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 ستهاللالا
صدق ".ِإَّنا َجَعْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ قال هللا تعاىل:

 (3:الزخروف)"هللا العظيم

Artinya: 
 

Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur'an dalam bahasa Arab 
supayakamumemahami (nya). 

( Qs. Az-Zuhruf: 3) 
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 اإلهداء
 إىل : أهدي هذا البحث اجلامعي هدية خالصة

 الذي بذل جهده روحيا وجسداي لنجاحي أريسأيب العزيز احملبوب 
 اليت أفاضت حمبتها إلي  ليلسأمي العزيزة احملبوبة 

 عسي هللا أن يطول عمرمها ويغفر هلما 
 سليزارأفرى ي افرز وأخيت الصغرية احملبوبة 

 

 
 

 منيآ أن يبارك هلم يف الدارين... عسى هللا
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 كلمة الشكر والتقدير
 

، وأشنره  بنانانو واىلنال  لنا  منا  احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن  القون م
اإلميان واإلبالم، و لا مجيع نىلمو  لها ما  لمت وما مل أ لم، والصالة والسنالم  لنا بنيد  
وحايانننا وشننايىلنا امنند اباىلنن ا خرمننا  امخننالل الرننهام، و لننا ألننو وأعننناخو والقنناخىل  و خننع 

 القاخىل  إل ي م الدي .
الننننن ي مننن  اللغننن    اللغننن ي خلاالقننندقننندمت  نننذا الاننننحت اانننامىل   نننت الىلنننن ان  

م الطالانننناه  ىلهنننند داب السننننال ىاللغنننن  الىلهخينننن  يف احلنننن اب ةللغنننن  الىلهخينننن  لنننند إل اإلندونسنننني
)دبابننننننننن   لنننننننننم اللغننننننننن  .الشنننننننننهقي  ىجننننننننناو  ،جنننننننننناوي ،للانننننننننناهثنننننننننا  الىلصنننننننننهي  نقننننننننن ب ال

اونندم شننرهي و يننه  ينن   نيينن  منن   ميننق قلننا إل  ننل  منن  قنند بننا م شنناب  و . اإلجقمننا   
  قاخ   ذا الانحت ااامىل  إل:  إمتاميف  ااهد ذا الانحت و ل  م  با د  خاذ  

، مديه جامىل  م ال  مالك إخها يم اإلبالمي  ا هج الد ق ب احلاج م جيا ب  امبقاذفضيل   .1
 احلر مي  ماالنج.

 اإلنساني . الىلل م  لي ة  بقىلاذة اباجسقري،  ميدا ةالد ق ب فضيل   .2
 اللغ  الىلهخي  وأدهبا. قسمفيصل اباجسقري، بئيس الد ق ب فضيل   .3
هللا خريا اباجسقري، الذي أشهفين يف  ذا الانحت ااامىل ، جزا   ابف مصطاا فضيل  .4

 أحس  اازاء.
أخريا، جزا م هللا أحس  اازاء. وأبأ  هللا أن يشملنا خق فيوو ويط    مه  وةب  فيو 

الااحث  م  الوابئ  إعالح ما يف  ذا الانحت ااامىل  م   اهج ويدخلنا يف الداب النىليم، و 
 امخطاء والنوائص.

 
 الااحث 

 
    فريوز افهى يسليزاب       
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مستلخص البحث    
التداخل اللغوي النحوي من اللغة  اإلندونسية إىل اللغة  ،2017يسليزار، أفرى فريوز

العربية يف احلوار ابللغة العربية لدى الطالبات مبعهد دار السالم العصري كنتور الثاين 
قسم ، البحث اجلامعّي. )دراسة علم اللغة اإلجتماعي(.للبنات، جناوي، جاوي الشرقية

كلية العلوم اإلنسانيةجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  وأدهبا اللغة العربية
 مباالنج. 

 ، املاجستريعارف مصطفىحتت اإلشراف: 

 ، احلوارالنحوي خلاالتدالكلمة األساسية : 

خل هو،لوجود التغيري يف نظام اللغة الذي يتعلق بني التواصل من هذه اللغات مع االتد
عناصر من اللغة األخرى متحدثي اللغتني. وتعريف التدخل اللغوي يستخدم  أول مرة 

(1953)Weinrich ، االحنراف يف استخدام اللغة عرب وجود اتصال تطبيق القواعد يف اللغة
األوىل إىل اللغة الثانية. هذا االتصال يسبب إىل أتثر بعضهم على بعض يف تطبيقها، ما بني 

  إىل منهج اللغة الثانية أم عكسها. منهج اللغة األوىل
النحوي من اللغة   اللغوي كيف ظواهر التداخلأما األسئلة يف هذا البحث هي  

يف احلوار ابللغة العربية لدى الطالبات مبعهد دار السالم العصري   إىل اللغة العربيةاإلندونسية 
التداخل النحوي  اللغوي ما عوامل ظواهر، و الشرقية؟ ىكنتور الثاين للبنات، جناوي, جاو 

يف احلوار ابللغة العربية لدى الطالبات مبعهد دار السالم إىل اللغة العربية من اللغة  اإلندونسية
 جاوي الشرقية ؟.  ى،العصري كنتور الثاين للبنات، جناو 

هي جمموعة األنشطة اليت تتعلق  (field researh) تستخدم الباحث دراسة  امليدانيةو 
تستعمل الباحثة البحث الكيفي ابستخدام و  field researh0)امليدانية  دراسة البياانت بطريقة مجع

العينة يف هذا البحث و املنهج الوصفي، هو البحث الذي حيصل على البياانت الوصفية احملققة املكتوبة. 
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هي الطالبات يف صف الثاين من معهد العصري  دار السالم كنتور للبنات الثاين جناوي 
 إن هذه الطريقة مجع البياانت اليت استخدامتها الباحثة هي طريقة املالحظة الشرقية. ىجاو 

(observation) ، طريقة املقابلةوطريقة السماع والكتابة و (interview) ، طريقة الواثئق و
(documentation) . 

األول، استخدام ترمجة  وأما نتائج البحث اليت حصلت الباحثة من هذا البحث هي
والثاين، استخدام منهج ترمجة احلرفية الذي خيتلف بنظام ، اللغة اإلندونسية يف اجلملة العربية

العوامل الذي يسبب اىل وجود ظواهر وأّما  .واآلخر استخدام اسم الضمري حنو العربية
 استيعاب منها: عدم التدخل النحوي من اللغة  اإلندونسية  يف احلوار ابللغة العربية لدى.

 اللغة تكّلم يف كفاءهتنّ   ، نقصانيومية اخلالدة يف أدهان الطالباتاملفردات العربية، العادة ال
 الكالم يف مهارهتنّ  سابتإلك بينهنّ  التسابق روح نونقصا مدبرة من التنبيه العربية، عدم

 العريب.
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ABSTRACT 
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Interference Is an aberration that occurs in Bilingualism. The interference term 

first used by Weinreic,the existence of a language system necessary changes with 

respect to the existence of transmission of that language with elements of other 

languages were done by bilingual speakers,Interference events occur in speech is 

Bilingualism as a result of his ability in other language.interference in the process of 

occured commonplace language acquisition second, When two or more languages are 

used interchangeably by the same speakers, it can be said that the language found in a 

State of mutual contacts. Language contact occurs in every process of interplay 

between one language with other languages.As a result, the interference will appear, 

whether oral or written. in the theory of language learning in the mentioned that 

someone will use his experiences the previous is the first language. 

The researc problem in this research is “What kind of interference against 

Indonesia language syntax Arabic ConvesationStudent of Islamic Boarding School for 

girl IIand What is the factors of occurrence of interference Indonesia language syntax 

against Arabic language on speech Student of Islamic Boarding School for girl II. 

While the purpose of this research is to know kind of interference against Indonesia 

language syntax Arabic Conversation Student of Islamic Boarding School for girl II 

and the factors of occurrence of interference Indonesia language syntax against 

Arabic language on speech Student of Islamic Boarding School for girl II. 

This type of research this time researchers including field research,In this research, the 

researcher used descriptive-qualitative method. As for the population in this research 

the whole class 2 Student of Islamic Boarding School for girl II.and in this study 

researchers collecting data using the method of observation, see-note, interview and 

documentation methods.and for its analysis using several stages including: overall 

data read in may, hooking all the data already in the can, analyze every sentence that 

has been in the can, determine the core of research and analysis to verify the results of 

the analysis of the research. 

The result of this research is that theFirst, the use of structure of language 

Indonesia in translating Arabic for example sentences"شعرت ابالفرح"in the sentence 

using the structure of the language of Indonesia, namely: S-P-O-K (subject, predicate, 

object and description),Secondly, lexical translation system for example sentences ميت "
"أنكل معا نعم ؟ due to translate word by words and pronoun usage/last Dhomir as 

identifiers for example sentences, " مصباحه ميوت" ,and to clarify something in the 

Arabic language using alif and lam and not use pronouns/Dhomir,And as for the 



 ك
 

factors that influence the occurrence of interference. The first, lack of mastery of the 

vocabulary that is difficult to grasp,the lack of language in everyday life, getting a 

custom (first language), namely the use of the language of Indonesia and Arabic 

simultaneously in learning a second language,the lack of language proficiency on 

each individual, the lack of motivation in learning a second language,the lack of 

warning administrators and administrator language when in speaking and the last of 

the lack of a sense of wanting to compete in learning the language. 
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ABSTRAK 

Fairus Afra Yuslizar, 2017, Interferensi Sintaksis Bahasa Indonesia kebahasa 

arabTerhadap Percakapan Bahasa Arab Santriwati Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri II, Mantingan Ngawi. Penelitian Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab. Fakutas Humaniora. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Arif Mustofa M.Pd 

 

Kata kunci : Interferensi Sintaksis, Percakapan 

 

Interferensi Adalah suatu penyimpangan yang terjadi pada dwibahasawan. 

Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreic   , untuk menyebutkan adanya 

perubahaan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa 

tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. 

Peristiwa interferensi terjadi pada tuturan dwibahasawan sebagai akibat 

kemampuannya dalam berbahasa lain.gejala interferensi lumrah terjadi dalam proses 

pemerolehan bahasa kedua, mengatakan bahwa apabila dua bahasa atau lebih 

digunakan secara bergantian oleh penutur yang sama, dapat dikatakan bahwa bahasa 

tesebut dalam keadaan saling kontak. Dalam setiap kontak bahasa terjadi proses saling 

mempengaruhi antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Sebagai akibatnya, 

interferensi akan muncul, baik secara lisan maupun tertulis.dalam teori pembelajaran 

bahasa di sebutkan bahwa seseorang akan menggunakan pengalamannya terdahulu 

tersebut adalah bahasa pertama. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalahBagaimana 

bentukinteferensi Sintaksisbahasa Indonesiaterhadap bahasa Arab pada tuturan 

santriwati pondok modern darussalam gontor putri II Mantingan, Ngawi? 

danapafaktor-faktor penyebeb terjadinya inteferensi Sintaksisbahasa Indonesia 

terhadap bahasa Arabpada tuturan santriwati pondok modern darussalam gontor putri 

II Mantingan, Ngawi.? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peristiwa inteferensi Sintaksis bahasa Indonesia terhadap bahasa Arab pada tuturan 

santriwati pondok modern darussalam gontor putri II Mantingan, Ngawi 

danmengetahui faktor-faktor penyebeb terjadinya inteferensi Sintaksis. 

Jenis penelitian peneliti kali ini termasuk penelitian lapangan, dan dalam 

penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-kualitatif. Adapun populasi yang di 

ambil dalam penelitian ini yaitu seluruh santriwati kelas 2 Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri II Mantingan, Ngawi dan dalam penelitian ini peneliti 

mengumpulkan data menggunakan metode observasi, simak-catat, interview dan 

metode dokumentasi dan untuk analisisnya menggunakan beberapa tahapan yaitu: 

membaca secara keseluruhan data yang di dapat, mengaitkan semua data yang telah di 

dapat, menganalisis setiap kalimat yang telah di dapat, menentukan inti dari Analisis 

penelitian dan verivikasi hasil dari analisis  penelitian. 

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah yang pertama, pemakaian 

struktur bahasa Indonesia dalam menerjemah bahasa arab contohnya pada 

kalimat"شعرت ابالفرح"dalam kalimat tersebut menggunakan struktur bahasa Indonesia 

yaitu: S-P-O-K(Subjek,predikat,objek dan keterangan), yang kedua, menerjemah 

secara leksikal contohnya pada kalimat "ميت أنكل معا نعم ؟" karena menerjemahkan 
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kata- perkata dan yang terahir pemakaian kata ganti/ Dhomir sebagai penjelas atau 

ma’rifah contohnya pada kalimat " مصباحه ميوت" dan untuk memperjelaskan sesuatu 

di dalam bahasa arab menggunakan alif dan lam dan bukan menggunakan kata ganti/ 

Dhomir Dan adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interferensi. Yang 

pertama, kurangnya penguasaan kosakata yang susah dipahami pada setiap individu, 

kurangnya membiasakan berbahasa dalam keseharian, bercampurnya kebiasaan 

santriwati (Bahasa pertama) yaitu penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa arab 

secara bersamaan dalam mempelajari bahasa kedua, kurangnya kemampuan 

berbahasa pada setiap individu, kurangnya motivasi dalam diri santriwati mempelajari 

bahasa kedua. kurangnya peringatan pengurus bahasa dan pengurus rayon ketika 

dalam berbahasa dan yang terahir kurangnya rasa ingin berlomba-lomba dalam belajar 

bahasa. 
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 الفصل األول

 املقدمة

 خلفية البحث  .أ
، وتعترب اللغة أهم املعرفةهي نسق من اإلشارات والرموز، تشكل أداة من أدوات إن اللغة 

وسائل التفاهم واالحتكاك بني أفراد اجملتمع يف مجيع ميادين احلياة. وبدون اللغة يتعذر نشاط الناس 
ألن ذلك نتيجة التفكري  الناس ال ميكن فصلها،وتكون عالقة وثيقة بني اللغة و  ،املعريف 

 1الذي مييز اإلنسان عن احليوان .
ينفّك من حياة الناس. ابللغة، عرّب الناس كّل ما يريد أن غة هي أداة التواصل ال اللو 

اللغة هو الكالم، واصطالحا أصوات يعرّب يعرّبه حّّت أن يفهم املخاطب املقصود ما تقّدم.
اللغة عند دى سوسري هي ظاهرة إجتماعية ميكن النظر أّما 2هبا كّل قوم عن أغراضهم.

فراد هلا، وحنن نكتسب اللغة من أفراد إليها على أهنا شئ منفصل عن صور استخدام األ
 2اجملتمع احمليطني بنا، وهم يلقنوننا إّّيها، وحنن نتعلمها منهم

طبيعة الناس هي الطبيعة االجتماعية، أي كان الناس لن حيىي  إاّل مبساعدة من 
الّناس إىل وسائل  ونغريه أو ابالعتماد إىل بعضهم ، وكان يف حياهتم االجتماعية حيتاج

اإلعالم ، وهي اللغة. وأما من الفائدة الرئيسية ملعظم اللغة فهي آلة للتعاون بني الناس 
وآلة للمواصلة يف حياهتم االجتماعية، ألن اإلنسان بدون اللغة يشعرون ابلصعوبة يف 

جهة املعاملة. ويف عصران احلاضر كانت العلوم والتكنولوجية تطورت تطورا سريعا، وملوا

                                                           
 10( ص : 1990)بريوت : دار العلم  علم اللغة العربية مدخل اترحيي مقارن ضوء الرتاث و اللغات  الساميةحممود فهمي جمازي، 1

 15( ص : 1980)القاهرة : مكتبة وهة ،  علم اللغة العام،توفيق حممد شاهني ،2
 . 33(، 1913)املصرية: دار الكتب،  اخلصائصأيب الفتح عثمان بن جىن،  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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كون االستيعاب على اللغة األجنبية عامال من العوامل املهمة بال غاية، سواء ي هذه كلها،
 3اللغة العربية أم اللغة اإلجنليزية. تأكان

، مها، علم اتفق علماء اللغة على تقسيم علم اللغة الذي يتكون علي شعبتني لقد
خل حتت تسمية جمموعة من علم اللغة التطبيقي. فعلم اللغة النظري يداللغة النظري و 

املعارف املتعلقة ابللغة، أمهها علم األصوات وعلم القواعد وعلم اللغة التارخيي وعلم 
الداللة. وأما علم اللغة التطبيقي فيدخل حتت تسمية جمموعة أخرى من علوم اللغة، أمهها 

تعليم و م علم اللغة اآليل وصناعة املعاجة النفسي وعلم اللغة االجتماعي و علم اللغ
 4اللغات.

،لوجود التغيري يف Weinrich(1953خل اللغوي يستخدم  أول مرة )االتد وتعريف
نظام اللغة الذي يتعلق بني التواصل من هذه اللغات مع عناصر من اللغة األخرى 

والتدخل هو االحنراف يف استخدام اللغة عرب وجود اتصال تطبيق  5متحدثي اللغتني.
القواعد يف اللغة األوىل إىل اللغة الثانية. هذا االتصال يسبب إىل أتثر بعضهم على بعض 

، ما بني منهج اللغة األوىل إىل منهج اللغة الثانية أم عكسها. كانت الظواهر 6يف تطبيقها
ت عملية تعاليم اللغة الثانية ليست الظواهر املعجبة يف التداخل اليت وقعت حينما كان

ألهنا ابلنسبة إىل النظرية يف تعليم اللغة، ذكر أن اإلنسان سيستخدم املعلومات السابقة يف 
 7اللغة األوىل لتعّلم اللغة الثانية.

اختارت الباحثة معهَد دار السالم العصري كنتوراألول للبنات جناوي، جاوي و 
حدى املؤسسات الرتبوية اليت تقوم بتطبيق استخدام اللغتني، مها اللغة الشرقية،ألنه إ

                                                           
 

 99، ص : 1990القاهر, -,كلية الرتبية العربية و علم اللغةاحلديثد. حممد حممد داود , .3

 4.نفس املراجع ،ص: 120
6 Tarigan ,Henry Guntur dan Djago Tarigan , Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa. Bandung: 

Angkasa . Hlm : 56 
7Abdul Chaer  dan Leoni Agustina,Sosiolinguistik Perkenalan Awal (Jakarta: Rineka Cipta, 1995),50. 
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العربية واللغة اإلجنليزية، لوسائل املواصالت يف اليومية، وكان تعليم اللغة ال يسري داخل 
الفصل فحسب بل يسري خارج الفصل كذلك.كما عرفنا أن ثنائية اللغة عند مستخدم 

 8التداخل .ى ب ظواهر  من اللغة ،سباللغة واستيعلب كثري
"أنت ومن أحد التداخالت اليت وقعت عادة يف كالم الطالبات حينما تتكلم : 

" معناه الذي شراء  "  9هذا القول يدل على الرتكيب الفعليفقد الذي شراء "
ا أن حقيقته له عنصر يف  يلزم الرتكيب الفعلي  كما ذكر سابقو يشرتي" -"اشرتى

لكن هذه الكلمة ليست من "و  شراء فعلية، و هي كلمة "الذي ينتفع مجلة كلمات، و 
هذا وقع يف ميل " و  شراء " قبل كلمة " الذي الفعل، ولكن ابالسم الن وجود الكلمة "

نظرا من انحية تركيبها، فهذه الكلمة تدل على تركيب اللغة تشكيل الكلمة، و 
الكالم فوقع دائما " وأما هذا  شراء " يكون  " يشرتي-اشرتى ،ككالم "10اإلندونيسية

يف نطق اللغة اإلندونسية. ونستنبط أن البيئة  ابستخدام تركيب اللغة اإلندونسية تؤثر إىل 
" هو أحد ظواهر تداخل اللغة الذي شراء  استخدام اللغة العربية، إذا كانت كلمة "

 اإلندونسية إىل استخدام اللغة العربية. 
الناس الذي ال يعرفون عن ظواهو  أما سبب اختار هذا املوضوع ألن كثرية من

اجنذبت الباحثة مبشكالت خل النحوي اليت تقع ىف معهد العصري و االلغوي خاصة تد
اللغة يف ذلك املعهد خاصة يف البحث الذي وقع يف التداخل النحوي للغة اإلندونسية، 

ونتور العصري  بتوّجه اللغة اإلندونسية واللغة العربية يف كالم الطالبات مبعهد دار السالم ك

                                                           
8Hisyam Zein, Bahasa Arab Khas Gontor, Yogyakarta,Buyan,PT Bentang Pustaka, 2013 , hlm 3 
 

2017من يناير  7العصري دارالسالم كنتور للبنات األول جناوي،جاوي الشرقية )يوم اخلميس تيجة املقابلة من يوسي فضيلة النساء , احد األستاذات يف املعهد . 7  
10Hisyam Zein, Bahasa Arab Khas Gontor, Yogyakarta,Buyan,PT Bentang Pustaka, 2013, Hlm : 38 
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وأما سبب اختار هذا املوضوع يعين، كثري من الناس الذي اليعرفون عن للبنات األول.
 هل اللغوي.اظواهر التد

املثال السابق هو إحدى ظواهر التداخل املوجودة يف معهد دار السالم كونتور و 
الشرقية. فلذلك قررت الباحثة موضوعا هلذا البحث  ىالعصري للبنات األول جناوي، جاو 

اللغة العربية يف احلوار ابللغة إىل  ةالنحوي من اللغة  اإلندونسي اللغوي خلادالت" 
 ىجاو  ،جناوي ،للبناتثاين الطالبات مبعهد دار السالم العصري كنتور ال ىالعربية لد

 "يف دراسة علم اللغة اإلجتماعي. .الشرقية
 

 البحثأسئلة  .ب
 كما ّييل:  أسئلة البحثاملذكورة ،فقدمت الباحثة  خلفية البحثنظرا إيل 

اللغة العربية يف احلوار ةإىل النحوي من اللغة  اإلندونسي اللغوي خلاالتدكيف ظواهر  .1
 ،جناوي ،للبناتثاين الطالبات مبعهد دار السالم العصري كنتور ال ىابللغة العربية لد

 ؟.الشرقية ىجاو 
اللغة العربية يف احلوار ةإىل النحوي من اللغة  اإلندونسي اللغوي خلاالتد ما عوامل .2

 ،للبناتثاين الطالبات مبعهد دار السالم العصري كنتور ال ىابللغة العربية لد
 ؟الشرقية ىجاو  ،جناوي
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 أهداف البحث .ج
اليت أرادهتا الباحثة  أهداف البحثفهناك  أسئلة البحثعلى ما سبق من  إعتمادا

 فهو كما ّييل:
اللغة العربية يف إىل  ةالنحوي من اللغة  اإلندونسي اللغوي خلاالتدظواهر  ملعرفة .1

 ،للبناتثاين الطالبات مبعهد دار السالم العصري كنتور ال ىاحلوار ابللغة العربية لد
 .الشرقية ىجاو  ،جناوي

اللغة العربية يف إىل  ةالنحوي من اللغة  اإلندونسي اللغوي خلاالتد عرفة العواململ .2
 ،للبناتثاين الطالبات مبعهد دار السالم العصري كنتور ال ىاحلوار ابللغة العربية لد

 .الشرقية ىجاو  ،جناوي
 

 فوائد البحث .د
 املعلم اللغة العربية،ذو الفوائد كثرية لدي الباحثة و  ة أن هذا البحثرأت الباحث

 يف هذا البحث يتكون مما ّييل:والفوائد البحث 
 الفوائد النظرية .1

التحقيق بعد ذلك اليت و  ليكون أسهام يف تنمية معارف العلوم يف دراسة علم اللغة .أ
 ي يف علم اللغة اإلجتماعي.النحو  اللغوي لتداخلتتعلق اب

 النحوي.اللغوي خل اخل اللغوي حاصة يف التداوملعرفة عن ظواهر التد .ب
 الفوائد التطبقية .2

اجع جلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج زّيدة املر ليكون مفيدة و  .أ
 الشرقية ىجاو  ،جناوي ثايندارالسالم كنتور للبنات ال املعهد العصريو 

 ،جناويثاين دارالسالم كنتور للبنات ال وإلصالح االلفاظ الطالبات املعهد العصري .ب
 الشرقية ىجاو 
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 ه.  الدراسة السابقة

أما الدراسة السابقة حبتا من قبل، و  لقد سبق البحث عن دراسة التداخل اللغوي 
 اختذهتا الباحثة كما يلي:

حتت املوضوع " التداخل الصرىف  (Munfarida( )2006البحث الذي كتبه منفردة ) .1
يف شعبة تعليم  لاجلزء األو  الصوتى اللغة العربية يف  ترمجة كتاب األخالق للبناتو 

وجود النتيجة هذا البحث هو , و 11.سيمارانجاللغة العربية جامعة اإلسالمية احلكومية 
أبن تداخل الصرفية الذي مياثل ابللغة اإلندونيسية ىف نطقه . وكان ،ول الصرفيةخالتدا

. صوت جمرد 1فيه تداخل الصرفية أساسيان. وكان التداخل الصرفية يتكون من : 
. صوت جمرد 3كتوب ب "م \\. صوت جمرد 2الفاصلة العليا" مكتوب ب " \\
. 6مكتوب ب  \\.  صوت جمرد 5مكتوب  \\. صوت جمرد 4مكتوب ب \\

 .صوت جمرد مهزة مكتوب ب " الفاصلة العليا" 
بحث يركز يف حبث علم وليس هذا البحث كما تفعله الباحثة علي أن هذا ال

األخالق وتركز الباحثه ىف الظواهر  الصريف ويهدف إيل ترمجة كتابالفونيمات و 
 التداخل النحوي ىف احلوار طالبات يف معهد دار السالم كنتور للبنات األول.

 القواعد التداخل" املوضوع حتت( 2016) (niswatun)نسوح قام الذي الآلخر والبحث .2
 القرآن ينبو حتفيظ معهد ىف الطالب العربيةبني اللغة احلوار ىف االندونيسية ّيللغة

 ىف االندونيسية اللغة النحوي التداخل أبن ببحثها يستخلص. 12"كودوس  ميناوان
 من يتكون كودوس  ميناوان القرآن ينبو معهدحتفيظ ىف الطالب بني العربية اللغة احلوار

                                                           
 PBA UIN Walisongo.ق للبنات اجلزء األول" التداخل الصرىف و الصوتى اللغة العربية يف  ترمجة كتاب األخال( Munfaridaمنفردة )11

Semarang(2006) 

 Uin Sunan .طالب ىف معهد حتفيظ ينبو القرآن ميناوان كودوسبينال التداخل القواعدي اللغة االندونيسية ىف احلوار اللغة العربية"(niswatunنسوح). 11
Kalijaga , Yogyakarta) (2016) 
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 حنوية زّيدة من يتكون القواعدي التداخل كان.  الوصفي والتداخل القواعدي التداخل
. العبارة يف التداخل ومجلة الكلمة عبارة من يتكون النحوي والتداخل الكلمة وإكرار

 والرتكيب الظريف الرتكيب, العدادي الرتكيب, الفعلي الرتكيب, االمسي الرتكيب مثل
 ضياغها, االندونيسية اللغة عناصر واستعمال زّيدة من يتكون العبارة تداخل .الندائ

 . املخطئة واستعماهلا وزّيدهتا
 النحوى حبث يف يركز البحث هذا أن على لباحثةا تفعلها كما  البحث هذا وليس

  ميناوان القرآن ينبو حتفيظ معهد ىف طالب بني العربية اللغة احلوار ىف ويهدف والصريف
 طالبات احلوار ىف النحوي التداخل الظواهر ىف تركز فكانت اآلن الباحثة وأما كودوس

 .األول للبنات كنتور  دارالسالم معهد يف
التداخل النحوي " ( حتت املوضوع 2016ئزة )اة الفمحوالبحث الآلخر الذي قام ر  .3

اللغة االندونيسية يف مهارة اللغة العربية )مسائل التعليم يف مادة اإلنشاء طالبات معهد 
فيه التداخل الصريف ومسائله  الباحث ووجد"13.(2016\2015اجلامعة وليسوغو 

طالبات معهد اجلامعة لمسائل التعليم يف مادة اإلنشاء و يف مهارة اللغة العربية 
اجلمع. وليسوغو وهو الرتكيب ومناسبة الرتكيب اليت تتكون من املفراد, التثنية و 

املذكر. ومسائل اجلملة االمسية والنعت واإلضافة. وكانت ومناسب اجلنس من املؤنث و 
 . لعربيةالعوامل اليت يسبب علي التداخل النحوي يف مهارة اللغة ا

 التداخل حبث يف يركز البحث هذا أن علي لباحث تفعلها كما  البحث هذا وليس
 اإلنشاء مادة يف التعليم مسائل) العربية اللغة مهارة يف االندونيسية اللغة النحوي
 ىف النحوي التداخل الظواهر ىف تركز الباحثة وكانت وليسوغو اجلامعة معهد طالبات

 .األول للبنات كنتور  دارالسالم معهد يف طالبات احلوار
                                                           

 (2016\2015اللغة االندونيسية يف مهارة اللغة العربية )مسائل التعليم يف مادة اإلنشاء طالبات معهد اجلامعة وليسوغو التداخل النحوي " رمخة الفئزة  13
."(2016)(Tesis Uin Sunan Kalijaga , Yogyakarta ) 
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املوضوع "تداخل اللغة العربيةعلي  حتت( 2002دييا  ) كتبهوالبحث الآلخر الذي   .4
اللغة االندونيسية ىف التعليم طالب السنة الثالثة للبنات ىف مدرسة الثانوية السالفية 

هذا البحث  يقصد. و 14" 2012\2011اجلامعة اإلسالمية ىف معهد ترماس ابجيتا 
طالب الاللغة االندونيسية ىف تعليم  إىل تداخل اللغة العربيةالأشكال  يف بيانالهو 

،وجبانب ذالك قام السنة الثالثة للبنات ىف مدرسة الثانوية السالفية اجلامعة اإلسالمية
اللغة االندونيسة ىف التعليم.  إىل تداخل اللغة العربيةالبيان املقصود وقضاّي الباحثب

و كان هذ  هذا البحث على أن التداخل ىف مكان البحث هو التداخل الصريفظهر وي
من األقصاد هي حتسني الكالم، توجيز الكلمات يف اجلملة، . التداخل له األقصاد

 تكانيف هذا البحث  . اعيتشجيع الطالب ىف تولية املفردات اللغة العربية سر وكذالك 
والآلخر هو لرتقية قدرة الطالب ىف  يف الكالم أتثر إىل تنمية األخالق التداخل ةقضاي

ن هذا البحث ، ألالباحثة الذي يريد أن يكتبوليس هذا البحث  ،تولية اللغة العربية
جه كثري ىف التعليم طالب السنة الثالثة للبنات ىف ايركز يف حبث التداخل الصريف ويو 

ابجيتا وكانت الباحثة تركز مدرسة الثانوية السالفية اجلامعة اإلسالمية ىف معهد ترماس 
السالم كنتور للبنات طالبات يف معهد دار بني الىف الظواهر التداخل النحوي ىف احلوار 

 وليس ىف التعليم. ، يف بيئتهناألول بدراسة علم اللغة اإلجتماعي
بحث يركز يف حبث علم الفونيمات هذا ال يف هذا البحث متفرقة ابلبحث األولالنو 

إيل ترمجة كتاب األخالق وتركز الباحثه ىف الظواهر التداخل النحوي ىف الصريف ويهدف و 
وخمتلفة ابلبحث  للبنات. ثاينال دار السالم كنتور العصري احلوار طالبات يف معهد

 مهارة يف االندونيسية اللغة النحوي اللغوي التداخل حبث يف يركز هذا البحث الثانيالن
 وكانت وليسوغو اجلامعة معهد طالبات اإلنشاء ادةم يف التعليم مسائل) العربية اللغة

                                                           
الثانوية السالفية اجلامعة اإلسالمية ىف معهد ترماس ابجيتا "تداخل اللغة العربيةعلي اللغة االندونيسية ىف التعليم طالب السنة الثالثة للبنات ىف مدرسة دييا   14

2011\2012 ."(2002) 
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 العصري معهد يف طالبات احلوار ىف النحوي اللغوي التداخل الظواهر ىف تركز الباحثة
 .للبنات الثاين كنتور  دارالسالم

 النحوي اللغوي التداخل حبث يف يركز هذا البحث الن ومتفرقة ابلبحث الثالث
 معهد طالبات اإلنشاء مادة يف التعليم مسائل) العربية اللغة مهارة يف االندونيسية اللغة

 احلوار ىف النحوياللغوي  التداخل الظواهر يف تركز الباحثة وكانت وليسوغو اجلامعة
هذا  وخمتلفة ابلبحث الالن.للبنات الثاين كنتور  دارالسالم العصري معهد يف طالبات

نة الثالثة التعليم طالب الس جه كثري يفاالصريف ويو  اللغوي ريكز يف حبث التداخلالبحث
ماس ابجيتا وكانت معهد تر  ية السالفية اجلامعة اإلسالمية يفمدرسة الثانو  للبنات يف

 طالبات يف معهدبني الالنحوي ىف احلوار اللغوي الظواهر التداخل  الباحثة تركز يف
وليس  ، يف بيئتهنللبنات بدراسة علم اللغة اإلجتماعي ثاينال دار السالم كنتور العصري

 التعليم. يف
 

 منهج البحث .و
البحث هو العمل الذي يتم اجناز حلل أو حماولة حل مشكلة ذات حقيقة مادية 
بينما يرى آخرون. أن البحث هو الفحص والتقصى املنظم املادة أي موضوع من أجل 

 15اإلنسانية أو املعرفة الشخصية.إضافة املعلومات الناجتة إىل املعرفة 
 نوع البحث .1

هي جمموعة األنشطة اليت تتعلق (field researh)دراسة  امليدانية  تستخدم الباحثو 
اليت أجريت عن طريق مجع البياانت ،field researh)دراسة  امليدانيةبطريقة مجع البياانت

                                                           
 .ص1975. دمشق، لحات في المكتبة والبحث والمصادرمحمد عجاج الخطيب :  15
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دار يف مجيع األنشطة اللغوي مبعهد العصر 16،املقابلة ابملالحظة و واملعلومات مباشرة 
 السالم كنتور للبنات األول جناوي جاوي الشرقية.

 من يري الذي (Deskriptif Kualitatif) الكيفية الوصفية البحث هو البحث هذا
 البياانت ألن الكيفية الوصفية البحث يقال. املعهد يف الطالبات17اليومية احلياة تصوير

 هذا مرور يف طلع البحث هذا إذا. اإلخصائية استخدام دون وحملل قويل بشكل معد
 الصفة اساس على بل جوهرية البياانت من ليس,  كمساعد  إال فوجودها النمرة البحث
 18.ولتحليل ولشرح لرتكيب البياانت بضم يعين الوصفي البحث هذا صفة. املسائل

 ، حددت الباحثة كما يلي:لتسهيل البحث ملوضوع و فهمه
 احلدود املوضوعية  .أ

 اللغة من النحوي التداخل ظواهرحددت الباحثة موضوع هذا البحث هو 
ين وخاصة الثا للبنات كنتور  دارالسالم احلديث مبعهد العربية ابللغة احلوار يف اإلندونسي

يف صف الثاين أول استخدام اللغة العربية يف مجيع الدروس الذي  ،يف الفصل الثاين ،ألن
 علمه.

 احلدود املكانية .ب
، الثاين للبنات كنتور  دارالسالم احلديث مبعهد مكان البحث يفالباحثة  حددت

املوقع ال حيّدد ألن االتصاالت ابستخدام اللغة العربية توجد يف  و  جناوي, جاوي الشرقية
هذا البحث سريي  ،غري ذلك, فلذلكصول أم املسجد و كل أمكنة إما يف الغرف أم الف

                                                           
16Mahsun.. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, danTekniknya. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005 

17Sudaryanto,Aneka Konsep Kedataan Lingual dalam Linguistik ,(Yogyakarta:Duta Wacana 

University Press,1990) Hlm : 3 
18Moh. Aini , Metodologi Penelitian Bahasa Arab ,(Malang:Universitas Negri Malang,2005),Hlm 11 
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دار  العصريمن جهة التداخل النحوي اللغة اإلندونسية يف اللغة العربية لطالبات معهد 
 جناوي جاوي الشرقية. ثاينالسالم كنتور للبنات ال

 احلدود الزمانية  .ج
الشهر مارس حيت  حددت الباحث لعملية البحث من من حيث احلدود الزمان،

 2016/2017الشهر أبريل  العام الدراسية 
 (population and a sampleالعينة )اجملتمع و  .2

كانت وحدة من أجزاء البحث هي جمتمع البحث و عينته اليت حتتاج ليساعد أن 
 خيتصر الوقت والقوة ،فلذلك جمتمع البحث و عينته كما ّييل:

 (Population Research) البحث تمعجم .أ
املوضوع لدي علي الكائن و إن اجملتمع البحث هو والية التعميم الذي يتكون 

أن دراسة   (Sugiyono)رأى سوكيونو ة إيل املثبت ليدرس مث يتنتجه .و طبيعجودة و 
مساه حبالة  (Spradley) لكن سفزاديل كيفية مل تستحدم املصطلح جمتمع و 

  العصريمعهد  هذا البحث ،أخدت الباحثة جمتمعه هو مجيع الطالباتو ,19إجتماعية.
من الطالبات  1008، وهناك للبنات جناوي جاوي الشرقية الثاين دار السالم كنتور

 .للبنات جناوي جاوي الشرقية الثاين دار السالم كنتور  اليت سكنت يف املعهد العصري
 (The research sample) البحث عينة .ب

ينة ام تستخدم يف املصطلح ويف دراسة كيفية، أن الع .هي جزء من اجملتمع
املشرتكة و  (Resource Person) لراويا ايستخدمهبل (Respondent)مستجيب 

(Participant)  املخرب و(Informant)  يف هذا البحث هي  والعينة20املدرس.و الصاحب و
جناوي  ثايندار السالم كنتور للبنات ال  العصريمعهد الطالبات يف صف الثاين من 

                                                           
19Sugiyono,Metode Kuantitatif Kualitatif Dan Rdan D (Bandung, Alfabet,2008,) 216 

  216. نفس المراجع 18
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الطالباتفي صف الثاين  128من جمموعة الطالبات هي  %15مبعىن  جاوي الشرقية
 .جناوي جاوي الشرقية ثايندار السالم كنتور للبنات ال  العصريمعهد من 

 طريقة مجع البياانت  .3
إن هذه الطريقة مجع البياانت اليت استخدامتها الباحثة هي طريقة املالحظة 

(observation)  طريقة املقابلة ،و(interview) طريقة الواثئق ، و(documentation).  طريقةو 
 السماع والكتابة

   ( observationMethod) طريقة املالحظة .أ
ظواهر العامل  هذه الطريقة، تطبق اجلامعة املقصودة املركبة عن ظواهر اجملتمع و

 ىهدفهي منهج مجع البياانت ابستخدام املالحظة علأو 21التسجيلابلطريقة التأمل و 
 22.إما ظاهر أم غري ظاهر ،البحث

احلقائق اليت تتعلق مبظاهر عملية للحصول املعلومات أو البياانت و  وهذه الطريقة
ث  دار السالم  التداخل النحوي اللغة اإلندونسية يف اللغة العربية لطالبات معهد احلدي

 جناوي جاوي الشرقية. ثاينكنتور للبنات ال
عهد املحوار الطالبات من  طريق عن 23البياانت معجل ستخدمااملنهج  وهذا

احثة طريقة تستخدم البو  ،دارالسالم كنتور للبنات األول جناوي جاوي الشرقية عصريال
 . األول يعين الستماع ولكتابة األحوال الذين الهناك لغرضنياالستماع والكتابة و 

الثاين لتعطي حاصل التسجيل يف الشكل النسخة يستطيع أن يسجل آبلة التسجيل، و 
 تسجيل احلوار.

                                                           
21Rochajat Harun, Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan (Bandung:CV Mandar Madu,2007), 

Hlm : 62 
22Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan , (Surabaya:Penerbit SIC,2001) , Hlm 96 

 
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R dan D , (Bandung:CV Alfabeta, 2011) Hlm 

224 
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 (interview)طريقة املقابلة .ب
بني شخصني أو  اجلوابالبياانت السؤال و مع احلقائق و جب منهجهذه الطريقة هي 

هبذا التوثيق يريد الباحث احلصول إىل املعرفة التامة عن معهد 24.أكثر يف جملس واحد
املدرس و و بني الباحثة  العصري دارالسالم كونتور األول للبنات ابلطريقة احلوارين

الطالبات يف الربانمج اللغوية مثل اجلداول يف برانمج اللغة ومادهتا، معلمها وغري ذالك 
 بقدر حاجة الباحثة لتكميل حبثها.

 (Documentation)طريقة الواثئق .ج
 25هي طريقة نستعملها الباحثة جلمع احلقائق اليت نبحثها الباحثة هي الواثئق

ذلك به و كاّيت واملقاالت وما يتعلقة وتقريرات واحلتشتمل الواثئق علي البحوث املوجز 
هبده الطريقة جتمع الباحثة الواثئق املوجودة يف مظاهر  .ودليل علي استنباط الواثئق

التداخل النحوي اللغة اإلندونسية يف اللغة العربية لطالبات معهد احلديث  دار عملية 
 جناوي جاوي الشرقية. ثاينللبنات ال السالم كنتور

 (Listen and write)السماع والكتابة طريقةد.

تستخدم الباحثة السماع  طريقة، يف والكتابةالسماع  طريقةالباحثة  استخدمت
عملية الفصد الذي يكون طريقة اليت أجريت يف البدية للحصول على البياانت 

وهذا النشاط ميكن اعتبار طريقة  . الن يتم ذلك يف بداية الدراسة،املطلوبة
ركزت الباحثة على لغة املتكلم. حاولت  يف الرجوع إىل هذه الطريقة،26األساسي.

                                                           
24Hadi Sutrisno , Metodologi Research  (jogjakarta: Andi Offset,1991) Hlm 136 
25Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktik (Jakarta; Rineka Cipta,2006), 

Hlm; 127 
26Mahsun.. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, danTekniknya. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005 
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الباحثة احلصول إىل البياانت عن طريقة الفصد استخدام لغة شخص أو اشخاص  
 27كمخربين 

يف طريقة الكتابة أو كتابة البياانت املنتاج من السماعة إما مباشرة أو بعد أن 
كتابة الظاهرة اللغوية من ختليط الشفرة   سجلت يف وقت الحق يف الكتابة، هو

 28وحتويلها يف حمادثة املخرب وفق النظرية املستخدمة مث تصنيف البياانت وجتميعها.
 طريقة حتليل البياانت .4

الوصفية الكيفية الذي يري والطريقة اليت تستحدم  الباحث لتحليل البياانت هو 
أن املنهج الوصفي هو طريقة ويونو تنص على كوفقا س29من تصوير احلياة اليومية

 .30تستخدم جلعل استنتاجات أوسعال تستخدم لوصف أو حتليل نتائج الدراسة، ولكن
 :هي عليها تقوم أن للباحثة البد اليت اخلطوات ومن

 القراءة الشمولية على مجيع احلقائق اليت مجعه الباحثة .أ
 التداخل فيها وقعت اليت الكلمات) ابلبحث املتعلقة احلقائق بني التفصيل .ب

 (التداخل فيها تقع مل اليت والكلمات
 التداخل فيها وقعت اليت للكلمات التحليلج. 

 التحقيق واألخذ االستنباط للحصول على العوامل و األشكال يف التداخلد. 
ه. التحقيق بطريقة احلوار العميق مع كل ما يتعلق بفرض البحث للحصول إىل 

 31النتائج الشمولية األنسب.

                                                           
 نفس املراجع : ص : 4527

 نفس املراجع : ص :4628
29Sudaryanto,Aneka Konsep Kedataan Lingual dalam Linguistik ,(Yogyakarta:Duta Wacana 

University Press,1990) Hlm : 3 
30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif  dan R dan D , (Bandung:CV Alfabeta, 2011)Hlm 

: 30 
31Meleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT RemajaRosdakarya 248 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 مفهوم اللغة .أ
 تعريف اللغة  .1

يعرفها إبن جين، أبن اللغة :أصوات يعرب كل قوم عن أغراضهم،و يقول الدكتور 
أرقى من الرموزية ألهنا اتصلت خبواطر هنا اكتسبت مع الزمان صفة امسى و أنيس : أ

ان ،مبا خاصية اإلنسيرى )ديكارت(: أهنا ، فأصبحت جزأ من هذه األفكار . و وأفكارهم
، ومبا هو حيوان بدين: اي إجتماع، فهي فهي حتقق انطقية هو حيوان انطق ، أي مفكر

اإلنسان : الفكر،والعمل ومن مث  جتاعله أهال ألن يكون خلفية هللا يف األرض:أي أهنا 
 32احلاصية اليت متيز اإلنسان عن سائر احليوان.

ل بني أعضاء اجملتمع كنظام رموز الصوت وأما تعريف اللغة تطبيقا هي آلة اإلتصا
اللغة هي نظام رموز الصوت، استخدامه اجملتمع 33الذي حصله أعضاء النطق اإلنسان 

 34اللغتني مع األخر ولإلتصال بعضه بعضا.
وتعريف اللغة يف علم اللغة احلديثة على تنوع مدارسة يلتقي مع تعريف ابن جين 
هلل حول هذه احلقائق اهلامة، لكنه أضاف إليها حقائق آخرى كانت مثرة لتطور هذا 

 35العلم حالل الدراسة العلمية 
 
 

                                                           
 13-14، ص:  1980الدكتور توفيق حممد شاهني ،دراسات لغوية علم اللغة العام ،مكتبة وهبة، القاهرة ، سنة 32

33Mustakim, Membina Kemampuan Berbahasa,PT Gramedia Utama,1994, Jakarta ,Hlm: 32 
34Harirmurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, PT  Gramedia Utama 2007 , Jakarta ,Hlm : 46 

 34-33الدكتور حممد حممد داود، العربية و علم اللغة احلديثة ، كلية الرتبية ، دار العربية ،القاهرة ،ص:35
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 وظائف اللغة .2
التواصل أو  يتفق مجهور علماء اللغة احملدثني على أن وظيفة اللغة هي "التعبري أو

التفاهم"، مع أن بعضهم يرفض تقييد وظيفة اللغة ابلتعبري أو التواصل؛ فالتواصل إحدى 
تقدمي حصر أبهم halliday "وقد حاول "هاليداي. وظائفها إال أنه ليس الوظيفة الرئيسية

 :36وظائف اللغة، فتمخضت حماوالته عن الوظائف اآلتية
 الوظيفة النفعية .1

اليت يطلق عليها "أان أريد"، فاللغة تسمح ملستخدميها وهذه الوظيفة هي 
 .منذ طفولتهم املبكرة أن يشبعوا حاجاهتم، وأن يعربوا عن رغباهتم

 الوظيفة التنظيمية .2
وهي تعرف ابسم وظيفة "افعل كذا، وال تفعل كذا" من خالل اللغة يستطيع 

ا الالفتات اليت الفرد أن يتحكم يف سلوك اآلخرين لتنفيذ املطالب أو النهي، وكذ
 .نقرؤها، وما حتمل من توجيهات وإرشادات

 الوظيفة التفاعلية .3
وهي وظيفة "أان وأنت" تستخدم اللغة للتفاعل مع اآلخرين يف العامل 
االجتماعي ابعتبار أن اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع الفكاك من أسر 

 .مع اآلخرينمجاعته, فنستخدم اللغة يف املناسبات, واالحرتام, والتأدب 
 الوظيفة الشخصية .4

من خالل اللغة يستطيع الفرد أن يعرب عن ُرَؤاه الفريدة, ومشاعره واجتاهاته 
م أفكاره  ،حنو موضوعات كثرية وابلتايل يثبت هويته وكيانه الشخصي، ويقدِّ

 .لآلخرين

                                                           
 36.د. مجعة سيد يوسف: سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، سلسلة عامل املعرفة، عدد )145(، يناير 1990م، ص22 وما بعدها بتصرف
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 الوظيفة االستكشافية .5
انب اليت ال وهي اليت تسمى الوظيفة "االستفهامية" مبعىن أنه يسأل عن اجلو 

 .يعرفها يف البيئة احمليطة به حّت يستكمل النقص عن هذه البيئة
 الوظيفة التخيلية .6

تتمثل فيما ينسجه من أشعار يف قوالب لغوية، كما يستخدمها اإلنسان 
للرتويح, أو لشحذ اهلمة والتغلب على صعوبة العمل, وإضفاء روح اجلماعة, كما 

 .شعبيةهو احلال يف األغاين واألهازيج ال
 الوظيفة اإلخبارية .7

ابللغة يستطيع الفرد أن يتقل معلومات جديدة ومتنوعة إىل أقرانه, بل ينقل 
املعلومات واخلربات إىل األجيال املتعاقبة, وإىل أجزاء متفرقة من الكرة األرضية، 
خصوًصا بعد الثورة التكنولوجية اهلائلة. وميكن أن متتد هذه الوظيفة لتصبح وظيفة 

ة إقناعية؛ حلث اجلمهور على اإلقبال على سلعة معينة، أو العدول عن منط أتثريي
 .سلوكي غري حمّبب

 الوظيفة الرمزية .8
رى البعض أن ألفاظ اللغة متثل رموزًا تشري إىل املوجودات يف العامل اخلارجي, 

 وابلتايل فإن اللغة ختدم كوظيفة رموزية
 اجملتمعاللغة و  .3

ما مييز عن غريه على مر العصور هو اللغة، فهي ابراز  إن أعظام اكتشاف اإلنسان
من حسن الصانيع أن نعرف اإلنسان أبنه احليوان القادر أو اخللق من احليواانت، و 

اجلماعات،فهي صلة الفرد يف للتفاهم بني األفراد و البشري. فاللغة وسيلة اجتماعية،و أداة 
م أو االستماع أو الكتابة أو القرائة، مواجهة كثري من املوافق احليوية اليت تتطلب الكال
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وهذه الفنون األربعة أدوات اهلامة ىف متام عملية التفاهم من مجيع نواحيها،و ال شك أن 
 37هذه الوظيفة من أهم الوظيفة اإلجتماعية اللغة.

رص على أن جيعل الفرد عضوأ فيه وان يصبغ هذا اجملتمع حريص أشد احلاللغة و 
اللغة هي األداة اليت يستخدمها اجملتمع لتحقيق هذا وكه بصبغته . و الفرد يف فكرة ويف سل

اهلدف،ومن الواضح أن اجملتمع بكل األشكاله يقوم هبذا الدور فالبيت واملدرسة والندى 
.ما هي إال بيئات يتلقي فيها الفرد أمناط السلوك وقواعد اللغة .وهبذه الطريقة يكتسب 

وان فعاال، كما يكتسب لغته فيتحدث هبا وقفا الفرد شحصيته اإلجتماعية فيكون عض
 38لعرف اجلماعة اليت ينتمي اليها.

العالقة بني اللغة واجملتمع، أو عن ما تؤدي اللغة من وظائف وحني نتكلم عن 
عديدة ىف اجملتمع، ينبغي أن حناول ابدئ ذى بدء أن نعرف كال من هذين املصطلحني: 

من أجل غرض او أغراض معينة.و اللغة هي ما فاجملتمع هو جمموعة من الناس ترتابط 
يتكلمه األفراد اجملتمع معينة .واللغة ترتبط ابجملتمع، وتشغل فيه مكاان ذا أمهية أساسية،إذا 

رمزا حلياهتم املشرتكة وضمان هي أقوي الروابط بني أعضاء اجملتمع ،وهي يف الوقت نفسه 
بعينه، وإمنا هي عامل مهم للرتابط بني .وليست اللغة رابط بني أعضاء جمتمع واحد هلا

 39جيل وجيل.
أما عن الروابط بني اللغة واجملتمع فقد تنوعت وجهات النظر فيها على النحوي 

 40التاىل:

                                                           
 44م، ص: 1978الطبعة العاشرة ، دار املعارف،مصرنالفين ملدرسي اللغة العربية،املوجة عبد العليم ابراهيم ،37
 715، ص: 1988،القاهرة،مدخل إىل اللغة ،دار الفكرى العريبالدكتور حممد حسن عبد العزيز،38
 6،اإلسكندرّي،ص:1995،دار املعرفة اجلامعة،علم اللغة اإلجتماعيالدكتور صربي إبراهيم السيد،39
  9-7،اإلسكندرّي،ص:1995عرفة اجلامعة،،دار املعلم اللغة اإلجتماعيي إبراهيم السيد،الدكتور صرب 40
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عى يؤثر ىف شكل الرتكيب اللغوى فقد دهب بعضهم  اىل أن الرتكيب اإلجتما  .1
طفال الصغار ذلك ظاهرة "التدريج النسى" حيث يتكلم األ السلوك والدليل علىو 

ابلطريقة ختتلف عن الطريقة اليت يتكلم هبا األطفال األكرب سنا، وابلتاىل يتكلم 
األطفال بطريقة ختتلف عن الطريقة اليت يتكلم هبا البالغون،وقد أثبتت الدراسات 
أن التنوعات اللغوية الّت يستعملها املتكلمون تعكس أممورا مثل األصل اإلقليمى،أو 

اصة للتكلم، شفت دراسات أخرى عن أن هناك طرقا خاالجتماعى.كما ك
 القواعد حتددها متطلبا اجتماعية معينة.واختيارات للكلمات و 

وذهب بعض آخر اىل أن الرتكيب اللغوي والسلوك يؤثران يف شكل الرتكيب  .2
 اإلجتماعى.

ودهب بعض الثالث اىل ان كال من اللغة و اجملتمع يؤثر أحدمها ىف اآلخر،فقد قدم  .3
( نظرة ماركسيه يزعم فيها أن السلوك اللغوى والسلوك اإلجتماعى Dittmar)مارديت

 ىف حالة تفاعل دائما،وأن حاالت احلياة املادية عامل مهم ىف هذه العالقة.
لى اإلطالق بني الرتكيب اللغوى وذهب بعض رابع اىل أنه ليس هناك أي روابط ع .4

خر،و تلك هي النظر الّت الرتكيب اإلجتماعى،وأن كال منهما مستقل عن اآلو 
 يؤمن هبا تشومسكى،حيث نراه إجراء متهيدّي ألي نوع آخر من علم اللغة.

( أن علم اللغة اإلجتماعى هو حماولة إلجياد روابط بني J.J Gumperz)ويذكر جومرب  .5
 الرتكيب اللغوى،ومالحضة أي تغيريات حتدث.
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 اللغة علم مفهوم .ب
 اللغة علمتعريف  .1

.الذي يري فيه ان "املقصود بعلم  ترزي يف كتابه )دراسة اللغوية (وتعريف فؤدي 
، وداللة اللغة هو الدراسة اللغة بصورة العام، واستخالص قواعد تتعلق أبصوهلا وتركيبها

. على أن تكون هذه الدراسة دراسة حتليلية مبنية على حاضر ألفاظها مفرادة ومراكبة
 41اللغة وواقعها. 

العلم الذي يبحث ىف اللغة ويتخدها موضوعا له. فيدرسها من والتعريف أآلخر هو 
النواحي: الوصفية، والتارحية، واملقارنة. كما يدرس العالقة الكائنة بني اللغة املختلفة. أو 

، وعالقتها ابلنظام وظائف اللغة واساليبها املتعددة بني اجملموعة من هذه اللغات، ويدرس
 42اإلجتماعية.

اللغة هو العلم الذي يتخذ "اللغة" موضوعا له. قال فرديناند دي سوسري يف  علم
"حماضرات يف علم اللغة العام" إن: )موضوع العلم اللغة الوحيد والصحيح هو اللغة معتربة 

 43يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا(.
 أنواع علم اللغة  .2

ْت عنِّ ُعلوٌم خمتلفٌة تفّرع، وإمّنا هو ليس عِّلًما واحًدا (Linguistics) علَم اللغةإّن 
 هذا الفرع ، حبيُث أصبح اآلن لكلِّّ فرٍع منها علماء ومتخصصون يفالّدراسةِّ العلمّيةِّ للغة

، بل لقد أصبح لكلِّّ فرٍع منها اليوم دراساتُُه وأحباثُه وكتُ بُه ودورّّيتُه أو ذاك من هذا العلم
 كّل عام ، حّت ابت من العسريِّ على اليت تصدُر ابملئاتِّ بل ابآلالف يف شّّت أحناء العاملِّ 

                                                           
  .388م(، ص 1993، 1بدون املدينة: دار الشروق، ط )قاموس املصطلحات يف احلضارة اإلسالمية،حممد عمارة، 41

 15،اإلسكندرّي،ص:1995اجلامعة،عرفة دار امل،"  "مدخل إلىعلم اللغةد. رمضان عبد التواب 42
 . 49 (،1962ار النهضة العربية، )بريوت: دعلم اللغة: مقدمة للقارئ العريب د. حممود السعران، 43
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املتخصص يف هذا العلمِّ أو أحدِّ فروعِّه أن يتابَع كلَّ جديٍد يصدر يف قضاّيُه 
 44وموضوعاتِّه

رغم اختالفِّ فروعِّ علمِّ اللغةِّ وتشعُّبِّها إال أّن هناك صالٍت وثيقًة بني فروعِّ  ولكنْ 
ا من معرفةِّ بقّيةِّ هذا العلم ؛ حبيُث ال جيد الباحُث أوِّ العامُل يف أيِّّ   فرٍع من فروعِّه بُدًّ

ًما أو يصدَر أحكاًما عن بّينٍة يف هالفروعِّ األخرى، لكي حيقق تقدُّ . فعاملُ  فرعِّ ختصُّصِّ
خباّصٍة الصرَف ، و  واعيٍة ببقّيةِّ الفروعِّ األخرى  ال بّد أن يكوَن على معرفةٍ اتِّ   مثالاألصو 

لفنولوجيا  ال بد له أن يعرف علَم األصوات وا، ومثل ذلك عامُل النحوِّ والنحَو والداللة
؛ ألّن حتليَل البنيةِّ اللغويّة خيضُع يف هنايةِّ األمر لنظاٍم واحٍد جيمُع والصرف والداللة وهكذا

ولكّن تطّوَر العلمِّ يف والنحو بني أنظمةِّ اللغةِّ األخرى املتمثلةِّ يف األصواتِّ والصرفِّ 
، أو يف التخصصِّ يف بعضِّ فروعِّ هذا العلملواًن من السنواتِّ األخرية فرض على العلماءِّ 

 .45فرٍع واحٍد من فروعِّه

؛ اتّفق لفروُع املختلفة اليت متّخض عنهاونتيجًة للتقدم الذي أحرزه علُم اللغةِّ وا
  :46علماُء اللغةِّ أو أغلُبهم على تقسيمِّ عِّْلمِّ اللُّغةِّ إىل فرعنيِّ كبريين

 Theoretical علُم اللغةِّ الّنظريأو (General Linguistics) عِّْلُم اللُّغةِّ العامُّ  (أ

Linguistics(Theoretical Linguistics) 

دون  Linguistics «علم اللغة»وكالمها املقصوُد غالبا عندما نستخدم عبارة 
لنحويّة ، وكالمها يدرس الظواهر اللغويّة الّصوتية والّصرفية واكلمة عام أو نظري

اف إىل ُيض  ي الظواهر اليت تشرتُك فيها مجيع اللغات، وهوالداللية بصفٍة أساسّية
، أو بعبارٍة أخرى فروع من علم اللغة النظري ، وهي : ذلك مناهج البحث يف اللغة

                                                           
 7،ص: نفس املراجع44
 91،اإلسكندرّي،ص:1995عرفة اجلامعة،دار امل،"  "مدخل إلىعلم اللغةد. رمضان عبد التواب 45

 20-19، ص: نفس املراجع46
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، وغري ذلك مما سنعرُض ، وعلم اللغة الوصفيلغة املقارن، وعلم العلم اللغة التارخيي
 . له من فروع هذا العلم

 (Applied Linguistics)  عِّْلُم اللُّغةِّ الّتطبيقيّ  (ب

، ويقوم هذا العلم على لثاين الكبري من فروع علمِّ اللغةوهو مُيثِّّل الفرع ا
كما ،ىف اجملالة اللغوية ، أو النظري،تطبيقهال نتائج ودراسات علم اللغة العاماستغال

ومعىن هذا؛ أّن كل فرع من فروع علم اللغة النظري يقابله ابلضرورة فيما سنرى بعد 
، ومعظم هذه الفروع التطبيقية مل يعرْفها طبيقّي انبثق عن الفرع النظري لهآخر تفرع 

يدي على النحو الذي هي عليه اآلن، بعكس فروع علم اللغة التفكري اللغوي التقل
 .، الذي عرفتِّ الدراسات اللغوية التقليديةالنظري

ني، مها، علم علماء اللغة على تقسيم علم اللغة الذي يتكون علي شعبت اتفقلقدو 
اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي. فعلم اللغة النظري يدخل حتت تسمية جمموعة من 
املعارف املتعلقة ابللغة، أمهها علم األصوات وعلم القواعد وعلم اللغة التارخيي وعلم 
الداللة. وأما علم اللغة التطبيقي فيدخل حتت تسمية جمموعة أخرى من علوم اللغة، أمهها 

علم اللغة اآليل وصناعة املعاجم و تعليم ة النفسي وعلم اللغة االجتماعي و اللغ علم
 47اللغات.

 علم اللغة االجتماعي .3

العلم   ،هو العلوم تربط بني استخدام اللغة  يف أتثري الثقايف اللغة االجتماعي علم
القوانني الذى يدرس اللغة من حيث عالقتها ابجملتمع، أو العلم الذى حياول الكشف عن 

 48.واملعايري االجتماعية اليت توضح وتنظم سلوك اللغة وسلوك األفراد حنو اللغة ىف اجملتمع

                                                           
16. Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004.Sosiolinguistik:PerkenalanAwal.Jakarta: RinekaCipta. 

Hlm 2 
  2. نفس المراجع .17
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العامة الّت متيز اجملموعات االجتماعية من  اتاللغة االجتماع يهتم ابخلطو  علم
والوقوف 49،حيث أهنا ختتلف و تدخل ىف تناقضات داخل جمموعة اللسانية العامة نفسها

الّت ختضع هلا الظاهرة اللغوية ىف حياهتا وتطورها وما يعتورها من شؤون  على القوانني
, ومبلغ أتثرها مبا عداها من الظواهر االجتماعية الّت هلا أتثري على اختيار الناس ةاحليا

وطرائق االستعمال اللغوى  ،ن الطوابع احلياة الّت املتكلموناللغة, وما حتمله هذه اللغة م
علم اللغة ملزيد من املعلومات عن مفهوم   سان من اجملتمع.الّت يكتسبها اإلن

 .50االجتماعي

العلم الذى يدرس اللغة من حيث  هو يقول أن علم اللغة االجتماعي خري عبد
أن علم اللغة . انابابوقال  والعمليات االجتماعية اليت توجد يف اجملتمع.عالقتها ابجملتمع. 

 .51األبعاد االجتماعيةاالجتماعي هو دراسة اللغة مع 
اللغة اإلجتماعى فرع من علم اللغة التطبقى،يدرس مشكالت اللهجات اجلغرافية،  علم

يعىن مبالحظة التفاعل بني كل من اللغة ت اإلجتماعى، واألزدواج اللغوى، و واللهجا
واجملتمع،وأتثري كل منهما ىف اآلخر،متعمد اعلى مبادئ كل من علم اللغة وعلم 

 52و فنقول اختصارا إنه يعىن دراسة اللغة ابلنظر اىل اجملتمع.اإلجتماعى،أ
ىف اجملتمعات احلديثة وثيقة الصلة بكل أشكال السلوك اجلماعى.ويتصل هذا  اللغة

على السواء عند استحضار اتريح هذا اجملتمع أو جتاربه املاضية أو عند اإلتصال املباشر 
 53ابألحداث أو ابلتجارب اليومية أو عند مباشرة العمل وتوجية القائمني به.

                                                           
18.Nababan. 1984. Sosiolinguistik Suatu Pengantar. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm:4 

 3نفس املراجع ،. 19
 .3. نفس املراجع ،519
 15،اإلسكندرّي،ص:1995عرفة اجلامعة،،دار املعلم اللغة اإلجتماعيالدكتور صربي إبراهيم السيد،52
 91-90، ص:1988،القاهرة،مدخل إىل اللغة ،دار الفكرى العريبالدكتور حممد حسن عبد العزيز،53
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ه : يدرس علم اللغة اإلجتماعى الطرق الّت )كريستال( جمال هذا العلم بقول وحيدد
تتفاعل هبا اللغة مع اجملتمع،أنه يدرس الطريقة الّت هبا تتغري البنيه اللغوية استجابة لوظائفها 

 54اإلجتماعية املختلفة والتعريف مباهية هذه الوظائف.
ع اجملتمعاملة ابألخر : اجملتمع املغلق و ينقسم اجملتمع اىل قسمني من انحية املو 

املفتح.اجملتمع املغلق هو الذين هم ال يعاملون ابجملتمع املتكلم األخر. واجملتمع املفتح هو 
الذين هم يعاملون ابجملتمع املتكلم األخر. وأما اتصال اللغة الذي يسبب على ظواهر اللغوية 

ختليط ، وحتويل السفرة و ازدواج اللسان، وتعدد اللغات، والتدخل اللغة، و ثنائية اللغةمثل : 
 55السفرة.

 (Bilingualisme)ثنائية اللغة (أ

اللغوية هي استعمال الفرد أو اجلماعة اللغتني أبية درجة من درجات كان تعريف 
ويية هي ثنائية اللغال56اإلتقان وألية مهارة من مهارات اللغة وألي هدف من األهداف.

للغتني مثل استعمال ظاهرة اجتماعية تعىن استعمال الفرد أو اجملتمع ىف منطقة معينة 
 57الفرنسية واألمانية ىف أجزاء من سويسر.

على أن ثنائية اللغة هو قدرة الشخص على استخدام اللغتني جيد على  تنص بلومفيلد
يستخدم اللغة األوىل واللغة  شخصثنائية اللغة عندما  أنيقول  بلومفيلدو  .قدم املساواة

                                                           
 91-90. نفس المراجع . ص : 54

55Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004.Sosiolinguistik:PerkenalanAwal.Jakarta: Rineka Cipta. 

Hlm   84  
 17،رّيض،ص: 1987حممد على اخلوايل،احلياة مع اللغتني،مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف.56
 18نفس املراجع،ص: 57
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أسباب ثنائية اللغة هي تداخلبني النظامني من اللغة  أحد الثانية يف وقت واحد. من
 58.املستخدمة أو استخدام عناصر من لغة إىل استخدام لغة أخرى

وية من انحية احلرفية هو مبناسبة استعمال اللغتني أو ثنائية اللغال(Weinrech)عند 
 59إشارة اللغة .وهي استعمال اللغتني أو اللغات ابلتبادل عرفا. 

، يف اجملتمع يستعمل اللغتني سوف يكون  تصميم الثنائية اللغوية (Nababanرأى )
ثنائية . لذا الن وصديق اللغة وجمال اللغة، وهي اللغة املستعملة، الذي يتكون عن عناصر،

أو فعلية فينبغي عليه ان حيدث اتصاال بني  جيادل اللغتني يف استعماهلا سلبيا اللغة
 60اللغتني.

إىل الفرد نفسه وية الفردية تشري ثنائية اللغالوية نوعان، األوىل اللغ الثنائية كانتو 
وية اجملتمعية ال تعىن أن كل فرد ىف اجملتمع يستعمل ثنائية اللغالأما يستعمل اللغتني. و 

 61بل كل ما تعنيه هو أن هناك لغتني مستعملني ىف اجملتمع. اللغتني أو يعرف لغتني،

  (Diglossia)اللسان ازدواج (ب

التقسيم الوظيفي لألصناف أعلى من اللغة حيث هناك اللسان هو احلالة لغة  وازدواج
املقصود هو أن هناك اختالفات واسعة بني الرمسية وغري  .أو اللغات اليت توجد يف اجملتمع

                                                           
58Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004.Sosiolinguistik:PerkenalanAwal.Jakarta: Rineka Cipta. 

Hlm 87 
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60Robiah Aladawiyah, Analisis Pemakaian Interferensi Pada Rubrik Bianglala Majalah 

Annida,Universitas Sumatra Utara ,2009 
61Dra. Aslinda,M. Hum dan Dra. Leni Syafyahya, M,Hum, Pengantar Sosiolinguistik, Hal: 55 
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لنفرتض أن يف اندونيسيا هناك فرقا بني اللغة املكتوبة  .الرمسية أو غري رمسية أو غري رمسية
 .62كيةواللغة احمل

( أن دجيلوساهي ظهر اللغتني الرمسية يف اللغة نفسها. Fergussonوذهب فرجسون )
مستخدمة يف احملادثة واللغة العالية مستخدمة يف السياق الرمسي واملكتوبة واللغة منخفضة 

 63وليس بني اللغتني. قال أيضا انه يبحث اللهجتينني يف اللغة ما,. و اليومية

 اللغوي التداخل (ج
استعملت كلمة  عرف مبيول أحد يف استعمال لغتني.عموما ي اللغوي التداخل

ملعرفة وجود التغريات يف لغة واحدة  (Weinreich)التداخل يف أوهلا يدي وييينرييخ 
ميكن تعريف   64ألحد، النه انطق ابللغتني. وهذه التغريات بسبب أنه استوعب لغتني. 

أنظمة  اللغوي خلاتد65."للغة ما يف تعلم لغة أخرى خل اللغوي أبنه "التأثري السليباالتد
 "66اللغة األم وعاداهتا يف أنظمة اللغة اهلدف

عادة وقع لسبب االتفاق بني اللغنت يف بعض القواعد أوالرتاكيب اللغوي تداخل ال
ذالك أواملفردات أوغريها، اليت استوىل عليه احد، وأتثرا هذه اللغتني بعضها بعضا. و 

 اظاهرا يف كالم أحد إذ اللغوي عادة،على سبيل املثال وقع التداخل بغري عمدالتأثر وقع 
مل توجد يف تلك اللغة ما يريده من عناصر الكالم، مث استعمل نطق يف لغة واحدة و 

 67.(Intregation)اللغة الثانية مما لديه، فهذه نوع من التداخل، يسمى ابالختالط 

                                                           
62Aslinda dan Leni Syafyahya. 2007. Pengantar Sosiolinguistik. Bandung: RefikaAditama. Hlm :31 
63 A. Chaedar Alwasilah, Pengantar Sosiologi Bahasa , Hlm :119, Angkasa : 1993 
64Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004.Sosiolinguistik:PerkenalanAwal.Jakarta: Rineka Cipta. 

Hlm 120 

 .94، ص:م2002حممد علي اخلويل، احلياة مع لغتني: الثنائية اللغوية، دار الفالح للنشر والتوزيع، األردن،  40

 41عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، النظرابت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، مكتبة امللك الفهد الوطنية، 1999م. ص: 101
67Sumarsono, Sosiolinguistik , Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004 . Hlm : 29 
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حد من الكالم مثل الرتاكيب، أو املفردات ولكن التأثر قد وقع ليس يف عنصور وا
يف اللغة العربية  فحسب، بل قد وقع يف كثري من عناصر الكالم، مثل القواعد، أي

الصرف، أو وقغ يف الداللة، وهذه كلها بسبب أن الناطقني يف اللغتني يعرف ابلنحو و 
 68هلم الكفاءة املختلفة.

 يف اللغة  اللغوي التداخل ظواهر. ج

 اللغوي التداخل. تعريف 1

إلبن املنظور "أن التداخل االمور :تشاببها، وإلتباسها،  جاء يف اللسان العريب
، تداخلت األشياء : دخلت، واألمور اإللتباس، والتشاهبت 69والدخول بعضها يف بعض

"كما جاء يف خمتار  الصحاح" )دخل(يدخل )دخوال( دخل قليال قليال". ومنه فإن 
وإلتباس يف األمور ويكون نتيجة التطبيق ليلتبس على املرء الفصل بني تداخل لغة التشابه 

 70هذه األمور املتشاهبا.
يقول الوسيلةأن ما يقصد ابلتداخل هو ميل الناطق ابللغتني إىل اخلطأ يف استعمال 
لغة واحدة بسبب استوعب عليه لغتان، وقد وقع هذه التداخل من لغة األم إىل اللغة 

 71الثانية.
عموما يتهم اللغوي من االنتاج يف التقاء بني اللغات. التداخل  اللغوي لالتداخ

ومل تكون هذه القضية حمتاجا بنسبة إىل أن للغة ( Speech Parole)ابنزالق الكالم 
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 األابء  عن هذا حّت كانت قضية التداخلالدخيل وقد تكلم كثريا االجداد و واحدة 
 72سيدخل يف قضية الدخيل بسري تطور اللغة  اللغوي

 اللغوي أنواع التداخل.2

ميكن تقسيم التدخل اللغوي بوجه عام إىل ثالثة أقسام وهي تدخل الوحدات 
ْعُلَغوِّياحلركي أو  وتدخل املصاحب للغة أوالتدخل ة،اللغوي

َ
 paralinguistic) امل

interference) ،والتدخل الثقايف (cultural interference). السطور التالية كال وستناول
اإلشارة إىل بعض  الثالثة وما يتفرع منها من أنواع فرعية مع  من هذه األقسام

 .73النماذج
وهو األخطاء النطقية اليت . (phonological interference)الصويت اللغوي خلاالتد .1

الصويت يف اللغة األوىل إىل نظريه يرتكبها متعلم اللغة الثانية نتيجة نقله السليب للنظام 
خل نطق غري مألوف لدى انطقي اللغة ايف اللغة الثانية. وينتج عن هذا النوع من التد

 .الثانية األصليني بل إنه يف بعض األحيان يضر ابملعىن
خل نظام اوهو أن يتد (morphological interference)الصريف اللغوي خل االتد .2

 اللغة الثانية. مثال ذلك مجع االسم وتثنيته وأتنيثه وتعريفه الصرف يف اللغة األوىل يف
وأمر ونظام االشتقاق ونظام   وتصغريه وحتويل الفعل من ماض إىل مضارع  وتنكريه

 .74والزوائد  والدواخل  واللواحق  السوابق
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خل كلمة من اللغة اوهو أن تتد(lexical interference)املفردايت  اللغوي خلاالتد .3
خال اأثناء التحدث ابللغة الثانية. وأشارت الدراسات أن أكثر الكلمات تداألوىل 

 .األمساء، مث األفعال، مث الصفات، مث األحوال، مث حروف اجلر
خل نظام حنو اللغة اوهو أن يتد .(syntactic interference) النحوياللغوي خل االتد .4

اإلندونيسي نظام العدد األوىل يف نظام حنو اللغة الثانية. مثال ذلك أن ينقل 
واملعدود اخلاص بلغته إىل نظام العدد واملعدود يف كل من اللغة العربية واإلجنليزية،  

يف اإلجنليزية متأثرا بنظام العدد  "five house"كأن يقول: "مخسة بيت" يف العربية، و
 .واملعدود يف لغته الذي ال جيمع املعدود مهما كان العدد

خل داللة اللغة اوهو أن تتد .(semantic interference) يلالدال اللغوي خلاالتد .5
األوىل يف فهم كلمات اللغة الثانية واستخدامها. مثال ذلك كلمة "مدرسة اثنوية" 
اليت قد يعطيها اإلندونيسي معىن "مدرسة متوسطة". أو أن يقول اإلندونيسي "هذا 

اللغة يف  lazim ثرا بكلمةمشريا إىل ما تعنيه اجلملة "هذا شيء عادي" أت "شيء الزم
 ."75اإلندونيسية اليت تعين "عادي

نظرا إىل العلم اللغة االجتماعي عرفن التداخل من املشكلة الشائعة العامة فيما بني 
الناطقني ابللغتني،  وإضافة إىل ذالك تكون هذه املشكلة مشكلة جّدابة للباحثني يف 

ذكر الباحث، قسم عامل علم اللغة اللغة. وجانب التقسيم للتداخل األربعة فيما 
 76إىل مخسة أقسام أي أنواع، منها؛ (Ardiana)االمجاعي اآلخر يف كتاب 
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الثقايف، وجد يف كالم الناطقني ابللغتني العناصر اجلديدة يف  اللغوي التداخل .أ
لغة واحدة حسب تعلمه اللغة اجلديدة، فوجد هذه العناصرحينا تكلم فيما 

 يتعلق عن ثقافة الناطقني بتلك اللغة
الداليل، التداخل الذي وقع يف استعمال الكلمة اليت هلا اللغوي التداخل  .ب

 فرض يف لغة واحدة
املعجمي، التداخل لوجود الكلمة اجلديدة يف لغة واحدة من  لغويال التداخل  .ج

لغة أخرى ومل تكون هذه الكلمة رمسية يف املعجم، واستعملت كثري من تلك 
 أهل اللغة هذه الكلمة.

يف اللهجة، والنظم، اللغوي الصويت، اشتمل فيه التداخل  اللغوي التداخل .د
 (artikulasi)واملفاصل 

الصريف، التداخل اللغوي القاعدي، اشتمل فيه التداخل اللغوي التداخل   .ه
 77الرتكييب اللغوي النحوي، و التدخلاللغوي 

 اللغوي خلاعوامل التد.3

اللغوي ال ينتج عن فراغ، إمنا هو وقع نتيجة لوقوع مواقف  اللغوي خلاإن التد  
وحاالت معينة. ومثة مواقف وحاالت رئيسية تؤدي يف أغلب األحيان إىل حدوث 

 :منها 78التدخل،

طبيعة املهمة اللغوية. إذا طلب من فرد أن يرتجم نصا من اللغة األوىل إىل اللغة  .1
من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية. وهذا الثانية، فإن هذا املوقف يفرض عليه التدخل 

 .يعين أن بعض املهام اللغوية تؤدي بطبيعتها إىل زّيدة التدخل
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ضغط االستعمال املبكر. إذا اضطر الفرد إىل التكلم اللغة الثانية قبل أن يكتمل  .2
تعلمه هلا، وهذا ما حيصل غالبا، فإن هذا املوقف جيربه ال شعورّي على االستعانة 

 .األوىل، األمر الذي يزيد من تدخل اللغة األوىل ابللغة
ضعف الرقيب، إذا كان الفرد ملا ميتلك بعد رصيدا كافيا من القوانني اللغوية اليت  .3

تقوم بدور الرقيب على استخدام اللغة الثانية، فإن إنتاجه للغة الثانية سيتعرض 
 .للتدخل

بني درجة إتقان اللغة األوىل  إتقان اللغة األوىل واللغة الثانية.كلما اتسع الفرق .4
ودرجة إتقان اللغة الثانية، زاد التدخل من اللغة األقوى إىل اللغة األضعف. وهذا 
يعين بصورة عامة التدخل يكثر يف أوىل مراحل تعلم اللغة الثانية، ويقل مع تقدم 

 .تعلم اللغة الثانية حني يضيق الفرق بني درجيت اإلتقان
ت اللغة األوىل واللغة الثانية يف درجة اإلتقان، فإن االحتمال إذا تقارب .مكانة اللغة .5

يبقى أن التدخل يسري من اللغة ذات املكانة املرموقة إىل اللغة ذات املكانة األدىن 
ألسباب نفسية واجتماعية. وميكن تفسري ذلك على أنه حيلة ال شعورية لتعزيز 

قة. غري أن اللغة األدىن مكانة الذات عن طريق إدخال عناصر من اللغة املرمو 
مرموقية قد تقوم هي بتدخل خاص يف اللغة األعلى مرموقية، إذ قد تعطيها بعض 

   .املصطلحات السيئة الداللة مثل الشتائم
حمدودية التعرض. حّت يف حالة إتقان تراكب اللغة الثانية، من احملتمل أن متعلم  .6

ف لغوية متنوعة، األمر الذي جيعله اللغة الثانية مل تتح له فرص كافية للتعرض ملواق
كلما عجزت اللغة   1قليل اخلربة يف اللغة الثانية. وهذا يدفعه إىل االستعانة ابللغة

 .الثانية عن إسعافه. وكلما زاد عجزه مع اللغة الثانية، زاد تدخل اللغة األوىل
لسبب من  املوقف من اللغة الثانية. إذا كان الفرد غري راغب من تعلم اللغة الثانية .7

األسباب ولكنه مضطر إىل تعلمها لظروف معينة وكان يف الوقت ذاته متمسكا 
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ابللغة األوىل وخيشى التخلي عنها ألنه يعتربها رمزا لكرامته وثقافته وأصله وتراثه، 
يف هذه احلالة تراه يقاوم تعلم اللغة الثانية وتراه يبالغ يف إبراز أتثري اللغة األوىل ال 

ر الذي يؤدي غلى ازدّيد تدخل اللغة األوىل يف اللغة الثانية. شعورّي، األم
وابملقابل، فإن الفرد الذي يقبل على تعلم اللغة الثانية بدافعية قوية يساعده عقله 
الباطن، أي الالشعوري، على حتقيق اهلدف عن طريق احلد من تدخل اللغة 

 79.األوىل

 اللغوي خلارية التدحدود النظ. 4

، 2نظرية التدخل فيما مضى تعترب اجلواب احلاسم ملشكلة التعلم اللغة  كانت
وأيديها اخلفية اهلدامة.وكان ينظر  1وكانت تلك املشكالت يرد معضمها إىل مكر اللغة 

. ولكن التمعن احلديثة ىف 2على أهنا العدو اللدود واملخرب األول لتعلم اللغة  1اللغة 
 80ة من الشك حول هذه النظارية، فلقد تبني ما يلي:خل يلقي ظالال كبري انظرية التد

 2ينحرص يف النطق والنرب وخاصة إذا كان تعلم اللغة 2اللغة يف 1خل اللغةاالتدأكثر  .1
 (.96:4يف مرحلة متأخرة من العمر)

 2اللغة يف 1اللغةخل اإن حتليل األخطاء قد دل على أن األخطاء النامجة عن تد .2
عند البالغني. وهي  %23 -%8عند األطفال وبني  %12 - %8ترتاوح بني 

 .1نسبة ضئيلة التتناسب مع التأثري املبالغ فيه الذي كان يناسب إىل تدخل اللغة
كلغة األجنبية أو ثنائية   2هناك تشابه كبري بني األخطاء اليت يرتكبها متعلمو اللغة .3

ه اللغة كلغة األوىل،األمر الذي يضعف موقف واألخطاء اليت يرتكبها متعلمو هذ
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خل،ألنه لو صحت النظارية بدرجة كافية اكان هناك فرق كبري بني انظارية التد
 (.103:4هذين النوعني من األخطاء)

 %18 - %5تدل البحوث حتليل األخطاء على أن نسبة من األخطاء ترتاوح بني  .4
-%5. أي أن 2جيابيا إىل اللغةانتقلت انتقاال إ 1ما كانت لتحدث لو أن اللغة 

 Positiveتدل غلى أنه مل حيدث انتقال إجيايب ) 2من أخطاء متعلمي اللغة  18%

Transfer(. هذه الظاهرة تلقي الشك حول 4-103) 2إىل اللغة  1( من اللغة
 ، الذي هو اسم آخر للتدخل.2إىل اللغة 1حدوث اإلنتقال السليب من اللغة 

من جنسيات خمتلفة، أي  2ء اليت ارتكبها متعلمو اللغةتدل حبوث حتليل األخطا .5
خاصة به،أن هناك تشاهبا كبريا بني أخطائهم ىف اللغة  1لكل منهم اللغة 

 ،1كانت أخطاؤهم مردها إىل تدخل اللغة( اليت يتعلموهنا. ولو  1جنليزية)اللغةاإل
السباب  ليست هي 1لوجدان تباينا كبريا بني أخطاءهم. وهذا يدل على أن اللغة 

 .1األغلب يف حدوث أخطاء يف اللغة 

 خل اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربيةاتد.5

خل اني يتعرض إىل حد كبري ألنواع من التدعلم اللغة العربية لدى اإلندونيسإن ت
 81اللغوي وذلك ألسباب كثرية يتلخص أمهها فيما يلي:

وصرفية، وداللية( أو ثقافية بني وجود الفروق سواء كانت لغوية )صوتية، وحنوية،  .1
اللغة العربية واللغة اإلندونيسية، مما يؤدي إىل صعوبة إجادهتا لدى اإلندونيسيني 

 .ومن مث إىل تدخل لغتهم اإلندونيسية يف عملية تعلمها

                                                           
81 Lisanarabi.Net/المقاالت/378تدخالللغةاإلندونيسيةفياللغةالعربية.Html (19 februari 2017) 
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إن اللغة العربية يف إندونيسيا مل تكن شائعة االستخدام كغريها من اللغات  .2
وتستخدمها فئات معينة من اإلندونيسيني يف بيئات األجنبية. إمنا تتعلمها 

األمر الذي يفتح اباب –حمدودة. وهذه جيعل متعلميها قليل اخلربة يف االتصال هبا 
 .خلها فيهاالبقاء هيمنة اللغة اإلندونيسية وتد

إن نظام التعليم يف مراكز تعليم اللغة العربية ويف مقدمتها املعاهد اإلسالمية تفرض  .3
ى التحدث ابللغة مبكرا قبل أن يكون لديهم ما يكفي من الرصيد الطالب عل

اللغوي. وهذا جيعلهم يلجئون كثريا إىل نظام اللغة اإلندونيسية وينقلوهنا عند 
ت الكالم العريب إال ألفاظ أدائهم اللغة العربية. فال يبقى يف كالمهم من مسا

    ت.وكلما

معظمهم ال يتمتعون ابخلربات اللغوية إن معلمي اللغة العربية يف إندونيسيا كان  .4
الكافية معرفية كانت أم مهنية. وأسوء ما يرتتب على ذلك أهنم يتعرضون ملشكلة 
التدخل ذاته ويعجزون عن أداء دور اإلشراف اللغوي على طالهبم لتذليل 

 .مشكالهتم اللغوية

جية السمعية إن تعليم اللغة العربية مازال بوجه عام مفتقرا إىل الوسائل التكنولو  .5
الشفوية احلديثة اليت تساعد الطالب أن يتعلموا اللغة العربية اتصاليا ويستخدموها 

 .بطريقة يستخدمها هبا أهلها

هناك عدد غري قليل من الكلمات اإلندونيسية مقرتضة من اللغة العربية. وبعض  .6
هذه الكلمات بعد أن صارت خاضعة لنظام اللغة اإلندونيسية تغريت صوتيا، 

صرفيا، ودالليا. واإلندونيسيون عندما مروا هبذه الكلمات أثناء تعلمهم و 
واستخدامهم اللغة العربية، خاصة يف املراحل األوىل من تعلمهم، مالوا إىل 
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استخدامها وفقا لنظام اللغة اإلندونيسية، مما يؤدي إىل تدخل صويت وصريف 
 82وداليل

يسية يف عملية تعلم اللغة العربية وقد أدت هذه العوامل إىل تدخل اللغة اإلندون
 .ومن مث يسبب ارتكاب الطالب اإلندونيسيني أخطاء كثرية عند أدائهم اللغة العربية
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 الثالث الفصل
 وحتليلها البياانت عرض

 الثاين للبنات كونتور  دارالسالم معهد عن حملة .أ
 الثاين للبنات كونتور  دارالسالم معهدنشأة  .1

 من هو إحدى احلديثة اإلسالمية للرتبية الثاين للبنات كونتور السالم دار معهد
 83فونوروكو كونتور السالم دار مبعهد الرتبية مؤسسة الفروع

 حرمه الذي انفرد احلديثة اإلسالمية للرتبيية الثاين للبنات كونتور السالم دار معهد
 ، 2001عام احلديثة منذ اإلسالمية للرتبية األّول للبنات كونتور السالم دار معهد عن

 سيسه ت يوم ومن . مواجهة امتحاهننّ  قبل املرشحات الطالبات وتعليم توجيه خيتص يف
 المتحان وتعليمات توجيهات فيه املرشحات تناولت مكاان املعهد هذا كان 1998 عام

 .84القبول
 قبوَلنّ  قبل املرشحات الطالبات إلعداد ميداان الثاين للبنات كونتور معهد يعترب

 وكانت . S.Ag م.ت سوارنو احلاج كياهي السيد وأدار اإلسالمية، املعلمات بكلية
 .وغريها كماليزّي البلدان اجملاورة من بل إندونيسيا بالد أحناء من املرشحات الطالبات

 .85احلديثة العلومبة الطريقة ويتعلمن البسيطة املساكن ساكنات يف وهنّ 
 من على الدراسة ابلقيام الثاين للبنات كونتور السالم دار معهد أنشطة وبدأت

الدراسي  العام اجلديدة من الدراسية السنة بداية يف السادسة السنة إىل األوىل السنة

                                                           
83 Brosur Penjelasan Singkat Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, 2015 

84 https://www.gontor.ac.id/pondok-modern-darussalam-gontor-putri-2 (25 maret 2017 ) 

 نفس املراجع85 
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 كما النموذجي املعهد ة نش هو التعبري اخلاص َلذا واهَلدف 2014- 1435/2013
 86.كونتور املعهد مؤسس رجع

املسلمني،  املؤمنني والطالبات الطالب تكوين يف املنشودة الغاية إىل للوصول
 السليم، والثقافة واجلسم الكرمية واألخالق اإلسالم، الدين شرانع ويقيمون يطيعون
 .87لوطنه اخلدمة وكذلك املنفتحة واألفكار الواسعة

 اجلغرايف املوقع .2
 السالم كونتور دار معهد غرب يف يقع الثاين للبنات كونتور السالم دار معهد

 جاو بني الشارع املوصل جانب وهي جناوي مدينة من مرت كلو ثالثني األّول، للبنات
 سامرباو قرية يف املعهد ابلضبط هذا ويقع .)سولو( الوسطى جاو )جناوي( الشرقية

 .88جناوي مانتجان
 الثاين للبنات كونتور  دارالسالم مبعهد العربية اللغة بيئة تكوين .3

 ملئت ابلنشاطات الثاين للبنات كونتور السالم دار مبعهد العربية اللغة بيئة إن
 والقراءة والكالم كمهارةاالستماع اللغوية نواحي مجيع من طالباته لغة إلكساب الكثرية

 املعهد هبذا املقبلة السنوات ملواجهات الطالبات أساسا لدي العربية اللغة صارت .والكتابة
 واملساين الصاابحي الفصال يف والتعّلم التعليم النشاطات مثل تلك ومن .العصاري

 أن بد فال .اللغوية واملسابقات اليومية املفردات للغة العربية وتعليم األسبوعية والتمرينات
الغاية  اهذ إىل للوصول طريقة وال وجدهتا، كل األنشطة حنو االشرتاك لكل طالبة يكون

 .89وزمان مكان كل يف الدامنة ابملمارسة إاّل 
                                                           

 1435/2014شعبان  27العدد  فونوروكو، – كونتور احلديثة، السالمية للرتبية كونتور السالم دار معهد عامل أخبار 86
 
 2013الثاين، للبنات كونتور السالم دار مبعهد احلقانق مكتب السالمية، املعلمات بكلية املقاالت 87

  شعبان 1425/2004 ،57العدد  فونوروكو، – كونتور احلديثة، السالمية للرتبية كونتور السالم دار معهد عامل أخبار 88
 2017مارس  27،)الثاين للبنات كونتور السالم دار معهد عميد اننب(  S.Pdi.األستاذة دييهايو رزكينيت مع املقابلة نتيجة 89
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 املزجية النظرية العربية فهي اللغة لتعليم احلديث كونتور معهد يف املستعملة النظرية 
  90النظريتني. بني التوفيق أي والفروع الوحدة نظرييت بني

 أّوال وظانف، اَل ثالثة اليت البيئة يف الباعث إىل االهتمام بد ال اللغوية البيئة لتكوين
 استجاابت تنتقي أهنّا والنشاط واثنيا القوة فيه تبعث حمركة بقوة تشحن أن بد ال أهّنا

 ابلصافتني تتصاف اليت البيئة هذ واثلثا إنّ  التعّلم، تسبب أي الثواب إىل تؤدي معينة
 .91الثواب أو اَلدف إىل أهّنا تتوجه أي التوجيه من نوع هبا السابقتني

 بعقد للبنات الثاين كونتور السالم دار مبعهد اللغة بيئة تكوين أن ذلك جبانب
 ابللغة الفصل يف وتعليم ابللغة العربية املنربية واخلطابة احملادثة مثل الكثرية اللغوية النشطات

 األكادميية اللغة بيئة لتكوين توحد اللغوية اليت النشطات من ذلك أشبه وما الرمسية
 92والالأكادميية

 اللغوية البيئة املعهدلتكوين هبا قام اليت اللغوية النشاطات .4
 اليومية املفردات تعليم .أ

 األوىل السنة طالبات لتزويد اجلديدة املفردات تعليم هي ومية ايل املفردات تعليم
 ويقدرن يوم بعد يوما مفرداهتنّ  حّت تزيد أّّيمهنّ  يف هبا ويتكلمن اجلديدة ابملفردات

 اللغة ترقية قسم إشراف حتت الربانمج هذا ويعقد .اجليدة العربية ابللغة التكّلم على
 .93القرآن قراءة بعد صباحا اللغة إشراف هيئة ومسؤولة املركزي

 بتعليم املدبّرة قامت .اللغة إشراف هيئة من مصاممة املفرداتا ذهلَ  املادة وكانت
 بتكرار مرهنّ  مّثت . أصواهتنّ  برفع املسكن عضوات تشاركها مثّ  فواحدا واحدا املفردات

 إىل ول للحصا َلنّ  تدريبا كرّاستهّن،  يف وكتابتها مفيدة مجلة يف ووضعها املفردات هذ
                                                           

  .212ص ،)والنشر للطباعة السالم دار :كونتور فونوروكو (، ...هبا الناطقني لغري احلديثة الطريقة على العربية اللغة تعليم ،مسقان دحية 90
 2017مارس  27،)الثاين للبنات كونتور السالم دار معهد عميد اننب . S.Ag(م.ت سورنو األستاذ مع املقابلة نتيجة 91
 نفس املراجع 92
 2017مارس  28 الثاين، كونتورللبنات السالم دار مبعهد اللغة إشراف هيئة مسؤولة (فاطمة أمي ليلى األستاذة مع املقابلة نتيجة 93
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 قبل الواجب ومن وأذهاهننّ  أفكار يف ترتسخ حّّت  املفردات تلك من املقصاود املعىن
 .94املاضية املفردات بتكرار عضوهتنّ  املدبرّات متر أن اجلديدة اليومية املفردات تعليم

 الصاابحية احملادثة  .ب
 واجلمعة الثالاثء يوم يف أسبوعيا الربانمج هذا املركزي اللغة ترقية قسم يعقد

 العربية اللغة حنو اجلديدات الطالبات حمّبة لتوليد هو الربانمج هذا وهدف .صباحا
 روح تنمية فيها .اجليدة الرمسية ابللغة حمادثتهنّ  مستوى لرتقية وابخلصاوص واإلجنليزية

 بني تشاركه نشاط ففيها .واإلجنليزية العربية ابللغة والنطق املفردات إكساب يف التسابق
 حجرة ابحملادثة يقمن وعضوهتنّ  وأّما ابملراقبة يقمن املدبرات . وعضوهتنّ  املدبرات

 .95فحجرة

 يوميا النوم قبل املفردات حفظج(. 
 السنة طالبة كلّ   على يالزم الذي النشاط هذا للمسكن اللغة ترقية قسم عقد

 إىل املفيدة اجلمل يف وضعها مع الصاابح يف تناولتها اليت املفردات حفظ األوىل
 لدخول شرطا حفظهنّ  يكون .ليال الغياب كشف  املدبرات قراءة عند املسكن مدبرات

 اجلديدات املفردات الطالبات حفظ إىل النشاط هذا يهدف .النوم ألجل احلجرة
 العربية اللغة ملكة وصرن اليومية حمادثتهنّ  يف املفردات هذ تستخدم حّت وفهمهّن،

 .96األوىل السنة طالبات لدي الكالم مهارة وإلكساب اإلجنليزيّة أم كانت

 العربية ابللغة احملاضرةد(. 
 الثاين للبنات كونتور  السالم دار مبعهد الطالبات ملنظمة املركزي التعليم قسم عقد

 يف األوىل السنة طالبات مهارة وتعويد لتكوين العربية ابحملاضرة يسمى أو املنربية اخلطابة
                                                           

 2017مارس  28 الثاين، كونتورللبنات السالم دار مبعهد اللغة إشراف هيئة مسؤولة (فاطمة أمي ليلى األستاذة مع املقابلة نتيجة 94

 الثاين95  للبنات كونتور السالم دار مبعهد الصاابحية ابحملادثة مالحظة نتيجة، 25 مارس 2017
 2017مارس   28،)أ دمشق ملسكن اللغة ترقية قسم (مزيّة مع املقابلة نتيجة 96
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 الربانمج هذا عقد .اجلماعة أمام للتكّلم نفوسهنّ  يف الشجاعة تكوين جبانب الكالم
 هنارا، 12.15  الساعة إىل11.32 الساعة منذ اخلميس، يوم عند األسبوع يف مرّة

 جبانب املختلفة الوظيفة يتنول الربانمج هذا يف نفر وكل .السادسة السنة طالبات مبراقبة
 على العربية ابللغة التكلم فيها بدّ  وال االستنباط وقارنة اجللسة رنيسة مثل اخلطابة

 97.السواء

 .العربية ابللغة اخللفية ورؤية ،والغناء اإلذاعة مساعه(. 
 ويشاهد يسمعه ما كلّ  أنّ  الثاين للبنات كونتور السالم دار معهد حياول

 ذلك على مؤسسا . لغتهنّ  وترقية وتعويد وتكوين الرتبية عناصر على يدلّ  الطالبات
 العربية اللغة أو الرمسية اللغة يستخدم املكان كلّ  يف املعلقة واخللفية والغناء اإلذاعة كلّ 

 عربية وتركيب جَلة إىل لالستماع مسعهنّ  تدريب إىل هتدف إهنا .اإلجنليزيّة واللغة
 كالمهنّ  وتعويد اجلديدات املفردات عن الطالبات معلومات لزّيدة وكذلك صحيحة

 كونتور السالم دار مبعهد املركزي اإلعالم قسم حاول ذلك وجبانب .98العربية ابللغة
 السنة طالبات ويتعودن حيفظن حّت وظات احملف من األبيات مساع على الثاين للبنات

 .99الصاحيحة العربية األسلوب ابستخدام األوىل

 اللغة حمكمةو(. 
 حّّت  الصاحيو شكلها على اللغوية النشطات لتشغيل هو اللغوي النظام اإد إنّ 

 تزال ال األحيان بعض من ولكنّ  .اللغوية املخالفة لتحديد اللغوي النظام هذا يكون
 ابحملكمة املركزية اللغة ترقية قسم يقوم وَلذا .الطالبات لدي منتشرة اللغوية املخالفة

 العقاب يكون وقد للمخالفات، املفيد واإلرشاد والتنبيه األوامر تبليغ بطريقة اللغوية
                                                           

 2017مارس  26الثاين، للبنات كونتور السالم دار مبعهد العربية ابللغة احملاضرة مالحظة نتيجة17
 2017مارس  27،)الثاين للبنات كونتور السالم دار معهد عميد اننب . S.Ag(م.ت سورنو األستاذ مع املقابلة نتيجة 98

 2017مارس  28،)للبنااتلثاين كونتور السالم دار مبعهد املركزي اإلعالم قسم( علوية تويت مع املقابلة نتيجة19
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 قسم يعقدها العربية، دروس حفظ أو اإلنشاء كتابة أو العربية املقالة حفظ شكل على
  .100مكتبهنّ  إىل املخالفات بدعوة يوم كلّ  املركزية اللغة ترقية

 الثاين للبنات كونتور  السالم دار مبعهد املدرسات كلّ  يقمن ذلك على معاونة
 إعطاء بطريقة اللغة إشراف هيئة مسؤوليات إشراف حتت السواء على اللغة مبحكمة

 يف كتابتها مثّ  الصاعبة، املفردات حبث أو اإلنشاء ككتابة  املناسب العقاب أو التنبيه
 وكذلك العربية لغتهنّ  إصالح هو كّلها احملكمة هذ وقصاد .101 َلنّ  املتجوزات كرّاسة

 بروح مؤسسا منه بد ال الذي الثاين للبنات كونتور السالم دار مبعهد اللغوية البيئة إلااد
 .102والعزمية والصابر واالجتهاد اإلخالص
 

 ت عرض البياان .ب
احلوار ابللغة الباحثة يف  حصلتويف هذا البحث هناك البياانت الكثرية اليت 

 يعين:العربية 
 معناها كلمة رقم

 : دينا، ستذهب إىل أين؟1الطالبة  1
 :ال أعرف2الطالبة 
 هيا طريق طريق!: 1الطالبة 

Santriwati 1 : dina mau pergi 

kemana? 

Santriwati 2 : nggak tau 

Santriwati 1 : Ayo Jalan-jalan 

 ....زحزح -زحزح:1الطالبة  2
 : حلظة.2الطالبة 

Santriwati 1 : Geser-geser 

Santriwati 2 : Sebentar.. 

 !Ustazdah : Kamu maju kedepan : أنت، تقدمي إىل امام! املدرسة 3

                                                           
 2017مارس  25)املركزي اللغة ترقية قسم (الكفل ذو سعيدة حنان مع املقابلة نتيجة 100
 

  السابق المرجع ،)الثاين للبنات كونتور  السالم دار مبعهد اللغة إشراف هيئة مسؤولة  S.Pd.I(الزهرية بنجا نوفيا األستاذة مع املقابلة نتيجة101
 السابق المرجع ،)الثاين للبنات كونتور السالم دار معهد عميد اننب( S.Ag .م.ت سورنو األستاذ مع املقابلة نتيجة .21
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 !Santriwati 1 : Dia terus Ustazdah هي دائما أستاذةالطالبة :

 

 

 :من ستتقدم إىل أمام؟املدرسة 4
 أستاذة، أان ال أبسالطالبة :

Ustazdah : Siapa yang mau maju 

kedepan! 

Santriwati : Ustazdah saya saja 

tidak apa 

 : فطري هناك قسم األمن !1الطالبة  5
 صحيحا أنت!:2الطالبة 

Santriwati 1 : fitri disana ada 

bagian keamanan  

Santriwati2 : Beneran Kamu! 

 عندك قالم كمان ؟: 1الطالبة  6
 :موجود رمسا.2الطالبة 

Santriwati 1 : Kamu Punya Bulpen 

Lagi? 

Santriwati 2 : ada risma.  

 :من أين أنت؟ 1الطالبة 7
 بعد أتوضع:2الطالبة 

Santriwati 1 : kamu dari mana? 

Santriwati 2 : Saya selesai Wudhu 

 : ملاذا ّي أخيت؟املدرسة 8
 ، أستاذة.مصباحه ميوت: 1الطالبة

Ustazdah : kenapa uhkti ? 

Santriwati  :Lampunya mati 

 : أسكيت ّي أخيت؟املدرسة 9
 أستاذة. هي مصدرها: 1الطالبة

Ustazdah : diamlah wahai  uhkti ? 

Santriwati  : Dia Biangnya, 

Ustazdah 

 أين إنساهنا ؟: 1الطالبة 10
 : إىل محام.2الطالبة 

Santriwati 1 :Dimana Orangnya ? 

Santriwati 2 :ke kamar mandi 

 : ليسا،حيا أنكل؟ 1الطالبة 11
 .إّدمهاغري جدا :ال أريد، 2الطالبة 

Santriwati 1 : Lisa ayo makan? 

Santriwati 2 : Lauk nya nggak 

Enak 

 كتاهبا أين ؟:حسنة ، 1الطالبة 12
: ال أعرف ،ميكن يف 2الطالبة 

 احلزانة.

Santriwati 1 :Bukunya Mana? 

Santriwati 2 :saya tidak tau, 

mungkin di lemari 
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 : من ستتقدم إىل أمام؟املدرسة 13
 ،أستاذة!أان فقط:2الطالبة 

Ustazdah : siapa yang mau maju 

kedepan? 

Santriwati  : Saya saja, Ustzdah 

: نلت ورقة الدعوة من قسم  1الطالبة 14
 .ألمن

 أنت غلط جدا !:2الطالبة 

Santriwati 1 : saya dapat kertas 

panggilan dari bagian keamanan 

Santriwati 2 :kamu nakal banget! 

:هل عرفيت؟ كنت أكرب  1الطالبة 15
 النتيجة يف الفصل.

 أنت كما أنت كمان:2الطالبة 

Santriwati 1 : kamu tau? Aku nilai 

tertinggi di kelas. 

Santriwati 2 : Kamu lagi Kamu 

Lagi 

 ماذا ستشرتي ّي فيفي؟: 1الطالبة 16
سأشرتي صابون، مشبو، :2الطالبة 

 ماذا كمان ّي ؟صحن مث 

Santriwati 1 : Apa yang mau kamu 

beli fifi? 

Santriwati 2 :saya mau beli 

sabun,shampoo,piring terus  Apa 

Lagi yah ? 

 :هل تريدين؟ 1الطالبة 17
 راد أنت ؟املما :2الطالبة 

 : عندي الطعام  1الطالبة

Santriwati 1 : apakah kamu mau? 

Santriwati 2 : Apa Maksudmu ? 

Santriwati 1 : aku punya makanan 

 :أين أحسن ّي بيال؟ 1الطالبة 18
 .الذي كبري ذلك مجيل:2الطالبة 

Santriwati 1 : mana yang lebih baik 

bella? 

Santriwati 2 : Yang Besar itu 

Bagus 

 أخبأت نعلتها .:  1الطالبة 19
 أنت مايف ضمري جدا:2الطالبة 

Santriwati 1 : aku nyembunyiin 

sandalnya 

Santriwati 2 : Kamu nggak Punya 

Hati Banget 

 خالص تذهب ملّا ؟:  1الطالبة 20
 : ملا.2الطالبة 

Santriwati 1 :Sudah Berangkat 

Belum ? 

Santriwati 2 :belum 

 Santriwati 1 : ayo nonton ؟:هيا نشاهد املسابقة  1الطالبة 21

perlombaan ? 
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زّيدة كثري فقط ال أريد، :2الطالبة 
 إنساهنا 

Santriwati 2 :aku nggak, Tambah 

Banyak Saja Orangnya  

 : إشرتييت الكتاب؟ 1الطالبة 22
 أنت فقد الذي شراء: ملا ،2الطالبة 

Santriwati 1 : kamu sudah beli 

buku? 

Santriwati 2 :belum, Kamu aja 

yang beli 

 خالص أتكل ملّا ؟: 1الطالبة 23
 : ملا، هيا أنكل يف املطعم.2الطالبة 

Santriwati 1 :Sudah Makan Belum? 

Santriwati 2 :belum,ayo makan di 

dapur 

 أنت يف أين آنفا ليل ؟: 1الطالبة 24
 : منت يف احلجرة2الطالبة 

Santriwati 1 :Kamu dimana Tadi 

Malam ? 

Santriwati 2 :tidur di kamar 

 : ّي الال، مّت مضاف؟1الطالبة  25
 يوم األمسي أمس كمان:2الطالبة 

Santriwati 1 : lala kapan di jenguk? 

Santriwati 2 : Kemaren, 

Kemarennya Lagi 

:كيف لو مثال نتعلم غدا 1الطالبة  26
 ؟يف الصباح

 مثل ذلك اله..ال تكن :2الطالبة 

Santriwati 1 : gimana kalau kita 

belajarnya  besok pagi ? 

Santriwati 2 : Jangan Begitu lah ! 

 : هل يكفي؟1الطالبة  27
 خالص، ال تكن كثري كثري:2الطالبة 

Santriwati 1 : apa cukup? 

Santriwati 2 :Sudah, Jangan 

Banyak- Banyak 

 ؟ بعدك من:1الطالبة  28
 : فطري مث فيتا.2الطالبة 

Santriwati 1 : setelah  kamu  siapa? 

Santriwati 2 : fitri terus fita 

 

: هيا نذهب إىل شركة 1الطالبة  29
 الطالبات؟

 أان ماىف فلوس األن:2الطالبة 

Santriwati 1 : ayo kita ke koprasi 

pelajar? 

Santriwati 2 : Saya tidak Punya 

Uang Sekarang 

 

 ? Santriwati 1 : Ada Lagi  nggak كمان ال ؟  دموجو : 1الطالبة  30

Santriwati 2 : sisa satu 
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  : ابقي واحد .2الطالبة 

 : عرفيت قدسي؟1الطالبة  31
هي حجرة واحدة :عرفت، 2الطالبة 

 معي 

Santriwati 1 :tau qudsi? 

Santriwati 2 : aku tau, Dia Satu 

Kamar denganku  

 

 

 خلص جرس نعم ؟: 1الطالبة  32
 : خلص 2الطالبة 

Santriwati 1 : Sudah bel ya ? 

Santriwati 2 : sudah 

نعم ، هذا الطعام لذيد جدا:1الطالبة  33
 ال ؟

 لذيد جدا. : نعم،2الطالبة 

Santriwati 1 :makanan ini enak, iya 

tidak? 

Santriwati 2 : iya, enak sekali. 

 :أكليت؟1الطالبة  34
 : أكلت 2الطالبة 
 ميت ميت أنكل معا نعم ؟:1الطالبة 

Santriwati 1 : Sudah makan ? 

Santriwati 2 : sudah 

Santriwati 1 : Kapan –kapan 

Makan Bareng ya ? 

: نلت عقاب كثرية جدا 1الطالبة  35
 !جتفيف و تنظيف ثالثة أّيم.

 ذلك فقط نعم:2الطالبة 

Santriwati 1 :aku dapat hukuman 

banyak sekali di jemur, bersih-

bersih selama 3 hari. 

Santriwati 2 : Itu saja ya  

 : هيا أنكل !1الطالبة  36
 ملعقيت  أين ؟:حلظة، 2الطالبة 

Santriwati 1 :ayo makan ? 

Santriwati 2 :Sendokku dimana? 

 :ريسا هيا نغسل!1الطالبة  37
 تعب جدا أان، :ال2الطالبة 

Santriwati 1 :risaayo nyuci ? 

Santriwati 2 :tidak , Capek Banget 

saya  

 : ملاذا أنت؟1الطالبة  38
 مصدوع جدا أان:2الطالبة 

Santriwati 1 :kamu  kenapa? 

Santriwati 2 : Pusing banget saya 
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:هل عرفيت، نلت رخصة 1الطالبة  39
 الصالة يف احلجرة.

 لذيذ جدا أنت !:2الطالبة 

Santriwati 1 :tau nggak aku dapet 

keringanan untuk solat di kamar? 

Santriwati 2 :Enak Banget Kamu ! 

 :هل هناك الروز ؟1الطالبة  40
 خالص ينتهي:2الطالبة 

Santriwati 1 :apa masih ada nasi? 

Santriwati 2 : sudah habis 

 

 شعرت ابالفرح:1الطالبة  41
 :ملاذا؟2الطالبة 
: ألين أكرب النتيجة يف 1الطالبة 

 الفصل.

Santriwati 1 :aq senang  

Santriwati 2 :kenapa? 

Santriwati 1 : karena aku nilai 

tertinggi di kelas. 

 لألمتحان؟:هل تعلميت 1الطالبة  42
 مل مبرة أتعلم:2الطالبة 

Santriwati 1 :apa kamu belajar 

untuk ujian? 

Santriwati 2 : Saya Belum Pernah 

Belajar. 

 

 الشكل التدخل النحوي  حتليلج.

يف احلوار ابللغة   ةاللغة  اإلندونسيمن العربية املؤثراة  الكلمةحللت الباحثة 
يف العام الدراسى  للبناتثاين الطالبات مبعهد دار السالم العصري كنتور ال ىالعربية لد

 م . منها : 2016/2017
 دينا، ستذهب إىل أين؟: 1 الطالبة .1

 ال أعرف:2الطالبة 
 103هيا طريق طريق!:1الطالبة 

                                                           
 2017أبريل  17هنارا، 14.00نتيجة املقابل ، قسم اللغة املركز ، أمام غرفة الضيوف ،يف الساعة103
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 ( Dلطيفة الشفاء )الثاين:  1املتكلم  املتكلم
 ( E)الثايندينا سارح :  2املتكلم 

 أمام احلجرة  الطالبات  عاملوق

 

"  ألن يف Ayo Jalan- jalan"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  
ولكن ليس هناك يف كلمة  املتحدثنياللغة اإلندونسية هناك الظواهر الكلمة تكرار عند

الطالباتبمعهد دار  ىيف احلوار ابللغة العربية لد. ويبدو أتثري اللغة األوىل   104العربية
 ، لذا تصري الكلمة الصحيحة  "هيا نتمشي" للبناتثاين السالم العصري كنتور ال

 ....زحزح -زحزح:1الطالبة  .2
 105حلظة. :2الطالبة 

 ( D: أنيسة رمحواتى  )الثاين 1املتكلم  املتكلم
 ( C)الثايناندية الزهرة  :  2املتكلم 

 يف املسجد عند الصالة الظهر عاملوق

 
"ألن يف اللغة Geser-geser"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

ولكن ليس هناك يف كلمة  املتحدثني اإلندونسية هناك الظواهر الكلمة تكرار عند
                                                           

104Alwi, Hasan. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi ke III. Jakarta  Balai Pustaka.Hlm: 

27 

 2017أبريل  17، 0017.،يف الساعة يف املسجد،  التعليم املركزينتيجة املقابل ، قسم 105
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، وتضمنهذه الكلمة الرتكيب. ويبدو أتثري اللغة األوىل  يزحزح"-."زحزح106العربية 
ثاين مبعهد دار السالم العصري كنتور ال الطالبات ىيف احلوار ابللغة العربية لد

 ، لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "زحزحي قليال ".للبنات
 أنت، تقدمي إىل امام! :املدرسة .3

 107هي دائما أستاذةالطالبة :
 األستاذة منورة :  1املتكلم  املتكلم

 ( C)الثاينسري رهايو :  2املتكلم 

 الفصل عند الدراسة يف  عملوقا

 
 "متبع ابلظرف "دائما" مبعين القول يدل على الرتكيب اإلمسي و  هذا

selalu/Terus وننظر من انحية األسلوب، هذه الكلمة التعارض يف قواعد اللغة "
إن هذه  (.BAS)ال تستخدم هذه العبارة يف املرجع اللغة  العربية العربية والكن 

و يبدو أتثري اللغة  "!Dia terus Ustazdah "الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية 
األوىل  يف احلوار ابللغة العربية لدى الطالبات مبعهد دار السالم العصري كنتور 

" وهو "هي   دائما واملعىن القريب من هذا الرتكيب خاصة يف كلمة "الثاين للبنات ،
 .كما هي "

 من ستتقدم إىل أمام؟: املدرسة .4

 108أبسأستاذة، أان ال الطالبة :
                                                           

 27. ص: نفس املراجع 106
 2017مارس  25،19.00يف الساعة أمام غرفة الضيوف ،،  أستاذة دّيحايو رزكينيت نتيجة املقابل ، 107
 2017مارس  25،19.00يف الساعة أمام غرفة الضيوف ،،  أستاذة دّيحايو رزكينيت نتيجة املقابل ، 108
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 األستاذة أديليا فطري:  1املتكلم  املتكلم
 ( E)الثاينميزان نور إانية :  2املتكلم 

 يف الفصل عند الدراسة  عاملوق

 
إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  مسي و هذا القول يدل على الرتكيب اإل

" Ustazdah, saya saja tidak apa "نظرا من  ،األوىل اللغة من رتكيب ويتأثر هذا ال
"ألن ال أبسكلمة  "و  .انحية تركيبها، فهذه الكلمة تدل على تركيب اللغة اإلندونيسية

هذه الكلمة التعارض يف قواعد اللغة العربية والكن ال تستخدم  109.من اللغة العامية
اللغة  وأما هذا الكالم فوقع دائما يف نطق (.BAS) هذه العبارة يف املرجع اللغة  العربية

اإلندونسية. ونستنبط أن البيئة  ابستخدام تركيب اللغة اإلندونسية تؤثر إىل استخدام 
 . لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "فال أبس عليي". اللغة العربية

 فطري هناك قسم األمن ! :1الطالبة  .5

 110صحيحا أنت!:2الطالبة 
 ( B)الثايننندا نبيال هانوم:  1املتكلم  املتكلم

 ( B)الثايننور فطرّين :  2املتكلم 

 أمام الدوان كلية املعلمات اإلسالمية  عاملوق

 

                                                           
109Ahmad Athoillah, Kamus Bahasa Arab Amiyah Mesir: Amiyah mesir-fusha Indonesia 

(Yogyakarta:almu’allaqot,2004).hlm:141 
 2017أبريل  17هنارا، 14.00الساعةنتيجة املقابل ، قسم اللغة املركز ، أمام غرفة الضيوف ،يف 110
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 رتكيب اليتأثر هذا الكن و وهذا القول تدل على الكلمة التعجب أو التاكد،
نظرا من انحية تركيبها، فهذه الكلمة تدل على تركيب اللغة  ،األوىلاللغة من 

ال تستخدم هذه هذه الكلمة التعارض يف قواعد اللغة العربية والكن  .اإلندونيسية
لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "املتعقدة .(BAS)العبارة يف املرجع اللغة  العربية 

 أنت ".
 عندك قالم كمان ؟:1الطالبة  .6

 111موجود رمسا.:2الطالبة 
 ( C)الثاينرمساوايت :  1املتكلم  املتكلم

 ( C)الثاين أملي فيداديكا : :  2املتكلم 

 يف الفصل  عاملوق

 
هذه الكلمة التعارض يف قواعد اللغة و  ،هذا القول يدل على الرتكيب اإلمسي

.خاصة يف  (BAS)ال تستخدم هذه العبارة يف املرجع اللغة  العربية العربية والكن 
لكن هناك بديالن منها، "اثنيا أو أخر"  112ألن من اللغة العامية، "كمانكلمة  "

 ".؟ األخرقالم العندك لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "
 
 
 
 

                                                           
 2017مارس  25،19.00يف الساعة أمام غرفة الضيوف ،،  أستاذة دّيحايو رزكينيت نتيجة املقابل ، 111

112 Ahmad Athoillah, Kamus Bahasa Arab Amiyah Mesir: Amiyah mesir-fusha Indonesia 

(Yogyakarta:almu’allaqot,2004).hlm:140 
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 من أين أنت؟: 1الطالبة .7
 113بعد أتوضع:2الطالبة 

 ( B)الثاينأولياء داسي  :  1املتكلم  املتكلم
 ( C)الثاين أجني ركاسيوي: :  2املتكلم 

 ن األسكندارية  أمام  املسك عاملوق

 
ألن الفعل بعد كلمة "بعد ". اللغة العربية  الرتكيبهذه الكلمة تعارض يف 

والصحيح بعد كلمة "بعد " هو األسم، ولكن يف هذه كلمة  الفعل بعد كلمة "بعد 
ألن  " Saya selesai Wudhu "  فهذه الكلمة تدل على تركيب اللغة اإلندونيسية".

ونستنبط أن البيئة  ابستخدام تركيب .هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية
. لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي  اللغة اإلندونسية تؤثر إىل استخدام اللغة العربية

 "بعد أن توضعت"
 ملاذا ّي أخيت؟املدرسة : .8

 114، أستاذة.مصباحه ميوت: 1الطالبة
 ستاذاة دّيهايو رزكينيت األ:  1املتكلم  املتكلم

 ( C)الثاين سلسابيالهانوم : :  2املتكلم 

 أمام  املسكن مكة   عاملوق

 

                                                           
 2017أبريل  17، 0017.،يف الساعة يف املسجد،  التعليم املركزي، قسم نتيجة املقابل 113
 2017أبريل  8، 07.00، أمام غرفة الضيوف ،يف الساعة السماعيةنتيجة 114
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مسي  وتضمن هذه الكلمة الرتكيب اإلضايف هذا القول يدل على الرتكيب اإل
فهذه الكلمة تدل على تركيب + ه " .   مصباح اليت تتكون من اسم أو ضمري"

هذه الكلمة تعارض يف قواعد اللغة العربية ".  Lampunya mati "اللغة اإلندونيسية
 وفيالقواعد (.BAS)يف املرجع اللغة  العربية  أو الكلمة  ال تستخدم هذه العبارةألن

لذا  ليس إبستخدام الضمري ولكن ابستخدام "ا ل" لتكون معرفة . اللغة  العربية 
 تصري الكلمة الصحيحة "انطفأ املصباح"

 أسكيت ّي أخيت؟ :املدرسة .9

 115أستاذة. هي مصدرها: 1الطالبة
 األستاذاة دّيهايو رزكينيت :  1املتكلم  املتكلم

 ( C)الثاين نيماس سرسوايت: :  2املتكلم 

 يف الفصل عند الدراسة عاملوق

 
مسي  وتضمنهذه الكلمة الرتكيب اإلضايف هذا القول يدل على الرتكيب اإل

الكلمة تدل على تركيب اللغة فهذه ".  ها+ مصدراليت تتكون من اسم أو ضمري"
هذه الكلمة تعارض يف قواعد اللغة ".Dia Sumbernya Keributan"اإلندونيسية

 ويف (.BAS)العربية  املرجع اللغة يفأو الكلمة  ال تستخدم هذه العبارةألنالعربية 
ولكن ابستخدام "ا ل" لتكون ليس إبستخدام الضمري  اللغة  العربية  القواعد

 تصري الكلمة الصحيحة "هي مصدار الضوضاء "لذا  .معرفة
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 أين إنساهنا ؟: 1الطالبة .10
 116إىل محام.: 2الطالبة 

 ( E)الثاينكاملة الناجبة :   1املتكلم  املتكلم
 ( E)الثاين ورداة اخلمراء:  2املتكلم 

 أمام الفصل عند الراحة عاملوق

 
الرتكيب اإلضايف مسي  وتضمنهذه الكلمة هذا القول يدل على الرتكيب اإل

فهذه الكلمة تدل على تركيب اللغة ". ها+إنساناليت تتكون من اسم أو ضمري "
هذه الكلمة تعارض يف قواعد اللغة العربية "،? Dimana Orangnya" اإلندونيسية

 وفيالقواعد(.BAS)يف املرجع اللغة  العربية  أو الكلمة  ال تستخدم هذه العبارةألن
لذا .117ليس إبستخدام الضمري ولكن ابستخدام "ا ل" لتكون معرفة اللغة  العربية 

 تصري الكلمة الصحيحة  " أين اإلنسان ؟".
 يا أنكل؟هليسا، : 1الطالبة.11

 118.غري جدا إّدمهاال أريد، :2الطالبة 
 ( B)الثاينمشيط أنيس :  1املتكلم  املتكلم

 ( E: ليسا رمحاوايت )الثاين 2املتكلم 

 احلجرة الطالباتيف  عاملوق
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، تكلمت الطالبات هذه الكلمة لتبني هذا القول يدل على الرتكيب اإلمسي
.  وتضمنهذه الكلمة الرتكيب اإلضايف اليت تتكون من اسم أو غري لذيذ أن اإلدام

ال تستخدم هذه ألنهذه الكلمة تعارض يف قواعد اللغة العربية ". هادام+إضمري "
 (BAS)اللغة  العربية  وفيالقواعد (.BAS)رجع اللغة  العربية يف امل أو الكلمة  العبارة

اذا يكون ، 119ليس إبستخدام الضمري ولكن ابستخدام "ا ل" لتكون معرفة
إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  . "اإلدام" وليس "ادامه "

"Lauknya nggak Enak،" اإلندونسية . ونستنبط أن البيئة  ابستخدام تركيب اللغة
. لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "اإلدام غري تؤثر إىل استخدام اللغة العربية

 لذيذ".
 كتاهبا أين ؟حسنة ،: 1الطالبة.12

 120ال أعرف ،ميكن يف احلزانة. :2الطالبة 
 ( C)الثاينأنيسة رفيقة :  1املتكلم  املتكلم

 ( C: حسنة هويدة )الثاين 2املتكلم 

 الطالباتيف احلجرة  عاملوق

 
ويتأثر " ? Bukunya manaإن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  "

نظرا من انحية تركيبها، فهذه الكلمة تدل على  ،األوىل اللغة من  رتكيب الهذا 
والكن ال هذه الكلمة التعارض يف قواعد اللغة العربية  .تركيب اللغة اإلندونيسية

وأما هذا الكالم فوقع دائما يف (.BAS)املرجع اللغة  العربيةتستخدم هذه العبارة يف 
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نطق اللغة اإلندونسية. ونستنبط أن البيئة  ابستخدام تركيب اللغة اإلندونسية تؤثر 
 . لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "أين كتاهبا ؟". إىل استخدام اللغة العربية

 من ستتقدم إىل أمام؟ : املدرسة .13
 121،أستاذة!فقطأان :2الطالبة 

 األستاذة نورمال:  1املتكلم  املتكلم
 ( B: نور ليال  )الثاين 2املتكلم 

 يف الفصل عند الدراسة املوقيع

 
،تكلمت الطالبات كلمة " هذا القول يدل على الرتكيب اإلمسي

التعارض يف  هذه الكلمة(، sayaليكون الظرف ضمري املنفصل )أان/ 122"فقط
 (.BAS) والكن ال تستخدم هذه العبارة يف املرجع اللغة  العربية قواعد اللغة العربية

ونستنبط  .نظرا من انحية تركيبها، فهذه الكلمة تدل على تركيب اللغة اإلندونيسية
.وهناك  أن البيئة  ابستخدام تركيب اللغة اإلندونسية تؤثر إىل استخدام اللغة العربية

" وتستخدم هذه الكلمة sajaوهو "فحسب" مبعىن " "الكلمة تشبه بكلمة " فقط
ري الكلمة الصحيحة وهي "أان يف مجيع أواخر الكلمات والرتكيب. لذا تص

 ."فحسب
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 نلت ورقة الدعوة من قسم ألمن. : 1الطالبة.14

 123أنت غلط جدا !:2الطالبة 
 ( B)الثايننيل السعادة :  1املتكلم  املتكلم

 ( B)الثاين: نور ليال   2املتكلم 

 أمام الشركاة الطلبات  عاملوق

 
، تكلمت الطالبات هذه الكلمة لتبني هذا القول يدل على الرتكيب اإلمسي

والكن ال تستخدم هذه الكلمة التعارض يف قواعد اللغة العربية أن صاحبتها سريرة،
الكلمة نظرا من انحية تركيبها، فهذه  (.BAS) هذه العبارة يف املرجع اللغة  العربية

ونستنبط أن البيئة  ابستخدام تركيب اللغة  .تدل على تركيب اللغة اإلندونيسية
أنت . لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "اإلندونسية تؤثر إىل استخدام اللغة العربية

 ".جدا  شرير
 هل عرفيت؟ كنت أكرب النتيجة يف الفصل.: 1الطالبة.15

 124أنت كما أنت كمان:2الطالبة 
 ( B)الثايننيل السعادة :  1املتكلم  املتكلم

 ( E: نور ليال  )الثاين 2املتكلم 

 يف احلجرة الطالبات  عاملوق
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"  Kamu lagi- kamu lagi"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  
ولكن ليس  125املتحدثنيألن يف اللغة اإلندونسية هناك الظواهر الكلمة تكرار عند

ال تستخدم هذه و هذه الكلمة تعارض يف قواعد اللغة العربية  هناك يف كلمة العربية.
وكلمة   ليس هناك اخلرب يف ذلك اجلملة (.ألنBAS)العبارة يف املرجع اللغة  العربية

يف احلوار ابللغة العربية ويبدو أتثري اللغة األوىل  126ألن من اللغة العامية. "كمان"
 ونستنبط أن البيئة، للبناتثاين الطالباتبمعهد دار السالم العصري كنتور ال ىلد

. لذا تصري ابستخدام تركيب اللغة اإلندونسية تؤثر إىل استخدام اللغة العربية
 الكلمة الصحيحة وهي "أنت مرة أخرى".

 ماذا ستشرتي ّي فيفي؟: 1الطالبة.16
 127كمان ّي ؟ماذا  سأشرتي صابون، مشبو، صحن مث :2الطالبة 

 ( E)الثايننعماويت يونس  :  1املتكلم  املتكلم
 ( E)الثاين  انفس هداييت:  2املتكلم 

 الشركاة الطالبات يف  عاملوق

 
ويتأثر " "، ?Apa lagi ya"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

نظرا من انحية تركيبها، فهذه الكلمة تدل على  ،األوىل اللغة من رتكيب الهذا 
هذه الكلمة  .128"ألن من اللغة العاميةكمانوكلمة  "تركيب اللغة اإلندونيسية

والكن ال تستخدم هذه العبارة يف املرجع اللغة  التعارض يف قواعد اللغة العربية 
                                                           

125Muslich, Masnur. 1990. Tata Bentuk Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara Hlm: 45 

126Ahmad Athoillah, Kamus Bahasa Arab Amiyah Mesir: Amiyah mesir-fusha Indonesia 

(Yogyakarta:almu’allaqot,2004).hlm:140 
 2017بريل أ 9،17.15،يف الساعة يف مقصف الطالبات،  السماعيةنتيجة 127
 140نفس المراجع :ص  128
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تؤثر إىل ونستنبط أن البيئة  ابستخدام تركيب اللغة اإلندونسية . (BAS)العربية
. لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "هل هناك شيء استخدام اللغة العربية

 أخرى؟".
 هل تريدين؟: 1الطالبة.17

 راد أنت ؟املما :2الطالبة 
 129عندي الطعام  : 1الطالبة

 ( B)الثايننورينا دوي أرّيين  :  1املتكلم  املتكلم
 ( E)الثاين  انفس هداييت:  2املتكلم 

 يف احلجرة الطالبات   عاملوق

 
" "،? Apa Maksudmu"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

نظرا من انحية تركيبها، فهذه الكلمة تدل  ،األوىل اللغة من  رتكيب الويتأثر هذا 
والكن هذه الكلمة التعارض يف قواعد اللغة العربية  .على تركيب اللغة اإلندونيسية

. ونستنبط أن البيئة  .(BAS) العبارة يف املرجع اللغة  العربيةال تستخدم هذه 
. لذا تصري ابستخدام تركيب اللغة اإلندونسية تؤثر إىل استخدام اللغة العربية

 الكلمة الصحيحة وهي "ما املقصد ؟".
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 أين أحسن ّي بيال؟: 1الطالبة.18
 130.الذي كبري ذلك مجيل:2الطالبة 

 ( B)الثايننيلس الساعدة  :  1املتكلم  املتكلم
 ( E)الثاين  نبيال مزينة :  2املتكلم 

 يف الشكاة الطالبات   عاملوق

 
إن هذه الكلمة ليس هناك مسند إليه، و مسند إليه من هذه الكلمة هي 

يف هذه الكلمة هناك ثالثة  "Yang Besar itu( مبعين "الذي كبري ذلكالرتكيب )
وال هذه الكلمة تعارض يف قواعد اللغة العربية .ذلك،كبري،الذيالرتاكب يعين :

" من اسم  الذيألن " .(BAS) تستخدم هذه العبارة يف املرجع اللغة  العربية
وال  ،131"وذلك هو اسم اإلشارة Besar"املوصول للمذكر  والكبري هو الصفة مبعىن 

ولكن يف اللغة اإلندونسية  .(BAS)تستخدم هذه العبارة يف املرجع اللغة  العربية
نظرا من انحية (.،" Yang besar itu, Yang panjang itu dan lain-lain"هناك الكلمة 

ونستنبط أن البيئة  .تركيبها، فهذه الكلمة تدل على تركيب اللغة اإلندونيسية
. لذا تصري ابستخدام تركيب اللغة اإلندونسية تؤثر إىل استخدام اللغة العربية

 ".ذلك الكبري مجيلالصحيحة وهي "الكلمة 
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 أخبأت نعلتها . : 1الطالبة.19
 132أنت مايف ضمري جدا:2الطالبة 

رميسا قعيدة السعدة  :  1املتكلم  املتكلم
 ( E)الثاين

 ( D)الثاين  سنتيا نور دوى :  2املتكلم 

 أمام املسكن مدينة   عاملوق

 
 Kamu nggak punya"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

hati، " نظرا من انحية تركيبها، فهذه الكلمة  ،األوىل اللغة من  رتكيب الويتأثر هذا
هذه الكلمة التعارض يف قواعد اللغة العربية  .تدل على تركيب اللغة اإلندونيسية

ونستنبط أن البيئة   .(BAS)اللغة  العربيةوالكن ال تستخدم هذه العبارة يف املرجع 
. لذا تصري ابستخدام تركيب اللغة اإلندونسية تؤثر إىل استخدام اللغة العربية

 الكلمة الصحيحة وهي "ما شددت ".
 خالص تذهب ملّا ؟: 1الطالبة.20

 133ملا. :2الطالبة 
 ( D)الثايننسرينا فضيلة  :  1املتكلم  املتكلم

 ( D)الثاين  سنتيا نور دوى :  2املتكلم 

 أمام املسكن مدينة   عاملوق

 
                                                           

 2017أبريل  17هنارا، 14.00نتيجة املقابل ، قسم اللغة املركز ، أمام غرفة الضيوف ،يف الساعة132
 2017بريل أ 9،07.15،يف الساعة أمام الفصل،  السماعيةنتيجة 133



61 
 

 ?Sudah berangkat belum"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  
نظرا من انحية تركيبها، فهذه الكلمة  ،134األوىل اللغة من  رتكيب الويتأثر هذا " 

هذه الكلمة التعارض يف قواعد اللغة العربية .تدل على تركيب اللغة اإلندونيسية
. ونستنبط أن البيئة  .(BAS)والكن ال تستخدم هذه العبارة يف املرجع اللغة  العربية

. لذا تصري ابستخدام تركيب اللغة اإلندونسية تؤثر إىل استخدام اللغة العربية
 الكلمة الصحيحة وهي "أمل تذهب ؟".

 املسابقة ؟هيا نشاهد : 1الطالبة.21
 135زّيدة كثري فقط إنساهنا ال أريد، :2الطالبة 

 ( B)الثاينفيفي لراسايت:  1املتكلم  املتكلم
 ( D)الثاين  سنتيا نور دوى :  2املتكلم 

 الدوان كلية املعلمات اإلسالميةأمام  عاملوق

 
زّيدة  "،هذا القول يدل على الرتكيب الفعلي"زّيدة كثري فقط إنساهنا"

يلزم الرتكيب الفعلي  كما ذكر سابقا أن و " Bertambah banyak"معناه"كثري
لكن "و  زّيدةهي كلمة "مات، والذي ينتفع مجلة فعلية، و حقيقته له عنصر يف كل

إن هذه الكلمة  ،يدل على الرتكيب اإلمسيولكن  هذه الكلمة ليست من الفعل،
ويتأثر هذا  Bertambah banyak saja orangnya”"ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

نظرا من انحية تركيبها، فهذه الكلمة تدل على تركيب  ،األوىل اللغة من  رتكيب ال
والكن ال تستخدم هذه الكلمة التعارض يف قواعد اللغة العربية  .اللغة اإلندونيسية

                                                           
134Chaer, Abdul. 2009. Sintaksis Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.Hlm;56 
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ونستنبط أن البيئة  ابستخدام تركيب . (BAS)هذه العبارة يف املرجع اللغة  العربية
. لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي  اللغة اإلندونسية تؤثر إىل استخدام اللغة العربية

 ."زاد أكثر من الناس"
 إشرتييت الكتاب؟ : 1الطالبة.22

 136أنت فقد الذي شراءملا ، :2الطالبة 
 ( D)الثايننسرينا فضيلة  :  1املتكلم  املتكلم

 ( D)الثاين  سنتيا نور دوى :  2املتكلم 

 أمام املسكن مدينة   عاملوق

 
ذي " ال 137"أنت فقد الذي شراء "هذا القول يدل على الرتكيب الفعلي

يلزم الرتكيب الفعلي  كما ذكر سابقا أن حقيقته يشرتي" و -شراء " معناه "اشرتى
هي كلمة " شراء "و لكن هذه مات، و الذي ينتفع مجلة فعلية، و له عنصر يف كل

" الكلمة ليست من الفعل، ولكن ابالسم الن وجود الكلمة " الذي " قبل كلمة 
هذا وقع يف ميل تشكيل الكلمة، و نظرا من انحية تركيبها، فهذه الكلمة شراء " و 

" شراء " يشرتي " يكون -ككالم " اشرتى  ،138تدل على تركيب اللغة اإلندونيسية
فوقع دائما يف نطق اللغة اإلندونسية. ونستنبط أن البيئة  وأما هذا الكالم 

ية، إذا كانت كلمة ابستخدام تركيب اللغة اإلندونسية تؤثر إىل استخدام اللغة العرب
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138Hisyam Zein, Bahasa Arab Khas Gontor, Yogyakarta,Buyan,PT Bentang Pustaka, 2013, Hlm : 38 
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 هو أحد ظواهر تداخل اللغة اإلندونسية إىل استخدام اللغة العربية."الذي شراء"
 ."إشرتي أنت !"لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي

 خالص أتكل ملّا ؟: 1لبةالطا.23
 139ملا، هيا أنكل يف املطعم. :2الطالبة 

 ( B)الثاينخريالنساء  :  1املتكلم  املتكلم
 ( D)الثاين  سندي فرونيك :  2املتكلم 

 أمام املسكن اإلسكندارّي  عاملوق

 
 "،? sudah makan belum"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

نظرا من انحية تركيبها، فهذه الكلمة تدل  ،األوىل اللغة من  رتكيب الويتأثر هذا 
"، ولكن sudah" مبعىن "خالصكلمة ".كما عرفنا  على تركيب اللغة اإلندونيسية

"sudah "وجيب فعل املاضى بعد كلمة "قد". كما 140"يف اللغة العربية مبعىن "قد .
كلمة تعارض يف قواعد اللغة هذه ال"ليس هناك يف اللغة العربية.خالصكلمة "عرفنا  

تستخدم هذه و  (.BAS)ال تستخدم هذه العبارة يف املرجع اللغة  العربيةو العربية 
فهذه  نظرا من انحية تركيبها، ،األوىل اللغة من  رتكيب اليتأثر هذا الكلمة ألن 

 تستخدمون  اتبلاالطألن مجيع . الكلمة تدل على تركيب اللغة اإلندونيسية
املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف  اإلندونيسية يف حياهتم خارج

 لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "هل أكلت؟".يوميتهم قبل الدخول إىل املعهد. 
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 أنت يف أين آنفا ليل ؟: 1الطالبة.24
 141منت يف احلجرة :2الطالبة 

 ( D)الثايننسرينا فضيلة  :  1املتكلم  املتكلم
 ( D)الثاين  سنتيا نور دوى :  2املتكلم 

 أمام اإلدارة   عاملوق

 
 Kamu" مبعين "أنت يف أين "هذه الكلمة هناك الرتكيبان الثنان وهي 

dimana?"مبعين ""آنفا ليل "وTadi malam ،" هذه الكلمة تعارض يف قواعد اللغة
"يكون يفالكلمة بعد ""يف اجلملة واحدة، ألن أين"و"يفألن الميكن كلمة" العربية

آنفا " هناك عامالن وهي إلستفهام أو اإلشارة. والرتكيب الثاين"أينجمرورا و كلمة "
ال و .تدل على تركيب اللغة اإلندونيسية" ويف هذا الرتكيب Tadi malamمبعين ""ليل 

تستخدم هذه الكلمة ألن و  (.BAS)تستخدم هذه العبارة يف املرجع اللغة  العربية
نظرا من انحية تركيبها،فهذه الكلمة تدل  ،األوىل اللغة من  رتكيب اليتأثر هذا 

اإلندونيسية يف  تستخدمون  اتبلاالطألن مجيع  .على تركيب اللغة اإلندونيسية
املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف يوميتهم قبل  حياهتم خارج

 الكلمة الصحيحة وهي "أين كنت يف البارحة؟".لذا تصري الدخول إىل املعهد. 
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 ّي الال، مّت مضاف؟ :1لطالبة .ا25
 142يوم األمسي أمس كمان:2الطالبة 

 ( D)الثايننسرينا فضيلة  :  1املتكلم  املتكلم
 ( Dليالة رماضين )الثاين 2املتكلم 

 أمام الفصل الطالبات   عاملوق

 
 hari kemarin-kemarinnya"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية 

lagi" و هذه 143املتحدثنيألن يف اللغة اإلندونسية هناك الظواهر الكلمة تكرار عند
. ليس هناك يف اللغة العربية. و اإلندونيسية لكن ابللغة العربية يدل على التعبري

مبعهد دار السالم  الطالبات ىابللغة العربية لديف احلوار يبدو أتثري اللغة األوىل  و 
اإلندونيسية يف  ستخدمون  اتبلاالطألن مجيع  ،للبناتثاين العصري كنتور ال

املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف يوميتهم قبل  حياهتم خارج
 لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "يوم بعد األمس".الدخول إىل املعهد. 
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 كيف لو مثال نتعلم غدا يف الصباح؟ :1الطالبة .26
 144ال تكن مثل ذلك اله..:2الطالبة 

 ( E)الثاينفرزي فرونيت  :  1املتكلم  املتكلم
 ( E)الثاين  سييت مدينة :  2املتكلم 

 أمام املسكن مكة  عاملوق

 
 "،itu lah Jangan seperti "إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

ألن هذه الكلمة يدل على التعبري اإلندونيسية لكن ابللغة العربية .وهناك كلمة 
أتثري اللغة يبدو و هذة الكلمة من اللغة اإلندونيسية ليس من اللغة العربية. "اله.."

ثاين الطالباتبمعهد دار السالم العصري كنتور ال ىيف احلوار ابللغة العربية لداألوىل  
املعهد،  اإلندونيسية يف حياهتم خارج تستخدمون  اتبلاالطألن مجيع  ،للبنات

لذا واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف يوميتهم قبل الدخول إىل املعهد. 
 تصري الكلمة الصحيحة وهي "المتاثل ذلك املثال ".

 هل يكفي؟ :1الطالبة .27
 145خالص، ال تكن كثري كثري:2الطالبة 

 ( E)الثايننورينا السعدة:  1املتكلم  املتكلم
 ( E)الثاين  سييت مدينة :  2املتكلم 

 يف املطعام عاملوق
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-Sudah jangan banyak"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

banyak" ألن هذه الكلمة يدل على التعبري اإلندونيسية لكن ابللغة،
إندونيسيةألن يف اللغة اإلندونسية هناك  " من التعبريكثري كثريالعربية.وكلمة"

"، sudah" مبعىن "خالصكلمة "كما عرفنا  .146املتحدثنيالظواهر الكلمة تكرار عند
"يف اللغة العربية مبعىن "قد" . وجيب فعل املاضى بعد كلمة "قد".  sudahولكن "

 هذه الكلمة تعارض يف قواعد"ليس هناك يف اللغة العربية.خالصكلمة "كما عرفنا  
تستخدم و  (.BAS) ال تستخدم هذه العبارة يف املرجع اللغة  العربيةو اللغة العربية 

نظرا من انحية تركيبها،فهذه  ،األوىل اللغة من  رتكيب اليتأثر هذا هذه الكلمة ألن 
يف احلوار يبدو أتثري اللغة األوىل  و  .الكلمة تدل على تركيب اللغة اإلندونيسية

،ألن  للبناتثاين الطالباتبمعهد دار السالم العصري كنتور ال ىابللغة العربية لد
املعهد، واللغة  اإلندونيسية يف حياهتم خارج تستخدمون  اتبلاالطمجيع 

لذا تصري اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف يوميتهم قبل الدخول إىل املعهد. 
 الكلمة الصحيحة وهي "الأتخد أكثر مما حتتاج! ".

 ؟ بعدك من:1بة الطال.28
 147فطري مث فيتا. :2الطالبة 

 ( E)الثاينفرزي فرونيت  :  1املتكلم  املتكلم
 ( E)الثاين  سييت مدينة :  2املتكلم 

 يف احلمام  عاملوق
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 ،"?Setelah kamu siapa"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  
يبدو أتثري اللغة ابللغة العربية. و  ندونيسية لكنألن هذه الكلمة يدل على التعبري اإل

مبعهد دار السالم العصري كنتور  الطالبات ىيف احلوار ابللغة العربية لداألوىل  
 اإلندونيسية يف حياهتم خارج تستخدمون  اتبلاالطألن مجيع  ،للبناتثاين ال

املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف يوميتهم قبل الدخول إىل 
 لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي " الدور ملن بعد هذا؟".املعهد. 

 هيا نذهب إىل شركة الطالبات؟ :1الطالبة .29
 148أان ماىف فلوس األن:2الطالبة 

 ( D)الثاينمنتا فرمناساري  : 1املتكلم  املتكلم
 ( E)الثاين  سييت مدينة :  2املتكلم 

 أمام املسكن مكة  عاملوق

 
 saya nggak punya uang"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

sekarang".ألن هذه الكلمة يدل على التعبري اإلندونيسية لكن ابللغة العربية، 
مبعهد دار السالم  الطالبات ىلديف احلوار ابللغة العربية يبدو أتثري اللغة األوىل  و 

اإلندونيسية يف حياهتم  اتتستخدمون بلاالطألن مجيع  ،للبناتثاين العصري كنتور ال
املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف يوميتهم قبل الدخول  خارج

 لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي " أان مفليس اليوم"إىل املعهد. 
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 كمان ال ؟  دموجو :1الطالبة .30
 149ابقي واحد . :2الطالبة 

 ( E)الثاينلصاحلاةمرآة ا:  1املتكلم  املتكلم
 ( E)الثاين  كاملة الناجبة:   2املتكلم 

 يف احلجرة الطالبات عاملوق

 
،كما "? Ada lagi nggak"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

وهذه الكلمة يدل على ،Lagi"150""مبعين   كمان" و"ada"د" مبعىن موجو "عرفنا
يف احلوار ابللغة يبدو أتثري اللغة األوىل  إلندونيسية لكن ابللغة العربية.و التعبري ا

ألن مجيع  ،للبناتثاين مبعهد دار السالم العصري كنتور ال الطالبات ىالعربية لد
املعهد، واللغة اإلندونيسية هي  اإلندونيسية يف حياهتم خارج تستخدمون  اتبلاالط

لذا تصري الكلمة الصحيحة اللغة األم أو اللغة يف يوميتهم قبل الدخول إىل املعهد. 
 وهي " هل هناك شيئ آخر"
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150Ahmad Athoillah, Kamus Bahasa Arab Amiyah Mesir: Amiyah mesir-fusha Indonesia 
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 عرفيت قدسي؟ :1الطالبة .31
 151هي حجرة واحدة معي عرفت، :2الطالبة 

 ( B)الثايننيكن سرسوايت  :  1املتكلم  املتكلم
 ( D)الثاين  مناضرة احلسنة :  2املتكلم 

 أمام الغرفة الضيوف  عاملوق

 
 Dia satu kamar"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

denganku "مبعىن  هي "،كما عرفنا ""Dia"مبعين  حجرة واحدة " و""Satu 

kamarمبعين  ""،و "معي"Bersamaku" اإلندونيسية وهذه الكلمة يدل على التعبري
 ىيف احلوار ابللغة العربية لديبدو أتثري اللغة األوىل  و 152لكن ابللغة العربية.

 اتبلاالطألن مجيع  ،للبناتثاين دار السالم العصري كنتور ال مبعهد الطالبات
املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم  اإلندونيسية يف حياهتم خارج تستخدمون 

لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "هي أو اللغة يف يوميتهم قبل الدخول إىل املعهد. 
 تسكن يف حجرة واحدة معي ".
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 خلص جرس نعم ؟:1الطالبة .32
 153خلص  :2الطالبة 

 ( B)الثايننيكن سرسوايت  :  1املتكلم  املتكلم
 ( D)الثاين  مناضرة احلسنة :  2املتكلم 

 أمام الغرفة الضيوف  عاملوق

 
 ،"? Sudah bel belum"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية 

يبدو أتثري اللغة و  وهذه الكلمة يدل على التعبري اإلندونيسية لكن ابللغة العربية.
ثاين الطالباتبمعهد دار السالم العصري كنتور ال ىيف احلوار ابللغة العربية لداألوىل  

املعهد، واللغة  اإلندونيسية يف حياهتم خارج اتتستخدمون بلاالطألن مجيع  ،للبنات
لذا تصري  يوميتهم قبل الدخول إىل املعهد. اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف

 الكلمة الصحيحة وهي "هل دقة اجلرس؟".
 نعم ال ؟، الطعام لذيد جداهذا :1الطالبة .33

 154لذيد جدا. نعم، :2الطالبة 
 ( D)الثاينعائشة منّت  :  1املتكلم  املتكلم

 ( D)الثاين  مناضرة احلسنة :  2املتكلم 

 أمام املقصف الطالبات  عاملوق
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 "كما عرفنا  ،" ?iya tidak"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  
، وهذه الكلمة يدل على أداة اإلستفهام " tidak""مبعين   نعمو"" ya"" مبعىن  نعم

 ألن هناك عالمة اإلستفهام "؟". ويدل على التعبري اإلندونيسية لكن ابللغة العربية.
مبعهد دار السالم  الطالبات ىيف احلوار ابللغة العربية لدويبدو أتثري اللغة األوىل  

اإلندونيسية يف حياهتم  اتتستخدمون بلاالطألن مجيع  ،للبناتثاين العصري كنتور ال
املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف يوميتهم قبل الدخول  خارج

 لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي " أليس   كذلك ؟".إىل املعهد. 
 كليت؟أ:1الطالبة .34

 أكلت  :2الطالبة 
 155ميت ميت أنكل معا نعم ؟:1الطالبة 

 ( B)الثايننيكن سرسوايت  :  1املتكلم  املتكلم
 ( D)الثاين  مناضرة احلسنة :  2املتكلم 

 يف احلجرة الطالبات  عاملوق

 
 kapan –kapan makan"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

bersama, ya?"ألن يف اللغة اإلندونسية هناك الظواهر الكلمة تكرار عند ، 
ويف هذه الكلمة هناك الكلمة تكرار  ولكن ليس هناك يف كلمة العربية. املتحدثني

وهذه الكلمة يدل على التعبري  .kapan-kapan"156" مبعىن "ميت ميت "وهي 
يف احلوار ابللغة العربية ويبدو أتثري اللغة األوىل   اإلندونيسية لكن ابللغة العربية.
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156Ahmad Athoillah, Kamus Bahasa Arab Amiyah Mesir: Amiyah mesir-fusha Indonesia 

(Yogyakarta:almu’allaqot,2004).hlm:140 
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، ألن هناك كلمة للبناتثاين المبعهد دار السالم العصري كنتور  الطالبات ىلد
يدل على التعبري اإلندونيسية. "ميت ميت أنكل معا نعم ؟ "" لتأكيد ولكن نعم"
للبنات  الثاين  ظواهر التداخل املوجودة يف معهد دار السالم كونتور العصريهذا و 

اإلندونيسية يف حياهتم  تستخدمون  اتبلاالطألن مجيع  جناوي، جاوي الشرقية.
يوميتهم قبل الدخول  املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف خارج

 لذا تصري الكلمة الصحيحة  وهي "هيا بنا أنكل معا يف أي وقت ما". إىل املعهد
 تنظيف ثالثة أّيم.نلت عقاب كثرية جدا !جتفيف و  :1الطالبة .35

 157ذلك فقط نعم:2الطالبة 
 ( B)الثاينكيال أتقي  :   1املتكلم  املتكلم

 ( D)الثاين  دّيح فطري :  2املتكلم 

 أمام املنظمة الطالبات  عاملوق

 
، ويدل "?yang itu saja ya"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

يف احلوار على التعبري اإلندونيسية لكن ابللغة العربية.و يبدو أتثري اللغة األوىل  
،ألن للبناتثاين مبعهد دار السالم العصري كنتور ال الطالبات ىلدابللغة العربية 
يدل على التعبري اإلندونيسية. "ذلك فقط نعم"" لتأكيد ولكن نعمهناك كلمة "

للبنات  الثاين  ظواهر التداخل املوجودة يف معهد دار السالم كونتور العصريهذا الو 
اإلندونيسية يف حياهتم  تستخدمون  اتبلاالطألن مجيع  جناوي، جاوي الشرقية.

املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف يوميتهم قبل الدخول  خارج
 لذا تصري الكلمة الصحيحة  وهي "إخرتي ذلك".إىل املعهد. 

                                                           
 2017بريل أ 8،15.15،يف الساعة يف الطريق،  السماعيةنتيجة 157
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 هيا أنكل ! :1الطالبة .36
 158ملعقيت  أين ؟حلظة، :2الطالبة 

 ( B)الثاينكيال أتقي  :   1املتكلم  املتكلم
 ( D)الثاين  دّيح فطري :  2املتكلم 

 يف احلجرة الطالبات  عاملوق

 
، ويدل "?Sendokku mana"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

على التعبري اإلندونيسية لكن ابللغة العربية.وهذه الكلمة يدل على أداة اإلستفهام 
ولكنكلمة "أين " تقع بعد  ،159كلمة "أين "ألن هناك عالمة اإلستفهام "؟" و  

وهذه الكلمة يدل  ويف اللغة العربية  أداة اإلستفهام تقع يف أول الكلمة. .املسند
 اتتستخدمون بلاالطألن مجيع  على التعبري اإلندونيسية لكن ابللغة العربية.

املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف  اإلندونيسية يف حياهتم خارج
 وهي "أين ملعقيت؟". لذا تصري الكلمة الصحيحةيوميتهم قبل الدخول إىل املعهد. 
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 89( ص:2012شيخ مصطفى الغالبيني ،جامع الدروس العربية،)القاهرة:القدس،159
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 ريسا هيا نغسل!:1الطالبة .37
 160تعب جدا أان، ال:2الطالبة 

 ( B)الثايننعمة الرافقة:  1املتكلم  املتكلم
  ركاسيويريسا أجني :  2املتكلم 

 ( D)الثاين

 ناملسكأمام  عاملوق

 
"،وكان  capek banget aku"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

املبتدْا يف آخر الكلمة وهذه الكلمة يدل على التعبري اإلندونيسية لكن ابللغة 
، 161املعهد اإلندونيسية يف حياهتم خارج تستخدمون  اتبلاالطألن مجيع  العربية.

لذا واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف يوميتهم قبل الدخول إىل املعهد. 
 تصري الكلمة الصحيحة  وهي "أان اتعب أو أان تعبان ".

 ملاذا أنت؟ :1الطالبة .38
 162مصدوع جدا أان:2الطالبة 

 ( B)الثاينسارح لطائف:  1املتكلم  املتكلم
 ( D)الثايندين رشدى أريين:  2املتكلم 

 يف احلجرة الطالبات عاملوق
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 2017مارس  27،)اننبعميدمعهددارالسالمكونتورللبنااتلثاين S.Pdi(.نتيجةاملقابلةمعاألستاذة دييهايو رزكينيت161

 نفس املراجع162
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 "، pusing banget aku"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية 
وكان املبتدْا يف آخر الكلمة وهذه الكلمة يدل على التعبري اإلندونيسية لكن ابللغة 

املعهد،  اإلندونيسية يف حياهتم خارج تستخدمون  اتبلاالطألن مجيع  العربية.
لذا واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف يوميتهم قبل الدخول إىل املعهد. 

 "مصدوعتصري الكلمة الصحيحة  وهي "أان
 هل عرفيت، نلت رخصة الصالة يف احلجرة.:1الطالبة .39

 163لذيذ جدا أنت !:2الطالبة 
 ( B)الثاينكيال أتقي  :   1املتكلم  املتكلم

 ( D)الثاين  دّيح فطري :  2املتكلم 

 ن  أمام املسك عاملوق

 
 "،enak banget kamu"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

وكان املبتدْا يف آخر الكلمة وهذه الكلمة يدل على التعبري اإلندونيسية لكن ابللغة 
 اتبلاالطألن مجيع  " ليبني األطعمة وليس اإلنسان.لذيذ "العربية وكلمة

املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم  اإلندونيسية يف حياهتم خارج تستخدمون 
لذا تصري الكلمة الصحيحة  وهي أو اللغة يف يوميتهم قبل الدخول إىل املعهد. 

 "أنت مريح جدا".
 
 
 

                                                           
 2017مارس  27،22.00يف الساعة ، املسكنأمام ،  مدبرة املسكن نتيجة املقابل ، 163
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 هل هناك الروز ؟:1الطالبة .40
 164خالص ينتهي:2الطالبة 

 ( B)الثايننندا نبيال  :  1املتكلم  املتكلم
 ( C)الثاين  مفتاح الرزكينيت :  2املتكلم 

 يف املطعام الطالبات  عاملوق

 
"، وهذه  Sudah Habis"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

"، كما عرفنا  Sudah"" مبعين خالص "ألن هناك الكلمة  اجلملةوقعت يف املاضي
.  165"يف اللغة العربية مبعىن "قد"sudah"، ولكن "sudah" مبعىن "خالصكلمة "

"ليس هناك يف اللغة خالصكلمة "وجيب فعل املاضى بعد كلمة "قد". كما عرفنا  
ال تستخدم هذه العبارة يف و هذه الكلمة تعارض يف قواعد اللغة العربية  العربية.

من  رتكيب اليتأثر هذا تستخدم هذه الكلمة ألن و  (.BAS) املرجع اللغة  العربية
فهذه الكلمة تدل على تركيب اللغة  نظرا من انحية تركيبها، ،األوىل اللغة 

مبعهد  الطالبات ىيف احلوار ابللغة العربية لديبدو أتثري اللغة األوىل  و .اإلندونيسية
 تستخدمون  اتبلاالطألن مجيع  ،للبناتثاين دار السالم العصري كنتور ال

املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف  اإلندونيسية يف حياهتم خارج
 لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "قد انتهى ".يوميتهم قبل الدخول إىل املعهد. 

 
 

                                                           
 نفس املراجع164

165Syeh syamsyudin M. Arra’in, Mutammimah Aljurumiyah,Alhidayah,Surabaya.Hlm :6 
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 شعرت ابالفرح:1الطالبة .41
 ملاذا؟:2الطالبة 
 166ألين أكرب النتيجة يف الفصل. :1الطالبة 

 ( B)الثاينكيال أتقي  :   1املتكلم  املتكلم
 ( D)الثاين  دّيح فطري :  2املتكلم 

 يف احلجرة الطالبات  عاملوق

 
 saya belum pernah"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

belajar" وتبدو نظام اللغة اإلندونيسية وهو،"S-P-O-K"(subjeck,predikat,objek 

)dan keterangan،167 " يف الباب الثالثي فرحا( -يفرح-" من )فرحفرحأما كلمة
الطالباتبمعهد دار  ىيف احلوار ابللغة العربية لديبدو أتثري اللغة األوىل و جمرد .

اإلندونيسية  تستخدمون  اتبلاالط ألن مجيع ،للبناتثاين السالم العصري كنتور ال
املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف يوميتهم قبل  يف حياهتم خارج

 لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي "فرحت ".الدخول إىل املعهد. 
 
 
 
 
 

                                                           
 2017بريل أ 8،19.15،يف الساعة يف احلجرة الطالبات،  السماعيةنتيجة 166

 
167Chaer, Abdul. 2009. Sintaksis Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.Hlm ; 29 



79 
 

 هل تعلميت لألمتحان؟:1.الطالبة 42
 168مل مبرة أتعلم:2الطالبة 

 ( B)الثاينكيال أتقي  :   1املتكلم  املتكلم
 ( B)الثاين كرينا ميسارح :   2املتكلم 

 أمام الفصل  عاملوق

 
 saya belum pernah"إن هذه الكلمة ترمجة من نظر اللغة اإلندونسية  

belajar ويبدو اخلطاء يف ترتيب النظام  اللغة العربية ألن حرف اجلزم )مل( يدخل،"
ال تستخدم هذه و هذه الكلمة تعارض يف قواعد اللغة العربية .169يف اإلعراب الفعل

يتأثر هذا تستخدم هذه الكلمة ألن و  (.BAS) يف املرجع اللغة  العربيةالعبارة 
فهذه الكلمة تدل على تركيب  نظرا من انحية تركيبها، ،األوىل اللغة من  رتكيب ال

 الطالبات ىيف احلوار ابللغة العربية لديبدو أتثري اللغة األوىل  و  .اللغة اإلندونيسية
 اتتستخدمون بلاالطألن مجيع  ،للبناتثاين مبعهد دار السالم العصري كنتور ال

املعهد، واللغة اإلندونيسية هي اللغة األم أو اللغة يف  اإلندونيسية يف حياهتم خارج
 لذا تصري الكلمة الصحيحة وهي"مل أتعلم مرة ".يوميتهم قبل الدخول إىل املعهد. 

 
 
 

                                                           
 2017مارس  27،)اننبعميدمعهددارالسالمكونتورللبنااتلثاين S.Pdi(.نتيجةاملقابلةمعاألستاذة دييهايو رزكينيت168
 89( ص:2012شيخ مصطفى الغالبيني ،جامع الدروس العربية،)القاهرة:القدس،169
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يف   ةمن اللغة  اإلندونسي . العوامل الذي يسبب اىل وجود ظواهر التدخل النحويد
 ،للبناتثاين الطالبات مبعهد دار السالم العصري كنتور ال ىاحلوار ابللغة العربية لد
 .جناوي, جاوي الشرقية

 وأصبحت الثاين، للبنات كونتور السالم دار مبعهد رمسية لغة تكون العربية اللغة إنّ 
 أّيم ملئت وقد املعهد، اتج اللغة ألن أّيمهنّ  يف الطالبات كل بني التخاطب لغة

 يف يتعودن مل الثاين السنة طالبات أن الواقع من لكنّ  .الكثرية اللغوية ابألنشطة الطالبات
 تتعلق اليت الصاعبة العربية املفردات استيعاب عدم سبب وهذا .العربية ابللغة الكالم

 يف كفاءهتنّ  ونقصاان اليومية، حياهتنّ  يف حّية العربية اللغة بيئة تكن ومل اليومية، حبياهتنّ 
 وعيهنّ  وعدم االقلمية، أو رمسية غري ابللغة يتكلمن أكثرهنّ  كما العربية اللغة تكّلم

 بينهنّ  والتنّبه املسكن مدبرة من التنبيه وعدم العربية، اللغة لتكلم أنفسهنّ  من والتشجيع
 إلكساب بينهنّ  التسابق روح ونقصان العربية، ابللغة والتكّلم النطق يف األخط عند

 ,”sih“ كلمة مثل االقلمية ابللغة العربية اللغة اختلطت،و العريب الكالم يف مهارهتنّ 

“dong”, “kek” ، عريب غري كالم من ذلك وغري. 
 البيئة لتكوين الكثرية مبحاوالت الثاين للبنات كونتور السالم دار معهد قام بذلك

 .اإلسالمية املعلمات بكلية الثاين السنة لطالبات العريب الكالم مهارة إلكساب اللغوية
 كالتعليم األكادميية اللغوية البيئة لتكوين املعهد هبا قام اليت اللغوية النشاطات ومن

 ابلطريقة اللغوية الدروس املعلم يعّلم .العربية ابللغة واملساين الصاابحي الفصل يف والتعّلم
 ومجل كلمات بني الربط وكذلك العربية، اللغة تعليم يف األمّ  لّلغة مكان ال حّت املباشرة

 الوطنية لغتهم التالميذ أو املعلم يستخدم أن بدون واألحداث واألشياء األجنبية اللغة
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يف احملادثة بني شحصني  عوامل اليت تسبب إىل وقوع التدخل النحويوهناك ال
 فأكثر الواقعة يف حمادثة الطالبات منها:

 تكن ومل اليومية، حبياهتنّ  تتعلق اليت الصاعبة العربية املفردات استيعاب عدم .أ
 .اليومية حياهتنّ  يف حّية العربية اللغة بيئة

 العادة اليومية اخلالدة يف أدهان الطالبات حيت تشعرن ابلصعوبة يف الرتكها. .ب
 رمسية غري ابللغة يتكلمن أكثرهنّ  كما العربية اللغة تكّلم يف كفاءهتنّ  نقصاانج. 

 .العربية اللغة لتكلم أنفسهنّ  من والتشجيع وعيهنّ  عدم و االقلمية، أو
 والتكّلم النطق يف األخط عند بينهنّ  والتنّبه املسكن مدبرة من التنبيه عدمد. 

 .العربية ابللغة
 العربية اللغة اختلطت العريب،و الكالم يف مهارهتنّ  إلكساب بينهنّ  التسابق روح نقصاان
مثل االقلمية ابللغة ذلك وغري ، ”sih”, “dong”, “kek“ كلمة   .عريب غري كالم من 
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 الفصل الرابع
 اإلختتام

 نتائج البحث .أ
بناء على التحليل يف الفصل السابق، ختلصت الباحثة إبجابة أسئلة البحث كما 

 يلي:
 ىيف احلوار ابللغة العربية لد  ةمن اللغة  اإلندونسي خل النحوياظواهر التد .1

جناوي, جاوي  ،للبناتثاين الطالبات مبعهد دار السالم العصري كنتور ال
 منها:.الشرقية

استخدام ترمجة اللغة اإلندونسية يف اجلملة العربية، مثل : " شعرت ابالفرح"  -
 S-P-O-K"subjeck,predikat,objek danوتبدو نظام اللغة اإلندونيسية وهو "

keteranga,. 
ميت ميت  "احلرفية الذي خيتلف بنظام حنو العربية، املثال :  ترمجة منهج استخدام -

.وهذه الكلمة يدل على التعبري اإلندونيسية لكن ابللغة "أنكل معا نعم ؟
 العربية. 

فهذه + ه " .   مصباح "مصباحه ميوت  استخدام اسم الضمري، املثال: " -
هذه الكلمة  ". Lampunya mati " الكلمة تدل على تركيب اللغة اإلندونيسية

يف املرجع  أو الكلمة  ال تستخدم هذه العبارةألنتعارض يف قواعد اللغة العربية 
ليس إبستخدام الضمري ولكن  اللغة  العربية  وفيالقواعد (.BAS)اللغة  العربية 

 لذا تصري الكلمة الصحيحة "انطفأ املصباح" ابستخدام "ا ل" لتكون معرفة .
يف   ةمن اللغة  اإلندونسي خل النحوياظواهر التد العوامل الذي يسبب اىل وجود .2

 ،للبناتثاين الطالبات مبعهد دار السالم العصري كنتور ال ىاحلوار ابللغة العربية لد



83 
 

 تتعلق اليت الصاعبة العربية املفردات استيعاب عدم.منها : جناوي, جاوي الشرقية
، العادة اليومية اليومية حياهتنّ  يف حّية العربية اللغة بيئة تكن ومل اليومية، حبياهتنّ 

 يف كفاءهتنّ  نقصاان اخلالدة يف أدهان الطالبات حيت تشعرن ابلصعوبة يف الرتكها،
 عدم و االقلمية، أو رمسية غري ابللغة يتكلمن أكثرهنّ  كما العربية اللغة تكّلم

 املسكن مدبرة من التنبيه عدم ،العربية اللغة لتكلم أنفسهنّ  من والتشجيع وعيهنّ 
 التسابق روح نقصاان و العربية ابللغة والتكّلم النطق يف األخط عند بينهنّ  والتنّبه
 .العريب الكالم يف مهارهتنّ  إلكساب بينهنّ 

 البحث حاتمقرت  .ب
بعد أن حبثت الباحثة هذا البحث أرادت الباحثة أن تقدم إىل إخواهنا الطالبة 

 التايل:وإلقاء ابإلقرتاحات اليت كتبها على النحو 
 ،للبناتثاين مبعهد دار السالم العصري كنتور الاقرتحت الباحث إىل الطالبات  .1

أن متارسن لغتهن جيدة، أن يطعن النظام اللغوية  جناوي, جاوي الشرقية
السائىة بني يديهن، وأن يعني أبن اللغة مهمة يف احلياة،وأبن اللغة مهارة البد 

 استخدامها يف اي وقت ويف كل مكان.
مبعهد دار السالم العصري  حت الباحث إىل قسم اللغة املركزي أو املنظقي اقرت  .2

لإلصالح اللغة عند الطالبات،  جناوي, جاوي الشرقية ،للبناتثاين كنتور ال
 ألن اللغة اتج املعهد.

اقرتحت الباحث إىل مجيع الطالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا خصوصا إىل  .3
 وأوسع. لتدخل النحويا يتعلق ابالباحثة أن يدرس وأن يبحثوا عم

اقرتحت الباحث إىل جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية  احلكومية مباالنج  .4
أن تزيد يف مكتبتها الكتب املتعلقة ابلبحوث اللغوية األخرى ابلنظر إىل قلة 

 الكتب املتبحة فيها.
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أن يكون هذا البحث انفعا إىل محيع الطالب يف هذه موالان ملك إبراهيم  هللاأرجو 
اإلسالمية  احلكومية مباالنج خاصة الطالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا وعلى مجيع 

 القارئني. 
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يوم األمسي أمس   25

 كمان
Harikemarenkemarennyalagi "يوم بعد األمس" 

كن مثل ذلك الت 26
 اله..

JanganBegitulah ! " المتاثل ذلك املثال" 

خالص، ال تكن كثري   27
 كثري

Sudah, JanganBanyak- 

Banyak  الأتخد أكثر مما"
 حتتاج!"

 " الدور ملن بعد هذا؟" ?Setelahkamusiapa ؟ بعدك من 28
 " أان مفليس اليوم" SayatidakPunyaUangSekarang أان ماىف فلوس األن 29



" هل هناك شيئ  ? Ada Laginggak موجوج كمان ال ؟ 30
 آخر"

هي حجرة واحدة  31
 معي

DiaSatuKamardenganku  هي تسكن يف حجرة"
 واحدة معي "

 "هل دقة اجلرس؟" ? Sudahbelya جرس نعم ؟ خلص 32
 " أليس كذلك ؟" ? Iyatidak نعم ال ؟ 33
ميت ميت أنكل معا  34

 نعم ؟
Kapan –

kapanMakanBarengya ?  هيا بنا أنكل معا يف"
 أي وقت ما"

 "إخرتي ذلك" Itusajaya ذلك فقط نعم 35
 "أين ملعقيت ؟" ?Sendokkudimana ملعقيت  أين ؟ 36
"أان اتعب أو أان  Capek Bangetsaya تعب جدا أان 37

 تعبان "
 "مصدوع"أان Pusingbangetsaya مصدوع جدا أان 38
 "أنت مريح جدا" ! EnakBangetKamu لذيذ جدا أنت ! 39
 "قد انتهى " SudahHabis خالص ينتهي 40
 "فرحت " SayaMerasaSenang شعرت ابالفرح 41
 "مل أتعلم مرة " SayaBelumPernahBelajar مل مبرة أتعلم 42

 



 2امللحق  
REKAPITULASI SANTRIWATI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR 

PUTRI II MANTINGAN 

       

Kelas B C D E F G Jumlah 
Jml. 

Kls 

I 33 32 32       97 3 

I Int 39           39 1 

II 32 33 31 32     128 4 

III 37 37 35 36     145 4 

III Int 35 36         71 2 

IV 38 36 38 38     150 4 

V 40 40 39 38 37   194 5 

VI 38 38 36 36 36   184 5 

  292 252 211 180 73       

Jumlah Siswi KMI Pondok Modern Gontor Putri Kampus 2 1008 28 

Jumlah Guru Pengajar KMI Pondok Modern Gontor Putri Kampus 

2 
173   

Jumlah Siswi dan Guru KMI Pondok Modern Gontor Putri Kampus 

2 
1181   

Keterangan 
       

Jumlah siswi KMI Awal Tahun 1437-1438 
 

: 910 siswi 

Siswi yang lulus ujian masuk KMI 
  

: 129 siswi 

Jumlah siswi KMI GP 2 akhir tahun  1436-1437 : 1039 siswi 

Jumlah Siswi KMI sekarang 
   

1008 
 

Jumlah siswi KMI GP 2 akhir tahun 1437-1438 
 

: 1008 siswi 

Pengurangan Siswi *       : 0 siswi - 

Jumlah 
      

1008 siswi 

Penambahan Siswi *       : 0 siswi + 

Jumlah siswi KMI minggu ini 
   

1008 siswi 

 



 3امللحق 

TRANSKIP WAWANCARA 

Tanggal  : Senin, 27 maret 2017 

Waktu   : 06.10 WIB – 06.55 WIB 

Tempat   : di kediaman Ust K.H Suwarno S.Ag 

Narasumber  Ust K.H Suwarno S.Ag ( Pengasuh Gontor Putri Kampus 2) 

1. Bagaimanakah konsep dasar Gontor Putri Kampus 2 ini dalam pembentukan 

biah Allughowiyyah  Bahasa Arab dan bagaimana wujud pelaksanaannya? 

Konsep pembentukan biah Allughowiyyah di PMDG Kampus 2 ini 

sudah sangat bagus dan bukan hanya sekedar teori melainkan sudah 

dipraktekkan dan terbukti hasilnya dari awal didirikannya Pondok 

Gontor.karena “ Allughotu Tajul Ma’had” yaitu dua bahasa bahasa arab dan 

bahasa inggris,karena jangkauan gontor untuk dunia buakan hanya Indonesia 

atau Asia saja. Wujud pelaksanaan pembentukan biah Allughowiyyah  

tersebut dapat dilihat dari pemberian mufrodat pada setiap harinya khususnya 

muhadatsah, setiap perkumpulan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa 

resmi, baik perkumpulan umum seperti pembagian rapot, pemilihan utusan 

konsulat, ataupun perkumpulan khusus seperti perkumpulan angkatan, 

konsulat dan lain sebagainya. Serta adanya pemutaran lagu-lagu berbahasa 

Arab, Drama Contest, Princess Language, dan berbagai kegiatan lainnya 

yang dapat mendukung pembentukan biah Allughowiyyah  ini. 

Lalu juga didukung dengan adanya muhadhoroh berbahasa Arab dan 

juga pengajaran di kelas yang tidak menggunakan sistem sorogan, melainkan 

harus dijabarkan atau diterangkan dengan bahasa Arab khusus untuk pelajaran 

dirasah Islamiyah atau dirasah Lughowiyah. Dan yang terpenting adalah 

adanya mahkamah bahasa yang wajib dilaksanakan oleh semua ustadzah yaitu 



dengan pemberian sangsi kepada santriwati yang tidak menggunakan bahasa 

resmi. 

Di dalam pembentukan biah Allughowiyyah ini semua aspek bergerak 

saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan suatu milieu bahasa 

yang bagus dan tidak hanya sekedar teori melainkan sudah dipraktekkan dan 

berwujud, yang mana dalam pelaksanaannya harus didasari rasa keikhlasan, 

kesungguhan, kesabaran dan kemauan dari semua segi. 

2. Bagaimana pandangan ustadzah tentang interferensi bahasa arab atau keslahan 

berbahasa  bahasa Arab santriwati kelas satu di Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 2? 

Suatu interferensi yang muncul dalam berbahasa santriwati sangatlah 

wajar karena gontor lebih mementingkan praktek terlebih dulu bukan karena 

tidak mementingkan nahwu dan shorofnya tetapi  agar anak menjadi berani 

dalam berbahasa walaupun demikian  tetap ada yang mengontrol dari bagian 

bahasa dan ustazdah musyrifah dan di karenakan kelas dua sudah mempelajari 

pelajaran dengan dua bahasa yaitu bahasa arab dan bahasa inggris. Dan 

faktornya juga banyak sekali terjadinya interferensi , salah satunya kurangnya 

pemahaman santriwati kelas lima dalam pemberian kosakata kepada 

santriwati kelas dua, karena mereka hanya memberikan kata disertai arti tanpa 

diikuti dengan penggunaan kalimat yang mengakibatkan santriwati kelas dua 

merasa kesulitan untuk berbicara atau mengutarakan sesuatu dengan kalimat. 

Disamping itu juga kurangnya kesadaran dari diri santriwati kelas dua sendiri 

dalam menggunakan bahasa Arab didalam kehidupan mereka sehari-hari. 

 

 



 4امللحق 

TRANSKIP WAWANCARA 

Tanggal  : selasa , 28 maret 2017 

Waktu   : 07.05 WIB – 07.35 WIB 

Tempat   : di  Depan kantor KMI cabang Gontor Putri Kampus 2 

Narasumber  : Usth. Laela Umi S.Ag (Ustadzah pembimbing bagian bahasa/LAC) 

 

1. Menurut anda, Biah Allughowy  yang ada di pondok ini? 

Menurut saya yang dimaksud dengan biatul lughoh al – arobiyah 

adalah lingkungan berbahasa Arab. Gontor Putri kampus 2 mewajibkan para 

santriwatinya untuk berbicara bilingual yaitu berbahasa Arab dan Inggris 

selama 24 jam dalam keseharian mereka di dalam kelas ataupun di luar kelas. 

2. Bagaimana pandangan ustadzah tentang bentuk interferensi  bahasa Arab yang 

ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 2? 

Jadi interferensi sering terjadi dalam pembelajaran bahasa mereka 

karena adanya pengaruh bahasa pertama mereka yaitu bahasa Indonesia dan 

kita tidak bias memungkiri terjadinya interferensi bahasa karena di pondok 

gontor sendiri lebih mengutamakan praktek dalam berbicara. 

3. Bentuk interferensi  seperti apakah yang yang sering di ucapkan  dalam 

kecakapan berbahasa santriwati kelas dua? 

 Banyak sebenarnya interferensi bahasa yang terjadi mungkin seperti 

ketika mereka sedang mengantri kamar mandi, kerika mereka makan karena 

bagian bahasa tidak bisa mengontrol setiap waktunya. 

4. Bagaimana bentuk kegiatan pengontrolan bagian LAC terhadap jalannya 

proses kegiatan kebahasaan yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 2? 



Bentuk pengontrolan ini dibantu dengan bagian bahasa OPPM atau 

CLI salah satunya dengan islahu lughoh atau pemberian kosakata yang baik 

dan benar kepada santriwati. 

 

 

 



 5 امللحق

TRANSKIP WAWANCARA 

Tanggal  : selasa , 28 maret 2017 

Waktu   : 15.15 WIB – 16.00 WIB 

Tempat   : Depot La-Tansa Gontor Putri 2  

Narasumber  : Usth. Pandang Margatama S.Pd (Wali kelas) 

  

1. Bagaimanakah bentuk Biah allughowiyah  bahasa Arab Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 2 secara umum, khususnya di kelas? 

Secara umum bentuk Biah allughowiyah disini sudah sangat 

mendukung karena adanya kegiatan muhadatsah setiap pagi, lagu-lagu yang 

diperdengarkan setiap sore kepada santriwati di setiap sore ditambah terdapat 

beberapa pelajaran yang menggunakan bahasa Arab.dan khususnya di dalam 

kelas diadakannya “insya’ usbu’I” yaitu mengarang dengan berbahasa arab. 

Tetapi apabila ditinjau secara khusus yaitu di kelas Biah allughowiyah ini 

belum bisa menyentuh keseluruh lapisan anak, dikarenakan kepekaan dan 

kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam menangkap pelajaran 

berbahasa Arab. Jadi pembentukan Biah allughowiyah ini tidak bisa 100 

persen dilakukan di kelas, melainkan harus didukung dengan lingkungan di 

luar kelas. 

2. Bagaimana pandangan ustadzah tentang interferensi bahasa arab atau 

kesalahan berbahasa  bahasa Arab santriwati kelas satu di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 2? 

Fenomena interferensi pasti terjadi dalam pembelajaran bahasa kedua 

terlebih santriwati kelas dua baru diwajibkan proses pembelajarannya 

memakai bahasa arab dan bahasa inggris tetapi dari pihak wali kelas sendiri 

mungkin lebih mengingatkan ketita santriwati salah dalam berbahasa. 



3. Kegiatan apa saja yang biasa dilaksanakan di kelas dalam pembentukan 

kemampuan berbicara bahasa Arab mereka? 

Banyak kegiatan yang menunjang dalam kemampuan berbahasa 

santriwati yaitu muhadatsah setiap pagi, lagu-lagu yang diperdengarkan setiap 

sore kepada santriwati di setiap sore ditambah terdapat beberapa pelajaran 

yang menggunakan bahasa Arab.dan khususnya di dalam kelas diadakannya 

“insya’ usbu’I” yaitu mengarang dengan berbahasa arab. 

 

 

 

 



 6امللحق 
TRANSKIP WAWANCARA 

 

Tanggal  : Kamis, 8 April 2017 

Waktu   : 14.05 WIB – 14.25 WIB 

Tempat : Depan Bagian Penerimaan Tamu PMDG Putri Kampus 2 

Narasumber  : Adelia  (Bagian Bahasa Pusat) 

1. Apa tugas utama bagian bahasa pusat dalam pembentukan kecakapan 

berbahasa Arab santriwati khususnya santriwati baru? 

Tugas utama kami sebagai bagian bahasa pusat adalah untuk 

meningkatkan kecakapan bahasa santriwati yang lama maupun yang baru, 

diantaranya dengan kegitan seperti; 

- Pengadaan Muhadatsah pagi atau pemberian kosakata setiap pagi, 

kosakata yang diberikan bersangkutan dengan kehidupan santriwati 

sehari-hari sebagai bekal atau tambahan kosakata dalam percakapan 

mereka sehari-hari.Kamus Bahasa atau Situasi 

- Kamus ini berupa media tertulis menggunakan papan pengumuman atau 

selebaran berisi tentang berbagai kosakata yang bersangkutan dengan 

acara yang akan diselenggarakan di PMDG Putri Kampus 2. 

-  Pemberian peringatan bagi pelaku pelanggaran bahasa, seperti 

menggunakan bahasa non resmi atau bahasa daerah. Bentuk peringatan 

tersebut dapat berupa teguran dari bagian bahasa pusat, menjadi mata-

mata atau jasusah bagi pelaku pelanggaran bahasa yang lainnya ataupun 

menulis Insya’ dengan bahasa Arab atau Inggris sesuai dengan bahasa 

resmi yang sedang berlaku di pondok. 

- Kursus bahasa untuk santriwati baru diadakan setiap hari Senin sore ba’da 

ashar, berbeda dengan santriwati lama yang mengikuti kursus setiap Ahad 



sore. Kursus bahasa ini bertujuan untuk menambah kosakata dan 

membimbing kecakapan berbahasa mereka secara terfokus. Kegiatan ini 

dibimbing langsung oleh bagian bahasa pusat dan dibantu oleh beberapa 

santriwati kelas enam lainnya dikarenakan terbatasnya tenaga. 

- Drama ContestKegiatan ini berupa perlombaan drama antar rayon 

menggunakan bahasa resmi untuk mengetahui sejauh mana kecakapan 

mereka menggunakan tata bahasa Arab atau Inggris dengan baik dan 

benar. 

- Berbagai jenis perlombaan kebahasaan lainnya seperti Princess of 

Language, Queen of Language, dan lain sebagainya. 

2. Apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? 

Jika ada, apa bentuk kendala tersebut? 

Beberapa kendala yang kita rasakan adalah karena kurangnya 

kesadaran dari diri mereka sendiri khususnya santriwati kelas 2 terlebih 

kurangnya qudwah atau contoh dari kakak kelas mereka dalam menggunakan 

bahasa resmi Arab dan Inggris. Ditambah adanya penambahan kosakata atau 

dialeg bahasa non resmi atau bahasa daerah seperti sih, kek, dong, dan 

berbagai tambahan lainnya karena mereka belum terbiasa menggunakan 

bahasa resmi khususnya bahasa Arab dan masih terbiasa menggunakan bahasa 

daerahnya masing-masing. 

 



   7ملحق

(معهد دار السالم العصري كنتور الثاين للبنات، جناوي, جاوي الشرقيةصوارالبيانية عن )  

 

 معهد دار السالم العصري كنتور الثاين للبنات، جناوي, جاوي الشرقيةبواب  صورة .1

 

 

 معهد دار السالم العصري كنتور الثاين للبنات، جناوي, جاوي الشرقيةصورة  .2



 

 

 

 املفرداتصورة لوحة  .3

 

 

 االساسي األمخسة للمعهد معهد دار السالم العصري كنتور صورة .4

 



(عهد دار السالم العصري كنتور الثاين للبنات، جناوي, جاوي الشرقيةمب األنشطة الطالبات صوار)  

 

 صورة تنظيف العام يف يوم اجلمعة .1

 

 مسكنة اإلسكندرية صورة .2



 

 التعلم داخل الفصل صورة .3

 

 

 

 

 

 

 الرايضة الصباح صورة .4

 

 



 

 صورة معراد اجلريدة .5

(عهد دار السالم العصري كنتور الثاين للبنات، جناوي, جاوي الشرقيةمب إجراء البياانت صوار)  

 

 مبعهد اللغة إشراف هيئة مسؤولة S.Pdiفاطمة  أمي ليلى األستاذةاألستاذة صورة املقابل مع .1
 الثاين للبنات كونتور  داالسالم



 

 

 

 S.Pdاألستاذة األستاذة دييهايو رزكينيت Eصورة املقابل مع ولية الفصل الثاين  .2

 

 

 


