. نفس املرجع, ص : 1
 204, ص : 2002. سامي عريفج و اخرون, يف مناهج البحث العلمي واساليبه, ) عمان : اجملدالوي(, 3
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هذه احلالة التحليل والتقابل بني تراكيب اللغة العربية واللغة اإلندونيسية حيث يوجد 
ما سنوضح التدخل يف كتابة بعض الطالب من اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية ك

 يف عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها.
 حثالباحضور  .ب

لتحصيل البيانات واملعلومات واخلربات عن تدخل تراكيب اللغة العربية ىف اللغة 
مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي العربية ىف الكتابة للطالب يف 

 ،ثه إثنا أياٍم ىف األسبوعفال بد للباحث ان حيضر ميدان حب بيطان بربالنجا.
 والباحث يبدأ مجع املعلومات والبيانات من يوم استالم رسالة التقرير من اجلامعة.

 مصادر البيانات  .ج

مصادر البيانات هلذا البحث فتنقسم اىل نوعني : املصدر الرئيسي واملصدر  أما
 الثانوي. أما املصدر الريسي فكما يلي :

اإلسالمي بيطان غة العربية مبعهد نور اجلديد ترقية الل. الطالب يف مركز 2
 ا.بربالنج

مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي . مدرس اللغة العربية يف 1
 بيطان بربالنجا.

 . رئيسمركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان بربالنجا.3
ل املذكرات والكراسات والرسائل وأما املصدر الثانوي فهو الوثائق، مث 

تتعلق باملركز لرتقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان بربالنجا ومدى 
 حدوث التدخل يف كتابة الطالب من اللغة العربية يف اللغة العربية.
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  جمع البيانات أساليب .د

 آلتية:ستخدم وسائل وادوات البحث ايل البيانات اليت احتاج الباحث اولن
 املقابلة .2

 ،والوقائع ،املقابلة هي احملادثة اليت هتدف لنيل تنظيم األحداث عن األفراد
والعاطفية واإلعرتاف وغريها من األحداث والتجربة املاضية  ،والدوافع ،والنشاطات

 .52اليت يرجى وقوعها يف املستقبل لتطوير البيانات املوجودة من قبل
 ومها : ،طبيعة األسئلة اىل نوعني وميكن تصنيف املقابلة من حيث  

املقابلة املقننة : وحتتوي على اسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق وحمددة  .1
 اإلجابة

املقابلة غري املقننة : ويتصف هذا النوع من املقابلة باملرونة واحلرية اليت تتيح  .2
وهي أشبه باإلستبيان  ،للمفحوث التعبري عن نفسه بصورة تلقائية

 . 50املفتوح

ىف هذا البحث لنيل البيانات املتعلقة  ذلك النوعني فيقابل الباحث ومن
بوجود تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية ىف اللغة العربية لدى الطالب يف 

 مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان بربالنجا.
عة موضوع األشخاص الذين هلم عالقة قوية بطبي وقد قام الباحث مبقابلة

 وهم : ،البحث

                                                 
 : Syamsudin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung. مرتمجة من7

  Remaja Rosdakarya, 1004), hlm.,07                                                                                                    

            

 42. نفس  املرجع, ص ., 2
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جتري املقابالت حول تدخل تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية ىف  ،الطالب (2
مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اللغة العربية لدى الطالب يف 

 اإلسالمي بيطان بربالنجا.

مركز ترقية اللغة املقابالت جتري عن حملة موجزة وتاريخ تأسيس  ،املركز مدير (1
 عربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان بربالنجا.ال

 عن طرق تدريس اللغة العربية وعما يتعلق  معهم جتري املقابالت درسون،امل (3
الطالب  نيسية ىف كتابة اللغة العربية عندتدخل تراكيب اللغة اإلندو حبدوث 

 .مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان بربالنجا.يف 
 املالحظة  .2

النشاطات  ،اهلدف من املالحظة هي ملعرفة حاالت ميدان البحث  
الواقعة فيها واألفراد املتورطني يف تلك النشاطات والعالقة بني احلاالت والنشاط 

 . 20واألفراد املوجودة يف ميدان البحث
بل لعلها من  ،تعترب املالحظة وسيلة من وسائل مجع البيانات او املعلومات

. هناك نوعان أساسيان من املالحظة، مها: املالحظة 22وسائل البحثادق 
باملشاركة واملالحظة عن بُعٍد. املالحظة املشاركة هي املالحظة الىت تقوم فيها 

اد العينة الىت تنوى مالحظتها، ويعيش معهم الباحث بدور اجيايب كواحد من افر 
الظروف الىت ميرون  ر ىف نفسعملون وميعمل كما يحياهتم يأكل مايأكلون وي

قوم فيها الباحث بدور املراقبة من الحظة عن بعد هي املالحظة الىت يهبا. وامل

                                                 
 Ag. Bambang Setiadi, Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing, ( Yogyakarta. مرتمجة من :4

: Graha Ilmu, 1002), Hlm.,130                                                                                                              

             

  44. أمحد عثمان, مناهجالبحث, ص., 2
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نخرط ىف حياة راد او اجلماعة الىت تنوى دراسته دون حاجة أن يحني آلخر لالف
 . 21هذه اجلماعة كما هي للحال ىف املالحظة املشاركة

الحظة املباشرة لنيل ويف هذا البحث العلمي يستخدم الباحث وسيلة امل
 البيانات األتية :

مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان أحوال بيئة  (2
 بربالنجا.

مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي أحوال الطالب يف  (1
 .بيطان بربالنجا.

اجلديد  مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نورالنشاطات التعليمية يف  (3
 اإلسالمي بيطان بربالنجا.

 منهج التارخيي والوثائق .3
يسمى املنهج التارخيي أحيانا مبنهج الوثائق وذلك إمعانًا ىف أمهية التفرقة 

إذ يستخدم منهج التاريخ  ،بني مناهج البحث عن طريق األداة اليت تستخدمها
 والوثائق كبينة. 

عية إلكتساب األدلة ويعرف البحث التارخيي بأنه عملية منظمة وموض
وحتديدها وتقييمها والربط بينها من اجل اثبات حقائق معينة واخلروج منها 
باستنتاجات تتعلق بأحداث جرت ىف املاضى إنه عمل يتم بروح التقصي الناقد 

 . 23إلعادة البناء وصمم ليحقق عرضا صادقا أمينا لعصر مضي
 ة :استخدم الباحث هذا املنهج لنيل البيانات األتي 

                                                 
 23-21 عريفج, يف مناهج ص.,. 0

 57. نفس املرجع ,  ص 20
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مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد عدد مدرس اللغة العربية يف  (2
 اإلسالمي بيطان بربالنجا.

مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان عدد الطالب يف  (1
 بربالنجا.

يعين  ،واستخدم الباحث هذا املنهج أيضا جلمع البيانات من الطالب      
مركز ترقية اللغة العربية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي طالب يف بطلب بعض ال
وتصدر أيضًا الوثيقة من  ،أن يكتبوا اإلنشاء القصري البسيط بيطان بربالنجا.

 الرسائل اليت كتبوها. 
 تحليل البيانات .ه

حتليل البيانات عملية الباحث ىف تبسيط البيانات إىل األشكال البسيطة لتسهيل 
واستحدم الباحث ىف حتليل هذه املشكالت  ،مشكالت البياناتقراءهتا وحتليل 
 . لوصفية واملنهج التحليل التقابلياملنهج الدراسة ا

والتحليل التقابلي هي من العملية الىت جير هبا التحليل التقابلي بني لغة األوىل ) 
ج بني ومنه ،اإلندونيسية( واللغة الثانية )العربية( ملعرفة اإلختالفات بني اللغتني

اللغتني بالتحليل التقابلي ميكن أن يستعمل ألساس الدليل يف معرفة مشكالت 
 .27الطالب يف تعليم اللغة خصوصا اىل اللغة الثانية

 على سبيل التفصيل يستمر حتليل البيانات يف هذا البحث على اخلطوات اآلتية :
 عرض البيانات .2

                                                 
 227ص., .  نفس املرجع، 22
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ىت ترتب البيانات يف حيتوي عرض البيانات من عملية التحرير والتنظيم ح
اجلدول وكذلك عملية اختصار مجع البيانات وتفريقها اىل الفكرة والفصيلة املعينة 
أو اىل املوضوع املعني. فعرض البيانات كمجموعة البيانات املنتظمة واملرتبة حىت 
ميكن من استنباطها وختطيط أية خطوة منها، فبهذا العمل يقوم الباحث بتحرير 

 بيانات.وتنطيم تلك ال
 تصنيف البيانات وتبويبها .1

بعد أن يطبق الباحث أدواته وجتمع من بيانات، فتقوم بتصنيف البيانات 
اليت تقوم جبمعها. والتصنيف هو ترتيب نسقي للمعلومات تبدأ بوضع األشياء 
ذات الصفات املشرتكة كل موضوع. ومبعىن آخر فإن التصنيف هو وضع كل 

 هل معرفته ومتيزه عن غريه.فرد يف فئة خاصة هبا حبيث تس
مث يعمل على نقل البيانات من هذه األدوات اىل موضوع وفقا لنظام 
بتجديد وتعيني البيانات النافعة والبيانات غري النافعة حىت تبقي لديها 
البيانات النافعة، مث يفىرق الباحث البيانات اجملموعة وتفصيلها على حسب 

 مشكلة البحث اليت قدمها.
 لبياناتحتليل ا  .3

وحتليل املعلومات يف البحث يتم بصورة كيفية فحسب، والتحليل الكيفي   
يعين أن الرتكيز يف معاجلة التجارب الواقعة واألحداث اجلارية سواء يف املاضي أو 
احلاضر على ما يدركه الباحث منها وتفهمه وتستطيع تصنيفه وملح العالقات اليت 

يل البيانات الكيفية هو حبث وصفة ابتدأ ميكن مالحظتها مالحظة عقلية. وحتل
بفصيلة البيانات املناسبة بالناحية وبعضها مث اتيان الشرح وإعطاء معىن املعلومات 
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يف كل بعض من الناحية والعالقة بني الناحية واألخرى. إذن يف التحليل والشرح 
تعمل على سبيل اجلمع إىل األسئلة بكيفية االستقرائية ويف التحليل األخري يس

على سبيل اجلمع بني الناحية يرتقى إىل الناحية اخلاصة. يستخدم الباحث املنهج 
الوصفي كما أنه هتدف لتصور األحوال واحلوادث والوقائع املتعلقة مبوضوع 
البحث. وتفسري جمموعة من البيانات يعين أن يقوم الباحث مبحاولة تشكيل 

األساسية اليت قد تكون إطارا هذه البيانات على أساس جمموعة من املصطلحات 
 نظريا يظل الباحث مؤمنا به سواء تؤيده نتيجة حبث معني.

 فحص صدق البيانات .و
البد للباحث أن يفحص صدق نتائج حبثه قبل أن حتلل وتفسر    

البيانات. هذه عملية ستكرره الباحث عدة مرات وستذاكر مع اخلرباء من املدير، 
مركز. وهذا بوافق مبا قاله موليونج أن هناك بعض األقرباء واملدرس الذي كان يف 

اخلطوات لتصديق نتائج البحث، وهي: طول اإلشرتاك، والعميقة يف املالحظة 
والتثليثي، ومناقشة اخلرباء، وحتليل احلالة السلبية، وكفاية املراجع، ومراقبة األعضاء 

 وتفصيل الشرح، وحسابة.
لتصديق نتائج البحث ثالث هي: اخلطوات السابقة املناسبة هبذا البحث  

 ( وثائق.3( املالحظة )1( مقابلة ا)2)
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 الرابع الفصل
 ومناقشتها البيانات وتحليلها عرض

تاريخية عنالمركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد "نور  ةـمحالمبحث األول : ل
 الجديد اإلسالمي".بيطان بربالنجا.

 تاريخ نشأته .2
 منةاألجنبيزترقيةاللغةكامنر ك

َ
وجودةحتامل

َ
. راجلديدو تمؤسسةمعهدنراكزاألهليةامل

ملسابةاللغويةزادلرتقيةقدرةالطفيتأسيسهونشأتـهاإلملْامواإلسهاملأو فيهداملعارادمدير 
ـٍع و سسنة ألف و تسـعمائٍة و ت وز يف السابع من يوليكنشأ هذا املر . مهتقبل

 .NDJ/II/B/X-2020:  من مدير معهد نور اجلديد, برقم قيا بتصديانني رمسمث
يتعليماللغتينالعربفييللعملنالوطز ركيمناملمسزالتصديقالر كر ملوبعدسنتينمنالنشأةناال

 KEP.611/W.12.E/1992: ةبرقميليز ةواإلجن

إثراءكفاءتـهماللغويـةوهيرباجميوميةوبراجمأسبوعيةوبرافيبالمتنوعةتعينالطاملركزبراجمُ اهلذ
 .ةيجمشهر 

,  ةالساعةالعاشر ىالنصفحتوَ بعةيميليالمنالساعةالسالالربناجمالتعيُبدأ
 .الطالبيستطيعونبهإثراءاخلربةواحلياةاإلجتماعيةىوفيهربناجمإضـافيلد

وجودةتنقسممنحيثاألهدافوالكفاءةاللغوي
َ
. ةومنأنواعالرباجمالتعليميةامل

: مالعلميةهيتهدفالىتطويركفاءهتيجمالتناوأنواعالرب 
 .الشرعيةامنوتعليماألحكْرآقراءةالق
ةوتدمجالكـالموتعلمالرت ماللغويةهيمهارةتطويرمهارهتىتهدفالياجمالتأنواعالرب ماوأ

اجماجلداليةوالتجواللصباحيو الرب القـصـةو بإلقاءالـمحاضرةوتعليماإلنشاءوتدريبتقدميير 
 .ناقشةوسلسلةتعليميةامل

من أول إقامته بإهتمامه يف تدريس اللغة  املركز ترقية اللغة األجنبيةاشتهرت
لطالب مبعهد نور اجلديد ا وذلك مع أن أكثر طالهبم من العربية حنو طالهبم,
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اإلسالمي حتت رئاسة الشيخ جنيب الرمحن واحد الذي تفضل تعليم اللغة 
. وينال كثري منهم اإلجناز يف اللغة العربية حىت كان بعضهم يرسلون العربية أيضاً 

ومصر إىل املعاهد يف خارج البالد من منطقة شرق األوسط كالسعودية العربية 
 .25وغريمها

وأما الطالب فيها فيأيت من عدة الناحيات من املناطق اليت كانت يف 
اإلندونيسية. وكان بعض الطالب جبانب تعلمهم يف مركز ترقية اللغة األجنبية 

 . 22وهم يتعلمون أيضا يف املعهد "نور اجلديد اإلسالمي" بيطان بربالنجا
د "نور اجلديد اإلسالمي" بيطان املركز ترقية اللغة األجنبيةمبعهكان موقع 

بربالنجا. من األمهية مبكان هنا، يـَْعىَن هذا املركز بتعليم اللغة العربية وتعلمها مع 
وجوب االتصال هبا يوميا. وعلى هذا األساس، اختاره الباحث كميدان 
البحث. ومن جهة املوقع اجلغرافيا يقع مركز ترقية اللغة األجنبية يف قر ية 

حية بيطان, حملة كرغ أجنار حويل واحد كيلوا مرتا من تاجنوج. ومن تاجنوج, نا
  35كيلو مرتا، ومن حمافظة بربالنجا ال يقل عن   1ناحية بيطان ال يقل عن 

 كيلو مرتا.  223كيلو مرتا، مث من مقاطعة جاوى الشرقية ال يقل عن 

 
 إدارية مركز ترقية اللغة األجنبية .1

ديرون وأشرفوا عليه على سبيل التبادل أسس هذا املركز أدار املمنذ أن 
ىف الغالب عامني ، اسة وحتويل الرئ الرئاسةحسب امتداد األزمنة. ويرتاوح زمن 

 ء رئيس املدير كما يلي: ثناوميكن عرضها من إقامته حىت اآلن إىل أ
 : تبادل إدارية مديري مركز ترقية اللغة األجنبية 2الجدول  

 اإليضاح رئاسةأعوام ال أمساء املدير الرقم
حتت إشراف إدارة -2020 الشيخ عبد احلق زيين 2

                                                 
 1022مارس  12بلة الشخصية يف تاريخ ", املقا. زين احلسن, نائب املدير مبركز ترقية اللغة األجنبية2
 1020 ابريل 30ريخ ملقابلة الشخصية يف تا, ا. حممد مقسوم, طالب يف املرحلة األوىل مبركز ترقية اللغة األجنبية1
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 املعهد م2002
-2002 الشيخ نور خامت زيين 1

 م2000
 حتت إشراف املؤسسة

-2000 األستاذ فتح اهلل أمحدي 3
 م1002

حتت إشراف قسم 
 الرتبية

األستاذ حممد فاريق عبد  7
 احلافظ

1002-
 م1001

حتت إشراف قسم 
 الرتبية

-1001 نور خامت زيين الشيخ 5
 م1007

حتت إشراف قسم 
 الرتبية

-1007 الشيخ جنيب الرمحن واحد 2
 م1000

 املؤسسةحتت إشراف 

-1000 األستاذ إرنا ويادي منشي 4
 م1027

حتت إشراف مدير 
 املعهد

-1027 الشيخ جنيب الرمحن واحد 2
 م1022

حتت إشراف مدير 
 املعهد

 

 

 جنبيةأهداف تأسيس مركز ترقية اللغة األ .2

 اهلدف الرئيس (أ

أن جيعل مركز ترقية اللغة األجنبية مركزا تربويا متقدما ومتفوقا يف الرتبية 
والدعوة والدراسات العلمية املتمّشية مع قيمة املعهد اخلالدة وينتج اخلرجيني 

 املتفوقني املؤّهلني يف اللغات األجنبية
 األهداف الثانوية (ب
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وينتج اخلرجيني املؤمنني املتقني أينما   أن يدير الرتبية والتعليم اإلسالمي -
  كانوا.

أن يدير الرتبية والتعليم املؤهل وينتج اخلرجيني املؤّهلني يف اللغات  -
 األجنبية.

أن يريب الشخصية القوية يف الدعوة اإلسالمية املستجيبة للظواهر  -
 اإلجتماعية. 

 الهيكل التنظيمي واإلداري لمركز ترقية اللغة األجنبية .4

 : اهليكل التنظيمي ملركز ترقية اللغة األجنبية1 اجلدول
 الوظيفة مساءاأل الرقم
 مدير املركز كياهي جنيب الرمحن واحد، املاجستري 2
 وكيل مدير املركز  M. Udالشيخ حممد إمداد رباين، 1
 نائب املدير املركز S. Pd. Iاألستاذ زين احلسن 3
 قسم الطلبة األستاذ عبد العزيز 7
 قسم منهج التدريس تاذ أنواري لطفياألس 5
 قسم إدارة املنهج األستاذ عبد احلريص 2
 امني الصندوق العام حممد حزين اهلل قدسي 4
 للبيان  2امني الصندوق  بدرية 2
 للهاشيمية 1امني الصندوق  سيت مجيلة 0

 إدارة املنهجأعضاء  نيل األمانية 20

 إدارة املنهجأعضاء   حانيك نور ديانا فطريانيت 21

 إدارة الطلبة عبد السعيد 23

الوسائل واللوازم  سوكيانطوا 27
 التمهيدية/التعليمية
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 املنسق لقسم التعليم والدين S. Pd. Iعارفني،  25

 أعضاء لقسم التعليم والدين امحد صويف 22

أعضاء لقسم التعليم والدين  فرحة 24
 للبيان

التعليم والدين أعضاء لقسم  الفية نور اهلداييت 22
 للهاشيمية

 املنسق لقسم الربنامج املكثفة حممد نور خامت 20

السكرتري لقسم الربنامج  ابن فائقيم 10
 املكثفة

امني الصندوق لقسم  ناصح األمم 12
 الربنامج املكثفة

اعضاء قسم الربنامج املكثفة  إيدا روسيتا 11
 للبيان

ملكثفة اعضاء قسم الربنامج ا ألفية الصاحلة 13
 للهاشيمية

 حة هيكل التنظيم يف إدارة املركزاملصادر : لو 
 مدرسو مركز ترقية اللغة األجنبية .5
  مدرسو مركز ترقية اللغة األجنبية 

مدرسا.  24كان املركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي 
ملؤسسات الرتبوية وكانت خلفيتهم الرتبوية خمتلفة، بعضهم خترجوا من نفس املركز وا

داخل املعهد وأقاموا به، وبعضهم اآلخر خترجوا من مؤسسات تربوية خارجيية مثل 
جامعة األزهار الشريف مبصر وجامعة موالنا مالك إبراهيم مباالنج وغريمها، وهم مل 

 يقيموا به. وميكن نذكر أمسائهم ما يلي:
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 : أمساء مدرسي مركز ترقية اللغة األجنبية3اجلدول 
 أمساء األساتذة الرقم أمساء األساتذة قمالر 

  S. Pd. I،هزيري  21 ، املاجستريالشيخ جنيب الرمحن واحد 2
 S. Pd. I،هاشيمحممد  M, Ud 23حممد إمداد رباين، 1
 عبد العزيز S. Pd. I  27،زين احلسن 3
 S. Pd. Iعارفني، S. HI  25،حممد نعيم 7
 ألممناصح ا 22 املاجستري ،سلطان فردوس 5
 زين الرضى 24 املاجستري ،معلم وجيايا 2
 سوليانطا S. HI  22عبد احلليم، 4
 S.Pd. I،سونداري 20 املاجستري ،حممد علوم األسقاف 2
  S. Pd. Iفردة الرافعة، 10 املاجستري ،جزيل الرمحن 0

 ويوين معاونة M. Th. I  12صربى مليسي، 20

  S. Pd. I،أمحد غازي 22
 ز ترقية اللغة األجنبيةدارسو مرك 

كما سبق ذكره يف املنهج البحث، أن عينة البحث الذي اختارها الباحث هم 
ه. وهم ينقسمون اىل فصلني، مها  1022الدارسون باملرحلة األوىل للعام الدراسي 

طالبا وطالبة. وميكن سنذكر أمسائهم ما  23فصل للبنني وفصل للبنات. وكان عددهم 
 يلي:

 البنني .أ

 : أمساء دارسي األوىل مبركز ترقية اللغة األجنبية7ل اجلدو 
 املرحلة أمساء الدارسني الرقم
 املرحلة األوىل صبحان موالنا مالك 2
 املرحلة األوىل أكوس مقسوم 1
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 املرحلة األوىل أمحد فجري ثوري ش 3
 املرحلة األوىل أمحد مصالح اهلدى 7
 املرحلة األوىل حممد هندي سيف الرمحن 5
 املرحلة األوىل بدر الصاحل 2
 املرحلة األوىل بدر الزمان 4
 املرحلة األوىل حبر العلوم 2
 املرحلة األوىل فردي فرييل إيراوان 0

 املرحلة األوىل حممد مزكي 20
 املرحلة األوىل حممد دفاء الدين الفارسي 22
 املرحلة األوىل إيـُْرَوان موالنا حييا 21
 األوىل املرحلة لطفى اهلل 23
 املرحلة األوىل حممد بيقوين 27
 املرحلة األوىل حممد فتح الراسي 25
 املرحلة األوىل اية اهللدحممد ه 22

 

 البنات .ب

 : أمساء دارسات األوىل البيانية مبركز ترقية اللغة األجنبية5اجلدول 
 املرحلة أمساء الطالبات الرقم
 املرحلة األوىل عفيفة العملية 2
 املرحلة األوىل أفر لياَأْسرتي  1
 املرحلة األوىل أوليا َرمْحيْ  3
 املرحلة األوىل ديال ف ْرنـَْندا 7
 املرحلة األوىل أ لفينا سيلي 5
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 املرحلة األوىل إفيَُّة اهلنيئة 2
 املرحلة األوىل فازات نيلة م 4
 املرحلة األوىل ففني أَْغر يَاين 2
 املرحلة األوىل خفيفة العزيزة 0

 املرحلة األوىل إيكا ُموْرن َيا ُفوْتر ي 20
 املرحلة األوىل إمسي خريية 22
 املرحلة األوىل كفيلة الرمحة 21
 املرحلة األوىل لولوء ُموت َيارَة 23
 املرحلة األوىل مليحة املولدية 27
 املرحلة األوىل ناديا عبيدة الزهيدة 25
 األوىل املرحلة نور الُعر يـَْزْة ست يـُْوار ْيين   22
 املرحلة األوىل رزقية احلسنة 24
 املرحلة األوىل رفيقة الفردوسية 22
 املرحلة األوىل سيت حليمة م ر 20
 املرحلة األوىل سري وحيوين 10
ْنت َيا ديوي 12  املرحلة األوىل س 
 املرحلة األوىل ألفة احلسنة 11

 للغة األجنبية: أمساء دارسات األوىل اهلامشية مبركز ترقية ا2اجلدول 
 املرحلة أمساء الطالبات الرقم
 املرحلة األوىل دحلية مدانية 2
 املرحلة األوىل دفيتا ليلي 1
 املرحلة األوىل زرة القمرية 3
 املرحلة األوىل فاطمة الزهرة 7
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 املرحلة األوىل حيفة احلسنة 5
 املرحلة األوىل هداييت 2
 املرحلة األوىل إنداه عناية أ 4
 املرحلة األوىل داه قرة أإن 2
 املرحلة األوىل ليلية ألف شهرين 0

 املرحلة األوىل جنمة فريوس 20
 املرحلة األوىل نندا ديفي أكتافياين 22
 املرحلة األوىل نيل فار العزة م 21
 املرحلة األوىل نسرينا ديا سل سبيلة 23
 املرحلة األوىل نور سكينة الزهرة 27
 املرحلة األوىل اساقنينة حافظة إي 25
 املرحلة األوىل ريين جحياين 22
 املرحلة األوىل رزقية جزيلة 24
 املرحلة األوىل سعودة نور فطرية فجاريانيت 22
 املرحلة األوىل سيت نؤمنة الزهرة 20
 املرحلة األوىل سيت رملة نورل 10
 املرحلة األوىل سري وحيوين 12
 لة األوىلاملرح صويف مروات اهلل الياس 11
 املرحلة األوىل وحدة نور فائزة 13
 املرحلة األوىل ولداة األلوف 17
 املرحلة األوىل زكية اميانية 15

 تسهيالت مركز ترقية اللغة األجنبية ووسائله التعليمية .6

  : تسهيالت مركز ترقية اللغة األجنبية 4اجلدول
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 عدد الوسائل التسهيالت والوسائل التعليمية الرقم
 14 السبورة والقلم اخلربية 2
 7 احلاسوب 1
 2 التلفاز 3
 2 املسجل 7

 

عدد الطالب في مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد "نور الجديد  .7
 اإلسالمي" بيطان بربالنجا 

 م 1026/1025للعام الدراسي 
 اجلملة الطالبة الطالب راحلامل

 23 74 22 املرحلة األوىل  
 27 37 30 املرحلة الوسطي 

 30 35 7 رحلة العلياامل
 ملصادر: الوثائق يف إدارة املركزا 

عدة  هناك املركز لرتقية اللغة العربية"نور اجلديد اإلسالمي"ومن حيث الوسائل يف 
 مهمة يف التدريس, وهي كما التالية :واللوازم التمهيدية وسائل 

 (5نات الفصل للب3غرفة الفصل تتكون من مثانية غرفًة )الفصل للبنني  .2

 7الغرفة للبنني  .1

 2الغرفة للبنات   .3

 2الغرفة للمشرفني واملدرسني  .7

 للبنني 2إدارة املركز اللغة األجنبية  .5
 البيان( -للبنات )اهلاشيمية  1إدارة املركزترقية اللغة األجنبية  .2

 2املكتبة للبنني   .4
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 البيان( -)اهلاشيمية  1املكتبة للبنات   .2
 قية اللغة األجنبيةجدول المواد التعليمية لمركز تر   .8

يقصد به إفادة األساتذة والطلبة مواعدهم التعليمية الواجب حضورها. وهو كما 
 يلي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العملية التعليمية : مراحلها ومكانها وزمنها ولغتها .4

 مراحل التعليم (أ

ملركز ترقية اللغة األجنبية ثالث مراحل تعليمية، وهي املرحلة األوىل 
وسطى مث املرحلة العليا. ولكل مرحلة من تلك املراحل التعليمية واملرحلة ال

الثالث متتد فيها مدة الدراسة سنة واحدة. وهي تشمل دورين ولكل دور 
ستة أشهر، وهكذا فصاعدا. إضافة إىل ذلك، يف كل ستة من الشهور عقد 
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املركز االختبار القبول لألعضاء اجلدد. واشرتط املشرتكون له متخرجني يف 
 املدرسة الثانوية.

دريس اللغة العربية هي الساعة السابعة وكان عدد الساعة يف مادة ت. 
ومن حيث  يف كل خصة تسعون دقائق.و , والنصف يف الليل وفيها خصة

الطريقة، فالطريقة املستخدمة ىف تعليم اللغة العربية هي مجيع الطرق ولكل من 
ة قد أوجب املدرس للطالب كلما الطريقة على حسب املادة التعليمية. وبالتالي

يف مادة اللغة العربية أن يكتبوا الرسالة باللغة العربية إذا كانوا يستأذنون لغياهبم 
 عن احلضور يف األنشطة املركز

 مكان التعليم (ب

كان املركز ترقية اللغة األجنبية فصوال للعملية التعليمية. وذلك إما 
أو يف البنات. وميكن إعقاد  يف الفصل وإما يف املركز سواء يف البنني

العملية التعليمية يف الفصل ويف الوقت أرادمها املدرسون والدارسون على 
 أساس االتفاق.

 زمن التعليم (ج
أجرى املركز العملية التعليمية ساعة واحدة لكل مادة تعليمية. 
وذلك ما بني الساعة الثامنة إىل التاسعة ليال لكل فصل يف البنني ويف 

 ن التاسعة إىل العاشرة ملدرس له حصتان متواليتان.البنات. وم

 لغة التعليم (د
إن اللغة اليت استخدمها األساتذة جتاه العملية التعليمية يف مركز ترقية 
اللغة األجنبية هي اللغة العربية. وبعض األحيان يستعني األساتذة باللغة األم 

 فصاعدا.)اإلندونيسية( حسب األحوال والظروف احمليطة هبا، وهكذا 
بمعهد "نور الجديد  ترقية اللغة األجنبية مركزة في التعليمي النشاطات .20

 اإلسالمي" بيطان بربالنجا.
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 العمل التعليمي (أ
 الساعة يف ال. و يكون العمل التعليمييليمي لعمل التالع كان

ون تكي. بننيلالسابعة والنصف للبنات و يف الساعة الثامنة و النصف ل
نني أمام الب ات يتعلمن يف الفصل و يتعلم. البنلبناتنني و االب الطالب من

 .  الغرفة

األستاذ.  ح هم يتعلمون و يستمعون شر يبجلس الطالب على البالط اخلش
 . ن الدروس واألستاذ يسمعشاقنوجلستالطالبات على الكراسي ي

 غرفة الدراسة وسائل تعليمية متنوعة: السبورة وآَلُة التسجيل يف
هارات نهج على تنتعليم اللغة يهتم امليلماخلربية. وفومكرب الصوت والق

َ
مية امل

 .األربعة: مهارة االستماع ومهارةالكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
لم فرصة لألسئلة. قال األستاذ: هل عناء التعليم أعطى املثأ
طالباُت. سأالألستاذ ال سؤال ياأستاذ, أجابتْ ا نيلدم,؟ نعاللديكنسؤ 

ملاذا نقرء ي! د ْيَن يا فاطمة؟ أريد سؤاال واحدا. تفضليسؤااًل تر  فاطمَة:كمْ 
مبين على الفتح؟ أجاب األستاذ: اض ي جمزومة كلمة "أين ذهبَت" مع أن امل

يا أستاذ؟ سألت ا نـَْتاُن.  الالتصاله بضمري رفع متحرك. كم نوعا لألفع
 .و األمر عضي و املضار الألفعال ثالثة أنواع امل

 يت اإلضايفالتعلم الذا (ب
زية عقد املشرف تنميًة ك اإلضايف برنامج من الربامج املر ايتالتعلم الذ

لتعلم الذايت اإلضايف ا  اجملال العلمية و اللغوية. و منيف  لكفاءة الطالب
 إلقاء احملاضرة و التدريب يف تقدمي يف هي الربنامج اجلداليـة و التدريب

 .تنمية مهارهتم اللغويةالقصة و ما اىل ذلك من اليت تساعدهم يف 
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ها مكروفون تتحدث وتتكلم داضرهتا أمام الطالباتويف يألقتالطالبة حم
م عليكم و رمحة اهلل و ."السالات جبد و دقةموالطالبات يستمعن الكل,به

 . يةاللغة العربيةلمتاحملاضرةعنأمهكاضرهتا بالسالم. تبركاته" بدأت الطالبة حم

ستاذ يتقدمون واحدا واحدا. ردات أمام األفب املالحيفظ الط
يستغرق الربنامج اَم.فظوها وأمرهم القيذين مل حيزراألستاذ الطالب العوَ 

 . كل ليلةيف سة و أربعون دقيقةمخ

تقص الطالبة يف تدريبها الكالمي ليلة اإلثنني, تقص و تتكلم أمام 
وضوع املعني من اللجنة. تستعد الط

َ
وع, بة قبل التقدمي بأسبالالطالبات بامل

 . لًة مفيدةتُع د املفردات و تُركبها مج

ن نريد قصة ن؟ قلن: نعم,  حندقالت زينب: هل تردن القصة؟ أية قصٍة تر 
 .  عليه و سلم اهلل مد صلىنا حمـبحبي

وبعد الربنامج اجتمع الطالب يسألون بعضهم اآلخر عن املفردات و 
حان وقت  أن ات  و اجلمل اليت ال يفهموهنا قبل. و هكذا اىلمالكل

 .حةااالسرت 
 انتخاب العام (ج

ية واالنتخاب هو برنامج اسيف كل سنة در  امون انتخاب العكي
اعية مقررة. وهلذااالنتخاب قة مجياختفايل يف اختيار رئ يسالحتاد ما بطر 

ة اللغة يز ترقك"هنضة الطلبة" لطالب مر  ةانتخاب يف اختيار رئ يس هيئ
 .كزر الطلبة للماألجنبية. وهنضة الطلبة هي اسم هيئة 

بع مرشحات كل منهن نائبة من ر ت يف هذااالنتخاب اكاشرت 
لغة و الغرفة. واسم املرشحة األوىل نور ْين َفْجر نَا و اسم املرشحة االمستواه

ة ت ْيجان َيُة املْطَمئ نَّة  و اسم املرشحة ثالثانية ر يىْن  أيورمحويت.واسم املرشحة الثال
 .َرة  َجز يـَْلُة الزَّهْ  الرابعة
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ة يمناملرشحات متكلمات ومشجعات يتكلمن عن الربامج األول للك
تمع الطلبة. تتبادل كل من املشجعات يف املقرتحة و يشجعن أْهلها أمام جم

رك تقدمي براجمهن و آراءهن
َ
 .تمع الطالبزية املالئمة لدى جمامل

تفل حفلة انتخاب حاليْوم سن”.كيف حالكن؟ سألت املتكلمة األوىل
ر العام 

َ
ضة الطلبة", فمن بوبة "هنزية احملكيف اختيار الرئْيس الحتادنا وهيئتنا امل

ذه الفرصة الثمينة ها الصاحبات االشرتاك واالنتهازهلتالالزم عليكن أي
 تر ْين َفْجر نَا حتنو يدة". ومماالبدأنالتنسون..اخرتن النمرة األوىل بامسحالو 
 .F.O.Pزبح

الصندوقأخذت اللجنة يلبطاقة فتمع الطلبة ووضع ابعد أن اختار جم
خرى تالحظوتشاهدعن صحتها. اآلتأخذها و ات.حتسب جمموعة البطاق

بة. و تأخذ جمتمع التمع الطالبات مائتينو مخسا و مخسني طبلغ عدد جم
الطالبات للحزب األول ثالثة و ثالثون طالبة و تأخذ احلزب الثاين عدد 

الث مائة و عشر الث احلزب جمتمع الطالبات مائَة و مخسة طالبًة و تأخذ
 .سني طالبةا و مخثنطالبة و تأخذ احلزب الرابع إ

 افتتاح وتسليم (د
فتتاحية يف املسابقة اجتمع البنات يف قاعة كبرية الشرتاك ليلة ا

جمتمع  هااختار  ةاجلديد ةللرئيس تسليمية وتوثيقيةاشرتاك ليلة األسبوعية و 
مكتوب  عرضشاشةمهن الطلبة يف حفلة انتخاب العام. جيلسن و أما

عليها "حفلة افتتاحية وتثبيت".وكانت احلفلة يف الواحد من ينايري سنة 
الربنامج, يقمن  أن يبدأعشرة يوم اجلمعة. ينشدن البنات قبل ستة ألف و 

 ه ويؤمهن.جمجاعة وأمامهن من يو 
بقراءة أية من آيات القرآن مث إلقاء   بدأالربنامج

نبية ورئيسةاللجنة وإلقاء الكلمة األوىل من كلمامتنمديرمركزترقيةاللغةاألج
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الرئيسة اجلديدة. حيث املدير على األمانة و امتثال مجيعالقوانني املقررة 
والصرب و اإلخالص يف العمل. ويشكر املدير يف اختتام كالمه اللجنة 

 ومجيع الطالبات على حسن اعتنائهم للربنامج. 
 

أ و تأمر كال من الرئيسة بعد أن مت إلقاء كلمات أخذت اللجنة تقر 
و توقعا الرسالة التسليمية و املدير أن تتقدما  الرئيسة القدميةاجلديدة و 

 يشهدها. و أعطت الرئيسة القدمية الرئيسة اجلديدة اللواء رمزا. 
 املسابقة األسبوعية  (ه

تنمية كفاءة الطالب اىل املسابقة األسبوعية من الربامج املركزية هتدف 
تقوم تعليمهم النظري و القواعدي من الدروس. و و لغة يف تطبيقهم ال

من أنواع املسابقة األسبوعية هي املسابقة اجلدالية و حفظ املفردات و 
 قراءة األنباءالكلمات الطيـبة واألناشيد واملسابقة يف تقدمي القصة و إلقاء 

 واملسرحية. والزمن هلذا الربنامج مدة أسبوع من كل مرحلة دراسية.
 

طالبتان  تأخذاملسابقة بربنامج اختفالية افتتاحا هلا.  بدأتو 
تقرائتان ترتيب الربنامج. قالت الطالبة األوىل "الربنامج األول قراءة القرآن 

كلمات افتتاحية مناملدير ورئيسة اللجنة". مث قالت الطالبة الثانية إلقاء   مث 
 ".لفضيلة األخت فاطمة تفضلي! ،"الربنامج األول قراءة القرآن

 

ت. و األناشيد من أنواع املسابقة تنمي مهارهتم اللغة والص
ينشدون األناشيد املدحية لسيد املختار املصطفى حممد صلى اهلل عليه 

 هذه املسابقة اىل تهم ويوجههم.اهتمـوسلم. يقومونوأمامهم رئيس يرأس
حبيث ينشدون مجاعة ال يـتقدم واحد  األصوات من أحد آلخرصحةنطق 

 . وهكذان صاحبه, ع
اشرتاكها.يلبسن يف اليت جتذب الطلبة  اتواملسرحية من املسابق

. والتقلجذابية هذه املسابقة من مالبس مثالية ثقافية تناسب موضوع
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افعاهلم وأقواهلم وأمثاهلم املضحكة تروحن املشاركات. يف هذه املسابقة 
  متارسن الطالبات على تطبيق اللغة مباشرة وفق متثيلهن يف القصة. 

 وبالتالية هي األنشطة املركزية نلخصها كما يلي:  

إن األنشطة املركزية لنجري كل يوم متوالية ومتبادلة وكانت خمتلفة   
األنواع. ومن األنشطة املركزية اخلطابة واحملادثة واحلوار وغريها. ويف أداء هذه 
األنشطة املركزية بل كل وقت وحني جيب على اجلميع من املدرسني 

رسني استخدام اللغة العربية اتصاليا. ويف الغالب إذا وقعت املخالفة والدا
اللغوية فتجري العقوبة أو التعزير هلا. وبالنظر إىل أنواع الربامج، قسمها مركز 
ترقية اللغة األجنبية إىل أربعة أنواع. وهي األنشطة اليومية واألسبوعية 

 صيل ما يلي:والشهرية والسنوية، وميكن إيضاحها على سبيل التف
 أألنشطة اليومية (2

ملركز ترقية اللغة األجنبية األنشطة اليومية. وجترى هذه األنشطة كل 
يوم متوالية ومتبادلة. وأوجب املركز على الطلبة اشرتاكها. ويف هذه 
األنشطة اليومية قام األساتذة مبرافقة الطلبة وبالتايل يرشدوهنم ويوجهوهنم 

 ن األنشطة اليومية هي:ويصححون األخطاء اللغوية. وم
 اخلطابة الليلية، وهي تعقد يف الساعة السابعة ليال بعد فريضة العشاء. .أ

 قراءة اإلنشاء وسرد القصص واأللغاز، وهي تعقد يف البكرة. .ب

 اجملادلة واحملاورة وإعطاء املفردات، وهي تعقد يف البكرة. .ج

 األنشطة األسبوعية  (1

كما اشرتك األساتذة   اشرتك الطلبة هذه األنشطة كل أسبوع مرة
 مرافقني ومرشدين ومشرفني على هذه األنشطة األسبوعية. وهي:

 املناقشة األسبوعية تعقد أمام الغرفة يف كل صبيحة اجلمعة. .أ

 التجول الصباحي مجاعيا يعقد يف كل صبيحة يوم الثالثاء. .ب
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 األنشطة الشهرية .ج
 تعقد هذه األنشطة مرة يف الشهرية، وهي:    

 احلائطية لكل حجرة مجاعيا.إصدار اجمللة  .أ

 إصدار اجمللة الصحافية لكل حجرة مجاعيا. .ب

 د( األنشطة السنوية
 تعقد هذه األنشطة مرة يف السنة، وهي:  
 إعقاد املسابقات بني الغرف تسمى بأسبوع اللغة. .أ

 إصدار اجمللة " الديار " وتصدر يف كل سنة مرة واحدة. .ب

 سة ودراسة املقارنة.اختبار قبول الطلبة اجلدد وافتتاح الدرا .ج

 عرض البياناتالمبحث الثاني : 
عرض البيانات عن تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية في كتابة اللغة العربية عند  .أ

الطالب فى مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد "نور الجديد اإلسالمي" بيطان 
 بربالنجا. 

يف امليدان وهو املظاهر والبيانات املوجودة  ركزيعرض الباحث يف هذا امل
كتابة اللغة العربية عند الطالب اللغة اإلندنيسية يف   تراكيبالبيانات املتصلة بتدخل 

 .يف املركز لرتقية اللغة األجنبية مبعهد"نور اجلديد اإلسالمي" بيطان بربالنجا
 :على سبيل التفصيل ينقسم على أربعة أقسام، وهيأما عرضها 

كتابة اللغة العربية عند الطالب   نيسية يفو اإلند تراكيب اللغةتدخل  أشكال  .2
 يف املركز لرتقية اللغة العربيةمبعهد"نور اجلديد اإلسالمي" بيطان بربالنجا

كتابة اللغة العربية   اللغة اإلندونيسية يف تراكيبتدخل  وعوامل اليت تؤثر يف  .1
يطان عند الطالب يف املركز لرتقية اللغة العربيةمبعهد"نور اجلديد اإلسالمي" ب

 بربالنجا
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كتابة اللغة العربية عند الطالب   اللغة اإلندونيسية يف تراكيبتدخل وأسباب  .3
 يف املركز لرتقية اللغة العربيةمبعهد"نور اجلديد اإلسالمي" بيطان بربالنجا

كتابة اللغة العربية عند الطالب يف املركز   اللغة اإلندونيسية يف وحلول تراكيب .7
 د"نور اجلديد اإلسالمي" بيطان بربالنجالرتقية اللغة العربيةمبعه

 سية الدخيلة في اللغة العربيةيالتراكيب اإلندون .ب
العربية. وهذا جنده يف  يف العبارة  ةسية املتدخليتوجد عدة الرتاكيب اإلندون

 أثناء البحث.  كتابة الطالب وإنشائهم
 .ائهمالب وإنشنقدم البيانات اليت سجلنا من كتابة الط املرحلة األوىلويف 

 اإلنشاء األول : 
األول يف  الصفدخلت يف  لسنتني املاضيتني عندما زلت تلميذا جديدايف ا

. ممكن ألين ملا عندي جتريبة يف الرئيسة فكثري من الصفهذه املدرسة وأنا رئيس 
, بعد اءبدون إذين. وكذلك هم صنعوا الضوض الصفي خرجوا من صفأصدقاء 

بعد دعى رئيس املدرسة إيل.  الصفيف  كلناعند جنتمع  ذلك يف يوم اإلثنني 
إىل األمام ضرب األستاذ إىل خذي. وهذا هو الضرب األول منذ أنا يف  تقدمت

 ي حرسا تاما.الصفهذه املدرسة. وبعد ذلك حرست أصدقاء 
 بعد تدخلتيف هذه املدرسة ليس عندي أصدقاء لكن  قبل أدخلتذكرت 

ي ألهنا مجيلة الصفى صديقيت يف , وأن أحب إحدونفيها فعندي أصدقاء كثري 
 (لكن هي ال جتيب حليب. )حبر العلومونشيطة جدا. مث كتبت إليها الرسالة احملبة و 

 : توجد أربع تركيبات تدخلتها اإلندونسية وهي:التوضيح 
 الصفكلنا يف   عند جنتمعبعد ذلك يف يوم اإلثنني  .2

 إىل األمام ضرب األستاذ إىل خذي بعد تقدمت .1

 هذه املدرسة ليس عندي أصدقاء يف قبل أدخل .3

 فيها فعندي أصدقاء كثري, بعد تدخلت .7
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إن تركيب العبارات األربعة مقلدة على تركيب العبارات اإلندونسية التالية 
: 

di dalam 

kelasa 
Ket.tempat 

berkumpul 

K K 
kami semua 

KB 
ketika. 

Ket Waktu 
pada hari senin 

Ket. Waktu 
Setelah    itu, 

KK 

 العربية : الرتاكيبدخلت فيت
 كلنا يف املصلى  عندجنتمعبعد ذلك يف يوم اإلثنني 

 ظرف    فعل مضارع
 والعبارات اإلندونيسية :

Setelah saya majuke depanustadzmemukulpipi saya 

K.ket. Waktu    KB    KK  Ket. tempat   KB        KK                KB 

 

 بية:تدخلت يف الرتاكيب العر 
 بعد تقدمت إىل األمامضرباألستاذإىل خذي 

 اإلمساإلسمظرف   فعل ماضي   ظرف مكان   فعل ماضي   
 والعبارات اإلندونسية :

Sebelumsayamasukdi sekolah inisayatidak punyabanyak teman 

KK. waktu  KB    KK        Ket.Tempat   KB      KK                     KB 
  العبارات العربية :تدخلت يف

 قبألدخل  يف هذه املدرسةليس عنديأصدقاء  

 اإلمساإلسمظرف    فعل ماضي   ظرف املكان           
 إلندونسية : والعبارات ا

Setelahsayamasukdi madrasah itu,  sayapunyabanyak teman 

 KK. Waktu  KB    KK       Ket. tempat         KB   KK           KB 

 تدخلت يف الرتاكيب العربية :
 ,بعد دخلت فيهافعندي أصدقاء كثري   

 اإلمساإلسمظرف       فعل ماضي   ظرف مكان  
(  sebelum( وقبل )ketikaال توجد يف اإلندونسية زيادة لفعل املضاف إىل عند )

رية (, وختالف هبا العربية خالفا بعيدا. يشرتط فيها زيادة "ما" املصدsetelahوبعد )



76 

 

 

 

قبل فعل املضاف إىل عند و "أن" املصدرية قبل الفعل املضاف إىل قبل وبعد تاماً 
 وأن وما بعدها يف تأويل املصدر.  .24اً اإلمسعلى شروط املضاف إليه ألن يكون 

األوىل الصحيحة هي فيما يلي  رتاكيباعتمادًا على تركيب العربية الصحيحة فال
: 

 الصفكلنا يف   تمع  عندماجنبعد ذلك يف يوم اإلثنني  

 ظرف زمان   حرف مصدري   فعل مضارع
    

 مضاف           مضاف إليه     

عند اجتماع  بعد ذلك يف يوم اإلثنني أو إذا تؤول باملصدر فتكون الرتاكيب هي : 
 كلنا يف املصلى

 والرتاكيب الثانية الصحيحة هي :
 خذي إىل األمام   ضرب   األستاذبعد أن تقدمت

 ظرف الزمان    حرف مصدري  فعل ماضي
 

 )بإزالة كلمة إىل لصحة تركيبه ومعناه(مضاف             مصدر مؤول مضاف إليه 
أو إذا تؤول باملصدر فتكون الرتاكيب هي : بعد تقدمي إىل األمام ضرب األستاذ 

 خذي.
 والرتاكيب الثالثة الصحيحة هي : 

 عندي أصدقاءٌ يف هذه املدرسة ليس  قبل أن  أدخل
 ظرف      حرف مصدري  فعل مضارع

 
 مضاف        مصدر مؤول مضاف إليه 

ليس عندي أو إذا تؤول باملصدر فتكون الرتاكيب هي : قبل دخويل يف هذه املدرسة 
 أصدقاءٌ 

 والرتاكيب الرابعة الصحيحة هي :
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 ,ونفيها      فعندي     أصدقاء كثري     بعد  أن دخلت 
 ان حرف مصدري   فعل ماضيظرف الزم

 
 مضاف             مصدر مؤول مضاف إليه     

 وإذا تؤول باملصدر فتكون الرتاكيب هي : بعد دخويل فيها فعندي أصدقاء كثريون
 و التقابل بينهما يأيت واضحا يف اجلدول اآليت :

 لصحيحةتركيب العربية ا تركيب اإلندونسية الفصيحة الرتاكيب العربية املتدخلة

بعد ذلك يف يوم اإلثنني 
كلنا يف   عند نجتمع

 الصف

Setelah    itu,  pada hari 

senin      ketika    kami 

semua   berkumpul di 

kelas 

 

بعد ذلك يف يوم 
كلنا   عندما نجتمعاإلثنني 

بعد ذلك يف  /يف الصف
إلثنني عند اجتماع  يوم ا

 كلنا يف الصف
 

إىل األمام  بعد تقدمت
 ب األستاذ إىل خذيضر 

Setelah    saya  maju  ke 

depan     ustadz memukul   

pipi saya 

 

إىل األمام  بعدما تقدمت
بعد  /ضرب األستاذ خذي

إىل األمام ضرب  تقدمي
 األستاذ خذي.

يف هذه  قبل أدخل
املدرسة ليس عندي 

 أصدقاء

Sebelum     saya  masuk  

di sekolah ini  saya  tidak 

punya  banyak teman 

 

يف هذه  أن أدخلقبل  
املدرسة ليس عندي 

يف  دخوليقبل  /أصدقاء
هذه املدرسة ليس عندي 

 أصدقاءٌ 
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فيها فعندي  بعد تدخلت
 أصدقاء كثريون

Setelah      saya  masuk  

di madrasah itu,  saya  

punya   banyak teman 

 

فيها  بعد أن دخلت
 /فعندي أصدقاء كثريون

فيها فعندي  دخولي بعد
 أصدقاء كثريون

 )يوم العطلة( اإلنشاء الثاني:
ملا جاء يوم العطلة يف يوم األحد أنا أفرح كثريا ألين قد انتظرته منذ األسبوع. يف هذه 
العطلة أريد أن أذهب مع أسريت إىل بيت عمي يف مسنب. وركبت مع أسريت سيارة كبرية 

ألين مشتاق جدا إليه وهو يستقبلين  يراشعرت أفرح كثوملا وصلت إىل بيت عمي 
حارا. بيت عمي قريب إىل بركة الزهرة أسكن فيها حوايل مخسة أيام, وأحيانا ذهبت إىل 
بركة الزهرة وأنظر املناظر اجلميلة. ذهبت مع ابن عمي منذ الصباح حىت جاء وقت 

اليت ميلة وجدت املناظر اجل ألين الزهرةالحديقة شعرت أفرح كثيرا ألعب في الظهر. 
 (ال توجد يف قرييت.)أمحد مقسوم

: وكذلك يف اإلنشاء الثاين, حيث يقوم الطالب أيضا بالتدخل حنو تركيب التوضيح 
 مصدري, هي يف العبارة :

 الزهرة احلديقة يف ألعب كثريا    شعرت أفرح
 فعل          فعل               فعل

 :ها من الرتاكيب اإلندونسية اكانت العبارة بن
 

Sayamerasa senangbermain di taman ini 

 KB      KK           KK       KK        Ket. Tempat 
 

عند نظم تركيب اللغة اإلندونسية, جاز وضع األفعال حسب األمكنة بدون زيادة 
بينها. وخيالف هبا العربية مبنع وضع األفعال حسب األمكنة بدون احلرف الذي 

, وأن والفعل الذي بعدها في "أن" المصدرية بينهام زيادة يعالق بينها, إذ تلز 
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. وجبانب ذلك أن " شعر" فعل متعدي حيتاج على املفعول به 22تأويل المصدر
 ا. اإلمسالذي يشرتط به 

)بزيادة عندما قبل ألعب عندما لذا, إن العبارة الصحيحة هي : شعرت أن أفرح كثريا 
يما لصحة معناه(, أو إذا تؤول باملصدر ألعب وبإبدال كلمة "كثرياً" بكلمة عظ

 فيكون الرتاكيب هي : شعر بفرح عظيم عندما ألعب يف احلديقة.
 والتقابل بينهما يأيت واضحاً يف اجلدول اآليت :

 الرتاكيب العربية
 املتدخلة

 تركيب العربية تركيب اإلندونسية الفصيحة
 الصحيحة

ألعبفي كثريا شعرت أفرح 
 الحديقة

Saya   merasa  senang  

bermain  di taman ini 

 
عظيما  شعرت أن أفرح

 ألعب في  الحديقةعندما 

شعرت بفرح عظيم  /
 الحديقةعندما ألعب في 

 )التعلم( اإلنشاُء الثالث:
ي يعلمين أنواعا وجدُت كثريا من العلوم من أستاذي الذ درسُت يف هذا املركزملا 

هارة القراءة مهارة اإلستماع. يل ال اليوم يف من املهارات األربعةمنها مهارة الكالم م
وبعد قريب سأقابل  املرحلة األوىل,إال بالدراسة. واآلن أنا أجلس يف  هذا املركز

جنح يف اإلمتحان جيب علي اإلجتهاد يف التعلم لكي أاإلمتحان األخري. ولذلك 
 معهم يفكل يوم وأتكلماللغة العربية   وفي هنا أيضا أتعلم مع أصدقائياألخري. 
 . املركزيف خارج املركز أو 

ستطيع أتعلم احملادثة والقراءة أ ألن في هناكاملركز ترقية اللغة العربيةاخرتُت 
استطيع أن أتعلم اللغة العرية جيداً. وأمتىن يف  وغريها. وأتعجب ألن يف هذا املركز
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  السعوديةاملستقبل سأواصل دراسيت خارج البالد مثل القاهرة مبصر أو يف
 ( العربية.)عفيفة العملية

 التوضيح:
 توجد يف اإلنشاء السابق أربع عبارات تركبت من تركييب اللغة اإلندونسية, هي :

 ظرفي التركيب التدخل في ال .2
 توجد ثالث عباراتان تدخلهما تركيب ظريف للغة اإلندونسية, وهي فيما يلي: 
 أيضا أتعلم مع أصدقائيفي هناو  .أ

 .لم احملادثة والقراءةأتع أستطيع في هناكألن  .ب

كانت العبارة اليت حتتها خط يأخذ من العبارة اإلندونسية "يف + هنا". 
عند تركيب اللغة العربية فال يصح أن يتعدد الظرف يف حال واحد ألن "هنا" 

, وعلى الفور كان 20إشارة للمكان, وهو يشار به إىل املكان القريب اإلسم
 متضمنا معىن "يف".

 ا يأيت واضحاً يف اجلدول اآليت :والتقابل بينهم
 الرتاكيب العربية

 املتدخلة
 تركيب العربية تركيب اإلندونسية الفصيحة

 الصحيحة
أيضا أتعلم  وفي هنا

 مع أصدقائي
 

Dan di sana juga saya 

belajar dengan teman –

teman 

أيضا أتعلم مع  و هنا
 أصدقائي

 
 أستطيع في هناكألن 

اءة أتعلم احملادثة والقر 
 وغريها

Karena di sana saya dapat 

belajar berbicara dan 

membaca dll 
أستطيع أن  هناكألن  

احملادثة والقراءة أتعلم 
 وغريها

 مصدريالتركيب التدخل في ال .1

                                                 
 ا.0
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تدخلها تركيب اإلندونسية,  واحدةٌ  كما توجد يف اإلنشاء من قبل, توجد عبارة 
 وهي: 

خارج البالد مثل القاهرة مبصر أو السعودية  تيأواصل دراسوأمتىن يف املستقبل 
 العربية. 

 كانت تركبت من تركيب اإلندونسية :
Saya bercita-cita kelak akan melenjutkan studi di luar negeri, seperti Mesir 

atau Saudi Arabia 

كما يف الشرح األول, جاز نظم تركيب اإلندونسية وضع األفعال  
زيادة بينها. ولكن خيالف هبا العربية مبنع وضع األفعال  حسب األمكنة بدون

, حسب األمكنة بدون احلرف الذي يعالق بينها, إذ تلزم "أن" املصدرية بينها
 . وأن وما بعدها يف تأويل املصدر

 إذن العبارة الصحيحة هي :
خارج البالد مثل القاهرة مبصر أو  أن أواصل دراستيوأمتىن يف املستقبل 

 العربية.  السعودية
 دراستيةمواصلوأمتىن يف املستقبل وإذا تؤول باملصدر فتكون الرتاكيب هي : 

 خارج البالد مثل القاهرة مبصر أو السعودية العربية
 )المركز( اإلنشاء الرابع:

مركز يف كن يف قرية لوماجاغ وتعلمت نشيطة إنشاء اهلل, أنا أس أنا طالبة 
طان ألتعلم اللغة العربية اجليدة. أما جتربيت يف هذا ترقية اللغة العربيةنور اجلديد بي

ألقرأ اخلطابة وأنا  كثرية, منها ذات يوم يأمر األستاذ أن أتقدم إىل األمام  املركز
ألين ال  في أمام أصحابتيأستحيي, وشعرت باإلرتعاس فتألأل أقراء اخلطابة

أحاول أن أدرس أستطيع قراءة جيدة. مث يأمر األستاذ إيل باجللوس. وبعد ذالك 
اصحابيت. وأدعو صاحبيت يف الغرفة لتدرس جيدا كي أستطيع أقرأ اخلطابة أمام 
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صحابيت ال , كما عرفنا أن أيف هذا املركز كسالنة  معي ألين ال أريد صاحبيت
 ( ميكن صحيحة كلها )هيفة احلسنة

اين : توجد عبارتني تدخلهما تركيب اللغة أإلندونسية, األول ظريف والثالتوضيح 
 مصدري, ومها فيما يلي : 

ألين ال أستطيع في أمام أصحابتي  فتألأل أقراء اخلطابةوشعرت باإلرتعاس  (2
 قراءة جيدة.

يف هذه املدرسة, كما عرفنا أن أصحابيت ال  كسالنة  ال أريد صاحبتيألين  (1
 ميكن صحيحة كلها 

رتكيب إن العبارة األوىل تدخلتها الرتاكيب اإلندونسية يف تركيب ظريف. وال
 الثاين تدخلتها الرتاكيب اإلندونسية يف تركيب مصدري, كما سنشرح فيما يلي :

 ظرفيالتركيب التدخل في ال .2
 العبارة األوىل :

ألين ال أستطيع  في أمام أصحابتي فتألأل أقراء اخلطابةوشعرت باإلرتعاس    
 قراءة جيدةً 

" وتدخل فيها di depanإن العبارة اليت حتتها خط تركبت برتكيب اإلندونسية "
أمام". عند تركيب اللغة العربية كانت العبارة غري + فيكون العبارة العربية "يف 

صحيحة لتعدد الظرف يف حال واحد وألن "أمام" متضمنا معىن يف. إذن يكفي 
 ذكر أمام يف العبارة السابقة كما األتية :

ال أستطيع قراءة  نيأمام أصحابتي أل في فتألأل أقراء اخلطابةوشعرت باإلرتعاس 
 جيدة

 والتقابل بينهما يأيت واضحا يف اجلدول األيت :
 الرتاكيب العربية

 املتدخلة
 تركيب العربية تركيب اإلندونسية الفصيحة

 الصحيحة
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وشعرت باإلرتعاس فتألأل 
في أمام أقراء اخلطابة

ألين ال أستطيع  أصحابتي
 قراءة جيدة

Saya merasa gemetar, 

maka saya membaca 

pidato tersendak-sendakdi 

depan teman-temanku 

karena saya tidak bisa 

membaca dengan baik 

وشعرت باإلرتعاس فتألأل 
 أمام أصحابيأقراء اخلطابة

 ألين ال أستطيع قراءة جيدة

 مصدريالتركيب التدخل في ال .4
 العبارة الثانية :

 يف هذا املركز كسالنة    ال أريد صاحبتيألين 
ن العبارة السابقة تركبت برتكيب اللغة اإلندونسية. إهنا تركبت برت كيب العبارة إ

 اإلندونسية اآلتية :
Karena saya tidak ingin teman perempuan saya menjadi malas di lembaga ini 

كما سبق أن نشرح, جاز نظم تركيب اإلندونسية وضع األفعال حسب األمكنة 
كن خيالف هبا العربية مبنع وضع األفعال حسب األمكنة بدون بدون زيادة بينها. ول

 احلرف الذي يعالق بينها, إذ تلزم زيادة "أن" املصدرية بينها.
 فالعبارة العربية الصحيحة هي :

 كسالنة يف هذه املركز  صاحبتيأريد أن تكون ألين ال 
كون , وإذا تؤول باملصدر فت)بتقدمي "أن تكون" على "أخيت" لصحة معناه (

 كسالنة يف هذه املركز.  صاحبتيكون أريد  ألين ال الرتاكيب هي: 
 والتقابل بينهما يأيت واضحا يف اجلدول األيت :

 الرتاكيب العربية
 املتدخلة

تركيب اإلندونسية 
 الفصيحة

 تركيب العربية
 الصحيحة

  ال أريد صاحبتيألين 
 يف هذا املركز كسالنة

 

Karena saya tidak 

ingin teman 

perempuan saya 

menjadi malas ketika 

di lembaga ini 

ال أريد أن تكون ألين 
يف هذه  كسالنة  صاحبتي

أريد كون ألين ال  /املدرسة
 كسالنة يف هذا املركزصاحبتي
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 )المدرسة(اإلنشاء الخامس:  
حوايل ثالث سنوات, العالية احلكومية املدرسة  إمسي حممد فتح الرازي تعلمت يف

يف أول مرة كنت كالغريب ألين ال أعرف واحدا من األصدقاء وال أعرف  وعندما دخلت
ايضا املدرسني من قبل, إذا أنا كالغريب لكن بعد األيام عرفت األصدقاء واملدرسني 

ي الصفأنا أتعرف مع واحدة من صديقيت يف  في هناواحدا بعد واحد. وأول مرة تعلمت 
ا اتعرف هبا. وبعد األيام زاد أصدقائي كثريا ورأيت وجهها مجيلة جدا, لذا أنا أفرح كثري 

وأنا أفرح جدا وأستطيع أن أتعلم معهم جبد. وبعد اإلمتحان األخري أنا ناجح ونتيجيت 
 جيد جدا, وأعلم أيب بأين ناجح وهو يفرح كثريا.

 : توجد عبارة تدخلها تركيب اإلندونسية, وهي فيما يلي :التوضيح 
 ي"الصفأتعرف مع واحدة من صديقيت يف  أنا في هنا"وأول مرة تعلمت  

 كانت تركبت من تركيب اإلندونسية :
Pertama kali saya belajar di sini, saya berkenalan dengan  seorang gadis  

teman saya di kelas 

 (في هناتركيب ظريف )
 di)ترجم يف العربية "هنا"( فحسب ليقصد  siniال يكتفي يف اإلندونسية ذكر 

sini  ألنdi+ sini  ًوليس له معنا بذكر أحدمها دون اآلخر.ووظيفةً  مها التوحيد معنا . 

إشارة للمكان وهو متضمنا معىن "يف", إذا  اإلسم"هنا"كما سبق أن نشرح أن 
 يكفي أن نقول :

ي". بإزالة حرف الصفأنا أتعرف مع واحدة من صديقيت يف  تعلمت  هنا"وأول مرة  
 اللغة العربية.  تراكيباإلندونسية يف  تراكيب"يف" متبعداً عن تدخل 

 والتقابل بينهما يأيت واضحا يف اجلدول األيت :
 الرتاكيب العربية

 املتدخلة
 تركيب العربية تركيب اإلندونسية الفصيحة

 الصحيحة
 pertama kali saya belajarتعلمت في  وأول مرة

di sini, saya berkenalan 

dengan  seorang gadis  

أنا  تعلمت  هناوأول مرة 
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أنا أتعرف مع  هنا
واحدة من صديقيت يف 

 الصفي

teman saya di kelas 

 
أتعرف مع واحدة من 

 صديقيت يف الصفي

 )المدرسة( اإلنشاء السادس:
الثالث إن  الصفاألول حىت اآلن يف  الصفمنذ دخلت يف هذه املدرسة يف 

و جتربة حسنة. منها ذات يوم بعد التجربة يف حيايت كثري. سواء كان جتربة سيئة أ
 بعد دخلتجئت بعده خبمس عشرة دقائق وانا متأخر, مث  الصفدخل األستاذ يف 

مث سأل األستاذ ملاذا تتأخر؟ فأجبت, ألين  في أمامهدعى األستاذ إيل وقمت 
ي وأنا الصفمازلت أساعد أيب يف املزرع, فحينئذ يضحك مجيع األصدقاء يف 

 لزمان()بدر امستٍحى جداً. 
 اإلندونسية وهي كما يلي : تراكيب: توجد عبارتان تدخلتهما التوضيح 

 دعى األستاذ إيل بعد دخلتأ. مث 
 مث سأل األستاذ ملاذا تتأخر؟ يف أمامهب. وقمت 

دعى األستاذ إيل", تركبت من تركيب  بعد دخلتكانت العبارة األوىل "مث 
 اإلندونسية :

Setelah saya masuk, ustadz memanggil saya 
ال توجد يف اإلندونسية زيادة لفعل املضاف إىل بعد  وختالف هبا العربية خالفا بعيدا. 
يشرتط فيها زيادة "أن" املصدرية قبل الفعل املضاف إىل بعد تاما على شروط 

 أن دخلتبعد اً. إذا فالرتاكيب الصحيحة هي : مث اإلمساملضاف إليه ألن يكون 
 املفعول وإزالة كلمة إىل لصحة تركيبه ومعناه( )بتقدمي األستاذ دعاين

 .األستاذ دعاين يلو دخ بعدمث أو إذا تؤول باملصدر فتكون الرتاكيب هي : 
 مث سأل األستاذ ملاذا تتأخر؟ وقمت في أمامهمث العبارة التالية, يعين "  
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كيب أخذ من العبارة اإلندونسية "يف + أمام". عند تر كانت العبارة اليت حتتها خط ت
اللغة العربية فال يصح أن يتعدد الظرف يف حال واحد ألن "أمام" ظرف مكان 

 ". إذاً فالرتاكيب الصحيحة هي :"فيوعلى الفور كان متضمنا معىن 
 مث سأل األستاذ ملاذا تتأخر؟وقمت  أمامه 

 والتقابل بينهما واضحا يف اجلدول اآليت :
 الرتاكيب العربية

 املتدخلة
 تركيب العربية الفصيحة تركيب اإلندونسية

 الصحيحة
دعى  بعد دخلتمث 

 األستاذ إيل
 

Setelah saya masuk, 

ustadz memanggil saya 
 

دعاين  بعد أن دخلتمث 
 دخولي مث بعد /األستاذ

 دعاين األستاذ
 

مث  في أمامهوقمت 
سأل األستاذ ملاذا 

 تتأخر؟

Dan saya berdiri di depan 

ustadz kemudian dia 

bertanya, kenapa kamu 

terlambat? 

مث سأل  أمامه وقمت
 األستاذ ملاذا تتأخر؟

ذانًا لغياهبم تاذهم إستئأما البيانات التالية تصدر من الرسائل اليت كتبها الطالب ألس
 من احلضور يف الدراسة.

 الرسالة األوىل : 
 10/3/1022, بيطان

 إىل حضرة األستاذ معلم وجيايا
 املكانيف 

 يكم ورمحة اهلل وبركاتهلسالم علا 
 : سأخرب أينهبذه الرسالة 

 اإلسم : حممد بيقوين
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 األوىل:  املرحلة
 ال أستطيع أن أتبع الدراسة ألين مريض وعلى اهتمامكم أقول شكرا كثريا.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
 الطالب     
 حممد بيقوين 

 الرسالة الثانية : 
 ركاتهألسالم عليكم ورمحة اهلل وب

 سالما واحرتاماً 
 : أعلم أينهبذه الرسالة 

 اإلسم : قانتة حافظة الياس
 املرحلة : األوىل 

 ال أستطيع أن أتبع الدراسة ألين مريضة
 لذا أرجو مساحتكم أن تؤذنو يل بذلك.

 وعلى اهتمامكم أقول شكرا كثريا.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 الطالبة
 قانتة حافظة إلياس

 الة الثالثة: الرس
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 سالما واحرتاماً 
 :  أخرب أينهبذه الرسالة 

 اإلسم : حممد هداية اهلل 
 املرحلة : األوىل 

 ال أستطيع أن أتبع الدراسة ألين مريض.
 لذا أرجو أن تؤذنو يل بذلك.

 شكرا على اهتمامكم
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 الطالب
 د هداية اهللحمم

 الرسالة الرابعة: 
 لسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتها 

اليوم أصابين املرض. لذا أرجو منكم السماحة واإلذن  سأخرب بأينهبذه الرسالة 
 على اهتمامكم ونقول شكراً 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
 ةالطالب
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 دفيتا ليلي
ليت حتتها خط تركبت من تركيب اللغة : إن الكلمة يف الرسائل السابقة االتوضيح 

 اإلندونسية, وهي من العبارة :
Dengan adanya surat ini saya memberi tahukan bahwa........ 

" يف العربية متعدي وحتتاج إىل Memberitahukanإن كلمة أخرب اليت ترمجتها "
يانا ال يوضع فيها مفعول به. وأما يف تراكيب اللغة اإلندونسية عند كتابة الرسائل فأح

وهذا خيالف العربية ". Saya memberi tahukan bahwa املفعول به, فيكتفي بكلمة "
 من وضع مفعول به. إذا فالرتاكيب الصحيحة هي : افال بد فيه

 بأين... أفيدكم /"هبذه الرسالة أخربكم
ابقة تركبت برتكيب لذا كانت العبارة اليت كتبها الطالب يف رسالته الس

وهذا من ظاهرة التدخل اللغوي وهو تدخل تراكيب اللغة اإلندونسية يف دونسية, اإلن
 اللغة العربية.

تدخل تراكيب اللغة اإلندونسية يف اللغة العربية اليت وجدناها  هذه من أشكال
مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهدنور اجلديد اإلسالمي بيطان بربالنجا أثناء املالحظة يف 

 وىل.ىف املرحلة األ
لغة العربية عند الطالب فى الكتابة عوامل تدخل تراكيب اللغة اإلندونسية في   .ج

 مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد "نور الجديد اإلسالمي" بيطان بربالنجا
كتابة اللغة العربية من املالحظة عن تدخل تراكيب اللغة اإلندونسية يف  

مبعهد "نور اجلديد اإلسالمي" بيطان  اليت نقوم هبا يف مركز ترقية اللغة األجنبية
, جند فيها عدة عوامل املؤثرة هبا. عامة عوامل تدخل تراكيب اللغة بربالنجا

املرحلة األوىل يف مركز يف  لغة العربية اليت نقوم هبا الطلبةالكتابة اإلندونسية يف  
من  , صدرتترقية اللغة األجنبية مبعهد "نور اجلديد اإلسالمي" بيطان بربالنجا

 .اخلارجيومن جهة  يداخلالجهة 
 كما يلي :  مل الداخليأما العوا
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يصدر من قدرة الطالب املرموقة وعادهتا يف استخدام اللغة اإلندونسية وجيعلها  .2
اليومية يف أحوال رمسية وغري رمسية, وهذا هلم أثر كبرية تواصلهم اللغة األوىل يف 

 .يف صحة استخدام اللغة العربية كالما وكتابةً 
هم عن القواعد النحوية تهي قلة كفائتهم ومعرف ةوغري ذلك العوامل املؤثر   .1

 والصرفية اليت البد يف العربية هبما.

وأيضا قلة التدريب عن تطبيق القواعد يف التكلم والكتابة يف العربية عند   .3
 ومياهتم حينما يتعاملون مع غريهم.الطالب يف ي

للغة العربية, واملدرس يف هذه املادة عدم املدرس الذي له كفائة يف تدريس ا .7
هي إحدى عوامل تدخل تراكيب  ليس له خلفية يف دراسة  اللغة العربية,

 اللغة العربية يف اللغة اإلندونسية.
جانب العوامل الداخلية السابقة, على املعروف, أن العوامل اخلارجية  

 :هي
ة من جهة الرتكيب والصوت الفروق البعيدة بني اللغة اإلندونسية واللغة العربي. 2

 والصرف وغريها من عناصر اللغة.

وأيضا البيئة اللغوية اليت يبنوها األسرة واجملتمع تلعب دورا هامًا يف قدرهتم .  1
و صحتهم يف اللغة العربية. إذا كان املخاطبون يستخدمون اللغة اإلندونسية 

ن أن يتعود سواٌء يف تكلمهم وكتابتهم أكثر من اللغة العربية, فال ميك
الطالب باللغة العربية ويستخدموهنا استخدامًا جيداً. وأما األدلة عنها هي 

 اإلندونيسية عدة البيانات اليت وجدهتا الدالة على ظاهرة تدخل تراكيب اللغة
 يف اللغة العربية, كما سبق ذكرها.

فى  لغة العربية عند الطالبالكتابة سية في  يتدخل تراكيب اللغة اإلندونأسباب  .د
 مركز ترقية اللغة العربية بمعهد"نور الجديد اإلسالمي" بيطان بربالنجا

 مبركز ترقية اللغة األجنبيةعند الطلبة أسباب األخطاء الكالمية والكتابية 
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 ألسبابأن ا حممد علوم األسقافمع األستاذ  قد قام الباحث باملقابلة
لغة األم)اإلندونيسية( واملنهج املؤثرة اىل وقوع الطلبة يف األخطاءا الكالمية هي ال

)خصص التعليم( الذي مر هبا الطلبة مرة ىف األسبوع، وهو حوايل مخسة وأربعني 
دقيقة، ونوعية التدريس وقلة اهتمام األساتذة مبرافقة الطلبة ىف األنشطة املركزية 
مثل: اخلطابة واجلدال وسرد القصص وما اىل ذلك. وأما أسباب األخطاء 

خالل املقابلة فهي اللغة األم)اإلندونيسية(  زين احلسنل األستاذ الكتابية فقا
املتدخلة ىف اللغة العربية واملنهج )ضيق خصص التعليم( ونوعية التدريس اخلاطئة 
وقلة اهتمام األساتذ مبرافقة الطلبة ىف األنشطة املركزية مثل : اخلطابة وتقدمي 

مج تدوينا كتابيا لكل نوع من اآلراء وغريمها حبيث يشرتط أن يكون ىف كل برا
 –سواء ىف الكالم أو ىف الكتابة  -أنواع الربامج. وكانت هذه األسباب األربع

 مبركز ترقية اللغة األجنبية ألوىلامناسبة لإلستبيان الذي نشره الباحث حنو طلبة 
 تصحيح األخطاء الكالمية والكتابية مبركز ترقية اللغة األجنبية

سن واألستاذ حممد علوم األسقاف ىف املقابلة إن قال األستاذ زين احل
حصة التعليم ملاديت الكالم والكتابة ىف األسبوع مرة واحدة، وهي ترتاوح ما بني 

د(. وأما عملية التصحيح لألخطاء  20-75مخس وأربعني إىل ستني دقيقة)
ريق جنبية فهي التصحيح عن طألتابية( مبركز ترقية اللغة االلغوية )الكالمية والك

املباشرة يف الفصل عند احملاضرة وخارجه يف دبر كل الربامج املركزية. كان املركز 
ترقية اللغة األجنبية األنشطة مثل اخلطابة واحلوار واجلدال وغريها. واشرتك الطلبة 
هذه األنشطة املركزية كل يوم وليلة ويرافق فيها األساتذة مث يقومون يف هنايتها 

 غوية الكالمية والكتابية، وهكذا فصاعدابالتصحيح لألخطاء الل
طلبة يف مركز ترقية اللغة م اللغة العربية لدى التعلهنا عديدة من 

لتدخل اللغوي وذلك ألسباب كثرية يتعرض إىل حد كبري ألنواع من ا األجنبية
 تلخص أمهها فيما يلي:ن
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ثقافية بني وجود الفروق سواء كانت لغوية )صوتية، وحنوية، وصرفية، وداللية( أو  .4
ومن مث  طلبة صعوبة إجادهتا لدى الاللغة العربية واللغة اإلندونيسية، مما يؤدي إىل

 إىل تدخل لغتهم اإلندونيسية يف عملية تعلمها.
مل تكن شائعة االستخدام كغريها من  مركز ترقية اللغة األجنبيةإن اللغة العربية يف  .2

 يف طلبة املركزيت معينة من الخدمها فئااللغات األجنبية. إمنا تتعلمها وتست
األمر الذي يفتح –ها قليل اخلربة يف االتصال هبا طلبتبيئات حمدودة. وهذه جيعل 

 بابا لبقاء هيمنة اللغة اإلندونيسية وتدخلها فيها.
تفرض الطالب على  ويف مقدمته ألجنبيةاللغة ا رقيةليم يف مركز تإن نظام التع .0

لديهم ما يكفي من الرصيد اللغوي. وهذا  التحدث باللغة مبكرا قبل أن يكون
جيعلهم يلجئون كثريا إىل نظام اللغة اإلندونيسية وينقلوهنا عند أدائهم اللغة 

    العربية. فال يبقى يف كالمهم من مسات الكالم العريب إال ألفاظ وكلمات.
كان معظمهم ال   مركز ترقية اللغة األجنبيةمعلمي اللغة العربية يف إن  .20

باخلربات اللغوية الكافية معرفية كانت أم مهنية. وأسوء ما يرتتب على  يتمتعون
ذلك أهنم يتعرضون ملشكلة التدخل ذاته ويعجزون عن أداء دور اإلشراف 

 اللغوي على طالهبم لتذليل مشكالهتم اللغوية.
هناك عدد غري قليل من الكلمات اإلندونيسية مقرتضة من اللغة العربية.  .22

بعد أن صارت خاضعة لنظام اللغة اإلندونيسية تغريت  وبعض هذه الكلمات
عندما مروا هبذه الكلمات أثناء تعلمهم  طلبةوصرفيا، ودالليا. وال حنويا، صوتيا،

األوىل من تعلمهم،  ةحليف املر أعضاء املركز مهم اللغة العربية، خاصة واستخدا
إىل تدخل صويت  مالوا إىل استخدامها وفقا لنظام اللغة اإلندونيسية، مما يؤدي

   وصريف وداليل.وحنوي 

لغة العربية عند الطالب الكتابة سية في  يتدخل تراكيب اللغة اإلندونعنالحلول .ه
 فى مركز ترقية اللغة العربية بمعهد"نور الجديد اإلسالمي" بيطان بربالنجا
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إن التدخل الرتكييب من حيث أشكاهلا ال بد إزالته, ألنه يؤدي إىل كثرية 
فة اللغوية اخلطرية اليت تسبب فساداً يف خصائص نظام اللغة العربية يف من املخال
 والعربية ال بد منها. لذا أقدم عدة التوصية لعالجه فيما يلي : ,قواعدها

بد للمدرس أن يعطي اإلشارة حنو طالهبم على خمالفة تركيب اللغة العربية ال .2
حيحا تامًا مطابقة الذي قد صنعوا أثناء التدريب يف الكتابة وتصحيحها تص

 للقواعد.

العربية صحيحا التدريب املكثف جلميع الطالب يف تطبيق الكتابة باللغة  .1
الصف أو يف املركز.وهو من خالل اعطائهم الواجبات تتعلق سواٌء كان يف 
 مبهارة الكتابة.

العربية يس اإلضايف لدى طالهبم يف اللغة أن حياول املدرس إلعطاء التدر  .3
قواعد اللغة العربية كي تكون كفاءهتم يف القواعد يتطور تطوراً وباخلاصة مادة 

 .حىت ال يقعون يف األخطاء اللغوية سارعاً 

 
 
 

 تحليل البياناتالمبحث الثالث :
 يف هذه املرة يقدم الباحث حتليل البيانات وهو كما يلي : 

 عندالطالب يف  اللغة العربية كتابة  سية يفيتدخل تراكيب اللغة اإلندون
 ركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد "نور اجلديد اإلسالمي" بيطان بربالنجا امل

 التركيب الظرفيالتدخل في  .2
من عرض البيانات وجد الباحث كثريا من التدخل يف الرتاكيب. والتدخل  

 الشائع يف كتابة الطالب هو التدخل يف الرتكيب الظريف, مثل :
 Ketika kami berkumpulدونيسية :, املتدخل من تركيب اللغة اإلنعند نجتمع

 Setelah saya maju, املتدخل من: بعد تقدمت
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 Sebelum saya masuk, املتدخل من : قبل أدخل
 وأيضا مثل : .Setelah saya masuk, املتدخل من : بعد دخلتُ 

 Di sini, املتدخل من : في هنا
 Di sana, املتدخل من : في هناك
 Di depannya, املتدخل من : في أمامه

كل هذه الرتاكيب املتدخلة من اللغة اإلندونيسية عندما تقاسى باللغة العربية 
فهي خطيئة من حيث القواعد, ألهنما ال تستويان يف القواعد. إذا فالرتاكيب 

 االصحيحة هي:
 Ketika kami berkumpul: نجتمع ماعند

 Setelah saya maju: تقدمت أن بعد

 Sebelum saya masuk: أدخلأن قبل 

 Setelah saya masuk: دخلتُ أن بعد 

 Di sini: هنا
 Di depannya: أمامه

بزيادة "ما" املصدرية قبل فعل املضاف إىل عند, وبزيادة "أن" املصدرية  
قبل فعل املضاف إىل قبل وبعد تامًا على شروط املضاف إليه ألن يكون إمساً. 

 زيادة لفعل املضاف إىل  وهذا خبالف تركيب اإلندونيسية الذي ال حيتاج إىل
في و  في هنا. و خبذف كلمة "يف" يف تركيب كلمة : sebelumو ketikaكلمة 
, وال di+ depannyaو di + sini, ألهنا متدخلة من تركيب اإلندونيسية أمامه

يصح يف تركيب اللغة العربية أن يتعدد الظرف يف حال واحد ألن "هنا" اسم 
ىل املكان القريب, وعلى الفور متضمنا معىن إشارة للمكان, وهو يشار به إ

 "يف". وأمام ظرف مكان املتضمن معىن "يف" أيضا, إذا فال حيتاج إىل زيادة يف.  

 التركيب الفعليالتدخل في . 1
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ومن التدخل الشائع يف الرتاكيب أيضاً هو التدخل يف الرتكيب الفعلي,  
, املتدخل من تركيب اللغة يف هذا املركز كسالنة  أريد صاحبيتمثل : ألين ال 

 Karena saya tidak ingin teman perempuan saya menjadi malasاإلندونيسية : 

di lembaga ini 
 خارج البالد, املتدخل من تركيب اإلندونيسية :  أمتىن يف املستقبل أواصل دراسيتو  

Dan saya bercita – cita kelak untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri 
 شعرت أفرح كثرياً ألعب يف احلديقة املتدخل من تركيب اإلندونيسية :  

Saya merasa sangat senang bermain di taman ini 
ووجد الباحث كثريا من التدخل يف الرسائل اليت كتبها الطالب وهي مثل : أخرب  

 أين و أعلم أين و أفيد أين, املتدخل من تركيب اإلندونيسية :
saya memberi tahukan bahwa, , 

كل هذه الرتاكيب اليت كتبها الطالب يف مركز ترقية اللغة األجنبية خطيئة من   
حيث القواعد, ألهنا متدخلة من تركيب اللغة اإلندونيسية  الذي جيوز فيها وضع 
األفعال حسب األمكنة بدون زيادة بينها. وخيالف هبا العربية مبنع وضع األفعال 

مكنة بدون احلرف الذي يعالق بينها, إذ تلزم زيادة "أن" املصدرية بينها. حسب األ
ووجب أيضا يف اللغة العربية أن يضع مفعواًل به بعد فعل املتعدي, خبالف اللغة 
اإلندونيسية يف بعض األحيان اليت ال يوضع فيها مفعول به بعد فعل املتعدي, كما 

إذا فالرتاكيب الصحيحة هي كما التالية  يف الرساالت السابقة اليت كتبها الطالب.
   : 

 يف هذا املركز : كسالنة  أن تكون صاحبيت أريدألين ال 
Karena saya tidak ingin teman  perempuan saya menjadi malas di 

lembaga ini 
 خارج البالد : أواصل دراسيتأن أمتىن يف املستقبل و  

Dan saya bercita – cita kelak untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri 
 عندماً ألعب يف احلديقة : شعرت أن أفرح كثريا

Saya merasa sangat senang bermain di taman ini 
 Saya memberi tahukan bahwaبأين: كمو أفيد /بأين كمو أعلمـ /بأين كمأخرب  
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للغة العربية هذه من أشكال تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية يف كتابة ا  
اليت وجدناها أثناء املالحظة لدى الطالب يف املرحلة األوىل مبركز ترقية اللغة األجنبية 

 مبعهد "نور اجلديد اإلسالمي" بيطان بربالنجا. 
مبركز ترقية اللغة األجنبية هي  كتابيةخطاء دارسي األوىل الكما ذكر سابقا أن أ

أنواعها. واألخطاء القاعدية هي مجيع  األخطاء القاعدية واألخطاء الرتكيبية بكل
قة بالقواعد حنويا كان أو صرفيا. واألخطاء الرتكيبية هي لاألخطاء اللغوية املتع

األخطاء اللغوية اليت يرتكبها الطلبة عند تركيب اجلملة. وأما األخطاء الداللية فهي 
ف والثقافة األخطاء اللغوية اليت ينتجها الطلبة عند احلديث وهي مل تناسب للموق

( pada waktu yang lainالعربية. ومن عباراهتم قالوا مثال)يف وقت أخرى/
وهذه العبارة خاطئة يف القواعد، ألهنا البد أن يكون املنعوت مطابقا للنعت يف 
النوع والعدد. وهذا اخلطاء مارسه الدارسون يف كثري من األوقات . وقالوا )عفوا 

( هذه العبارة عبارة maaf sebelum dan sesudahقبل ما بعد /
هي يف حماولة الرتمجة عند احلديث، إندونيسية نقلها الدارسون إىل اللغة العربية

 diaمتأثرة باللغة األم أو اللغة اإلندونيسية. وقالوا )هي له/ ها دورة يا أستاذ/
ada atau ikut kursus (، واملقصود هبا )درس اإلضايف(، فوقع الدارسون

ألخطاء الداللية ألهنم مل يفهموا الثقافة العربية. مث قالوا )هو غري يف مثل هذه ا
(، وهم أرادوا القول )هو اليفهم(، و dia tidak nyambungمتصل/

(، كانوا هبا يسألون ردا حال السائل، bagaimana kabarmu)كيف بك/
م وهي األخطاء الرتكيبية. فكل هذه األخطاء من حيث املصدر والتأثري اللغة األ

 )اإلندونيسية( وما فيها من ثقافتها.

 نتائج البحث: مناقشة  المبحث الرابع
بعد النظر إىل العوامل املؤثرة وأسباب تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية 
يف كتابة اللغة العربية عند الطالب يف املرحلة األوىل مبركز ترقية اللغة األجنبية 
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نجا, نستطيع أن نلخصها على أن مبعهد "نور اجلديد اإلسالمي بيطان بربال
 جهة الداخليو العوامل صدرت من جهتني, جهة الداخلي وجهة اخلارجي. 

تصدر من قلة كفائة الطالب وعادهتا يف استخدام اللغة اإلندونيسية وجيعلها 
اللغة األوىل )لغة األم( يف تواصلهم اليومية، وهذا هلم أثر كبري يف صحة استخدام 

ة كانت أو كالماً. وغري ذلك قلة معرفة الطالب عن القواعد اللغة العربية كتاب
 النحوية والصرفية اليت تؤثر األخطاء يف الكتابة.

عن جوا نب التدخل وحتليل  حممد علي اخلويل هذا التفسري مناسب على رأي
هو خطاء يف القواعد أو الكتابة أو الكلمات  األخطاء يف جانب التصنيف اللغوي

صوات. ويف جانب السبيب هو خطاء مرده إىل اللغة األوىل أو إىل أو الداللة أو األ
 اللغة الثانية أو خطاء صديف.

, هي الفروق البعيدة بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية. ومن جهة الخارجي
والبيئة  اللغوية اليت يبنوها األساتذة واملشرفني تلعب دورًا هاما يف قدرة الطالب 

العربية. إذا كان الطلبة يستخدمون اللغة اإلندونيسية سواء يف  وصحتهم يف اللغة 
كتابتهم أو تكلمهم أكثر من اللغة العربية, فال ميكن أن يتعود الطالب باللغة 
العربية ويستخدموهنا استخداما جيدا, وكان أكثر الطالب يف مركز ترقية اللغة 

وباخلاصة يف املرحلة األوىل األجنبية مبعهد "نور اجلديد اإلسالمي" بيطان بربالنجا 
حيث يتعلمون اللغة العربية من اعرتاف فحسب وبالتالية مل يدرسوا الثقافة العربية 

 السليمة و اليتعودوا باللغة العربية الفصيحة يف تواصلهم اليومية.
أمحد مذكور يف أسباب تدخل الرتاكيب هو  عليهذا التفسري مناسب على رأي 

لغويا أو ثقافيا بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية مما وجود الفروق سواء كانت 
يؤدي إىل صعوبة إجادهتا لدى اإلندونيسيني ومن مث إىل تدخل لغتهم اإلندونيسية 

 يف عملية تعلمها. 
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 الخامس الفصل
 الخاتمة

 ونتائج البحث الخالصة .أ
سة من الوصول إىل العديد وبعد البحث عن التدخل قد مكنتنا هذه الدرا

 من النتائج اليت نلخصها كما يلي :
اللغة العربية عند  كتابة  اللغة اإلندونسية يف تراكيبتدخل  تأيت أشكال  .2

املركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان الطالب يف 
ب , املتدخل من تركيعند نجتمع, وهي : التركيب الظرفيعلى  بربالنجا

 ,Ketika kami berkumpulاللغة اإلندونيسية :

, املتدخل من : قبل أدخلSetelah saya maju, املتدخل من: بعد تقدمت
Sebelum saya masuk  , ُاملتدخل من : بعد دخلت ,Setelah saya masuk. 

 Di, املتدخل من : في هناك, Di sini, املتدخل من : في هناوأيضا مثل : 

sana ,ملتدخل من : , افي أمامهDi depannya. 
يف هذا املركز, املتدخل  أريد أخيت كسالنةوهي :ألين ال  والتركيب الفعلي

 من تركيب اللغة اإلندونيسية :
Karena saya tidak ingin saudara perempuan saya menjadi malas di 

lembaga ini 
تركيب  خارج البالد, املتدخل من أمتىن يف املستقبل أواصل دراسيتو  

 اإلندونيسية :
Dan saya bercita – cita kelak untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri 

 شعرت أفرح كثرياً ألعب يف احلديقة املتدخل من تركيب اإلندونيسية : 
Saya merasa sangat senang bermain di taman ini 

الطالب وهي مثل : أخرب  ووجد الباحث كثريا من التدخل يف الرسائل اليت كتبها
 أين و أعلم أين و أفيد أين, املتدخل من تركيب اإلندونيسية : 

Saya memberi tahukan bahwa 
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كتابة اللغة العربية عند   وتنقسم عوامل تدخل تراكيب اللغة اإلندونسية يف .1
الطالب يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان 

على الداخلية وهي استخدام اللغة اإلندونسية أكثر من العربية يف  بربالنجا
تعاملهم اليومية كتابة كانت أو حمادثًة, وقلة كفائتهم ومعرفتهم يف قواعد 

, و البيئة اللغة العربية. واخلارجية هي الفروق البعيدة بني العربية واإلندونسية
قدرة الطالب وصحتهم يف اللغوية اليت يبنوها األساتذة واملشرفني ال تدافع 

 اللغة العربية.

اللغة األم)اإلندونيسية( املتدخلة ىف  : وأما أسباب األخطاء الكتابية فهي .2
وقلة  ،ونوعية التدريس اخلاطئة ،واملنهج )ضيق خصص التعليم( ،اللغة العربية

اهتمام األساتذ مبرافقة الطلبة ىف األنشطة املركزية مثل : اخلطابة وتقدمي اآلراء 
وغريمها حبيث يشرتط أن يكون ىف كل برامج تدوينا كتابيا لكل نوع من أنواع 

 الربامج.
 حلولالو  التوصيات .ب

 قرتاحات فأدل بالتوصيات التاليةيف ختام هذا البحث قد مكنتنا أن نقدم اإل
إن التدخل الرتكييب من حيث أشكاهلا ال بد إزالته, ألنه يؤدي إىل كثرية 

طرية اليت تسبب فساداً يف خصائص نظام اللغة العربية يف من املخالفة اللغوية اخل
 والعربية ال بد منها. لذا أقدم عدة التوصية لعالجه فيما يلي : ,قواعدها

بد للمدرس أن يعطي اإلشارة حنو طالهبم على خمالفة تركيب اللغة العربية ال .7
ابقة الذي قد صنعوا أثناء التدريب يف الكتابة وتصحيحها تصحيحا تامًا مط

 للقواعد.

العربية صحيحا تعودون يف تطبيق الكتابة باللغة الدعوة جلميع الطالب أن ي .5
 الصف أو مركزها.سواٌء كان يف 
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أن حياول املدرس إلعطاء التدريس اإلضايف لدى طالهبم يف اللغة  العربية  .2
وباخلاصة مادة قواعد اللغة العربية كي تكون كفاءهتم يف القواعد يتطور تطوراً 

 .حىت ال يقعون يف األخطاء اللغوية رعاً سا
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 دليل المقابلة لمدرس الكتابة

 أ.اهلدف
للحصول على املعلومات املتعلقة بالعوامل املؤثرة إىل أسباب وقوع الدارسني 

 يف األخطاء الكتابية
 : املقابلة احلرة  ب. النوع

 : مدرس اإلنشاء ج. املفحوص
 . قائمة األسئلةد
 دا املركز؟. ما امسك ياأستاد؟ أين خترجت؟ وكم سنة تعلم يف ه2
 . هل تعلم مادة اإلنشاء؟ وكم حصة يف األسبوع.1
 . هل تواجهكم صعوبة يف تعليم مادة اإلنشاء؟3
. ما هي العوامل املؤثرة يف الغالب إىل األخطاء الكتابية، لو مسحتم صف 7

 لنا بعضا منها؟
 ت األخطاء الكتابية. لو مسحتم أعطيين املثال؟. هل وجد5
 . ما هي األخطاء الكتابية اليت وقع الطلبة فيها كثريا؟2
. وهل ترجع األخطاء الكالمية إىل املنهج الدراسي ونوعية التدريس 4

 والفروق الفردية؟
 . وهل األخطاء الكتابية تتعلق بالتدخل اللغوي والتداخل بني اللغات؟2
 ة التصحيح حني وجدت األخطاء الكتابية؟. كيف حماول0

 . ما رأيك يف معاجلة األخطاء الكتابية وما هو احلل املناسب هلا؟20
 

 

 



118 

 

 

 

 رس الكتابةادلة لدليل المقاب

 أ.اهلدف
للحصول على املعلومات املتعلقة بالعوامل املؤثرة إىل أسباب وقوع الدارسني 

 يف األخطاء الكتابية
 رة: املقابلة احل  ب. النوع

 : دارس الكتابة ج. املفحوص
 د. قائمة األسئلة

 دا املركز؟. ما امسك ياأخي؟ أين خترجت؟ وكم سنة تتعلم يف ه2
 . هل تتعلم الكتابة؟ وكم حصة يف األسبوع.1
 . هل تواجهك صعوبة يف تعليم الكتابة؟3
. ما هي العوامل املؤثرة يف الغالب إىل األخطاء الكتابية، لو مسحت صف 7

 ا منها؟يل بعض
 . هل وجدت األخطاء الكتابية. لو مسحت أعطيين املثال؟5
 . ما األخطاء الكتابية اليت وقعت فيها كثريا؟2
. وهل ترجع األخطاء الكتابية إىل املنهج الدراسي ونوعية التدريس والفروق 4

 الفردية؟
 . وهل األخطاء الكتابية تتعلق بالتدخل اللغوي والتداخل بني اللغات؟2
هناك حماولة التصحيح على طريقة املباشرة حني وجدت األخطاء  . هل0

 الكتابية؟
. ما رأيك يف حل األخطاء الكتابية وكيف تكون عملية التصحيح هلا 20

 اجلارية يف هدا املركز؟
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 ةالسيرة الذاتي
بقرية  2022اغسطوس 5يف  أمحر الدين منانولد 

فيض من  ثاينمسنب مادورا. وهو اإلبن ال السمالغ رأس
 .حاديةوس املنان

" اإلبتدائية سراج األخيار"خترج من املدرسة
 .م  1000 مسنب يف سنة السمالغ رأساإلسالمية 

وخترج  بيطاناملتوسطة اإلسالمية يف " نور اجلديداملدرسة "مث يالحق دراسته يف 
وية " الثاننور اجلديدستوى الثانوي يف املدرسة "م. مث يالحق إىل امل 1003يف سنة 
 .م 1002يف نقس املعهد وخترج يف سنة ية اإلسالم

مث مباشرة يالحق دراسته اىل املستوى اجلامعي وهي يف اجلامعة نور اجلديد 
( بيطان بربالنجا، وأخذ ختصصه يف كلية الرتبية قسم تعليم اللغة IAINJاإلسالمية )

 . 1022العربية. وخترج من تلك اجلامعة يف السنة 
صار مدرسا يف املدرسة "الدينية" معهد نور اجلديد  م،1000و يف سنة 

اإلسالمي، واملركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان بربالنجا حىت 
 .1027يف سنة 

يالحق دراسته اىل كلية الدراسات العليا وهي يف اجلامعة  1027مث يف سنة 
النج وتركز يف كلية الرتبية قسم تعليم اللغة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميىة احلكومية مبا

 .1022العربية وخترج منها يف سنة 
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