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 االستهالل
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 اإلهداء
 
  حبػػػػها قطرة لتسقيني الفارغ الكأس جرعت من إلى
  قدميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها تحت جنتي احتّلت من إلي
 (أمػػػػػػػػػػػي)  لذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرها قلبي يرتعش من إلى
 

  والوقار بالهيبة اهلل هكل من إلى
                               انتظار بدون العطاء علمني من إلى
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 والتقدير الشكر كلمة

 
 األٝتاء كنى ا١تصر اناارء ا٠تانق اهلل يو اناياف، علمى ك اإلنساف تخلق انذل هلل اٟتمد

الإنى إال اهلل  أف كيو ا١تاتد ا٢تداية ك أمهع انضالة ك نعب كحدو ك ال شريك نى كأشاد اٟتسٌت
ها ٤تمد ابن عاد اٟتكيم. ٍب انصالة كانسالـ على سيدنا كحاياها كشافع انعزيز انصمد انعظيم انواحد

 اهلل، كيو انذل قد أتخرج انهاس من ظلمات اٞتال إىل نور انعلم. 
نفسى  بذنت اناحث، بعد أف يذا نتايت ُب كتابةا أفضل، حيهما شيئا كبعد، ما أقوؿ

ا١تكتاة كحل  َب كانكشف مصادرو ُب مطانعة نياىل أكثر أكقاٌب كسارت ٚتيع كجادل، كاستملت
 انيقُت كل أين أتيقن كانشكر، ك اٟتمد أبلغ تعاىل اهلل أٛتد أف ا١تيعاد، من َب ا١تسايل ك كتابتى عقد
نفس ،  قوٌب كقدرة ٔتجرد نيست اناحث يذا كتابة أف شعرأإين  .ككرمى تعاىل بعونى ذنك كلى بأف

انتحيات  أشرؼ يها أقدـ ألف ىب فجدير ,انقرياُت. نذا كاإلتخواف انعلماء كا١تعلمُت بل ٔتساعدة
 انتقديرات:كأحسن 

فضيلة مدير اٞتامعة موالنا مانك إبراييم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج بركفيسور  .1
 اندككتور اٟتاج موجيا رايرجو

 اٟتاجة إستعاذة ا١تاجستَت ةفضيلة عميدة انكلية انعلـو اإلنسانية اندككتور  .2
 عربية كأدهبا اندككتور ٤تمد فيصل فضيلة رييس قسم انلغة ان .3
ُب كتابة يذا اناحث اٞتامع  على  ةشرفا١ت كي  معصمة ندكتورةة افضيلة األستاذ .4

 انوافرة ُب كتابة يذا اناحث اانقيمة كإرشاداهت اتوجيااهت
 ٚتيع األساتيذ ك األستاذات ُب قسم انلغة انعربية كأدهبا .5
 .ٕٓٔٓأصحايب ُب قسم انلغة انعربّية كأدهبا تخاّصة انعاـ اندراس    .6
ج كتقف ّتوارم على اندكاـ كتصرب حىت حيُت حُت حايايت ييلدم ألف ي  انيت تش .7

 انهجاح.
 

جزايم اهلل تخَت اٞتزاء على حسن صهعام كتخلوص أعما٢تم كمقاصديم. عسى اهلل أف 
 جيعل يذا اناحث نافعا نلااحث تخاصة كنساير انقايرين عامة، آمُت.

 
 انااحث 

 سلطاف اٞتوماس
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 ملخص

 ُب انعربية انلغة إىل االندكنيسية انلغة من انلغول انتدتخل .ٕٚٔٓ. سلطاف ،اٞتوماس
)دراسة ٖتليلية ُب علم  ماالنج انتوحيد دار ا١تعاد طالب ندم انيومية احملادثة

 اإلنسانية انعلـو كلية كأدهبا انعربية انلغة قسم. جامع  ْتث. انلغة االجتماع (
 .ماالنج اٟتكومية اإلسالمية إبراييم مانك موالنا جامعة

 معصمة، اندكتورة:  ا١تشرؼ
 انلغة، انطالب، انتدتخل انلغوم.انكلمات انرييسية : 

 
كجوب االستعتعماؿ انلغة انعربية التصاؿ بيهام  النجاُب ا١تعاد دار انتوحيد م 

انيومية. ك انطالب من مهطقة ٥تتلفة ُب اندكنيسييا انيت ٢تا انلغة احمللية ا١تختلفة. ْتيث 
عهدما استعمل انطالب انلغة انعربية كانلغة االتصاؿ انيومية قد تأثر بانلغة األـ. ك 

 انطالب ندلُب احملادثة انيومية  ما انظواير انيت تساب انتدتخل انلغومانسؤاؿ يو: 
نيومية ٔتعاد دار نواع انتدتخل انلغوم ُب احملادثة اأما ، ك ماالنج انتوحيد دار ٔتعاد

 .انتوحيد ماالنج
انتدتخل انلغوم يو تغيَت نظاـ انلغة التختالط انلغة بعهاصر انلغة األتخرل نلمهطق 

انسياؽ انسابق، فاستخدـ انااحث ك انتدتخل يعترب ٓتطأ ُب انلغة. نظرا إىل  ثهاي  انلغة.
ا١تهاج انكيف  ك ا١تهاج انوصف  ُب كتابة يذا اناحث بأتخذ انهموذج من احملادثة بُت 

 انطالب ُب ا١تعاد دار انتوحيد ماالنج.
ك اٟتاصل من يذا اناحث يو أنواع انتدتخل انواقع ُب احملادثة انيومية بُت انطالب 

كقوع انتدتخل بساب تأثَت نغة األـ إىل انلغة انثانية ُب ا١تعاد دار انتوحيد ماالنج. ك 
 )انعربية(.
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ABSTRACT 

Aljomas, Sulton. 2017. Students Language Interference in The Darut Tauhid 

Boarding School of Malang (Sociolinguistics Studies). Thesis. Department 

of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities at The Islamic State 

University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor : Dr. Muashomah 

Keywords : Language, Student, Language Interference.  

 

The students at the boarding school in Daruttauhid Malang obligated to 

use Arabic as a daily language. The students of  Daruttauhid Malang come from 

various regions in Indonesia, which has a variety of native languages. Most of 

their native languages would be so dominating them, so when using Arabic 

language for daily communication, often influenced by their native languages. As 

a result, the Arabic language that they use often become interference. The 

problems are: what factors are causing the conversation they experience 

interference, and what kind forms of interference in daily communication in 

Daarut Tauhid boarding school students in Malang. 

Interference is a language system change events in connection with the 

contiguity of these languages with elements of other languages conducted by 

bilingual speakers. And interference is rated as a fault speak. Related to these 

problems, the authors used a qualitative descriptive method in this thesis research 

report writing. By taking samples of conversations between students in boarding 

school Daruttauhid Malang. 

The results of this study are the kinds of interference that occurs in daily 

communication Daruttauhid Malang boarding school. And some of these errors 

are caused by the domination of native language at them each to a second 

language (Arabic). 
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ABSTRAK 

Aljomas, Sulton. 2017. Interferensi Bahasa Indonesia Terhadap Bahasa Arab 

dalam Percakapan Santri Darut Tauhid Malang (Kajian Sosiolinguistik). 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. Muashomah 

Kata Kunci : Bahasa, Santri, Interferensi Bahasa. 

 

Para santri di pondok pesantren Daruttauhid Malang berkewajiban 

menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Santri pondok 

tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki bahasa ibu 

beragam. Sehingga ketika menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 

sehari-hari, seringkali terpengaruhi dengan bahasa ibu mereka. Akibatnya bahasa 

Arab yang mereka gunakan seringkali mengalami interferensi. Permasalahannya 

adalah: Faktor apa saja yang menyebabkan percakapan mereka mengalami 

interferensi, dan apa saja bentuk interferensi pada percakapan sehari-hari santri di 

pondok pesantren Daruttauhid Malang. 

Interferensi adalah peristiwa perubahan sistem suatu bahasa sehubungan 

dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang 

dilakukan oleh penutur yang bilingual. Dan interferensi dinilai sebagai suatu 

kesalahan berbahasa. Sehubungan dengan konteks di atas, maka penulis 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penulisan laporan penelitian 

skripsi ini. Dengan mengambil sample dari percakapan antara santri yang ada di 

pesantren Daruttauhid Malang. 

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk interferensi yang terjadi dalam 

percakapan sehari-hari santri pesantren Daruttauhid Malang. Dan kesalahan 

tersebut disebabkan oleh pengaruh bahasa ibu pada diri mereka masing-masing 

terhadap bahasa kedua (Bahasa Arab) mereka. 
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 األّول بابال
 المقدمة

 البحث خلفية .أ

انلغة.  أنواع من انتعريف ٔتختلفة انلغة تعرؼ .انوالدة من انلغة اإلنساف علم
(Bloomfield) بلومفيلد

 انتعسف  انصوت شكل ُب انرمز نظاـ ي  نلغة"ا أف على تهص1
". اناعض بعضاا مع كتفاعل تواصل انيت اجملموعة من أفراد ماادستخي انيت( انتعسف )

 االجتماعية كاجملموعات انلاجات، من متهوعة مع نلتفاعل كاجاة ي  انلغة نذنك،
 فياا ٔتا انعامل أ٨تاء ٚتيع ُب كجدت انيت انلغات عديد أف يعرؼ ْتيث نفساا كانلغة
 كنقل فام من نتمكن لغةان تعلمبانانتواصل، ُب يامة عهصرة ي  انلغة .انعربية انلغة

 .كاآلراء كا١تشاعر كاألفكار ا١تعلومات
 انيت انلغة أف ٔتعٌت انديهاميكية، انتغَتات توجد أف ديكن طاعا انلغات ُب
 تهشأ أف ديكن كاحد كقت . كُبُب أم كقتاإلمكانية  ٔتتهوعة تتغَت أف ٘تكن تستخدماا

ا١تتحدثوف.  تستخدـ ال ك تدرجييا اتختفت ا١تفردات انيت يهاؾ مفردات جديدة، كنكن
 ك انلغة ٘تاـ إىل ترب أف ٘تكن انيت انقواعد يطلب ك اندمار نيست نغة أجل بانتايل، من

 انيت انلغة بقواعد اليستوم انلغة بأف نيست انلغة كضاعت ا١تتحدثُت، قال من يفام
 .تدرجييا كٗتتف  انوقت ٖتوؿ سيكوف من قال، حىت متتفق

سيخضع  نذنك اجملموعة، تخارج اجملتمع مع تتفاعل ا٠تطاب ٣تتمع ُب أحيانا
٣تتمع انلغة  اٟتانة يذو ُب .األتخرل اجملموعات مع عالقات فتح بساب انلغة االتصاؿ
أتخرل  من ٣تموعة كجدت انيت انلغة مستخدمة ك كمستقال ا١تااشر ا٢تدؼ يكوف سوؼ
ُب انلغويات  بذنك مهاساة .انيومية احملادثة ُب انلغوية انثهايية ظايرة ٖتدث حىت

ُب  ا١تتحدث قُػُالِ  من انلغتُتِ  كمستخدـ انلغة ثهايية كيعرؼ عاـ، بشكل االجتماعية
                                                 

1
 Sumarsono dan Paina Partana. Sosiolinguistik. (Yogyakarta: Sabda, 2004), 18  
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ك  األـ انلغة كانتاذا   انلغة ثهاي  أف يتحدث يستطيع انفرد قيل 2اآلتخرين مع تفاعلى
 ّتيدة، نغة أماا استخداـ ديكن أنى ٔتعٌت نغتام تشابى تاُت ا١تكتساة األجهاية انلغة

 .جيدة أك ناعما ٘تكن استخداماا ا١تكتساة األجهاية انلغة عن ككذنك
انلغة  يتحدث، ألف عهدما استخداما أسال تكوف اإلندكنيسية انلغة ك استخداـ

بانلغة  بقوة، ٗتتلف عقلاا ُب يتضمن حىت انطفونة مرحلة من كا١تدركس ا١تستخدمة
 انعربية. األجهاية أم انلغة

 نذكر 3 (Weinrich)فايهرايش استخدـ انتعريف نلتدتخل انلغوم يو من أكؿ ك
 انيت األتخرل انلغة انلغة بعهاصر انتماس بوجود ا١تتعلقة فيما انلغة نظاـ ُب تغيَت كجود
 كستورؾ يار٘تاف رأم انلغوم من انتدتخل تعريف 4انوسيلة عهد .انلغتُت انهاطق هبا يقـو
يو يفوة انلساف تساب هبا ا١تيل كانتعود ُب انهطق بانلغة على انلغة األتخرل  انتدتخل" أف

 .ك من ضمهاا األصوات، انهحو ك ا١تفردات"
 (B1االندكنيسية ) انلغة انهاطقُت ٥تتلفات. ا١تثاؿ : قدرة كقدرة اتقاف انلغة بُت

 B2 أيضا كيهاؾ ككذنك، B2 ب تخَتو سواء B1 قدرة (. يهاؾB2) انعربية انلغة رةكقد
 انلغة ظايرة سيكوف حىت انعربية انلغة تكلم ُب ا٠تطأ من جيعل ما يو يذا .جدا زييد

 .اٞتديدة
سوؼ  ٍب انعربية، انلغة اتقاف ُب يسّاب فرد كل َب ٥تتلفات قدرات كجود ألف

انلغة اإلندكنيسية،  انهاطقُت مع تتفاعل انيت انعربية انلغة استخداـ .انتدتخل عملية ٖتدث
 استخداماا ُب احملادثة ُب األصلية بانلغة مهاساة انيت انلغة انقواعد ياتمّ  ال أف ديكن
 انعربية. انلغة تهمية ُب عايقةن  اٟتاؿ كيذا .انيومية

                                                 
2 Chaer, Abdul. Linguistik Umum. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 84 

3 Chaer, Abdul & Agustina, Leoni. Sosiolinguistik Perkenalan Awal. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), 120 
4 Alwasilah, A Chaedar. Beberapa Madhab dan dikotomi Teori Linguistik. (Bandung: Angkasa, 

1985), 131 
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 كإيابا. ذيابا يذيب كانلغة احمللّية إندكنيسيا ُب انتدتخل( Suwitoسوكيتو ) قاؿ
 بانعكساا" كيذا احمللّية، كذانك انلغة انعهاصر  إىل إندكنيسيا نغة عهاصر إدتخاؿ ديكن
 فإهنما انثانية، كلغة كانلغة انعربية األكىل كلغة اإلندكنيسية انلغة انتالميذ. على أيضا كقع
 كذانك يةانعرب انلغة ستدتخل على اإلندكنيسية نغة عهاصر يعٍت كيذا كإيابا. ذيابا كقعا

 . عهاصر ا١تعجمية متاادنةن  تكوف أف ديكنB2 ك B1 كيكذا، بانعكس.
بانعاقاة  ٍب انلغوم، االستعماؿ ُب ياام أف يساب انتدتخل انلغوم ك كجود 
يُفام إذا كاف  أف انهاطق سيسال كبانتايل إنغاؤيا. أك ٕتهااا جييب انتدتخل أفّ  ا١تهطقية
ُب استخداـ  حيدث انذم كانهظاـ انقواعد مع كجيدة بصحيحة انثانية انلغة يستخدـ

 .انثانية انلغة
 ا١تهتظم، بشكل ٥تًتعة انيت انايئات مع كثيقا بارتااط ترتاط انعربية انلغة استخداـ

 انيت احملددة األيداؼ بإحدل مكاف على مااشرة تُخِلق انعربية انلغة بيئة أف ٔتعٌت
 اٟتانة، يذو أك ٖتريريا. ُب شفويا انعربية انلغة تعلم ُب يرغاوف انذين انتالميذ سيساعد
 جيعلى نلتهمية ك انّدكر نى انعربية. ا١تعاد انعلـو كتهمية نلدراسة مهاسب مكاف يو ا١تعاد
 انذين انتالميذ يو انهظاـ كمن ا١تؤثر. انهظاـ أكثر يهاؾ أفّ  نلتالميذ. مع ا١تهاسب انوضع
 انهجاح ٤تًتع سيساعد أنى اإلندكنيسية، بانلغة انتحدث يسمحوا ال ا١تعاد ُب يعيشوف
 . انعربية انايئة

انذم ايتم بتعليم  ا١تعايد أحد يو انتوحيد ٔتاالنج جاكل انشرق  دار ا١تعاد ك
انلغة ايتماما ألف انلغة ي  كسيلة التصاؿ انفرد بغَتو، ك عن طريق يذا االتصاؿ يدرؾ 

عن اآلماؿ ك انعواطف، كما أهنا  حاجتى، ك حيصل على مآربى كما أهنا كسيلة ُب انتعاَت
ُب ا١تعاد دار انتوحيد يهاؾ انلغة انرٝتية )انلغة انعربية ك انلغة إل٧تليزية( كمها كاجاة ُب 
احملادثة انيومية نكل انطالب ُب ا١تعاد دار انتوحيد. كل يـو يتحدثوف بانلغة انرٝتية 

كلموف بانلغة انعربية كيادك أف أكثر انطالب ُب ا١تعاد دار انتوحيد ماالنج ال يت
انفصحى. انتدتخل انلغوم ا١تشكالت أك انتخالت انلغوية انيت تظار عهد تعلم انطالب 
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ٔتعاد دار انتوحيد انلغة انثانية، ألف عهدما يكتسب انشخص انلغة األـ إمنا يكتسااا 
ال  دكف معرفة أمناط نغوية كال ديكن أف تتدتخل ُب انلغة انيت يتعلماا ألكؿ مرة، كيذا أمر

يواجاى متعلم انلغة األـ ك إمنا يواجى متعلم انلغة األجهاية أك انثانية بعد أف رسخت ُب 
ذيهى األمناط انصوتية ك انصرفية ك انًتكياية نلغة األكىل أك األـ. كيرتكاوف األتخطاء انلغوية 

 . ك من مشكالهتم انلغوية  تدتخل نغوم
 يستخدموف انلغة كل انشرق دار انتوحيد ماالنج جا ا١تعاد ُب انتالميذ بعض

ُب احملادثة انيوميمة ك نكن ظار انتدتخل انلغوم ُب تطايق احملادثة انلغة  انعربية
 "ترجيعى؟ nih انعربيةبيهام. مثل : "مىت 

 قد  "ترجيع "استخداـ كلمة  " ?kapan pulangnya " يو إندكنيسيا ُب يكوف أف *يهاغ 
 . انتالميذ بُت معلومة

كانت مهطوقة  كنو إندكنيسيا، انلغة قواعد استخدـ انسابقة، اٞتملةك ا١تثاؿ ُب 
 .احملادثة ُب بانلغة انعربية
ُب  انواقع انصحيحة، انعربية انلغة تخطأ انقواعد ُب ظارت انسابقاة اٞتملة من

مااشرة بدكف  انعربية انلغة إىل اإلندكنيسية انلغة من انًتٚتة عملية أف يساب اٟتاؿ يذا
انهاطقُت ا١تستلم  انقصد يفام أف ديكن باالتختصار .انصحيحة انقواعد انعربية استخداـ
 .انيومية احملادثة ُب انتالميذ هبا يستخدـ شايعة انلغة تلك أف حيث نلرسانة،

 )كمورفونوجيا، كانهحو األصوات علم(مستول أم ُب انتدتخل انلغة، نقاء إىل نظرا
 ٕتهاى. يهاغ  نذا، .انلغة يفسد أف ديكن ألنى ،" علة"يو

 نظاما كقد شكلت انتالميذ، بُت انتفاعالت صّور كيف انشرح انسابق من
ا  .كْتثاا نوعاا ندراستاا من فريدة انظايرة كيذو انلغة، ُب بانطاع .انلغوية ُب جديدن
انيت جرت  رييام كانت انلغة كعهد .ال أـ كانت مااشرة جديدا نظاما سيقع اٟتاؿ كيذا

 انتالميذ انيت سوؼ يشعريا ا٠تسارة ككانت .ححقيقتاا ي  تخطأُب  كنكن بيهام جيد،
 يذا أف جيدا حىت انعربية انلغة  إىل اإلندكنيسية انلغة ترٚتة عملية ُب اليستطيعوف أهنم
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 عن إذا ما استمرت امهانى األتخرل ا٠تساير ك بيهما .آتخر انتالميذ إىل متابعة اٟتاؿ يو
استخداـ انلغة  انعربية انصحيحة ُب انلغة انقواعدُب فام  انتالميذ معرفة عدـ يو ا٠تطأ
 الحق. كقت ُب نلمحادثة انعربية

 انلغة أم انلغة األـ انتدتخل بظايرة ا١تتعلق اناحث انااحث أف يرفع أراد كنذنك،
نتقلل ا٠تطيئات  انتوحيد ٔتاالنج دار ا١تعاد بيئة بانلغة انعربية بُت انتالميذ ُب اإلندكنيسية
انطالب ٔتعاد دار انتوحيد ماالنج جاكل انشرق  ُب استخداـ انلغة انعربية انيت يرتكب 

انااحث أف يذو انظايرة تعترب من انظواير انيت كثرت كقوعاا  ُب احملادثة انيومية، ك رأل
 انتوحيد ماالنج.  دار كنكن ندر ْتثاا. مع أف انااحث كاف من تخرج  ا١تعاد

 
 ب. أسئلة البحث

 أما أسئلة اناحث انيت سوؼ حياكؿ انااحث اإلجابة عليى فا  : 
 ؟نيومية ٔتعاد دار انتوحيد ماالنجانتدتخل انلغوم ُب احملادثة ا ما أنواع .1
انظواير انيت تساب انتدتخل انلغوم ُب احملادثة انيومية ندل انطالب ٔتعاد  ما .2

 ؟دار انتوحيد ماالنج
 

 ج. األهداؼ البحث
 ٢تذو اندراسة ي  كما يل :األيداؼ انرييسية 

 ُب انيومية احملادثة ُب انقواعد تخطأ ىلا تؤدل انيت عامة ظايرة معرفة على اٟتصوؿ .1
 توحيد ٔتاالنج.ان دار معاد

 .انتدتخل انلغوم ُب احملادثة انيومية ٔتعاد دار انتوحيد ماالنجاٟتصوؿ على معرفة  .2
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 د. فوائد البحث
 فا  فايدة انهظرية ك فايدة انتطايقية كما يل  : ك أما فوايد اناحث انيت تسعى انااحث

 
 فايدة نظرية .ٔ

نزيادة ا١تراجع كتخزاين انعلـو ُب مكتاة جامعة موالنا مانك إبراييم 
اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج عن علم انلغة اإلجتماعية تخاصة انتدتخل انلغوم ُب معاد 

 دار انتوحيد ٔتاالنج.
 

 فايدة تطايقية  .ٕ

بعضا من ا١تراجع احملتاج ٞتميع انطالب كانطاناات ُب  أف يكوف يذا اناحث
جامعة موالنا مانك ابراييم االسالمية اٟتكومية ٔتاالنج، تخصوصا نطالب كطاناات انلغة 

 انعربية كآدهبا.
 

 ه. الدراسة السابقة
, "األتخطاء انلغوية ُب احملادثة انعربية بُت طالب ا١تدرسة ٕ٘ٔٓيهدريانا كجيايا   .1

" ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓاد ابن انقيم نلاهُت جوكجاكرتا ُب انسهة اندراسية انثانوية ٔتع
ُب كلية اآلداب ك انعلـو انثقافية شعاة انلغة انعربية ك أدهبا ّتامعة سوناف  

 كانيجاكا اإلسالمية اٟتكومية جوكجاكرتا.
 

 : أيداؼ اناحث 
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معرفة صيغ انكلمات انعربية ا١تخطئة انيت يستخدماا طالب  (1
ٔتعاد ابن انقيم نلاهُت جوكجاكارتا ُب ٤تادثتام ا١تدرسة انثانوية 

 انيومية
معرفة أسااب األتخطاء نصيغ انكلمات انعربية ا١تخطئة انيت  (2

يستخدماا طالب ا١تدرسة انثانوية ٔتعاد ابن انقيم نلاهُت 
 جوكجاكارتا ُب ٤تادثتام انيومية

  : مهاج اناحث 
 يراء من يذا انهوع، يذا اناحث يو اناحث انهوع . ألف
انااحث  يتم ٚتع انايانات بطريق انتفاعل مع األفراد ُب ا١تاحث. ك 
يهقسم يذا ا١تهاج إىل ثالثة مهايج ك ي  : ا١تهاج نتقدًن انايانات، ك 

 ٖتليلاا، ك تقدًن انهتايج من ٖتليل انايانات.
 :نتيجة اناحث 

 (.  انفوايد انهظريةٔ
اندراسات انرجاء من يذا اناحث ديكن أف يكونى موضوع   

اناحثية نلااحث اآلتخر، سواء كاف فيما يتعلق باألْتاث ا١تتقدمة أك 
 باألْتاث ا١تماثلة زيادة نتحقيق ا١تكتيب.

 انفوايد انعلمية ( ٕ
انرجاء من يذا اناحث ديكن إعطاء انهافع إىل انطالب كاألساتذ   

 ك األستاذات كانااحث ك كذنك معاد ابن انقيم نلاهُت.
، "انتدتخل ُب احملادثة انيومية انعربية بُت انطالب ُب ٕٚٓٓحلم  فاضل   .2

ُب كلية اآلداب ك انعلـو انثقافية شعاة انلغة  ا١تدرسة انعانية ا٠تاصة بسوراكرتا"
 انعربية ك أدهبا ّتامعة سوناف كانيجاكا اإلسالمية اٟتكومية جوكجاكرتا.

 : أيداؼ اناحث 
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ة انعربية بُت معرفة أسااب ا٠تلل انتدتخل ُب احملادثة انيومي (1
 انطالب ا١تدرسة انعانية ا٠تاصة بسوراكرتا.

معرفة عالمات انتدتخل ُب احملادثة انيومية انعربية بُت انطالب  (2
 ا١تدرسة انعانية ا٠تاصة بسوراكرتا.

اجياد انطريقة نتصحيح انتدتخل مهاج ُب احملادثة انيومية انعربية  (3
 بُت انطالب ا١تدرسة انعانية ا٠تاصة بسوراكرتا.

 اج اناحث :مه 
ك أما انطريقة ا١تستخدمة يها انسماع ك ا١تشايدة، كي  

 االستماع عن استعماؿ انلغة مااشرة.
 :نتيجة اناحث 

ك أما فوايدو ي  ١تغرفة انفرؽ بُت عالمات انتدتخل ُب احملادثة 
انيومية انعربية بُت انطالب ا١تدرسة انعانية ا٠تاصة بسوراكرتا كانلغة انعربية 

 انفصحى.
انتدتّخل انلغوم ُب احملادثة انيومية ندل طاناات شعاة انلغة ، "ٖٕٔٓ ايقةنور ف .3

ُب كلية اآلداب ك انعلـو ". اإلسالم  سومهب مادكرا انعربية ٔتعاد انهقاية
سونن أمايل اإلسالمية اٟتكومية شعاة انلغة انعربية ك أدهبا ّتامعة  نسانيةاال

 .سورابايا
 : أيداؼ اناحث 

 يل  : ما فا  ٖتقيقاا اىل اناحث يذا يسعى انيت األيداؼ أما
ندل  انيومية احملادثة ُب انقواعد غلط إىل تؤدل انيت ظايرة ١تعرفة (1

 اإلسالم  انهقاية ٔتعاد انعربية انلغة شعاة طاناات
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 انلغة استخداـ ُب انقواعد غلط إىل تؤدل انيت انعوامل ١تعرفة (2
 ٔتعاد انعربية انلغة شعاة طاناات ندل انيومية احملادثة ُب انعربية

 .انهقاية اإلسالم 
 : مهاج اناحث 

يذا اناحث يو اناحث انهوع . ألف انااحث  يتم ٚتع انايانات 
بطريق انتفاعل مع األفراد ُب ا١تاحث. ك يهقسم يذا ا١تهاج إىل ثالثة 
مهايج ك ي  : ا١تهاج نتقدًن انايانات، ك ٖتليلاا، ك تقدًن انهتايج من 

 ٖتليل انايانات.
 تيجة اناحث :ن 

 أمهية ك انهظرية أمهية فا  انااحثة تسعى انيت اناحث أمهية أما
 :يل  كما انتطايقية

 انهظرية أمهية (1
 يذا من انهتايج كانت فا  انااحثة ترجويا انهظرية أمهية

 اإلجتماع  األدب ُب ٣تاؿ انعلمية نتطور اناحث
 انلغوم انتدتخل تخصوصا

 انتطايقية  أمهية (2
 من انهتايج كانت فا  انااحثة ترجويا انتطايقية أمهية
 األدب ٣تاؿ ُب مراجعا نطالب تصَت اناحث يذا

 .انلغوم انتدتخل تخصوصا اإلجتماع 
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 و. مناهج البحث
 :قساـ، كي أ ثالثةيذا اناحث  ُبتهقسم مهايج اناحث  

 نوع اناحث .1
ا١تيداين ُب ا١تعاد دار انتوحيد ُب يذا اناحث استخدـ انااحث ا١تهاج 

 ماالنج.
 در اناياناتمص .2

يو احملادثة انيومية ندل انتالميذ  اناحث در انايانات ُب يذاكانت مص
 ٔتعاد دار انتوحيد ماالنج.

 
 طريقة ٚتع انايانات .3

 مالحظة .1
 كتستخدـ معيهة، ظايرة حوؿ ا١تعلومات ٚتع كسايل أقدـ من تعد
 انظايرة سلوؾ كمتابعة مراقاة عن عاارة كي  انطايعية، انظواير ُب تخصوصا
 يؤتخذ ك٦تا متعددة، كسايل بإستخداـ معيهة زمهية ١تدةا احمليطة كانظركؼ ا١تدركسة

 يتعرض كقد كانوقت نلجاد مكلفة هناأ ا١تالحظة طريق عن انايانات ٚتع على
 بعض يهاؾ كل كعلى ا١تدركس، ا١توضوع حسب األتخطار ناعض انااحث
نذا، حضر انااحث ُب ا١تعاد  5.ا١تالحظة فياا نستخدـ أف ديكن ال انيت انظواير

 دار انتوحيد ١تالحظة كمراقاة احملادثة ندل انطالب فيى.
 

 مقابلة .2
 ا١تقابلة كمايل  :(  ٕٚ:  ٕٓٔٓ )عّرؼ إسًتبرغ ُب سوغيونو 
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”a meeting of two persons to exchange information and idea 

through question and responses, resulting in communication and 

joint contruction of meaning about a particular topic”. 
حىت  ٔتحاكرة األفكار ك ا١تعلومات نيتاادالف شخصيتُت نقاء ي  "ا١تقابلة
 .ا١تعُّت" ا١توضوع ُب معٌت بهاء يتحّصل على

يذو انطريقة يسمى با١تقابلة ألف انطريقة تؤدل ُب ٚتع انايانات ي  
مع ا١تخرب. انطريقة ا١تقابلة ٢تا تقهية األساس  ي  تقهية طرح ا١تقابلة  إجراء

تقهية مقابلة موجاة. ُب تهفيذ يذو انتقهية ا١تقابلة  األسئلة مع اتااعاا
 استخداـ انلغة ٥تربان مع األسئلة ا١تستعد ا١توجاة، يؤدل انااحث ا١تقابلة مع

ف تظار ُب األسئلة ديكن أ ُب شكل قايمة أك ُب انعفوية، ٔتعٌت اف طرح
 .مهتصف ا١تقابلة

 .ا١تقابلة يستطيع أف يسّجل تخَتا ٟتجة ا١تقابلة بى صوؿٟت
 

 طريقة كثايقية .3
 كا١تعلومات انايانات ٞتمع عملية طريقة ي  (Dokumentasi)طريقة كثايقية 

. كيو أف ذنك كغَت انكتب من معُّت  مكاف ُب ا١توجودة انوثايق نظر طريقة على
انيت تتعلق باحملادثة انيومية ندل انطالب ُب ا١تعاد دار يأتخذ انااحث ا١تعلومات 

 انتوحيد ماالنج.
 

 انسماع ك انكتابة .4

كي  تقهية انتهصت، كانرجوع تقهيات كأسانيب تشَت إىل حرة مسجال 
انتقهيات، كأشار انتقهيات. اٟتصوؿ على انايانات ُب يذو اندراسة باستخداـ 

بة. كغاناا ما تسمى يذو اناحوث مصادر مهشورة أك استخداـ ا١تصادر ا١تكتو 
أدبيات اناحوث، كتقهيات ٚتع انايانات ي  ا٢تهدسة األدب. "مكتاة ا٢تهدسة 
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ي  ُب األساس تقهيات اٟتصوؿ على انايانات متجذرة ُب ا١تواد ا١تكتوبة انيت 
: ٕٚٓٓتقتصر جانب انقصد كانغرض من يذو اندراسة" )ايدم سوبركتو، 

ٗٛ.) 
 ٖتليل انايانات .5

ي  انايانات  انايانات كيذو تقهيات ٥تتلفة. انايانات من تخالؿ ًب ٚتع كقد
قال  اناحث انكيف  أجريت مهذ ُب ٖتليل انايانات .تحليلان انيت ٖتتاج إىل انهيئة

، إنتااء يذا اجملاؿ. كمع ذنكبعد ك  ا١تيداف، تخالؿ، ك إىل ميداف اناحث اندتخوؿ
 معاناحث  أثهاء عملية ركيزا ُبأكثر ت، يركز ٖتليل انايانات اناحث انكيف  ُب
 ٙانايانات ا١تيدانية. ٚتع

عرض ، انايانات(اٟتد انايانات ) نلحد من ٖتليل انايانات األنشطة ُب
 انتحقق أك كاالستهتاجات، انايانات
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 الثاني الباب

 النظرية الدراسة 

  اللغوي خلالتد مفهوم: األول المبحث

 اإلجتماعي اللغة علم مفهوم .أ

 انلغة علم ١تفاـو انااحث قدماا انيت انتعريفات من بعدد قايمة يل  فيما
 7:اإلجتماع 
 اٞتانب ُب يقع نكهى انلغة، علم فركع من فرع اإلجتماع  انلغة علم

 بانهظر ،انتطايقية انلغويات أك انتطايق  انلغة علم ٣تاؿ ُب يقع أم ،مهى انتطايق 

 انيت اٟتديثة انعلـو من انعلم يذا ك .اٞتانب يذا ُب تقع موضوعاتى معظم أف إىل

 بداية ك ا٠تمسيهات أكاتخر ُب إال تاما استقالال تستقل مل ك معا١تاا تتضح مل

 .انعشرين انقرف من انستيهات
 فيشماف فيعرفى ,انلغويُت عهد اإلجتماع  انلغة نعلم كثَتة تعارؼ يهاؾك 

 انسلوؾ جانيب بُت انتفاعل ياحث علم بأنى -انسيد إبراييم صربم عهى نقل كما

 على يركز ك ,نلسلوؾ اإلجتماع  انتهظيم ك انلغة استعماؿ ك اإلنساين،

 علم أنى رم م ك .انلغة نسلوؾ اإلجتماع  انلغة بانتهظيم ترتاط انيت ا١توضوعات

 انلغوم االزدكاج ك اإلجتماعية انلاجات ك اٞتغرافية انلاجات مشكالت يدرس

 .اجملتمع ك انلغة بُت ا١تتاادؿ كانتأثَت
 انعلم ٣تاؿ ك اإلجتماعية ك انلغة بُت علم يو اإلجتماع  انلغة علم

 جدا مامة اإلجتماعية ك انلغة عن فاناحث .متيهة تعلقا يتعلق انذم انتجرييب
 نكن ك ,اجملتمع بُت ا١تتهوعة اٟتدكد كاف .كامال اإلجتماعية انلغة علم نفام
 اجملتمع ُب اإلنساف عن انعلم  ا١توضوع  انتعليم ي  اإلجتماعية أف يهاؾ األمهة

                                                 
7
 11 ص ,) 0212 انلغوية انعلـو دار مطاعة :سورابايا( ,اإلجتماع  انلغة علم ُب ٤تاضرة ,دمياط  اندين عفيف ٤تمد  



 

ٔٗ 

 

 انعلم أك انلغة عن يدرس انعلم ي  انلغة أما .اجملتمع أحواؿ ك ا١تؤسسات ك
 علم يو اإلجتماع  انلغة علم أف فلذنك .دراستى كادؼ انلغة يستعمل انذم
 8اجملتمع. ُب انلغة باستعماؿ عالقتى مع انلغة ياحث

 ا١تختلفة أشكا٢تا ك انعالقة أبعاد برصد ياتم اإلجتماع  انلغة علم إف
 ك انلغات تعدد أك انواحد اجملتمع ُب انلغوية ا١تستويات تعدد ُب تظار انيت

 يذو اكانت سوا تستخدماا انيت اجملتمعات ٖتديد ك انلغات أك انلاجات
 اإلطار يذا ُب ياتم كما طاقية، أـ ماهية أـ ديهية أك عرقية اٞتماعات
 اتختيار ك انكتايب انهظاـ تقرير مثل كثَتة قضايا يعاِب انذم انلغوم بانتخطيط
 اإلجتماع  انلغة علم ياتم .تطويريا ك علياا احملافظة أسانيب ك انرٝتية انلغات
يسجل  ك انلغوم اجملتمع ُب كاضحا يظار انذم اإلجتماع  انتااين بدراسة أيضا
 أك انتحوؿ يرصد كما ا١تختلفة، اجملتمع طاقات بُت ا١توجودة انلغوية انفركؽ
 انيت انلغوية األشكاؿ ُب ذنك أثر ك ألتخرل طاقة من اإلجتماع  اإلنتقاؿ
 معاين دراسة عهد اإلعتاار ُب انعلم يذا يضع كما ,انطاقة تلك أفراد خيتاريا

 قايليااك مواقف ك اإلجتماع  سياقاا تخالؿ من دالالهتا ٖتديد انكلمات
 .اإلجتماعية انطاقات ُب مكهاهتم
 انكلمات أك انكالـ ٤تظور بدراسة أيضا اإلجتماع  انلغة علم ياتم ك
 يذو ألف انلغوم اإلقًتاض ظايرة ك اإلصطالحية انتعاَتات ك انكالـ احملظورة
 انلغة استعماؿ أف كما كثيقا، ارتااطا انلغوية اٞتماعة أك باجملتمع ترتاط انظواير
 .آلتخر ٣تتمع من ٗتتلف اجتماعية اعتاارات ك نقواعد خيضع

 انعوامل دراسة كذنك اإلجتماع  انلغة علم موضوع يتهاكؿ ك
 على مهاا ك األفراد، بُت ا١تختلفة انلغوية اإلستعماالت ٖتكم انيت االجتماعية

 ك ,انتخاطب أسلوب ك اٟتديث، ُب ا١تشاركُت بُت احملددة انعالقات سايل
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 ك يا بأدا يقوموف انيت اإلجتماعية األدكار ك مهام، نكل اإلجتماعية ا١تكانة
 ذنك. إىل ما ك اٟتديث آداب ك موضوعاا ك احملادثة يدؼ

 
 اللغوي خلالتد تعريف .ب

 بعض أف با١تعٌت. نغوية ثهايية نديام انعامل سكاف نصف من أكثر
 إحدل ي  نغوية ثهايية ككانت. االتصاؿ ُب ُتانلغت يستخدموف ملانعا ُب انهاس

 9. انفرد يويّة من جزء اٟتقيقة ُب انلغة بأف تماعيةاالج مشكانت
 انتماس كجود من فصلاا الديكن انلغوية انثهايية قضية حديث ُب ك

 انلغة انتماس يرتاط حىت انلغة تشويش يقع أف ديكن نغوية، ثهايية ُب كانفرد. انلغة
 فياا تقع انىت انلغوية انظواير إحدل يو تخلاكانتد. كثيقا ارتااطا انلغوية بانثهايية
 .انلغة انتماس كوجود
 انلغة عهاصر من األتخذ يو انلغة انتماس نتيجة من اناسيط األثرك 
 انذم تخلابانتد يسمى كذنك كتابيا أك شفويا كانت سواء األتخرل ا١تستخدمة

 يو اإلجتماع  انلغة علم ُب أفّ  حيث انلغة تمع٣ت ُب انصعوبات إحدل يكوف
 .انلغتُت تمع٣ت من ا٠تصايص أحد

 األكثر انلغة من أك األضعف انلغة ىلإ األقول انلغة من يسَت تخلاانتد
 انلغة من أكثر األكىل انلغة يتقن انفرد كاف فإذا. نديى األقل انلغة ىلإ انفرد ندل
 إذا انهقيض، كعلى. انثانية انلغة ٨تو األكىل انلغة من غاناا تخلاانتد يسَت انثانية
 إىل نثانيةا انلغة من غاناا يسَت تخلاانتد فإف نديى إتقانا أكثر انثانية انلغة كانت
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 انلغة من مطلقا يسَت ال انّتداتخل أفّ  يعٍت ال يذا كنكن 10.األكىل انلغة
 من أشيع األقول انلغة من انتداتخل أفّ  يعٍت إمّنا األقول، انلغة إىل األضعف
 .ا١تعاكس الٕتاو ُب انتداتخل

 إىل تؤدم كزالت انتداتخل(Strok) كستارؾ (Hortman) يور٘تاف كيعترب
 ا١تراد. انثانية انلاجة إىل ألـ انلغة ٢تجة من ٢تجة انلغة نطق عادة احتماؿ
 األتخرل انلغة إىل انلغة نطق نتعويد ا١تيوؿ كجود إنيى يؤدم انذم يو بانتداتخل
 نقل يو انلغوم فانتداحل 11.ا١تفردات كانقوايد انصوت نطق على كيشتمل
 أنظمة تدتخل أم يتعّلماا، انيت انثانية انلغة إىل كعاداهتا األـ نغتى أمناط ا١تتعّلم
 12.ا٢تدؼ انّلغة أنظمة ُب عادهتا ك األـّ  انّلغة

 األكىل انّلغة نظاـ تسليل كظايرة انتداتخل أفّ  (Jendra) جهدرا أّكد ك
 اناعث حىت انّلغتُت ذك بى انّلغةيقـو انتماس بوجد انتداتخل كيقع. انثّانية انّلغة إىل

 13.ا١تستسلمة انّلغة صوتية نظاـ انّلحن
 ا١تغّيهة انّلغة نظاـ يقع انذم انّلحن يو انّلغوم فانتداتخل األساس كعلى

 انّلغة جانب كل ُب انتداتخل كيقع. األتخرل انّلغة نظاـ مستعمل إنيى تؤدم انيت
 انيت اإلندكنيسية انتداتخل كمثاؿ. ا١تعجم  ك انسهتكسيس ك انفونونوجيا من

 سايل كعلى /j/g/b/d/  بانصوٌب مادكء انكلمات بزيادة اٞتاكية ناطق يرتكااا
 ُب أّما ك ،{nDepok} ،{nJember} ،{mBatu} ،{mBandung} ا١تثاؿ،

                                                 
10

 ٕٛٓ. ص ،ا٠تويل عل  انسايق، ا١ترجع 
11

 ,Achmad Hp dan Alex Abdullah, Linguistik Umum (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama: من يًتجم 

2012), h. 180 
12

 ٔٓٔ.،ص(ٜٜٜٔ اإلسالمية، سعود بن ٤تّمد اإلماـ جامعة:  انرياض) كانهفيسة انلغوية انهظريات انعصيل ، انعزيز عاد 
13

 Made Iwan Indrawan Jendra, Sociolinguistic : The Study Of Societies` Languages: من يًتجم 

(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), H.189 



 

ٔٚ 

 

 تلك ك". انايت ُب ٤تمد أبوو" تانية ٚتلة ُب غاناا فيقع انسهتكسيس مستول
 .انعربّية انّلغة إىل اإلندكنيسية انّلغة من انالحقة يهاؾ أفّ  على تدؿّ  األمثلة

 
 الّلغوي التدخل أنواع .أ

ٍـّ إىل ثالثة أقساـ كي  تدتخل  ديكن تقسيم انتداتخل انّلغوم بوجى عا
انوحدات انلغوية، كتدتخل ا١تصاحب نّلغة أك انتداتخل اٟترك  أك ا١تعلغوم 

(Interference (Paralinguistic كانتداتخل انثقاُب ،(Cultural Interference). 

 : 14 انتانية ا١تااحث ُب انتفصيل من بشيئ انتداتخل أنواع من نوع كلّ  كستهاكؿ
 (Phonological Interference)انتدتخل انصوٌب  -1

كيو األتخطاء انهطقية انيت يرتكااا متعّلم انّلغة انثانية نتيجة نقلى انسليب 
نلّهظاـ انصوٌب ُب انّلغة األكيل إىل نظَتو ُب انلغة انثانية. كيهتج عن يذا 

نثانية األصليُت بل انهوع من انتداتخل نطق غَت مأنوؼ ندل ناطق  انلغة ا
إنّى ُب بعض األحياف يضر با١تعٌت. كيتمّثل يذا انتداتخل ُب بعض انظواير 

 مهاا ما يل :
نطق صوت ُب انّلغة انثانية كما يهطق ُب انلغة األكىل. مثاؿ ذنك  -

انعربية  /ت/اإل٧تليزية انلثوية  /t/نطق انعريب انذم يتعلم اإل٧تليزية 
اإل٧تليزية  /r/انعربية انتكرارية  /ر/األسهانية. أك نطق األمرك  

 اإلرتدادية.
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نطق صوتُت متلفُت ُب انلغة انثانية كأهّنما متساكياف قياسا على  -
اإل٧تليزيتُت مثل  /p/ك /b/ انّلغة األكىل. مثاؿ ذنك نطق انعريب 

 انعربية متأثرا بعدـ انتمييز بيهاما ُب انعربية. /ب/نطق 
نطق صوت كاحد ُب انلغة انثانية مثل نطق صوتُت ٥تتلفُت ُب انلغة  -

األكىل نوجود انتشابى بُت نطق ذنك انصوت كيذين انصوتُت. 
 ك  أحيانا /b/انعربية مثل  /ؼ/مثاؿ ذنك نطق األمريك  

/p/.أحيانا 
تعديل نظاـ انعهاقيد انصوتية ُب انلغة انثانية ْتيث يصاح قرياا من  -

 explainُب انلغة األكىل. مثاؿ ذنك أف يهطق انعريب نظاـ انعهاقيد 

 ١تهع اجتماع انسواكن ُب مقطع كاحد. /p/قال  /i/بزيادة 
نقل نظاـ انهرب ُب انلغة األكىل إىل انلغة انثانية ٦تّا يسّاب تغيَت  -

مواضع انلهرب ُب كلمات انلغة انثانية من مقاطع صحيحة إىل 
اٞتاكم انذم يتعلم  مقاطع غَت صحيحة. مثاؿ ذنك أف يهرب

انعربية ا١تقطع األتخَت نلكلمات انعربية: باب، كتاب، طانب، 
 تخاند، ٣تتاد، كغَتيا من انكلمات انيت تهتا  بانااء كانداؿ.

نقل نظاـ انتهغيم ُب انلغة األكىل إىل انلغة انثانية ٦تّا يؤّدم إىل نطق  -
مثاؿ ذنك ٚتل انلغة انثانية بطريقة تشاى تهغيم ٚتل انلغة األكىل. 

أف يهطق اإلندكنيس  "انسالـ عليكم" بزيادة انواك بعد انكاؼ. أك 
 أف يهطق "تخاطب" بزيادة انياء بعد انطاء.

 



 

ٜٔ 

 

 
 (Morphological Interference)انتداتخل انصرُب  -2

كيو أف يتداتخل نظاـ انصرؼ ُب انلغة األكىل ُب انلغة انثانية. مثاؿ ذنك 
كتهكَتو كتصغَتو كٖتويل انفعل من ماض  ٚتع االسم كتثهيتى كتأنيثى كتعريفى

إىل مضارع كأمر كنظاـ االشتقاؽ كنظم انسوابق كانلواحق كاندكاتخل 
 كانزكايد.

 (Lexical Interference) انتداتخل ا١تفرداٌب -3
كيو أف تتداتخل كلمة من انلغة األكىل أثهاء انتحدث بانلغة انثانية. 

اء، ٍّب األفعاؿ، ٍبّ كأشارت اندراسات أف أكثر انكلمات تداتخال األٝت
 انصفات، ٍبّ األحواؿ، ٍبّ حركؼ اٞتر.

 (Interference Syntactic)انتداتخل انهحوم  -4
كيو أف يتدتخل نظاـ ٨تو انلغة األكىل ُب نظاـ ٨تو انلغة انثانية. مثاؿ ذنك 
أف يهقل اإلندكنيس  نظاـ انعدد كا١تعدكد ا٠تاّص بلغتى إىل نظاـ انعدد 

لغة انعربية كاإل٧تليزية، كأف يقوؿ: "ٜتسة بيت" ُب كا١تعدكد ُب كل من ان
" ُب اإل٧تليزية متأثرا بهظاـ انعدد كا١تعدكد ُب نغتى five houseانعربية، ك "

 انذم ال جيمع ا١تعدكد ماما كاف انعدد.
 (Interference semantic)انتداتخل انداليل  -5

كيو أف تتداتخل دالنة انلغة األكىل ُب فام كلمات انلغة انثانية 
كاستخداماا. مثاؿ ذانك "مدرسة ثانوية" انيت قد يعطيى األندكنيس  معٌت 
" مشَتا إىل ما  "مدرسة متوسطة". أك أف يقوؿ اإلندكنيس  "يذا شيئ الـز



 

ٕٓ 

 

يسية " ُب انلغة اإلندكنLazim" تعهيى اٞتملة "يذا شيئ عادم" تأثر بكلمة
   انيت تعٍت "عادم".

 انتداتخل اٟترك . -6
( كيو أف Paralinguistic Interferenceكيذا نوع من انتداتخل ا١تعلغوم )

يستخدـ انفرد ُب تكلم انلغة انثانية حركات ك إشارة اعتاد أيل انلغة 
األكىل استخداماا. ك مثاؿ ذانك أف يقوؿ اإلندكنيس  "انسالـ عليكم" 

 تخاضع اٞتسم أك انادف.
 (Interference Cultural)انتداتخل انثقاُب  -7

كيو أف تتداتخل ثقافة انلغة األكىل ُب أداء انلغة انثانية. مثاؿ ذانك أف 
يضمن ا١تتكلم كالمى ُب انلغة انثانية قيما، كأفكارا، ك أمثاال مستقاة من 
ثقافة نغتى األكىل. كيزداد يذا انتداتخل كلما ٘تسك انشخص بثقافتى 

 األكىل.
 التدخل اللغوي.أسباب  .ب 

إّف انتداتخل انلغوم ال يهتج عن فراغ، إمّنا يو كقع نتيجة نوقوع مواقف ك 
حاالت معّيهة. كٙتة مواقف ك حاالت رييسية تؤدم ُب أغلب األحياف إىل 

 :15حدكث انتداتخل، مهاا 

 .طايعة ا١تاّمة انلغوية -1
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 ٕٓٔ. ص ا٠تويل، عل  ٤تمد انسابق، ا١ترجع  
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انثانية، اذا طلاها انشخص أف يًتجم نّصا من انلغة األكىل إىل انلغة 
فإّف ياذا ا١توقف يفرض عليى انتداتخل من انلغة األكىل إىل انلغة انثانية. كيذا 

 يعٍت أّف بعض ا١تامة انلغوية تؤّدم إىل طايعتاا إىل زيادة انتداتخل.
 
 

 ضغط االستعماؿ ا١تاكر. -2
إذا اضطّر انشخص إىل انتكّلم انلغة انثانية قال تكّمل تعليم انلغة، 

، فإّف ياذا ا١توقف جيربو ال شعوريا على االستعانة بانلغة كيذا ما حيصل غاناا
 األكىل، األمر انذم يزيد من تداتخل انلغة األكىل.

 ضعف انرقيب. -3
إذا كاف انشخص ١تا يتمّلك بعد رصيدا كافيا من انقوانُت انلغوية انيت 
تقـو بدكر انرقيب على استخداـ انلغة انثانية، فإف انتجاو نلغة انثانية 

 نلتداتخل.سيعًتض 
 اتقاف انلغة األكىل ك انلغة انثانية. -4

كّلما اتسع انفرؽ بُت درجة اتقاف انلغة األكىل ك درجة اتقاف انلغة 
انثانية، زاد انتداتخل من انلغة األقول إىل انلغة األضعف. كيذا يعٍت بصورة 
غة عاّمة انتداتخل يكثر ُب أّكؿ مراحل تعّلم انلغة انثانية، كيقّل بّتقدـ تعّلم انل

 انثانية حُت يضيق انفرؽ بُت درجة االتقاف.
 مكاف انلغة. -5



 

ٕٕ 

 

اذا تقاربت انلغة األكىل ك انلغة انثانية ُب درجة االتقاف، فإّف 
االحتماؿ ياقى أّف انتداتخل يسَت من انلغة ذات ا١تكاف انعليا إىل انلغة ذات 
ا١تكاف األدىن ألسااب نفسية ك اجتماعية. كديكن تفسَت ذانك على أنّى 

يلة ال شعورية نتعزيز مكاف انذات عن طريق إدتخاؿ عهاصر من انلغة ح
 انعليا. 

 ٤تدكدية انتعّرض. -6
حىت ُب حانة اتقاف تراكب انلغة انثانية، من احملتمل أّف ا١تتعّلم انلغة 
انثانية مل تتح نى فرص كافية نلتعرض ١تواقف نغوية متهوعة، األمر انذم جيعلى 

. كيذا يدفعى إىل االستعانة بانلغة األكىل كلما قليل ا٠تربة ُب انلغة انثهية
عجزت انلغة انثانية عن اسعافى. ك كلما زاد عجزو بانلغة انثانية، زاد تداحل 

 نغة األكىل.
 ا١توقف من انلغة انثانية. -7

إذا كاف انشخص غَت راغب من تعلم انلغة انثانية نساب من 
انوقت ذاتى  األسااب ك نكهى مضطر إىل تعلماا نظركؼ معيهة، ك ُب

متمسسكا بانلغة األكىل كخيشى انتخل  عهاا ألف يعتربيا رمزا نكرامتى 
كثقافتى ك أصلى. فف  يذا اٟتاؿ ذاؾ انشخص يقـو تعلم انلغة انثانية بل  

 كيفية تاليغى أك تكلمى يهاؾ أثر من انلغة األكىل ال شعوريا.
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 خل اللغويمفهوم التد .ج
يو أف يهقل اإلندكنيس  نظاـ  –كما سلف بيانى   –انتداتخل انهحوم 

انهحو نلغة اإلندكنيسية ُب تركيب انلغة انعربية. كيذا انتداتخل يظار ُب عدة 
 أشكاؿ، مهاا كما يل  :

 ٚتع فعلُت متتابعُت بغَت أف يفصل بيهاما حرؼ. -1
 ٨تو :
 أريد أرجع إىل ا١تعاد -
 تريد تأكل اآلف؟ -
 يريد يزكرين يذو انليلة -

اٞتمل انعربية انيت ٗتضع أجزاءيا نهظاـ انهحو يذو اٞتمل انثالث ي  
اإلندكنيس  فيمسح كضع فعلُت متتابعُت ُب ٚتلة كاحدة بال حرؼ فاصل، كما 

 يتضح ٦تا تعهيى يذو اٞتمل انثالث ُب نغة اإلندكنيسية :
- Saya ingin pulang ke Asrama 

- Kamu mau makan sekarang? 

- Dia akan mengunjungiku malam ini 

 "األفعاؿ ا١تتعدية باٟتركؼ" مااشرة. تعدية -2
 ٨تو :
 أنا أحتاج كجودؾ -
 ي  تشعر اٟتّكة -
 اتصلتى ياتفا باألمس -
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جاء يذا انتداتخل نتيجةنهقل انسليب نهظاـ األفعاؿ اإلندكنيسية إىل 
تركيب اٞتمل انعربية. فاألفعاؿ انثالثة ُب تلك اٞتمل تقابل كال مهاا كل 

"  Membutuhkan, Merasa, Menelponمن يذو األفعاؿ اإلندكنيسية"
انيت ال تتعّدل ْترؼ. فتأثر اإلندكنيس  هبذا انهظاـ كطاق نظاـ يذو 

 األفعاؿ اإلندكنيسية على نظايريا انعربية فارتكات يذو األتخطاء.

 تعدية "األفعاؿ ا١تتعدية بهفساا" باٟتركؼ. -3
 ٨تو :
 أريد أف أسأؿ إنيك -
 أنا أحّب إنيك -

 ُب انلغة اإلندكنيسية انفعل "سأؿ" ك "أحّب" يعٍت
"Bertanya"  ك"Cinta/mencintai "من األفعاؿ ا١تتعدية  كمها

" Pada")إىل( كانثاين ب"kepadaْتركؼ حيث يتعدل األكؿ ب"
 )إىل( فتأثر اإلندكنيسيوف هبذا كارتكاو يذا ا٠تطأ انهحوم.

 تعدية األفعاؿ ْتركؼ غَت مهاساة. -4
 ٨تو :
 اإلندكنيسيةانلغة انعربية ٗتتلف مع انلغة  -
 تتعجات مع ٚتانى -
 انكفار ال يؤمهوف إىل انّلى -
 يو يهضم مع ٣تموعة"ب" -
 قلت إىل عل  -
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 نزؿ انقراف ُب انلغة انعربية -
 تزّكج أٛتد مع عايشة -

انفعل "اتختلف" يتعّدل ب "عن"، ك "تعجب" ب 
"ب"، ك "آمن" ب "ب"، ك "انضّم" ب "إىل"، ك " قاؿ" 

"من"، أك "ب"  ب "ؿ"، ك "نزؿ" ب "ب"، ك "تزكج" ب
أك "على". كنكن اإلندكنيس  تأثر باٟتركؼ انيت تتعدل هبا 

 انهظاير اإلندكنيسية ٢تذو األفعاؿ كما يتضح ٦تا يل :
" انذم يتعّدل Berbeda"اتختلف" يقابلى انفعل " -

 " انذم يقابل اٟترؼ "مع" ُب انعربية.Denganب"
" انذم يتعدل ب kagum"انتعجب" يقابلى انفعل " -

"Dengan.انذم يقابل اٟترؼ "مع" ُب انعربية " 
" انذم يتعّدل ب Percaya/Beriman"آمن" يقابلى انفعل " -

"Kepada.انذم يقابل اٟترؼ "إىل" ُب انعربية " 
" انذم يتعّدل ب Bergabung"انضم" يقابلى انفعل " -

"Dengan.انذم يقابل اٟترؼ "مع" ُب انعربية " 
" Kepadaعدل ب "" انذم يتBerkata"قاؿ" يقابلى انفعل " -

 انذم يقابل اٟترؼ "إىل" ُب انعربية.
" Dalam" انذم يتعدل ب "Turun"نزؿ" يقابلى انفعل " -

 انذم يقابل اٟترؼ "ُب" ُب انعربية.
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" انذم يتعدل ب Kawin/Menikah"تزّكج" يقابلى انفعل " -
"Dengan.انذم يقابل اٟترؼ "مع" ُب انعربية " 

 تفصيل بيهاما حرؼ.كضع انفعل بعد انظرؼ مااشرة بال  -5
 ٨تو : 

 أتزّكج بعد أٗترج من اٞتامعة -
 قال نرجع نأكل أّكال -

ديكن ُب نظاـ انهحو اإلندكنيس  كضع انظرؼ كانفعل 
 متتابعُت ُب ٚتلة كاحدة بال حرؼ فاصل بيهاما.

 ٨تو : 
- Saya membeli tiga buah pensil 

- Sebelum pulang kita makan dulu 

انعريب ٤تانفة نلقواعد. فعهدما طاق يذا بعد نظاـ انهحو 
 اإلندكنيس  يذا انهظاـ ُب ٚتلة عربية كقع ُب مثل يذا ا٠تطأ.

 تطايق تخاطئ نهظاـ انعدد ك ا١تعدكد. -6
 ٨تو :
 اشًتيت ثالثة قلم -
 اشًتيت ثالثة سّيارة -

من أيّم ما خيتلف بى نظاـ انعدد ك ا١تعدكد ُب انلغة اإلندكنيسية 
أّف ا١تعدكد مفرد دايما ك أّف انعدد ال  عن نظَتو ُب انلغة انعربية
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تأنيثا ك تذكَتا، كما سيتضح ٦تا تعهيى اٞتملتاف ُب  يتفيد با١تعدكد
 انلغ اإلندكنيسية :

- Saya membeli tiga buah pensil 

- Saya membeli tiga buah mobil 

ك١تا تأثر اإلندكنيس  هبذا انهظاـ ك طاقى ُب ٚتلة عربية 
 16كقع يذا انتداتخل.

جد انااحث ُب يذا اناحث تصهيف انتداتخل ك ك 
انهحوم من غَت انتصهيف انسابق كما قد بُّت اندكتور نصر 

 اندين إدريس كانتايل :
 األتخطاء ُب انهعت كا١تهعوت -1

انهعت )يسمى بانصفة أيضا( يو ما يذكر بعد اسم نتايُت بعض 
 17ما يتعلق بى. ٨تو : جاء انتلميذ اجملتاد. أحوانى أك أحواؿ

األصل ُب انهعت أف يكوف اٝتا مشتّقا. كاسم انفاعل كاسم ك 
 ا١تفعوؿ ك انصفة ا١تشااة ك اسم انتفضيل. فا١تثاؿ األتخرل ٢تذا كانتايل :

 ك كاف ُب معادم غرؼ انعاّمة كا٠تاصة -
 زار ٤تمد إىل ا١تسجد انهاوية -
 يم طالب ٣تتاد -
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 ٕٕٔ. ص ،(ٖٜٜٔ: انعصرية مكتاة: بَتكت) انثانث اٞتزء -انعربية انلدركس جامع انغالييٍت، مصطفى  



 

ٕٛ 

 

كيذ اٞتمل انثالث ال يطابق ا١تهعوت نلهعت سواء كاف ُب 
اب، ُب انتعريف، ُب انتهكَت، ُب انتذكَت، ُب انتأنيث ، ُب اإلفراد ك اإلعر 

 اٞتمع.

 كضع حرؼ اٞتر بُت انكلمة ال حيتاج إنيى -2

حرؼ اٞتّر عشركف حرفا، كي  : انااء، ك من، ك إىل، ك عن، ك 
على، ك ُب، ك انكاؼ، ك انالـ، ك كاك انقسم، ك تاء انقسم، ك مْذ، ك 

يل نغة  –ك عدا، ك حاشا، ك ك ، ك مىت  مهذ، ك ُرّب، ك حىت، كتخال،
 18ك نعّل ُب نغة عقيل. –يذيل 

 األتخطاء ُب تخرب كاف ك أتخواهتا -3

كل ما ساق ٠ترب ا١تاتدأ من األحكاـ ك األقساـ، يعطى ٠ترب كاف 
ك أتخواهتا، ألف نى حكمى، غَت أنّى جيب نصاى، ألف شايى با١تفعوؿ بى. 

، فاألكثر أف يكوف فعلاا ك إذا كقع تخرب كاف ك أتخواهتا ٚتلة فعلية
 19مضارعا ك قد جي ء مضايا.

 األتخطاء ُب تركيب اإلضافة -4
ا١تركب اإلضاُب يو ما ترّكب من ا١تضاؼ كا١تضاؼ إنيى. ك 

 20حكم اٞتزء انثاين مهى أنّى ٣تركر أبدا.
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 ٚٙٔ. ص انثانث، اٞتزء ا١ترجع، نفس  
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 ٕٛٚ-ٕٚٚ. ص انثاين، اٞتزء ا١ترجع، نفس 
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 ٘ٔ. ص األكؿ، اٞتزء ا١ترجع، نفس 
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اٞتر، توجب جّر اإلضافة ي  نساة بُت اٝتُت، على تقدير حرؼ 
ك يسمى األكؿ مضافا كانثاين " انثاين أبدا. ٨تو "يذا كتاب انتلميذ

مضاؼ إنيى. فا١تضاؼ كا١تضاؼ إنيى : اٝتاف بيهاما حرؼ جّر مقّدر. 
ك عامل اٞتّر ُب ا١تضاؼ إنيى يو مضاؼ، ال حرؼ اٞتر ا١تقدر بيهاما 

 21على انصحيح.

 األتخطاء ُب انتثهية -5

إذا كانت انتثهية مرفوعة فًتفع باألنف ك انهوف كتهصب ك ٗتفض 
 ٨تو : قاؿ رجالف. 22وف.بانياء ك انه

"أنا كعل  تلميذ ُب ا١تدرسة انعانية اٟتكومية" فا٠تطأ ُب يذو 
 اٞتملة يو كلمة "انتلميذ" ألّف ا١تاتدأ تثهية فتجب ا٠ترب تثهية.

 األتخطاء ُب انضماير -6

كجود انشركط ُب استخداـ انضماير ُب اٞتملة، كما ضمَت "يو" 
نلمفرد ا١تؤّنث انغاياة ك ضمَت نلمفرد ا١تذكر انغايب ك ضمَت "ي " 

 23"مها" نلتثهية ا١تذكر انغايب.

 األتخطاء ُب اسم اإلشارة -7

اسم اإلشارة يو ما يدّؿ على معُت بواسطة إشارة حسية بانيد ك 
٨تويا، إف كاف ا١تشار إنيى حاضرا، أك إشارة معهوية إذا كاف ا١تشار إنيى 
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: "ذا" نلمفرد ا١تذكر،  ا١تعٌت، أك ذاتا غَت حاضرة. فاألٝتاء اإلشارة ي 
ك "ذاف ك تُت" نلمثٌت ا١تذكر، ك "ذو ك تى" نلمفرد ا١تؤنثة، ك "تاف ك 

 24تُت" نلمثٌت ا١تؤنث.

 (مىت تدرسُت ُب يذو ا١تعاد؟ٕيذو ا١تدرسة )( ٨ٔتو : )
نرل ُب اٞتملة انسابقة ا٠تطأ ُب استخداـ اسم اإلشارة، 

 ا١تذكر. نيس نلمفردفتستخدـ ضمَت "يذو" نلمفرد ا١تؤنث 
 األتخطاء ُب انعطف كا١تعطوؼ -8

انعطف يو تابع يتوسط بيهى ك بُت متاوعى أحد من يذو األحرؼ 
ك ي  انواك، كانفاء، ك ٍبّ، ك أك، ك أـ، ك نكّن، ك ال، ك بل، ك حىت. 
ك حكم ا١تعطوؼ ْترؼ انعطف يو فإف ُعطفت هبا على ا١ترفوع 

أك على  رُفعت، أك على مهصوب ُنصات، أك على ٥تفوض تخفضت،
٣تزـك جزمت. ٨تو : "رأيت زيدا ك عمرا" ك "أصل  اٞتماعة ُب ا١تصلى 
ك جيمع ُب انقاعة" فا٠تظأ ُب اٞتملة انسابقة يو استخداـ انفعل 

 ا١تضارع ُب ا١تعطوؼ انذم معطوؼ عليى انفعل ا١تاض .
 األتخطاء ُب اٞتار كاجملركر -9

 جُيّر اإلسم ُب ثالثة مواضع، ي  : 
 ٞترّ أف يقع بعد حرؼ ا -
 أف يكوف مضافا إنيى -
 أف يكوف تابعا نلمجركر -
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حرؼ اٞتّر عشركف حرفا، كي  : انااء، ك من، ك إىل، ك عن، ك 
على، ك ُب، ك انكاؼ، ك انالـ، ك كاك انقسم، ك تاء انقسم، ك مْذ، ك 

يل نغة  –مهذ، ك ُرّب، ك حىت، كتخال، ك عدا، ك حاشا، ك ك ، ك مىت 
 25ك نعّل ُب نغة عقيل. –يذيل 

ا١تثاؿ ا٠تطأ ا١تستخدمة كأحدانفر قاؿ"مهذ ٜتُس سهوات" بعد 
 حرؼ اٞتر، مع أّف يهاغ  نى أف جيّر اإلسم بعد حرؼ اٞتر.
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 الباب الثالث
 تحليلها و مناقشتهاعرض البيانات و 

 لمحة عن معهد دار التوحيد ماالنج .أ
تقع معاد دار انتوحيد ّتانب جامعة موالنا مانك إبراييم اإلسالمية 
اٟتكومية ٔتديهة ماالنج جاكل انشرقية، أك كقع ُب مهطقة اٟتد ثالث قرل ديهويو 

(Dinoyo( كاتاكانج جيدا ،)Ketawang gede( سوماار سارم ،)Sumbersari .)
 ٔٓٗٔشواؿ  ٕٓـ، أكٜٔٛٔمن أغسطس سهة  ُٕٓأسس يذا ا١تعاد بتاريخ 

بسهة ا٢تجرية. ك مؤسس يذا ا١تعاد يو انشيخ انعالمة فضيلة األستاذ عاد اهلل 
بن عّواض عادكف رٛتى اهلل، ك أكؿ من ّٝتى يذا ا١تعاد بدار انتوحيد  يو أحد  

 مد بن علوم ا١تلك  اٟتسٍت.كّاار انعلماء مّكة ا١تكّرمة انعالمة اٟتايب انسيد ٤ت
كاف معظم األساتيذ ُب ا١تعاد دار انتوحيد ماالنج من تخرجي  
ا١تؤسسات ك ا١تعايد ُب شرؽ األكسط كمثل أبهاء ا١تؤسس األكؿ انذين قد 
تعلموا ُب ا١تعايد ا١تختلفة بشرؽ األكسط يم : األستاذ ياشم عاد اهلل عادكف ك 

رجا ُب جامعة األزير بقايرة مصر، ك األستاذ طى عاد اهلل عادكف انلذاف ٗت
األستاذ حسُت عاد اهلل عادكف انذم قد تعلم ُب ح  انرشيفة بإشراؼ انعالمة 
اٟتايب انسيد ٤تمد بن علوم ا١تلك  اٟتسٍت، ك األستاذ صاّب عاد اهلل عادكف 
ك األستاذ إٝتاعيل عاد اهلل عادكف انلذاف من تخرجي  ا١تعاد دار ا١تصطفى 

نلحايب عمر بن حفيظ بن سامل بن شيخ أبو بكر بن سامل. حضرموت بيمن 
ّتانب آتخر يهاؾ أيضا بعض األساتيذ انذين قد تعلموا داتخل اناالد 

 األندكنيسيا. 
ك ا١تعاد قد ايتم بتعليم انلغة ايتماما ألف انلغة ي  كسيلة التصاؿ انفرد 

ا أهنا بغَتو، ك عن طريق يذا االتصاؿ يدرؾ حاجتى، ك حيصل على مآربى كم
كسيلة ُب انتعاَت عن اآلماؿ ك انعواطف، كما أهنا ُب ا١تعاد دار انتوحيد يهاؾ 
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انلغة انرٝتية )انلغة انعربية ك انلغة إل٧تليزية( كمها كاجاة ُب احملادثة انيومية نكل 
انطالب ُب ا١تعاد دار انتوحيد. كل يـو يتحدثوف بانلغة انرٝتية كيادك أف أكثر 

از انتوحيد ماالنج ال يتكلموف بانلغة انعربية انفصحى. انطالب ُب ا١تعاد د
انتدتخل انلغوم ا١تشكالت أك انتخالت انلغوية انيت تظار عهد تعلم انطالب 
ٔتعاد دار انتوحيد انلغة انثانية، ألف عهدما يكتسب انشخص انلغة األـ إمنا 

لماا ألكؿ يكتسااا دكف معرفة أمناط نغوية كال ديكن أف تتدتخل ُب انلغة انيت يتع
مرة، كيذا أمر ال يواجاى متعلم انلغة األـ ك إمنا يواجى متعلم انلغة األجهاية أك 
انثانية بعد أف رسخت ُب ذيهى األمناط انصوتية ك انصرفية ك انًتكياية نلغة األكىل 

 أك األـ. كيرتكاوف األتخطاء انلغوية ك من مشكالهتم انلغوية  تدتخل نغوم.
 األـ نغتى أمناط ا١تتعّلم نقل يو انلغوم لتخنتداك انتدتخل انلغوم يو : 

 ُب عادهتا ك األـّ  انّلغة أنظمة تدتخل أم يتعّلماا، انيت انثانية انلغة إىل كعاداهتا
 انتدتخل(Strok) كستارؾ( Hortman) يور٘تاف كيعترب .26ا٢تدؼ انّلغة أنظمة
 انلاجة إىل ألـ انلغة ٢تجة من ٢تجة انلغة نطق عادة احتماؿ إىل تؤدم كزالت
 انلغة نطق نتعويد ا١تيوؿ كجود إنيى يؤدم انذم يو بانتداتخل ا١تراد. انثانية انلغة
 .27ا١تفردات كانقوايد انصوت نطق على كيشتمل األتخرل انلغة إىل

 
في المحادثة اليومية لدى الطالب بمعهد دار  أنواع التدخل اللغوي  .ب

 التوحيد ماالنج

جيب نكل طالب ا١تعاد دار انتوحيد أف يتحدثو بانلغة انرٝتية كل يـو 
ُب أم مكاف كمثل ُب اٟتجرة، ُب انفصل، ُب انغرفة األكل ك حوؿ ا١تعاد دار 

                                                 
 ٔٓٔ(،ص.٤ٜٜٜٔتّمد بن سعود اإلسالمية، . عاد انعزيز انعصيل ، انهظريات انلغوية كانهفيسة )انرياض : جامعة اإلماـ 26

27
  Pratama, 2012), h. 180  Achmad Hp dan Alex Abdullah, Linguistik Umum (Jakarta : PT Gelora Aksara :من يترجم . 
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انتوحيد ماالنج كنكن ظارت أشكاؿ انتدتخل ُب ٤تادثتام كما الحظ انااحث 
 فيما يل  :

 المحادثة األولى (ٔ
صاّب موىل دكيلة ك ٤تضار األيداؿ حوؿ  كقعت يذو احملادثة بُت طاناُت)

 ا١تيداف(
 مانشسًتك  يونايتد مانشسًتصاّب موىل دكيلة : َضْر، اناارحة من انفايز بُت  -

 ؟سييت
 ال أحب كرة انقدـ ٤kanتضار األيداؿ : ما أدرم أنا ِنْح، أنا  -
 صاّب موىل دكيلة : نسيت أنا، عفوا َضْر ياااى -
تخالص ٝتيسًت كم  UNISMA، فام  مزك  ُب ehصاّب موىل اندكيلة :  -

 َضْر اآلف؟
٤تضار األيداؿ : ما أدرم أنا ِنْح، ييّا بها ندتخل انفصل األستاذ سعيد  -

 عمر قد دؽ اٞترس!
 سياحث انااحث عن كصف انتدتخل من اٟتوار انسابق :

 مانشسًتك  يونايتد مانشسًت، اناارحة من انفايز بُت َضرْ ُب اٞتملة " .ٔ
انطانب ا١تتكلم يستعمل تلك انكلمة "َضْر" بهظاـ  ؟" نرل أفّ سييت

انلغة األندكنيسية، كلها نعرؼ أف ُب انلغة انعربية نيس يهاؾ قطع 
انكلمة من االسم انشخص، فانصواب من يذو اٞتملة يعٍت االسم 
 انكامل من ذانك انشخص أك ا١تقابل انكالـ"٤تضار". ك كلمة "

نتدتخل انثقاُب ألف يذو اٞتملة " من يذو اٞتملة تدتخل ُب فئة ا َضرْ 
 تتاع ثقافة انلغة األكىل ُب أداء انلغة انثانية.

" نرل أّف انطانب ا١تتكلم يستعمل تلك  ِنحْ ُب اٞتملة "ما أدرم أنا  .ٕ
انكلمة "ِنْح" بهظاـ انلغة األندكنيسية، كلن نعرؼ أف ُب انلغة انعربية 
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ذو نيس يهاؾ قطع انكلمة من االسم انشخص، فانصواب من ي
اٞتملة يعٍت االسم انكامل من ذانك انشخص أك ا١تقابل 

" من يذو اٞتملة تدتخل ُب فئة  ِنحْ  انكالـ"صاّب". ك كلمة "
انتدتخل انثقاُب ألف يذو اٞتملة تتاع ثقافة انلغة األكىل ُب أداء انلغة 

 انثانية.
نرل أّف انطانب ا١تتكلم ال أحب كرة انقدـ"  kanُب اٞتملة " أنا  .ٖ

تلك انكلمة بهظاـ انلغة األندكنيسية مع أف ال حيتاج زيادة  يستعمل 
 " ُب يذو اٞتملة.إذف، انصواب من يذو اٞتملة يو "Kanكلمة "

من يذو اٞتملة تدتخل ُب  "Kan"ال أحب كرة انقدـ". ك كلمةأنا 
فئة انتدتخل ا١تفرداٌب ألف ُب يذو اٞتملة تدتخل كلمة من انلغة 

 ثهاء انتحدث بانلغة انثانية.األكىل أم انلغة االندكنيسية أ
 تخالص ٝتيسًت كم UNISMA، فام  مزك  ُب eh ُب اٞتملة "  .ٗ

َضْر اآلف؟" نرل أّف انطانب ا١تتكلم يستعمل انلغة انعربية انيت ٗتضع 
أجزاياا نهظاـ انهحو اإلندكنيسية. ك يذو اٞتملة ال تتاع نظاـ تطايق 

انصواب من يذو  ك ترتيب االستفااـ ٟترؼ ُب انلغة انعربية. إذف،
اٞتملة يو "ُب أم مستول اآلف فام  مزك ؟" ألف ُب ترتيب انلغة 
انعربية استعملت اٞتملة االستفااـ ْترؼ "أم" انذم يطلب هبا 
تعيُت انشيئ. ك اٞتملة االستفااـ "تخالص ٝتيسًت كم" من يذا 
اٟتوار تدتخل ُب فئة انتدتخل انهحوم ألف ا١تتكلم استعمل نظاـ 

األكىل أم انلغة االندكنيسية ُب انتكلم انلغة انعربية انهحوم نلغة 
 نطلب االستفااـ.
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 المحادثة الثانية (8

)كقعت يذو احملادثة بُت طاناُت أٛتد اٟتاش  ك عمر انعيدركس أماـ غرفة 
 األكل(
 !احذر انصحن سقطأٛتد اٟتاش  :  -
 عمر انعيدركس : اٟتمد هلل، يكاد قال قليل -
 ال تهظر آنفاأٛتد اٟتاش  : أنت  -
 انا انتفتّ  فلذنك ا٠تارج، من آنفا دعٍت صديق  عفوا،عمر انعيدركس :  -
 أٛتد اٟتاش  : كيف غرفة األكل، تخالص مفتوح؟ -
 ٟتظة انتظر ١تا،عمر انعيدركس :  -
 أٛتد اٟتاش  : سأذيب إىل اٟتماـ أكال ناوؿ -

 سياحث انااحث عن كصف انتدتخل من اٟتوار انسابق: 
" نرل أّف انطانب ا١تتكلم يستعمل احذر انصحن سقط!"ُب اٞتملة  .ٔ

تلك انكلمة بال أك بعدـ قاعدة انهحوية يعٍت "انفعل ك انفاعل".  
 يذو ُبكلها نعرؼ أف ُب انلغة انعربية تقدـ انفعل على فاعلى. نكن 

"انصحن" على فعلى "سقط". إذف، انصواب  انفاعل تقّدـ اٞتملة
"احذر ك اٞتملة  قط انصحن".من يذو اٞتملة يعٍت "انتاى! يس

!" من اٟتوار انسابق تدتخل ُب فئة انتدتخل انهحوم انصحن سقط
ألف ا١تتكلم استعمل نظاـ انهحوم نلغة األكىل أم انلغة االندكنيسية 

 ُب انتكلم انلغة انعربية.
ُب قاعدة  .فعلى بإثاات انفاعل ُحذؼ "قليل قال يكاد" اٞتملة ُب .ٕ

انلغة انعربية تااح حذؼ انفاعل بتقدير فعلى إف عرؼ ظاير انفاعل. 
نكن ُب يذو اٞتملة قد اتختفى انفعل. إذف، انصواب من يذو 

 ". ك اٞتملة "اناالط على يسقط أف صحنان يكاداٞتملة يعٍت "
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" من اٟتوار انسابق تدتخل ُب فئة انتدتخل انهحوم قليل قال يكاد
ل نظاـ انهحوم نلغة األكىل أم انلغة االندكنيسية ألف ا١تتكلم استعم

 ُب انتكلم انلغة انعربية.
ُب اٞتملة " أنت ال تهظر آنفا" يذا اصراؼ انكلمة. كلمة "ال  .ٖ

تهظر" ي  انفعل ا١تضارع ا١تخاطب، قد ظار فاعلى فال ٖتتاج كلمة 
 "أنت" ُب نفس انكلمة. نظاـ يذو اٞتملة كهظاـ نغة اإلندكنيسية.

 تقدـ" كجملة انسابقة أم اٞتملة األكىل صديق  دعٍتلة "ُب اٞتم .ٗ
. فانصواب يو "دعٍت صديق ". ك اٞتملة فعلى على انفاعل

"صديق  دعٍت" من اٟتوار انسابق تدتخل ُب فئة انتدتخل انهحوم 
ألف ا١تتكلم استعمل نظاـ انهحوم نلغة األكىل أم انلغة االندكنيسية 

 ُب انتكلم انلغة انعربية.
؟" ٧تد أف انلغة انعربية كيف غرفة األكل، تخالص مفتوحاٞتملة "ُب  .٘

ا١تستعملة يها ي  ٚتلة عربية انيت ٗتضع أجزاياا نهظاـ انهحو 
االندكنيسِت انيت ال تتاع نظاـ انتطايق نكلمة االستفااـ، كما عرفها 
ُب انلغة انعربية يهاؾ االسم االستفااـ مثل )يل، أ ك غَت ذانك( ك 

سابقة من اٟتوار ال ٧تد حرؼ االستفااـ نطلب انسؤاؿ ُب اٞتملة ان
أك نطلب االستفااـ. فانصواب من يذو اٞتملة يو "أ غرفة األكل 
مفتوح أك يل غرفة األكل مفتوح؟". ك اٞتملة االستفااـ " كيف 
غرفة األكل، تخالص مفتوح؟" من اٟتوار انسابق تدتخل ُب فئة 

انهحوم نلغة األكىل أم انتدتخل انهحوم ألف ا١تتكلم استعمل نظاـ 
 انلغة االندكنيسية ُب انتكلم انلغة انعربية.
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 المحادثة الثالثة (3
)كقعت يذو احملادثة بُت طاناُت ٣تمد ك عل  أماـ ا١تسجد بعد تعليم رياض 

 انصاٟتُت صااحا(
 

 ٤تمد : بعدين، أنت مع فخرم تفطر معا أـ ال؟ -
 عل  : ك أنت؟ -
 يذا سأغسل ا١تالبس٤تمد : أنا صايم، ديكن بعد  -
 اٟتايب عاد انقادر بلفقيى؟ nyaعل  :  أنت بألمس حاضر ُب حوؿ  -
 ! ياااى ٤yekتمد : حاضر  -

 سياحث انااحث عن كصف انتدتخل من اٟتوار انسابق: 
فخرم تفطر معا أـ ال؟" ٧تد أف انلغة انعربية  معُب اٞتملة " أنت  .ٔ

ا١تستعملة يها ي  ٚتلة عربية انيت ٗتضع أجزاياا نهظاـ انهحو 
االندكنيسِت انيت ال تتاع نظاـ انتطايق انعطف، ك انعطف يو تابع 
يتوسط بيهى ك بُت متاوعى حرؼ من أحرؼ انعطف.ُب يذو انكلمة 

ف "ك"، ك حرؼ "ك" تفيد ا١تستعملة يها كلمة "مع" نوضع حرؼ انعط
يذو  مشاركة نلمعطوؼ عليى ُب اٟتكم كاإلعراب دايما. ك اتاعت

فخرم تفطر  كأنت اٞتملة بًتتيب انكلمة ُب نغة األـ، فانصواب يها "
من اٟتوار انسابق تدتخل ُب فئة انتدتخل انهحوم ألف  ".معا أـ ال؟

نيسية ُب ا١تتكلم استعمل نظاـ انهحوم نلغة األكىل أم انلغة االندك 
 انتكلم انلغة انعربية.
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اٟتايب عاد انقادر  nyaُب اٞتملة " أنت بألمس حاضر ُب حوؿ  .ٕ
بلفقيى؟" كجد انااحث أف يها تدتخالف )انتدتخل انهحو ك انتدتخل 

 األسلويب(.
  انتدتخل انهحوم : انلغة انعربية ا١تستعملة يها ٗتضع أجزاياا

طايق نألضافة ُب االندكنيس  انيت ال تتاع نظاـ انت ـ انهحونهظا
 انلغة انعربية.

  انتدتخل األسلويب : انلغة انعربية ا١تستعملة يها ٗتضع أسلوب
 انلغة االندكنيسية.

 المحادثة الرابعة (4
)كقعت يذو احملادثة بُت طاناُت أٛتد ك عل  حوؿ دكر األكؿ ُب كقت 

  االسًتاحة(
 عل  : يا أٛتد، كيف االمتحاف درس اٟتديث قايل؟ 
  جداأٛتد : صعب 
 عل  : أنت مع ٤تمد ٗترج أـ ال ُب انيـو اٞتمعة؟ 
 (أٛتد : طاعا، أريد أف أشًتم األدكات ُب سردكSardo) 
 عل  : مد، أنت تهظر مغرفيت أـ ال؟ 
  أٛتد : يذا مغرفتك، قايل قال انفطور آتخذيا من ٖتت انسلم

 ياااى
 عل  : أنت باألمس حاضر ُب تعليم أستاذ حسُت؟ 
  أٛتد : حاضرlah!... 
 عل  : ُب ٖتضَت أـ ال؟ 
  أٛتد : ٖتضَت؟ ياااى أستاذ حسُت ياحثكloh! 

 سياحث انااحث عن كصف انتدتخل من اٟتوار انسابق: 
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أـ ال ُب انيـو اٞتمعة؟" تدؿ  ٗترجُب اٞتملة "أنت مع ٤تمد  .1
على انلغة انعربية انيت ٗتضع أجزاياا نهظاـ انصرؼ 
االندكنيس . انفعل ُب يذو اٞتملة تستعمل فعال مفردا 
"ٗترج" ألف انطانب ا١تتكلم يستعمل نظاـ نغة األـ، كما 
عرفها أف ُب انلغة انعربية يهاؾ )ا١تفرد، انتثهية ك اٞتمع( 

أـ ال  ٗترجافة يو "أنت ك ٤تمد فانصواب من يذو اٞتمل
 ُب انيـو اٞتمعة؟". ك يذا من انتدتخل انصرُب.

، قايل قال هذا مغرفتك٧تد تدتخال أيضا ُب اٞتملة " .8
انفطور آتخذيا من ٖتت انسلم ياااى" يذو اٞتملة ٗتضع 
أجزاياا نهظاـ انهحوم االندكنيس . ألف ُب يذو اٞتملة من 
اٟتوار انسابق قد استعمل انطانب ا١تتكلم اسم اإلشارة 

 ك يذا من انتدتخل انهحوم."يذا" السم ا١تؤنث "ا١تغرفة" 
 
 

 المحادثة الخامسة (5
ُت طاناُت إقااؿ ك عمراف جانب ا١تسجد ا١تاارؾ دار )كقعت يذو احملادثة ب

 انتوحيد ماالنج(
  : عمرافkaipa   حانكBal ؟kip  امتحافkip؟ 
 إقااؿ : اٟتمدهلل ٓتَت، ما أستطيع يااى 
 عمراف : أنت ما تستطيع تضحك 

 فسياحث انااحث عن كصف انتدتخل من اٟتوار انسابق:
أف يها  كجد انااحث" ؟Balحانك   kaipa "ُب اٞتملة  .1

 تدتخالف )انصرُب ك األسلويب(
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 : نرل أّف انطانب ا١تتكلم استعمل تلك  انتخل انصرُب
ك انفاء انلغة   (Logat sundaانكلمة بلاجة انسهداكية )

انعربية /ؼ/ ال مكاف ٢تا ُب األصوات انسهداكية ٦تا جيعل 
انهاطق انسهدكم حيو٢تا إىل صوت آتخر قريب مهاا ك أسال 

/. فانصواب من يذو اٞتملة يو "كيف pمهاا نطق كيو /
 حانك يا إقااؿ؟".

  انتدتخل األسلويب : انلغة انعربية ا١تستعملة يها ٗتضع
أسلوب انلغة االندكنيسية، ألف ُب انلغة انعربية نيس يهاؾ 
 "قطع انكلمة سواء كاف من االسم أك من انفعل.ُب اٞتملة 

kip  امتحافkipُب ك كجد انااحث أف يها تدتخالف )انصر " ؟
 .األسلويب(

  انتخل انصرُب : نرل أّف انطانب ا١تتكلم استعمل تلك
ك انفاء انلغة   (Logat sundaانكلمة بلاجة انسهداكية )

انعربية /ؼ/ ال مكاف ٢تا ُب األصوات انسهداكية ٦تا جيعل 
انهاطق انسهدكم حيو٢تا إىل صوت آتخر قريب مهاا ك أسال 

اٞتملة يو "كيف /. فانصواب من يذو pمهاا نطق كيو /
 االمتحاف؟".

  انتدتخل األسلويب : انلغة انعربية ا١تستعملة يها ٗتضع
أسلوب انلغة االندكنيسية، ألف ُب انلغة انعربية نيس يهاؾ 

 قطع انكلمة سواء كاف من االسم أك من انفعل.
؟" kipامتحاف   kip؟" ك "Balحانك   kaipa ُب اٞتملة " .ٕ

نرل أّف انطانب ا١تتكلم يستعمل تلك انكلمة بهظاـ 
اإلندكسية ألف كما عرفها ُب انلغة انعربية نيس يهاؾ قطع 
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انكلمة سواء كاف حرؼ، فعل أك اسم. فانصواب ال بد 
نلمتكلم أف يتكلم بكالـ تاـ من تلك اٞتملة "إقااؿ " ك "  

 كيف". ك يذا من انتدتخل األسلويب.
 المحادثة السادسة (ٙ

يذو احملادثة بُت طاناُت حاذؽ اٟتداد ك فيصل ُب انديقة أماـ  كقعت)
 انفصوؿ(
 حاذؽ اٟتداد : أكلت يا فيصل؟ 
 فيصل : تخالص أكلت 
 ( حاذؽ اٟتداد : أنت تخالص تشًتم أبوفAbon ٝتك ُب دكاف)

 (؟Ketawang gedeقريب مسجد كاتاكانج حادا)
 فيصل : تخالص، آضع فوؽ انااب غرفة األكل 
  : يا تخَت، بعدين أنا أطلب حاذؽ اٟتداد 
 ( فيصل : نعم نعم، نكن بعد األكل اٛتل األبوفAbon إىل)

 ا١تطعم، صاّب سيطلب أيضا
 حاذؽ اٟتداد : ياتخَت 

 سياحث انااحث عن كصف انتدتخل من اٟتوار انسابق:
نرل أّف انطانب ا١تتكلم يستعمل تلك " فيصلُب اٞتملة "يا  .ٔ

انلغة انعربية /ص/ ال ك انصاد ُب انكلمة بلاجة اإلندكنيسية 
مكاف ٢تا ُب األصوات اإلندكنيسية ٦تا جيعل انهاطق 
اإلندكنيس  حيو٢تا إىل صوت آتخر قريب مهاا ك أسال مهاا 

/. فانصواب من يذو اٞتملة يو "فيصل" sنطق كيو /
 بانصاد انعريب. ك يذا من انتدتخل انصوٌب.
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 أكلت" نرل أّف انطانب ا١تتكلم يستعمل تخالصُب اٞتملة " .ٕ
ك انصاد ُب انلغة انعربية تلك انكلمة بلاجة اإلندكنيسية 

/ص/ ال مكاف ٢تا ُب األصوات اإلندكنيسية ٦تا جيعل انهاطق 
اإلندكنيس  حيو٢تا إىل صوت آتخر قريب مهاا ك أسال مهاا 

تخالص /. فانصواب من يذو اٞتملة يو "sنطق كيو /
 " بانصاد انعريب. ك يذا من انتدتخل انصوٌب.أكلت

(ٝتك ُب Abonأبوف ) تشًتم تخالصأنت  ملة "ُب اٞت .ٖ
(؟" من Ketawang gedeدكاف قريب مسجد كاتاكانج جادا)

اٟتوار انسابق كجد انااحث اثهتُت كلمتُت نتدتخل انصوٌب. 
" نرل أّف انطانب ا١تتكلم يستعمل تخالصاألكؿ كلمة " 

ك انصاد ُب انلغة انعربية تلك انكلمة بلاجة اإلندكنيسية 
٢تا ُب األصوات اإلندكنيسية ٦تا جيعل انهاطق  /ص/ ال مكاف

اإلندكنيس  حيو٢تا إىل صوت آتخر قريب مهاا ك أسال مهاا 
/. فانصواب من يذو اٞتملة يو "تخالص" sنطق كيو /

تشًتم" نرل أّف انطانب بانصاد انعريب. ك انثاين كلمة "
ا١تتكلم يستعمل تلك انكلمة بلاجة أك بانصوت 

 انلغة انعربية /ش/ ال مكاف ٢تا ُب ك انشُت ُباإلندكنيسية 
األصوات اإلندكنيسية ٦تا جيعل انهاطق اإلندكنيس  حيو٢تا إىل 

/. sصوت آتخر قريب مهاا ك أسال مهاا نطق كيو /
فانصواب من يذو اٞتملة "تشًتم" ْترؼ انشُت انعريب. ك 

 يذا من انتدتخل انصوٌب.
" كجد ، آضع فوؽ انااب غرفة األكلتخالصُب اٞتملة " .ٗ

 انااحث تدتخالف ) انتدتخل انصوٌب ك انتدتخل األسلويب(
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  انتدتخل انصوٌب : أّف انطانب ا١تتكلم استعمل كلمة
ك انصاد ُب "تخالص" بلاجة أك بصوت اإلندكنيسية 

انلغة انعربية /ص/ ال مكاف ٢تا ُب األصوات 
اإلندكنيسية ٦تا جيعل انهاطق اإلندكنيس  حيو٢تا إىل 

مهاا نلهطق كيو صوت آتخر قريب مهاا ك أسال 
/s" آضع تخالص /. فانصواب من يذو اٞتملة يو ،

 فوؽ انااب غرفة األكل " بانصاد انعريب.
  انتدتخل األسلويب : انلغة انعربية ا١تستعملة يها ٗتضع

أسلوب انلغة االندكنيسية، ألف ُب انلغة انعربية نيس 
يهاؾ قطع انكلمة سواء كاف من االسم أك من 

 انفعل.
نعم نعم، نكن بعد األكل اٛتل األبوف ُب اٞتملة " .٘

(Abon إىل)أيضا" كجد انااحث   سيطلب، صاّب ا١تطعم
". سيطلبك  ا١تطعمكلمتُت من انتدتخل انصوٌب يعٍت "

األكؿ ُب انكلمة "ا١تطعم" نرل أّف انطانب ا١تتكلم يستعمل 
ك انطاء ُب ا١تطعم " بلاجة أك بصوت اإلندكنيسية  كلمة "

مكاف ٢تا ُب األصوات اإلندكنيسية ٦تا  انلغة انعربية /ط/ ال
جيعل انهاطق اإلندكنيس  حيو٢تا إىل صوت آتخر قريب مهاا ك 

/. فانصواب من يذو اٞتملة يو " tأسال مهاا نطق كيو /
األندكنيس . انثاين ُب  /t" بطاء انعريب نيس ب /ا١تطعم

 نرل أّف انطانب ا١تتكلم يستعمل كلمة "" سيطلبانكلمة "
ك انطاء ُب انلغة ا١تطعم " بلاجة أك بصوت اإلندكنيسية 

انعربية /ط/ ال مكاف ٢تا ُب األصوات اإلندكنيسية ٦تا جيعل 
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انهاطق اإلندكنيس  حيو٢تا إىل صوت آتخر قريب مهاا ك 
/. فانصواب من يذو اٞتملة يو " tأسال مهاا نطق كيو /

 األندكنيس . /t" بطاء انعريب نيس ب / سيطلب

 
في المحادثة اليومية لدى الطالب  اللغوي التدخل ر التي تسببالظواه .ج

 بمعهد دار التوحيد ماالنج
فيما يل  سيوضح انااحث عن انظواير انتدتخل انلغوم ُب احملادثة انيومية 

 ندل انطالب ٔتعاد دار انتوحيد ماالنج.
 .انلغوية ا١تاّمة طايعة.ٔ

 دوجإندكنيسيّيُت فاانطاع يماالنج  انتوحيد دار ٔتعاد انطالبكاف معظم 
 ثقافية أك( كدالنية كصرفية، ك٨توية، صوتية،) نغوية كانت سواء بيهاما انفركؽ
 ندل إجادهتا صعوبة إىل يؤدم ٦تا اإلندكنيسية، كانلغة انعربية انلغة بُت

 ُب اإلندكنيسية نغتام تدتخل إىل ٍب ماالنج كمن انتوحيد دار ٔتعاد انطالب
 .تعلماا عملية
 .ا١تاكر االستعماؿ ضغط.ٕ
 اإلسالمية ا١تعايد مقدمتاا كُب انعربية انلغة تعليم مراكز ُب انتعليم نظاـ إف

 من يكف  ما نديام يكوف أف قال ماكرا بانلغة انتحدث على انطالب تفرض
 اإلندكنيسية انلغة نظاـ إىل كثَتا يلجئوف جيعلام كيذا. انلغوم انرصيد
 انكالـ ٝتات من كالمام ُب ياقى فال. انعربية انلغة أدايام عهد كيهقلوهنا
 انتوحيد دار معاد ُب انعربية انلغةكانت  إفك  .ككلمات أنفاظ إال انعريب
ٗتتلف قدرة  إمنا. األجهاية انلغات من كغَتيا االستخداـ شايعة ماالنج

 تعلمُتا١ت جيعل كيذو. انطالب ُب تطايقاا حيث تتعلق ٔتدة ك تخربة تعليمام
 انلغة ييمهة ناقاء بابا يفتح انذم األمر– هبا االتصاؿ ُب ا٠تربة ةقليلان
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انلغة انعربية انصحيحة. ك يم ٣تربكف نيتكلمو ك  ُب كتدتخلاا اإلندكنيسية
 يتحدثو ك يهطقو بتلك انلغة تعٍت انلغة انعربية.

 .ضعف انرقيب.ٖ
قسم انلغة انذم نى انوظيفة ١تراقاة انطالب  ماالنج انتوحيد داركاف ُب ا١تعاد 

ُب األمور انلغوية. ك انواقع إف كظيفة يذا انقسم يقتصر ُب ايتماـ ك ٕتسس 
قط، بعدـ احملاكنة ُب  ماالنج انتوحيد داراحملادثة بُت انطالب ُب ا١تعاد 

ٖتسُت ك تصحيح األتخطاء قاعدة كانت أك مفردة. ك نضعف يذو ا١تراقاة  
يذا انقسم  أف ذنك على يًتتب ما أسوء كوع انتداتخل تتسع. كاف فرصة كق

 ذاتى انتدتخل ١تشكلة يتعرض ماالنج انتوحيد دارأم قسم انلغة ُب ا١تعاد 
 مشكالهتم ليلحنت طالبان على انلغوم اإلشراؼ دكر أداء عن كيعجز
 .انلغوية

 .اتقاف انلغة األكىل ك انلغة انثانية.ٗ
 زاد انثانية، انلغة اتقاف درجة ك األكىل انلغة اتقاف درجة بُت انفرؽ اتسع كّلما

 انتداتخل عاّمة بصورة يعٍت كيذا. األضعف انلغة إىل األقول انلغة من انتداتخل
 حُت انثانية انلغة تعّلم بّتقدـ كيقلّ  انثانية، انلغة تعّلم مراحل أّكؿ ُب يكثر
 انتوحيد دار. ك أكثر انطالب ُب ا١تعاد االتقاف درجة بُت انفرؽ يضيق
ديارسوف انلغة انعربية ُب ا١تواقف ا١تعيهة حيث يتكلموف انلغة انعربية ُب  ماالنج

أثهاء انتعليم أك عهد ما مر أماـ  األساتذ ك اٞتواسيس، ك ُب غَت يذو ا١تواقف 
 يهاؾيم مازاؿ يتقهوف بانلغة األكىل أم انلغة اإلندكنيسية. ك ّتانب آتخر 

 كبعض. انعربية انلغة من مقًتضة ندكنيسيةاإل انكلمات من قليل غَت عدد
 صوتيا، تغَتت اإلندكنيسية انلغة نهظاـ تخاضعة صارت أف بعد انكلمات يذو

 تعلمام أثهاء انكلمات هبذو مركا عهدما كاإلندكنيسيوف. كدالنيا كصرفيا،
 إىل مانوا تعلمام، من األكىل ا١تراحل ُب تخاصة انعربية، انلغة كاستخدامام
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 كصرُب صوٌب تدتخل إىل يؤدم ٦تا اإلندكنيسية، انلغة نهظاـ كفقا استخداماا
 .كداليل
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 الباب الرابع
 االختتام
 

 الخالصة .أ
انتدتخل انلغوم ندل انطالب ُب ا١تعاد دار قاـ انااحث بتحليل  بعد ما

انتدتخل انواقع  انتوحيد ماالنج جاكل انشرق ، فظار بعض انهتايج، كي : أنواع
 بُت انطالب ك ساب كقوعى.

 أنواع انتدتخل انواقع بُت انطالب ُب ا١تعاد دار انتوحيد كما يل : .أ 
انتدتخل انثقاُب: كما قد جرل ُب انااب انسابق، دعا  انطانب  .ٔ

انشخص " من اسم ّبصاحاى بقطع انكلمة من االسم مثل "
 ".صاّب"
انتدتخل ا١تفردات:  كما قد جرل ُب انااب انسابق، حدث أحد  .ٕ

ال أحب كرة  kanأنا انطانب ُب احملادثة بيهى ك بُت صاحاى "
" تدتخل ُب فئة انتدتخل ا١تفرداٌب ندتخونى kanك كلمة " "انقدـ

 ا١تفردة من انلغة االندكنيسية.
اٞتملة  انتدتخل انهحوم: كما قد جرل ُب انااب انسابق يهاؾ .ٖ

"تخالص ٝتيسًت  االستفااـ انيت ٗتضع نظاـ نغة االندكنيسية مثل 
 كم؟".

انتدتخل األسلويب: ك انتدتخل األسلويب ُب انااب انسابق مثل  .ٗ
ألف اٟتايب عاد انقادر"  nya "أنت باألمس حاضر ُب حوؿ

 انلغة ا١تستعملة تتاع أسلوب انلغة االندكنيسية.
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ُب انااب انسابق مثل"أنت ك انتدتخل انصرُب انتدتخل انصرُب:  .٘
مع ٤تمد ٗترج أـ ال؟" تدتخل يذو انكلمة ُب فئة انتدتخل 

 انصرُب ألف انلغة انعربية ٗتضع نهظاـ انصرُب نلغة االندكنيسية.
انتدتخل انصوٌب: كيذا نوع انتدتخل أكثر كقوعا ُب احملادثة بُت  .ٙ

 انطالب.
 

 ا١تعاد دار اما ساب كقوع انتدتخل ُب احملادثة انيومية بُت انطلاة ُب  .ب 
انتوحيد ماالنج جاكل انشرق ، ألداء انواجب استخداـ انلغة انعربية 
ُب ٤تادثتام انيومية، كاٞترأة عن يذو انواجاة تورث انعقوبة، فيحاكنوف 
أف خيلصن عن انعقوبة باستعماؿ انلغة انعربية على قدر معرفتام رغم 

 أف يهاؾ انغلطاط ك ا٠تطيات.
 

 ب. اإلقتراحة
قد ٘تت كتابة يذا اناحث بعوف اهلل تعاىل ك توفيقى. فتقدـ  اٟتمد هلل

انااحث انشكر اٞتزيل إىل اهلل عّز ك جّل، ك كذانك تقدـ انشكر إىل األستاذة 
 معصمة اندككتورة بعهايتاا ك اشرافاا جزاكم اهلل أحسن اٞتزاء.

ك يرل انااحث أف يذا اناحث انتكمال  ال يزاؿ بعيدا عن انكماؿ. ك 
ااحث بكل تخضوع عفوا مهكم. ك فوؽ ذانك ، يتمٌت انااحث ُب يذا يرجو ان

 اناحث اناسيط نافعا نلااحث ك ٚتيع من قرأ يذا اناحث ك نلهاس أٚتعُت.
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