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 مستلخص
ABSTRAK  

سونن دراجات مبعهد  ةاحملادثة اليومية الفصل الثاين الثانويالتدخل اللغوي يف 
 ابجنارانيار ابسريان الموجنان

Interferensi berbahasa Pada Percakapan Santri Putri Kelas Dua Aliyah di 

Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjaranyar Paciran Lamongan. 

   Penerapan dwibahasa dan juga multibahasa dalam tindak tutur sehari-hari 

merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk di kaji oleh seorang peneliti 

dalam prespektif sosiolinguistik, kajian skripsi ini akan menyuguhkan suatu 

fenomena interferensi berbahasa yang terjadi di tengah-tengah santri putri pondok 

pesantren yang menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris 

dalam percakapan sehari-hari. bagi para santri menggunakan dua bahasa asing yaitu 

bahasa Arab dan Bahasa Inggris tentu bukan suatu hal yang sederhana terlebih bagi 

santri baru yang notaben-Nya belum mengenal sama sekali dua bahasa tersebut 

khususnya bahasa arab, karena terdapat perbedaan antara sistem linguistik bahasa 

Arab dengan sistem linguistik bahasa Indonesia baik dari segi aspek bunyi, struktur 

kalimat, maupun sistem pemaknaan ketika suatu proses tersebut berlangsung. 

 Para santri di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan berkewajiban 

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

tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki bahasa ibu yang 

beragam. Sehingga ketika menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 

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

arab yang mereka gunakan seringkali mengalami interferensi baik secara disadari 

oleh penutur maupun tidak disadari. 

 Dari fenomena yang terjadi dalam percakapan santri putri pondok pesantren 

Sunan Drajat penulis akan meneliti secara komperhensif mengenaik interferensi 
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bahasa yang meliputi Sintaksis, Morfologi, dan Fonologi dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apa macam-macam interferensi bahasa pada percakapan santri putri kelas 

dua Aliyah pondok pesantren Sunan Drajat lamongan ? 

2. Apa penyebab terjadinya Interferensi bahasa pada percakapan santri putri 

kelas dua Aliyah di pondok pesantren Sunan Drajat? 

 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiolonguistik yang 

objek penelitiannya adalah santri putri kelas dua Aliyah di pondok pesantren Sunan 

Drajat Banjaranyar Paciran Lamongan yang tinggal di Asrama. Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode simak. Metode 

simak adalah metode yang digunakan dalam penyediaan data dengan cara yaitu 

dengan cara peneliti mengambil sample data dengan melakukan penyimakan 

penggunaan bahasa. metode ini memiliki teknik dasar yaitu teknik sadap, sebagai 

teknik dasar maka, ia memiliki teknik lanjutan yaitu teknik simak bebas libat cakap. 

Data dalam penelitian ini meliputi : data primer dan data sekunder, adapun data 

primer berupa penggalan teks percakapan santri putri pondok pesantren Sunan 

Drajat Banjaranyar Paciran Lamongan yang tinggal didalam pondok, dan adapun 

data sekunder berupa informasi atau keterangan system penggunaan dua bahasa di 

pondok pesantren Sunan Drajat.  

 Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa macam interferensi 

yang terjadi dalam percakapan sehari – hari santri putri kelas dua Aliyah di pondok 

Pesantren Sunan Drajat Lamongan yaitu meliputi interferensi sintaksis, morfologi 

dan fonologi Dan kesalahan tersebut disebabkan oleh pengaruh bahasa ibu pada diri 

mereka masing – masing terhadap bahasa kedua (Bahasa Arab) mereka.  

Kata kunci: Bahasa, Interverensi.  
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 ألولاالفصل 

 أساسية البحث

  مقدمة .أ
1بلومفيد .هناك تعريف اللغة مبختلفة التعريف من أنواع اللغة 

 (bloomfield ) تنص
التعسفي اليت يستخدمها أفراد من أن "اللغة هي نظام الرمز يف شكل الصوت علي 

اجملموعة اليت تواصل وتفاعل مع بعضها البعض". ولذلك اللغة هي واجهة للتفاعل مع 
متنوعة من اللهجة و اجملموعة اجلماعية واللغة نفسها حبيث تعرف أن عديد اللغات اليت 

رة هامة يف وجدت يف مجيع أحناء العامل مبا كان فيه اللغة العربية، أما اللغة هي عنص
التواصل ابلتعليم اللغة نتمكن من فهم ونقل املعلومات و األفكار و مشاعر اآلراء و يف 
مجيع اللغات، طبعا متكن أن توجد التغيريات الديناميكية يعين مبعين أن اللغة اليت 
تستخدمها متكن أن تتغري مبتنوعة إمكانية يف أي وقت وأما يف وقت واحد متكن أن تنشأ 

إحتفت تدرجييا وال يستخدم املتحدثون و من  جديدة ولكن هناك املفردات اليتمفردات 
أجل لغة ليست الدمار و تطلب القواعد اليت متكن أن ترب إىل متام اللغة وتفهم من قبل 
املتحدثني و ضاعت اللغة ليست أبن اللغة ال تستوي بقواعد اللغة اليت قد اتفقها من 

 تفي تدرجييا.قبل حيت ستكون حتول الوقت وحت
 2دراسة اللغة يف عالقتها ابجملتمع. يعلم اللغة اإلجتماعي هوستبحث الباحثة يف  

 ةاخلداإلنسان يف عملية اإلتصال والتفاعل اللغوي  دفيت يعين علم اللغة اإلجتماعيأما 
دمة. خمكن من اإلختيار نوعية اللغة املستتاجلماعات اللغوية املعينة، ف

                                                           
1 Sumarsono dan Paina Partana. Sosiolinguistik. (Yogyakarta: Sabda, 2004), 18. 

 12: ( ص2010سورااباي: مطبع دار العلوم اللغوية، ) اإلجتماعي علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،  2
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قافة ثلل ةي يف زايدة فهم الطالبعفيد علم اللغة اإلجتماتويف عملية تعليم اللغة  
أما  3للثقافة القومية.التارخيي  ضاألجنبية، وتقليل تصعيب الفرد لثقافة، وزايدة فهمه لبع

اللغة العربية سجل واضح وأمني لضور اجملتمع املختلفة وهي أدات للتعبري عما تدور يف 
اجملتمع من حضارة ونظم وعقائد واجتاهات فكرية وتيارات اجتماعية وثقافية وفنية 
واقتصادية فهما وجهادا لعملية واحدة حتدث بينهما أتثري وتفاعل مستمرة ال تتصور 

 4د اجملتمع بدون اللغة وال تتصور وجود لغة بدون اجلماعة اللغوية الناطقة هبا.وجو 
و التدخالت اللغوية اليت تظهر عند تعليم الفرد اللغة الثانية، أما التدخل اللغوي  

املشكالت ألن عندما تكتسب اللغة األم إمنا تكتسبها دون معرفة ألمناط لغوية سابقة 
ليت تتعلمها ألول مرة، وهذا أمر ال تواجهة متعلم اللغة األم و متكن أن تتدخل يف اللغة ا

إمنا تواجه متعلم اللغة األجنبية أو الثانية بعد أن رسخت يف ذهنه األمناطا الصوتية والصرفية 
  5والرتكيبية للغة األوىل أو األم.

ومعهد سونن درجات بالموجنان جاوى الشرقية هي أحد املعاهد الذي اهتم بتعليم  
اللغة اهتماما ألن اللغة هي وسيلة التصال الفرد بغريه وعن طريق هذه اإلتصال تدرك 

مآرهبا كما أهنا يف املعهد سونن درجات هناك اللغة الرمسية يعين اللغة  ىحاجتها وحتصل عل
العربية واللغة اإلجنليزية ومها واجبة يف احملادثة اليومية لكل الطلبة يف معهد سونن درجات. 

تتحدث الطالبة ابللغة الرمسية وكان كثري الطلبة يف معهد سونن درجات الموجنان  كل يوم
التتكلمن ابللغة العربية الفصحي ألن يف قوهلم التدخل اللغوي. التدخل اللغوي الذي 

 يظهر عند تعليم الطلبة مبعهد سونن درجات اللغة الثانية  اي لغة األم.
الموجنان جاو ي الشرقية تستخدمن  أما بعض التالميذ يف معهد سونن درجات 

اللغة العربية يف احملادثة اليومية ولكن وجدت الباحثة التدخل اللغوي يف تطبيق اللغة العربية 
 "تذهب؟ sihبينهم كمثل : "ميت 

                                                           
 .16ص: ،علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،  3
 .9ص : ،علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،  4
 .101ص: ،علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،  5
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استخدام   "?kapan sih dia pulangnyaيف هذه مجلة تنبغي أن تكون يف إندونيسيا هي "
 كلمة "تذهب" قد عّود بني التالمذ على احملادثة اليومية.

أما املثل يف اجلملة السابقة وجدت الباحثة اخلطأ القواعدي يف اللغة العربية الصحيحة و 
يف هذا احلال تسبب أن عملية الرتمجة من اللغة اإلندونيسية إيل اللغة العربية مباشرة بدون 

الصحيحة، متكن أن تفهم ابالختصار قصد الناطقني للرسالة استخدام القواعد العربية 
 حيث أن تلك اللغة شائعة تستخدم هبا الطلبة يف احملادثة اليومية.

وجدت الباحثة التدخل اللغوي يف أي مستوى يعين علم األصوات وعلم النحو  
املتعلق  وعلم الصرف هي علة ألهنا متكن أن تفسد اللغة لذلك تريد الباحثة أن ترى البحث

بتدخل اللغة األم أي اللغة اإلندونيسية  ابللغة العربية بني طلبة  مبعهد سونن درجات 
الموجنان لتقليل اخلطيئات اليت تركب الطلبة  مبعهد سونن درجات الموجنان جاوا الشرقية 

ليت يف استخدام اللغة العربية يف احملادثة اليومية  ورأت أن هذه الظاهرة تعترب من الظواهر ا
كثرت وقوعها ولكن ندرس حبثها مع أن الباحثة كان من خرجي يف معهد سونن درجات 

 الموجنان.

 ب. أسئلة البحث

 :حثة اإلجابة عليها فهياأما أسئلة البحث الىت سوف حتاول الب

مبعهد سونن درجان  انويالثاين الث فصلحملادثة اليومية يف ا يالتدخل اللغو  أنواع  ما. 1
 الموجنان.؟ انشري ابابجنارانيار 

مبعهد سونن  انويالثاين الث فصلحملادثة اليومية يف اأسباب التدخل اللغوى  ما. 2
 الموجنان.؟ ريانشابابجنارانيار درجان 

 ج. أهداف البحث

 سعى هذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي:تالىت البحث أما أهداف 
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مبعهد سونن  انويالثاين الث فصلحملادثة اليومية ا يف التدخل اللغوى أنواععلي ملعرفة . 1
 الموجنان.؟ ريانشابابجنارانيار درجان 

مبعهد سونن  ةانويالثاين الث فصلحملادثة اليومية ا. ملعرفة أسباب التدخل اللغوى ىف 2
 الموجنان.؟ ريانشابابجنارانيار درجان 

 د. أمهية البحث

 البحث الىت تسعى الباحثة فهي أمهية النظرية و أمهية التطبقية كما يلىي:أما أمهية 

 .( أمهية النظرية 1

وها الباحثة فهي كانت النتائج من هذا البحث لتطور العلمية يف جأمهية النظرية تر  
 مبعهد سونن درجات الموجنان. إلجتماعى خصوصا التدخل اللغويا علم اللغةل اجم

  قيةي.( أمهية التطب2

قية ترجوها الباحثة فهي كانت النتائج من هذا البحث تصري مراجعا يأمهية التطب  
مبعهد سونن درجات  اإلجتماعى خصوصا التدخل اللغوي علم اللغةلطالب يف جمال 

 الموجنان.

  ح املصطلحاتيه. توض

 وهي:عنوان هذا البحث، صياغة ى املصطلحات اليت تتكون منها فيما يل ةتوضح الباحث

أو التدخالت اللغوية أي اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية: هو املشكالت  تدخل .1
ندونيسية اليت تظهر عند تعلم الفرد اللغة الثانية أي اللغة العربية الىت تشمل اللغة اإل

التدخل الصويت، و التدخل خل الصريف، والتدخل املفردايت، و التدي و التدخل النحو 
 6الثقايف.

                                                           
  اإللكرتوين الربيد، ية يف اللغة العربية تدخل اللغة اإلندونيسنصر الدين إدريس جوهر،   6
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 7واإلسالم. العروبةلعربية: لغة اللغة ا .2
 اللغة اإلندونيسية: اللغة اليت تتكلم هبا اجملتمع اإلندونيسون. .3
 الفصل الثاين الثانوي: املستوى الثاين يف املعهد بعد خروج من املدرسة اإلبتدائية. .4
 8معهد: املكان العهود فيه الشيئ أي املكان الذي ال يزال القوم ترجعون إليها. .5
سونن درجات: املعهد اإلسالمي السلفي ابجنارانيار ابشريان الموجنان جباوى معهد  .6

 9الشرقية، أسسه رمسيا الشيخ احلاج عبد الغفور.

طالبات شعبة اللغة ليف احملادثة اليومية  ويالبحث عن التدخل اللغ ابحث هذت 
ار مؤسسة توسع اللغة مبعهد اإلسالم سونن درجات ابجناراني ىالعربية. وهي إحد

ا ذة اليومية. تالحط الكتابة عن هثريان الموجنان اليت تستخدم اللغة العربية يف احملادشاب
الذي اسسه الشيخ عبد الغفور وهي املعهد  ريان الموجنانشاملعاهد ببا املوضوع يف إحد

 اإلسالم سونن درجات الموجنان.

 و. حتديد البحث

 فصلاحملادثة ى يف التدخل اللغو  أنواعموضوع الدراسة يف هذا البحث هو  إنّ  .(1
 .الموجنان ريانشاب نوي مبعهد سونن درجاتاالثاين الث

نوي االثاين الث فصلاحملادثة يف هذا البحث يركز يف دراسة التدخل اللغوي  إنّ  .(2
 .الموجنان ريانشاب مبعهد سونن درجات

  

                                                           
 .12، ص :علم اللغةأمحد شفيق اخلطيب يف: حممد عفيف الدين دمياطي،   7
 .535ص: ،(1986)بريوت: دار املشروق،  املنخد يف اللغة واألعالملويس معلوف،   8
 .5، ص: مناراجمهول الكاتب، معهد سوانن دراجات،   9
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 السابقة اتز. الدراس

اللغوي يف احملادثة اليومية لدى الطالبات شعبة اللغة "التدخل  نور فائقة ما حبثت .1
العربية مبعهد النقاية اإلسالمي سومنب مادورا" يف كلية اآلدب والعلوم االنسانية 

ه/ 1435شعبة اللغة العربية و أدهبا جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 
وي و تدخل األصوات ، هذه البحثة ترتكز عن تدخل الصريف وتدخل النح2014

يف حمادثة الطالبات مبعهد النقاية اإلسالمية سومنب مادورا، ولكن يف هذه البحثة 
خاصة يف علم النحوي، الصريف و األصوات ليس فيها تدخل الثقايف وتدخل 

 املفردات، ولذالك تريد الباحثة أن تزيد البحثة عن تدخل الثقايف وتدخل املفردات.
واحدة "تذخل اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية يف حمادثة  ما حبثة فوتري كورنيا .2

الطالبات مبعهد واىل سوعا اإلسالمية عابر فونوروغو" حبث جامعي قدمها لنيل 
شهادة البكالوريوس شعبة اللغة العربية و أدهبا كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جامعة 

م هذه البحثة 1435/2014ا إندونيسي-سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي
ترتكز عن تدخل الصريف وتذخل النحوي يف حمادثة الطالبات مبعهد وايل سوعا عابر 
ولكن يف هذه البحثة خاصة يف علم النحوي و علم الصريف ليس فيها األصوات 

 ولذالك تريد الباحثة أن تزيد البحثة عن األصوات يف هذه املوضوع.
احملادثة اليومية العربية بني الطالب يف املدرسة ما حبث حلمي فاضل "التدخل يف  .3

العالية اخلاصة بسوراكارات" حبث جامعي قدمها لنيل شهادة البكالوريوس يف شعبة 
اللغة العربية وأدهبا كلية علوم اآلدب جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

بني عالمات م، وهذا البحث يرتكز عن املعرفة الفرق  2008جوكجاكارات سنة 
  التدخل يف احملادثة اليومية العربية بني الطالب املدرسة العالية اخلاصة بسوراكارات.

 
أن هذه البحوث الثالثة تناول تدخل اللغوي من جوانب خمتلفة أما هذه البحثة  

فتناول اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية من انحية التدخل النحوي و التدخل الصريف و 
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التدخل األصوات يف حمادثة الطالبات فصل الثاين مبعهد سونن دراجات اإلسالمي السلفي 
وجنان و أما أسباب التدخل هبا مبعهد سونن درجات اإلسالمي ابجنارانيار ابشريان الم

   .السلفي ابجنارانيار ابسريان الموجنان
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املبحث األول: مفهوم التدخل اللغوي

  اإلجتماعيمفهوم علم اللغة  .أ
، هامن ةالتطبيقي ةقع يف اجلانبت هاماعي فرع من فروع علم اللغة، لكناللغة اإلجتعلم  

أو اللغوايت التطبيقية، اب لنظر إىل أن معظم  ةقع يف جمال علم اللغة التطبيقيتأي 
موضوعاته تقع فىي هذا اجلانب. وهذا العلم من العلوم احلديثة اليت مل تتضح معامله ومل 

 10عشرين. تستقل استقالال اتما إال يف أواخر اخلمسينات وبداية الستينات من القرن ال
كما   –غويني، فيعرفه فيشمان لهناك تعرف كثرية لعلم اللغة االجتماعي عند الولذا   

جانب السلوك اإلنساين،  أبنه علم يبحث التفاعل بني –نقل صربي إبراهيم السيد 
م يواستعمال اللغة والتنظم االجتماعي للسلوك، ويركز على املوضوعات اليت ترتبط ابالتنظ

ويري حممد علي حوار أنه علم يدرس مشكالت اجلهات  11االجتماعي لسلوك اللغة.
 12ي والتأثري املتبادل بني للغة واجملتمع.و رافية و اللجهاد االجتماعية و االز دواج اللغىاجلغ

أما أمحد شفيق اخلطيب فيعرف علم اللغة االجتماعي أبهنا دراسة اللغة من انحية  
صلتها اب لعوامل االجتماعي مثل الطبقة االجتماعية، واملستوى التعليمي ونوع التعليم، 

واالصل العرقي، ومن ممكن تعرف العلم اللغة االجتماعي على أنه  والعمر، واجلنس،
 13دراسة اللغة يف عالقتها ابجملتمع.

 
 

                                                           

 .11، ص:علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،  10 
 12ص : ،علم اللغةصربي إبراهيم السيد يف: حممد عفيف الدين الدمياطي،   11
 .12ص: ،علم اللغة، لدين الدمياط حممد علي اخلوال يف : حممد عفيف  12
 .12،ص:علم اللغةأمحد شفسق اخلطاب يف : حممد عفيف لدين دمياطي،   13
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 فوائد دراسة اللغة االجتماعي  .ب
إن علم اللغة االجتماعي يفيد إالنسان يف عملية، فيمكن يف اإلختيار نوعية اللغة 

اعي يف زايدة فهم الطالب اإلجتم. ويف عملية تعليم اللغة يفيد علم اللغة  املستحدمة
لثقافة، وزايدة فهمه للبعد التارخيي للثقافة ل تصعيب الفرد ياألجنبية، وتقل للثقافة

  14القومية.

 وظيفة اللغة يف اجملتمع ج.

اللغة وسيلة التصال الفرد بغريه، وعن طريق هذا االتصال يدرك حاجاته، وحيصل  
مآربه، كما أهنا وسيلته يف التعبري عن آالمه وآماله وعواطفه، وهذه الرتمجه عما خياجل 
النفس من امليول واالنفعاالت واحلواطر، تعد من أظهار الفوارق بني اإلنسان وغريه 

للفرد فرصا كثرية متجددة لالنتفاع ألوقات الفراغ، عن طريق من األحياء، واللغة هتيئ 
القراءة، وزايدة الفهم للمجتمع الذي يزيد إنتاجة الفكرى يوما بعد يوم، واللغة أداة 

  15الفرد حني حياول إقناع غريه يف جماالت املناقشة واملناظرة وتبادل يف أمر حىي.

 أمناط اللغة يف اجملتمع  د.

اجملتمعات اللغوية يف العامل فروق واضحة يف اللفظ والنحو واملفردات تظهر أما يف   
 يف الكالم املنتسبني إىل تلك اللغة.

اللغة الوالدة هي اللغة اليت تفرعت منها لغة واحدة أو أكثر. على سبيل املثال إن  .1
 اللغة السامية هي اللغة الوالدة اب لنسبة للعربية والسراينية والعربية.

السليلة هي اللغات أو الفصائل اللغوية اليت تتفرع عن لغة أخرى. فاالعربية  اللغة .2
 سليلة السامية.

                                                           
 .16ص: ,علم اللغةحممد عفيف لدين دمياطي،   14
 .43، ص: 2007املعارف، القاهرة: دار  ،املواجه الفين املدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،   15
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اللغة الشقيقة هي اللغة اليت تشابه اللغة األخرى من حيث األصل الذي احندرات  .3
 منه. العربية ألهنما تنتميان إىل اللغة السامية. 

 م اليومي العادي.اللغة احلية هي اللغة اليت ما تزال تستعمل يف الكال .4
اللغة البائدة هي اللغة اليت كانت مستعملة يف املاضي ولكنها اندثرت مع انداثر  .5

أهلها أو بقيت معروفة من انحية نظرية دون أن يستعملها أحد يف احلياة اليومية 
 العادية. مثال ذلك اللغة الساسانية و اللغة القوطية.

ل يف احلياة اليومية العادية، بل يقتصر اللغة نصف احلية هي اللغة اليت ال تستعم .6
 استعماهلا على مناسبات دينية أو علمية، مثال ذلك الالتينية.

اللغة الفصحى أو اللغة املرفوقة هي اللهجة اليت أصبحت تستخدم للعلم واألدب  .7
واكتسب مركزا مرفوقا بني اللهجات األخرى وأصبح ينظر إليها على أهنا أكثر 

 ت األخرى.صحة ودقة من اللهجا
اللغة الطبيعية هي اللغة اليت نشأت وتطورت بشكل طبيعي دون التدخل القصدي  .8

 لإلنساين.
اللغة العطناعية هي لغة غري طبيعة أنشأها شحص ما بقصد تسهيل التعليم لغة ما  .9

عن طريق اختيار بعض املفردات املهمة وبعض الرتاكب املهمة يف لغة ما. ومثال 
 ذلك لغة اإلسربانتو.

للغة النقية هي اللغة اليت مل تتعرض لتأثري لغات أخري بشكل كبري. وهي لغة ا .10
 معظم كلماهتا تنتهي إليها أصال. وينطبق هذا الوصف علي اللغة العربية.

اللغة املولدة هي لغة مزيج من لغتني أو أكثر. وميكن اعتبار اإلجنلزية احلديثة لغة  .11
 فرنسية.مولدة ألهنا خليط من اإلجنلزية الوسطي ال

 اللغة املخلطة هي اللغة املبسطة اليت تتكون من عناصر من لغات أخرى. .12
 اللغة احمللية هي لغة خاصة بقوم دونسواه. مثل اللغة الرومانية. .13
 اللغة العاملية هي لغة واسعة االنتشار خارج حدود بلدها. مثل العربية و اإلجنلزية. .14
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ابلتدريج فتطردها من دائرة االستعمال يف بلد اللغة احلالة هي لغة حتل حمل أخرى  .15
 ما. مثل اللغة العربية اليت حلت حمل العديد من اللغات يف بالد شام و مشال أفريقيا.

 اللغة املزاحة هي اللغة اليت ترامجت أمام اللغة احلالة. .16
 اللغة السائدة هي لغة أشيع من سواها من اللغات يف بلد متعددت.  .17
لغة اليت تلزم مخيع الناس و يتكلمها أو يستخدمها مجيع الناس اللغة العامة هي ال .18

 يف بلد ما.
 اللغة اخلاصة هي اللغة اليت حيتص هبا أحد حقول العلم. .19
 اللغة املثالية هي اللغة اليت تكتب كما تقرأ وتقرأ كما تكتب. .20
أو اللغة األم هي اللغة اليت يكتسبها الطفل يف بيئته األول من والديه أو من مربيه  .21

 من غريهم من احمليطني به بشكل عفوي.
 اللغة األوىل هي اللغة األم. .22
اللغة الثانية هي اللغة اليت يتعلمها األجنيب يف بلدها األصلي، بعد أن يكتسب لغة  .23

 األم. كالناطق ابإلندونيسية يتعلم اللغة العربية يف مصر.
موطنها األصلي. كالعربية اللغة األجنبية هي اللغة اليت يتعلمها األجنيب يف غري  .24

 يتعلمها اإلندونيسي يف اإلندونيسيا.
اللغة القومية هي اللغة الوحيدة اليت تستخدم يف عدة بلدان تنتمي إىل أمة واحدة.  .25

 مثل العربية يف البالد العربية.
اللغة املشرتكة هي اللغة اليت يعرفها مجيع أو معظم أفراد بلد متعددة الشعوب  .26

 متعددة اللغات.
للغة الرمسية هي اللغة املتعددة يف الدوائر الرمسية يف بلد أو جمموعة من البلدان، ا .27

وإن مل تكن لغة أم جلميع السكان. فا اللغة العربية مثال هي اللغة الرمسية يف مجيع 
  16األقطار العربية. 

                                                           
 .77-69حممد عفيف الدين دمياطي، علم اللغة، ص:   16
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 مفهوم اللغة العربية ه. 

املتمثلة يف احلروف اهلجائية العربية اللغة العربية كغريها من اللغات جمموعة من الرمز  
اليت يستند على نطق واحد منها أو أكثر أصوات معينة، تعطي دالالت يدركها من 

للغة العربية جمموعة من الرموز اخلاصة هبا. وهي متفرعة إىل : اايفهم هذه اللغة، ف
والكتايب،  القاعدة النحوية، الصرفية، البالغية، واإلمالئية، واخلط، والتعبري الشفهي

 17.والقراءة، احملفوظات والنصوص األدبية
ا تتأزر مجيعها يف وحدة و على الرغم من تقسيم اللغة العربية إىل فروع إال اهن 

متكاملة لتحقيق غرض مشرتك، أال وهو متكني املتعلم من اللغة حتداث وكتابة، فتقسيم 
 احمليط املدرسي، وحتديد ة العربية إىل فروع تقسيم صناعي، هدفه تنسيق العمل يفغالل

الفرتة الزمنية اليت ينبغي أن يتاهلا كل فرع على وجه التقريب، لوصول إىل الغاية العامة 
من تدريسي اللغة العربية، واليت تتمثل يف متكني املتعلم من السيطرة على اللغة، وحسن 

يف أهدافها  دامها يف تعبريه، واستغالهلا يف فهمه، ومثل الفروع اللغة الغربيةخاست
  18اخلاصة مث يف هدفها املشرتك كمثل الروافد اليت تصيب يف مصب واحد.

 اللغة العربية العامية  .1
إن ظاهرة وجود العامية أىل جانب العربية الفصحى، ظاهرة اللغوية يف مجيع   

دون العامل، ولكل منهما جمالته و واستعماالته، وتعرف اللهجة العامية أبهنا طريقة 
التىي يستحدمها السواد األعظم مت الناس، وجتر مبا كافة تعامالهتم احلديث 

الكالمية، وهي عادة لغوية يف بيئه خاصة تكون هذه العادهة صوتية يف الغالب 
 19األحيان.

                                                           
 11ص: 1433:مكة املكرمة، تدرس اللغة العربية أالسالب و اإلجراءات، ياد النمر و ن سرحان عناح 17
 12-11، ص: تدريس اللغة العربية أالسالب واإلجراءاتن سرحان عواد النمري، احسى 18
فلسطني، عود الند اجلملة الثقافية  ،غلبة العامة على العربية الفصحى يف الوقت احلاضر ،عديل اهلواري 19

 .1م،(،ص. 2012الشهرية، )ديسمرب،
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ويزعمون هلا عدة مميزات،  دم العميةخيضع دعات العمية مربرات است  
 العامية ممتاز اب مليزات اآلتية:وعلى رأس هؤالء أنيس فرحية الذي يرى أن 

اللهجة العامية حية متطورة، وتغري حنو األفضل؟ ألهنا تتصف إبسقاط  .أ
 اإلعراب، وبشكلها العاد املشرتك املألوف واعتمادها الغصحى معينا هلا.

 اإلقتصاد يف اللغة وهو جوهر من جواهر البالغة.  .ب
اإلمهال و االقتباس و التجديد يف املعىن؟ فا العامية برأيه انمية مسايرة لطبيعة  .ج

احليات حترص على إماتة وإمهال ما حيب أن يهمل، واقتباس ما تقتضيه 
 الضرورة من األلفاظ. 

العنصر اإلنساين يضفي عليها مسحة احلياة ؟ فا لفصحى لدى أنيس فرحية  .د
عن احلياة حبالوهتا وقسو هتا كما تفعل  ليست لغة الكالم؟ ألهنا ال تعرب

 20العامية، ودليله على ذالك أننا ال نستطيع التعبري بواسطة العامية عما نريد.
 اللغة العربية الفصحى  .2

ألفات و الصحف تعرف اللغة الفصحى أبهنا لغة الكتابة اليت تدون هبا امل  
لشعر والنشر الفنىي، القضاء والتشريع واإلدارة، ويؤلف هبا ا واجملالت، وشؤون

وتستحدم يف اخلطابة والتدريس واحملاضرت، ويف تفاهم العامة إذا كانوا بصدد 
 21موضوع ميت بصلة إىل األدب والعلوم.

 ميزات اللهجات الفصحى 
هي اللغة القومية ملائه مليون من العرب، ولغة الفكر والعقيدة أللف مليون  .أ

 من املسلمني.
تقوم يف غالبها على أبواب الفعل الثالثي، والتيال  اللغة العربية لغة اشتقاق  .ب

 وجود هلا يف مجيع اللغات اهلندية واجلرمانية.

                                                           
 .3-1ص.  ،، غلبة العامة على العربية الفصحى يف الوقت احلاضرعديل اهلواري  20
 .3ص. ،غلبة العامية على العربية الفصحىعديل اخلواري،    21
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تتميز بتنوع األساليب والعبارات، والقدرة على التعبري عن معان عالية ال  .ج
 تستطيع اللغات الغربية التعبري عنها.

 هي أقرب اللغات إىل قواعد املنطق. .د
اهلجائية ملئات املاليني من الشعوب، يف بالد الفرس العربية حروفها  أعت .ه

  22واهلند والرتك.
 تعرف التدخل اللغوي  .و

أكثر من نصف يكان العامل لديهم ثنائية لغوية. اب املعين أن بعض الناس    
يف العامل يستحدمون اللغتني يف االتصال. وكانت ثنائية لغوية هي إحدى مشكالت 

  23احلقيقة جزء من هوية الفرد.اإلجتماعية أبن اللغة يف 
قضيه الثنائية اللغوية ال ميكن فصلها من وجود  قضية الثناحديثأما  يف   

التماس اللغة الفرد يف ثنائية اللغوية، ميكن أن يقع تشويش اللغة حىت يرتبط التماس 
، ميكن أن يقع تشويش اللغة حيت يرتبط التماس اللغة  اللغة اب الثنائية اللغوية

ثنائية اللغوية ارتباطا وثيقا. والتدخل هو إحدى الظواهر اللغوية اليت تقع فيها ابال
 كوجود التماس اللغة.

واألثر البسيط من نتيجة التماس اللغة هو األخد من عناصر اللغة املستحدمة 
األخر سواء كانت شفواي أو كتابيا وذلك يسمي اب التدخل الذي يكون إحدي 

حيث أن يف علم اللغة اإلجتماعي هو أحد اخلصائص  الصعوابت يف جمتمع اللغة
 من جمتمع اللغتني

والتدخل يسري من اللغة األقوا إيل اللغة أضعف أو من اللغة األكثر لدى   
الفرد إيل اللغة األقل لديه، فإدا كان الفرد يتقن اللغة األويل أكثر من اللغة الثانية يسرو 
التدخل غالبا من اللغة األويل حنو اللغة الثانية. وعلي النقيض، إذا كانت اللغة الثانية 

                                                           
 

  ,h.1988Herry Guntur tarigan, lengajaran kedwibahasaan (Bandung: Angkasa (40ترمجة من: 23
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ولكن هذا  24فإن التدخل يسري غالبا من اللغة الثانية إيل اللغة األيل.أكثر إتقاان لديه 
ال يعين أن التدخل ال يسري مطلقا من اللغة األضعف إيل اللغة األقوى، إمنا يعين أن 

 التدخل نت اللغة األقوى أشيع من التدخل يف ال جتار املعاكس.
احتمال عادة  كزالت تؤدي إيل(strok)وستارك  (hotman)ويعترب هومتان   

نطق اللغة هلجة من هلجة اللغة األم إىل اللهخة الثانية. املراد اب التدخل هو الذي 
يؤدي إليه وجود امليول لتعويد نطق اللغة إيل اللغة األخرى ويستعمل علي نطق 

فا التدخل اللغوي هو نقل املتعلم أمناط لغته األم  25الصوت والقواعد املفردات. 
اللغة الثانية اليت يتعلمها، أي تدخل أنظمة اللغة األم وعادهتا يف أظمة وعادهتا إيل 

 26اللغة اهلدف.
أن التدخل كظاهرة تسليل نظام اللغة األوىل إيل   (jendral)و أكد جندرا    

اللغة الثانية. ويقع التدخل بوجد التماس اللغة يقوم به اللغتني حيت انبعث اللحن 
 27ة.نظام صوتية اللغة املستسلم

وعلى األساس فا التدخل اللغوي هو اللحن الذي يفع نظام اللغة املغينة   
اليت تؤدي إليه مستعمل نظام اللغة األخر. ويقع التدخل يف كل جانب اللغة من 
الفونولوجيا و السنتكيس واملعجمي. ومثال التدخل اإلندونيسية اليت يرتكبها انطق 

 ,mbandungو على سبيل املثال،   /d/b/g/j اجلاوية بزايدة الكلمات مبدوء اب لصويت

mbatu, njember, ndepok,  و أما يف مستوى السنتكسيس فيقع غالبا يف مجلة ،
اتلية "أبو حممد يف البيت". وتلك األمثلة تدل علي أن هناك الال خقة من اللغة 

 اإلندونيسية إيل اللغة العربية.
                                                           

 
 ,180h.  (Jakarta :PT Gelora Aksara  Linguitik UmumAhmad hp dan Alex Abdullah:ترمجة من  25

Pratama,2012) 
( 1999)الرايض : جاهعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  النضرايت اللغوية والنفيسة، عبد العزيز العصلي  26

 101، ص 
  :the study of societies languagesMade Iwan Indrawan Jendral, Sosiolinguistik :ترمجة من 27
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 أنواع التدخل الّلغوي  .ز

تقسيم التداخل الّلغوي بوجه عامًّ إىل ثالثة أقسام وهي تدخل  ميكن  
الوحدات اللغوية، وتدخل املصاحب لّلغة أو التداخل احلركي أو 

( (Cultural Interference(، والتداخل الثقايف   (Interference Paralinguisticاملعلغوي
 حث التالية وستناول كّل نوع من أنواع التداخل بشيئ من التفصيل يف املبا

 ) (Phonological Interference)التدخل الصويت – 1

وهو األخطاء النطقية اليت يربكبها متعّلم الّلغة الثانية نتيجة نقله السليب للّنظام  
الصويت الّلغة األوىل إىل نظريه يف اللغة الثانية ، وينتج عن هذا النوع من التداخل نطق 
غري مألوف لدى انطقي اللغة الثانية األصليني بل إنّه يف بعض األحيان يضر ابملعىن 

 التداخل يف بعض الظواهر منها ما يلي  . ويتمّثل هذا

نطق صوت يف الّلغة الثانية كما ينطق يف اللغة األوىل. مثال ذلك نطق العريب الذي  -
 /ر/العربية األسنانية. أو نطق األمركي  /ت/اإلجنليزية اللثوية  /t/يتعلم اإلجنليزية 

 اإلجنليزية اإلرتدادية.  /r/العربية التكرارية 
نطق صوت واحد يف اللغة الثانية مثل نطق صوتني خمتلفني يف اللغة األوىل لوجود  -

العربية  /ف/التشابه بني نطق ذلك الصوت وهذين الصوتني. مثال ذلك األمركي 
 أحياان.  /p/أحياان و  /h/مثل 

تعديل نظام العناقيد الصوتية يف اللغة الثانية حبيث بصبح قريبا من نظام العناقيد  -
ملنع اجتماع  /p/قبل  /i/بزايدة   explainللغة األوىل. مثال ذلك أن ينطق العريب يف ا

 السواكن يف مقطع واحد. 
نطق نظام النرب يف اللغة األوىل إىل اللغة الثانية ممّا يسّبب تغيري مواضع اللنرب يف  -

كلمات اللغة الثانية من مقاطع صحيحة أىل مقاطع غري صحيحة . مثال ذلك 
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اجلاوي الذي يتعلم العربية املقطع األخري للكلمات الغربية : ابب ، كتاب، أن ينرب 
 طالب، خالد، جمتهد، وغربها من الكلمات اليت تنتهي ابلباء والدال. 

نقل نظام التنغيم يف اللغة األوىل إىل اللغة الثانية ممّا يؤّدي إىل نطق مجل اللغة الثانية  -
. مثال ذلك أن ينطق اإلندونيسي "السالم بطريقة تشبه تنغيم مجل اللغة األوىل

 عليكم " بزايدة الواو بعد الكاف. أو أن ينطق "خاطب" بزايدة الياء بعد الطاء. 
 . التداخل الصريف   2

أن يتداخل نظام الصرف يف اللغة األوىل يف اللغة الثانية. مثال ذلك مجع  وهو 
االسم وتثنيته وأتنيثه وتعريفه وتنكريه وتصغريه وحتوليل الفعل من ماض إىل مضارع 

 وأمر ونظام االشتقاق ونظم السوابق واللواحق والدواخل والزوائد. 

 (Lexical Interference). التداخل املفراديت  3

و أن تتداخل كلمة من اللغة األوىل أثناء التحدث ابللغة الثانية. وأشارت وه 
الدراسات أن أكثر الكلمات تداخال األمساء، مّث األفعال، مّث الصفات، مّث األحوال، 

 مثّ حروف اجلر.

 (Interference Syntactic). التداخل النحوي  4

للغة الثانية. مثال ذلك أن وهو أن يتدخل نظام حنو اللغة األوىل يف نظام حنو ا 
ينقل اإلندونيسي نظام العدد واملعدود اخلاّص بلغته إىل نظام العدد واملعدود يف كل 

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

 العدد. 

 (Interference Semantic). التداخل الداليل  5



20 
 

 
 

أن تتداخل داللة اللغة األوىل يف فهم كلمات اللغة الثانية واستخدامها. مثال  وهو 
ذالك "مدرسة اثنوية" الىت قد يعطيه األندونيسي معىن  "مدرسة متوسطة" . أو أن 

هذا شيئ الزم" مشريا إىل ما تعنيه اجلملة "هذا شيئ عادي" أتثر يقول اإلندونيسي "
 يف اللغة اإلندونيسية اليت تعين "عادي".   Lazim”بكلمة "

 . التداخل احلركي  6

وهو أن يستخدم  (Paralinguistic Interference)وهذا نوع من التداخل املعلغوي  
الفرد يف تكلم اللغة الثانية حركات و إشارة اعتاد أهلغة األوىل استخدامها. ومثال 

 ذلك أن يقول اإلندونيسي "السالم عليكم" خاضع اجلسم أو البدن. 

 (Interference Cultural). التداخل الثقايف  7

ذالك أن يضمن املتكلم وهو أن تتداخل ثقافة اللغة األوىل يف أداء اللغة . مثال  
كالمة يف اللغة الثانية قيما ، وأفكارا، وأمثاال مستقاة من ثقافة لغته األوىل . ويزداد 

 هذا التداخل كلما متسك الشخص بثقافته األوىل.

 عوامل التدخل .ح
 عوامل تتحكم يف كمية التدخل من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية منها ما يلي:

. إذا طلب من فرد إىل تكلم اللغة الثانية قبل أن يكتمل تعلمه طبيعة املهمة اللغوية .1
 هلا، فإن هذا املوافق جيربه ال شعوراي علي االستعانة اب اللغة األوىل.

ضغط االستعمال املبكر. إذا اضطر الفرد إىل تكلم اللغة الثانية قبل أن يكتمل  .2
 اب اللغة األوىل. تعلمه هلا، فإن هذا املوافق جيربه ال شعوراي على االستعانة

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

 سيتعرض للتدخل.
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إتقان  إتقان اللغة األوىل واللغة الثانية. ذكران سابقا أنه كلما اتسع الفرق بني درجة .4
اللغة األوىل ودرجة إتقان اللغة الثانية، زاد التدخل من اللغة األقوى إيل اللغة 

 األضعف.
مكان اللغة. إذا تقاربت اللغة األوىل واللغة الثانية يف درجة اإلتقان، فإن االحتمال  .5

يبقى أن التدخل يسري من اللغة ذات املكانة املرفوقة إىل اللغة ذات املكانة األذىن 
 اب نفسية واجتماعية.ألسب

املوافق من اللغة الثانية. إذا كان الفرد غري راغب يف تعلم اللغة الثانية لسبب من  .6
األسباب ولكنه مضطر إيل تعلمها لظروف معينة وكان يف الوقت ذاته متمسكا 
اب اللغة األوىل وخيشى التخلي عنها ألنه يعتربها رمزا لكرامته و ثقافته و أصله و 

ذه احلالة تراه يقاوم تعلم اللغة الثانية وتراه يبالغ يف إبراز أتثري اللغة تراثه، يف ه
 28األوىل ال شعوراي.

 اجتاه التدخل  .ط
لقد دلت البحوث أن التدخل يسري عادة من اللغة األقوا إيل اللغة األضعف، أي من 

 29إيل اللغة األقل هيمنه. dominant language اللغة املهيمنه لدي الفرد 
وال يعين هذا أن التدخل ال يسري من اللغة األضعف ابجتان األقوى. إنه يعين فقط أن 

اللغة األضعف أشيع من التدخل يف االجتان املنعاكس. فإذا التدخل من اللغة األقوى يف 
كانت اللغة األوىل هي األقوى لدي فرد ما، فأغلب حاالت التدخل لديه تكون من اللغة 
األوىل يف اللغة الثانية وقليل من حاالت التدخل لديه تكون من اللغة الثانية يف اللغة 

 30األوىل.
  التدخل والتقابل اللغويط. 

                                                           
 110-109ص، علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،   28
 .103 ص، علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،  29

 .102:ص، علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،   30
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التقابل اللغوي هو إجراء دراسة مقارنة بني لغتني أو أكثر ملعرفة أوجه التشلبه و  
أوجه االختالف بينهما هبدف التنبؤ ابلصعوابت اليت يتوقع أن يواجهها الدارسون عند 
تعلمهم لغة أجنبية. ييمكن أن يتناول الدراسة املقارنة مجيع املستوايت اللغوية )أي 

لصرف والنحو والداللة واملفردات والثقافات(.ويتصل التقابل األصوات و الفونيمات وا
اتصاال وثيقا ابنتقال أثر التعليم، من حيث إن تراكيب اللغوية  linguistic contrastاللغوي 

املتشاهبة بيت اللغة األوىل و اللغو الثانية ستتعلم بسرعة، أما الرتكيب املختلفة فتتعلم بيطء. 
إلجيايب واإلنتقال السليب على الرتكيب. فحيثما يكون التشابه بني وهو ما يعرف ابالنتقال ا

اللغة األوىل واللغة الثانية، نؤدي اللغة األوىل إىل تسهيل تعلم اللغة الثانية. فحيث ما يكون 
االختالف بينهما، تؤدي اللغة األوىل إىل إعاقة تعلم اللغة الثانية، أي تتدخل اللغة األوىل 

31وتصبح حجر عثر يف طريق تعلم اللغة الثانية.يف اللغة الثانية 
  

  التدخل وحتليل األخطاءط.  

عرف اللغويون اخلطاء أبنه احنراف عما مقبول يف اللغة حسب املقايس اليت يتبعها  
الناطقون بتلك اللغة. فاخلطأ اللغوي هو أي صيفة لغوية تصدر من الطالب بشكل ال 

 32اللغة وذلك ملخالفة قواعد اللغة.يوافق عليه الناطقون بتلك 

هو منهج ظهر يف العقد السابع من القرن  error analysisإن حتليل األخطاء  
العشرين يعمل على استدراك هفوات التحليل التقابلي يف النظر إىل األخطاء اليت يرتكبها 

ة املنشودة و متعلمو اللغة وهو حتليل بعدي يعتمد على اإلنتاج اللغوي الفعلي ملتعلم اللغ
ليس حتليال قبليا. وحيتم هذا التحليل بتحديد األخطاء وتصنيفها من جانبني: التصنيف 
اللغوي )خطاء يف القواعد أو اإلمالء أو الكلمات أو الداللة أو األصوات( والتصنيف 

                                                           
 103-102:ص، علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،   31

 .103:ص، علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،   32
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السيب )خطاء مرده إىل اللغة األوىل أو إىل اللغة الثانية أو خطأ صديف( كما يهتم بتفسري 
 33ك األخطاء.تل

ويرى دعاة حتليل األخطاء أن تدخل اللغة األم ليس هو املصدر الوحيد لألخطاء  
اليت يرتكبها الطالب وإمنا هناك مصادر أخري لألخطاء هي التعميم املبالغ واجلهل 

 34ابلقاعدة و قيودها والتطبيق الناقص للقاعدة واالفرتاضات اخلاطئة.

 أسباب التدخل اللغوي ط. 
التداخل اللغوي ال ينتج عن فراغ، إمنا هو وقع نتيجة لوقوع موافق و حاالت إن  

 معينة. ومثة موافق وحاالت رئيسية تؤدي يف أغلب األحيان إىل حدوث التدخل، منها 
 طبيعة املهمة اللغوية -1

إذا طلبنا الشحص أن يرتجم نصا من اللغة األوىل إيل اللغة الثانية، فإن هاذا 
املوافق يفرض عليه التدخل من اللة األوىل إىل اللغة الثانية. وهذا يعين أن بعض 

 املهمة اللغوية تؤدي إىل طبيعتها إىل زايدة التدخل. 
 ضغط االستعمال املبكر. -2

اللغة الثانية قبل تكمل تعليم اللغة، وهذا ما إذا اضطر الشخص إيل التكلم 
خيصل غالبا، فإن هاذا املوفق جيربه ال شعوراي على الستعانة اب اللغة األوىل، األمر 

 الذى يزيد من تداخل اللغة األوىل.
 ضعف الرقيب.  -3

أذا اضطر الشخص إىل التكلم اللغة الثاين قبل تكمل تعليم اللغة، وهذا ما 
اذا املوقف جيربه ال شعوراي علي الستعانة علي الستعانة اب اللغة حيصل غالبا، فإن ه

 األوىل، األمر الذي يزيد من تداخل اللغة األوىل.
 إتقان اللغة األويل و اللغة الثانية. -4

                                                           
 .104-103: ص، علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،  33

 .104: ص، علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،  34
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كلما اتسع الفرق بني درجة اتقان اللغة األوىل ودرجة اتقان اللغة الثانية، زاد 
ضعف. وهذا يعين بصورة عامة التدخل يكثر التدخل من اللغة األقوى إىل اللغة األ

يف أول مراحل تعليم اللغة الثانية، ويقل بتقدم تعليم اللغة الثانية حني يضيق الفرق 
 بني درجة االتقان.

 مكان اللغة. -5
اذا تقارب اللغة األوىل واللغة الثانية يف درجة االتقان، فإن احلتمال يبقى أن 

لعليا إىل اللغة ذات املكان األدىن األسباب التدخل يسري من اللغة ذات املكان ا
نفسيه واجتماعية. وميكن تفسري ذالك على أنه حيلة ال شعورية لتعزيز مكان 

 الذات عن طريق إدخال عناصر من اللغة العليا.
 حمدودية التعرض. -6

حىت ىف حالة اتقان تراكب اللغة الثانية، من احملتمل أن املتعلم اللغة الثانية 
ة للتعرض املوافق لغوية متنوعة، األمر الذي جيعله قليل اخلربة يف اللغة مل فرص كافي

القنية. وهذا يدفعه إيل اإلستعانة اب اللغة األوىل كلما عجزت اللغة الثانية عن 
 استعافه. وكلما زاد عجزه اب اللغة الثانية، زاد تداحل لغة األوىل. 

 املوافق من اللغة الثانية  -7
غب من تعليم اللغة الثانية لسبب من األسباب إذا كان الشخص غري را

ولكنه مضطر إىل تعلمها لظروف معينة، ويف الوقت ذاته متمسسكا اب اللغة األوىل 
وخيشي التخلى عنها ألن يعتربها رمزا لكرامنه وثفافته و أصله. ففي هذا احلال ذاك 

ر من اللغة الشخص يقوم تعليم اللغة الثانية بل كيفية تبليغة أو تكلمه هناك أث
 األوىل ال شعوراي.

 و. مفهوم التدخل اللغوي 
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هو أن ينقل اإلندوبيسي نظام النحو للغة  –كما سلف بيانه   –التداخل النحوي  
اإلندونيسية يف تركيب اللغة العربية. وهذا التداخل يظهر يف عدة أشكال، منها كما 

 يلي : 

 . مجع فعلني متتابعني بغري أن يفصل بينهما حرف حنو : 1 

 أرجع إىل املعهد  أريد  -
 تريد أتكل اآلن ؟  -
 يريد يزورين هذه الليلة  -

هذه اجلمل الثالث هي اجلمل العربية اليت ختضع أجزاءها لنظام النحو األندونيسي  
فيمسح وضع فعلني متتابعني يف مجلة واحدة بال حرف فاصل، كما يتضح مما تعنيه 

 :هذه اجلمل الثالث يف لغة اإلندونيسية

- Pulang ke Asrama Saya ingin  
- Kamu mau makan sekarang ? 
- Dia akan mengungjungiku mala mini 

 حنو :  . تعدية "االفعال املتعدية ابحلروف" مباشرة 2

 أان أحتاج وجودك  -
 هي تشعر احلّكة  -
 اتصلته هاتفا ابألمس  -

هذا التداخل نتيجة لنقل السليب لنظام األفال اإلندونيسية إىل تركيب اجلمل   جاء
العربية. فاألفعال الثالثة يف تلك اجلمل تقابل كال منها كل من هذه األفعال اإلندونيسية 

 "Membutuhkan, Merasa, Menelpon اليت ال تتعّدى حبرف. فتأثر اإلندونيسي هبذا "
فعال اإلندونيسية على نظائرها العربية فارتكبت هذه النظام وطبق  نظام هذه األ

 األخطاء. 
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 . تعدية " األفعال املتعدية بنفسها" ابحلروف حنو :  3

 أريد أن أسأل إليك  -
 أان أحّب إليك  -

 Cinta" و "Bertanya"سأل " و "أحّب" يعىن يف اللغة اإلندونيسية " الفعل 

mencintai املتعدية حبروف حيث يتعدى األول ب "" ومها من األفعالKepada  "
 " )إىل( فتأثر اإلندونيسيون هبذا وارتكبو هذا اخلطأ النحوي. Pada)إىل( والثاين ب "

 . تعدية األفعال حبروف غري مناسبة حنو :  4

 اللغة العربية ختتلف مع اللغة اإلندونيسية  -
 تتعجبت مع مجاله  -
 الكفار ال يؤمنون إىل هللا  -
 ضم مع جمموعة "ب" هو ين -
 قلت إىل علي  -
 نزل القران يف اللغة العربية  -
 تزّوج أمحد مع عائشة  -

الفعل "اختلف" يتعّدي ب "عن"، و "تعجب" ب "ب"، و "آمن" ب "ب"، 
و "تزوج" ب "من" ، أو "ب" أو "على" . ولكن اإلندونيسي أتثر ابحلروف اليت 

 ما يتضح مما يلي : تتعددى مبا النظائر اإلندونيسية هلذه األفعال ك

" الذي يقابل  Dengan" الذي يتعّدى ب " Berbeda"اختلف" يقابله الفعل " -
 احلرف "مع" يف العربية.

" الذي يقابل احلرف Dengan" الذي يتعدى ب "Kagum"التعحب" يقابله الفعل " -
 "مع" يف العربية .
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" الذي يقابل Kepada" الذي يتعّدى ب "Percaya / Beriman"آمن" يقابله الفعل " -
 احلرف "إىل" يف العربية. 

" الذي يقابل Dengan" الذي يتعّدى ب "Bergabung"انضم" يقابله الفعل " -
 احلرف "مع" يف العربية. 

الذي يقابل احلرف " Kepada" الذي يتعدى ب "Berkata"قال" يقابل الفعل " -
 "إىل" يف العربية. 

" الذي يقابل احلرف "يف" Dalamى ب "" الذي يتعدTurun"نزل" يقابله الفعل " -
 العربية. 

" الذي يقابل Dengan" الذي يتعدى ب "Kawin / Menikah"تزّوج" يقابل الفعل " -
 احلرف "مع" يف العربية . 

 . وضع الفعل بعد الظرف مباشرة بال تفصيل بينهما حرف حنو :  5

 أتزّوج بعد أخترج من اجلامعة  -
 قبل نرجع أنكل أّوال  -

ميكن يف نظام النحو اإلندونيسي وضع الظرف والفعل متتابعني يف مجلة واحدة بال 
 حرف فاصل بينهما حنو :

- Saya membeli tiga buah pensil alis  
- Sebelum pulang kita makan dlu  

هذا يعد نظام النحو العريب حمالفة للقواعد . فعندان طبق اإلندونيسي هذا النظام 
 يف مجلة عربية وقع يف مثل هذا اخلطأ. 

 . تطبيق خاطئ لنظام العدد و املعدود .  6

 حنو :  

 اشرتيت ثالثة قلم  -
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 لشرتيت ثالثة سيّارة  -
نيسية عن نظريه يف اللغة من أهّم ما خيتلف به نظام العدد و املعدود يف اللغة اإلندو 

العربية أّن املعدود مفرد دائما و أّن العدد ال يتفيد ابملعدود أتنيثا و تذكريا، كما سيتضح 
 مما تعنيه اجلملتان يف اللغ اإلندونيسية : 

- Saya Membeli tiga buah pensil  
- Saya membeli tiga buah mobil 

 مجلة عربية وقع هذا التداخل.  وملا أتثر اإلندونيسي هبذا النظام و طبقة يف

و وجد الباحث يف هذا البحث تصنيف التداخل النحوي من غري التصنيف السابق 
 كما قد بنّي الدكتور نصر الدين إدريس كالتايل : 

 . األخطاء يف النعت واملنعوت 1

النعت )يسمي ابلصفة أيضا( هو ما يذكر بعد اسم لتبيني بعض أحواله أو أحوال 
 35به. حنو : جاء التلميذ اجملتهد. ما يتعلق 

واألصل يف النعت أن يكون امسا مشتّقا. كاسم الفاعل واسم املفعول و الصفة  
 املشبهة و اسم التفضيل . فاملثل األخرى هلذا كالتايل : 

 وكان يف معهدي غرف العاّمة ةاخلاصة -
 زار حممد إىل املسجد النبوية  -
 هم طالب جمتهد -

اإلعرب، يف التعريف، وهذا اجلمل الثالث ال يطابق املنعوت للنعت سواء كان يف 
 يف التنكري، يف التذكري والتأنيث، يف اإلفراد واجلمع.

  وضع حرف اجلر بني الكلمة ال حيتاج إليه .2

                                                           
 221(، ص .  1993اجلزء الثالث )بريوت : مكتبة العصرية :  – جامع اللدروس العربيةمصطفى الغالييين،  35



29 
 

 
 

حرف اجلر عشرون حرفا، وهي: الباء، ومن، وإيل، وعن، وعلي، ويف، والكاف، 
يل -والالم، واو القسم، ومذ، ومنذ، ورب، وحىت، وخال، وعدا، وحاشا، وكي، ومىت

 36ولعل يف لغة عقيل. -هذيللغة 
 األخطاء يف خرب كان وأخواهتا  .3

كل ما سبق اخلرب املبتداء من األحكام واألقسام، يعطي خلرب كان وأخواهتا ألن له 
حكمه، غري أنه جيب نصبه، ألن شبيه اب املفعول به. وإذا وقع خرب كان وأخواهتا مجلة 

 37ااي.فعلية، فاألكثر أن يكون فعلها مضارعا وقد جييء مض
 األخطاء يف تركيب اإلضافة .4

املركب اإلضايف هو ما مركب من املضاف واملضاف إليه. و حكم اجلزء الثاين 
 38منه جمرور أبدا.

اإلضافة هي نسبة بني امسني، على تقدير حرف اجلر، توجب جر الثاين أبدا. حنو  
املضاف و املضاف "هذا كتاب تلميد" ويسمي األول مضافا و الثاين مضاف إليه. فا 

إليه: امسان بينهما حرف جر مقدرة. وعامل اجلر يف املضاف إليه هو مضاف، ال 
  39حرف اجلر املقدر بينهما علي الصحيح.

 األخطاء التثنية  .5
إذا كانت التثنية مرفوعة فرتفع ابأللف والنون وتنصب و ختفض ابالياء 

 حنو: قال رجالن. 40والنون.
سة العالية احلكومية" فا خلطأ يف هذه اجلملة هو كلمة "أان وحممد تلميذ يف املدر 

 "تلميد" ألن املبتدأ تثنية فتجب اخلرب تثنية.
 األخطاء يف الضمائر  .6

                                                           
 167، ص. اجلزء الثالث – جامع اللدروس العربيةمصطفى الغالييين،  36
 278-277ين، ص. اجلزء الثا – جامع اللدروس العربيةمصطفى الغالييين،  37
 15ين، ص. اجلزء الثا – جامع اللدروس العربيةمصطفى الغالييين،   38
 205لث، ص. اجلزء الثا – جامع اللدروس العربيةمصطفى الغالييين،   39
     11اين، ص.اجلزء الث – جامع اللدروس العربيةمصطفى الغالييين،   40
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وجود الشروط يف استخدام الضمائر يف اجلملة، كما ضمري "هو" للمفرد املذكر 
  41ئب.الغائب وضمري "هي" للمفرد املؤنث الغائبة وضمري "مها" للتثنية املذكر الغا

 
 فعل األمر الفعل املضارع الفعل املاضي ضمري

 - يفعل فعل هو

 - يفعالن فعال مها

 - يفعلون فعلوا هم

 - تفعل فعلت هي

 - تفعالن فعلتا مها

 - تفعلن فعلن هن

 افعل تفعل فعلت أنت

 افعال تفعالن فعلتما أنتما

 افعلوا تفعلون فعلتم أنتم

 افعلي تفعلني فعلت أنت

 افعال تفعالن فعلتما أنتما

 افعلن تفعلن فعلنت أنتنن

                                                           
 119األول، ص. اجلزء  – جامع اللدروس العربيةمصطفى الغالييين،   41
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 - أفعل فعلت أان

 - نفعل فعلنا حنن

 

 األخطاء يف اسم اإلشارة  .7
اسم إشارة هو ما يدل علي معني بواسطة إشارة حسية اباليد وحنوها، إن كان 

غري حاضرة. املشار إليه حاضرا، أو إشارة معنوية إذا كان املشار إليه املعين، أو ذاات 
فااألمساء اإلشارة هي: "ذا" للمفرد املذكر، و "ذان وتني" للمثين املذكر، و "ذه وته" 

 42للمفرد، املؤنثة، و "اتن وتني" للمثين املؤنث.
 ، )ميت تدرسني يف هذه املعهد؟((املكتبة)هذه حنو :  

ذه" نري يف اخلملة السابقة اخلطاء يف استخدام اسم اإلشارة، فتستخدم ضمري "ه
 للمفرد املؤنث ليس للمفرد املذكر.

 األخطاء يف العطف واملعطوف  .8
العطف هو اتبع يتوسط بينه وبني متبوعة أحد من هذه األحرف وهي الواو، 

 والفاء، ومث، وأو، وأم، ولكن، وال، وبل، وحىت،.
وحكم املعطوف حبرف العطف هو فإن عطفت هبا على املرفوع رفعت، أو على  

على خمفوض خفضت، أو على جمزوم جزمت. حنو: "رأيت زيد  منصوب نصبت، أو
وعمرا" و "أصلي اجلماعة يف املصلى وجيمع يف القاعة" فاخلطأ يف اجلملة السابقة هو 

 استخدام الفعل املضارع املعطوف الذي معطوف الذي معطوف عليه الفعل املاضي.
 األخطاء يف اجلار واجملرور  .9

 جير اإلسم يف ثالثة مواضع، هي:
 أن تقع بعد حرف خر -

                                                           
 127األول، ص. اجلزء  – جامع اللدروس العربيةمصطفى الغالييين،   42
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 أن تكون مضافا إليه -
 أن تكون اتبعا للمجرور -

حرف اجلر عشرون حرفا وهي : الباء، ومن، وإىل، وعن، وعلى، ويف، والكاف، 
والالم، و أو القسم، واتء القسم، ومذ، ومنذ، و رب، و حيت، وخال، وعدا، 

 43ولعل يف لغة عقيل. -يل لغة هذيل-وحشا، وكي، ومىت،
طاء املستخدمة كأحدالفر قالت "منذ ثالث سنوات" بعد حرف املثال اخل 

 جر، مع أن ينبغي هلا أن جتر اإلسم بعد حرف جر.
  

                                                           
  167الثالث، ص. اجلزء  – جامع اللدروس العربيةمصطفى الغالييين،  43



33 
 

 
 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعه  .أ
األحداث أبسلوب غري كمي، قراءة البياانت و يعتمد البحث الكيفي علي دراسة و  

الكمي، وإمنا يتم احلصول  ثكما يف حالة البحاانت إيل أرقام  تم حتويل البيحيث ال حي
علي النتائج من واقع املالحظة وحتليل األحداث واملواقف والصور و الواثئق واالتصاالت 

 44ظية وغري اللفظية.فالل
دام الطريقة اإلستقرائية يف البحث، واليت تقوم علي ستخاويتم البحث الكيفي علي  

من البياانت اليت مجعها  ةبدأ الباحثإىل كل، حيث ت كري ابجلزء إنتهيأساس البدء أو التف
قا أو مشاهدات اليت ال حفظها ليصيل إىل نتائج معينة. ويالحظ هنا أن بناء النظرية طب

تم خطوة وبعد فرتة من الوقت و يتم مجع البياانت من خالل املدخل البحوث الكيفية ت
بناؤها مناسبة جملال التطبيق يف الوقت الذي املقابالت واملالحظة، وتكون النظرية اليت يتم 

-مت فيه بناؤها، وتسعى البحوث الكيفية إىل تطوير املعرفة أو النظرية أبسلوب استقرائي
 45 ولكنها ال ختترب هذه النظرايت من منظور ضيق.-كما أسلفنا

صل وضوعيا من خالل البياانت اليت يتحاملنهج الوصفي يصف الظواهر وصفا م 
تحدام أدوات وتقنيات البحث العلمي. ويقوم املنهج الوصفي علي مجع احلقائق عليها ابس

واملعلومات ومقارنتها وحتليلها وتفسريها للوصول إىل تعميمات مقبولة، أو هو دراسة و 
حتليل وتفسري الظاهرة من خالل حتديد خصائصها و أهبادها وتوصيف العالقات بينها، 

 46ل هلا.هبدف الوصول إىل وصف علمي متكام

                                                           
يف البحث دراسة اصطالعية لواقع أدبيات اإلدارة العربية، )القاهرة:  إستخدام املدخلني الكيفي والكميحممد راين، عادل  44

 .3جوهورية مصر العربية(، ص:
 .4-3...،ص:إستخدام املدخلني الكيفي والكميحممد راين، عادل  45 

 ماتيو جيدير   46
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من املدخل كان البحث من البحث الكيفي. أما من حيث نوعه فهذا  
 البحث من نوع البحث الوصفي.

 بياانت البحث ومصادرها  .ب
تدخل اللغوي الإن البياانت هذا البحث فهي الكلمات أو اجلملة اليت تدل على 

سونن  يف حمادثة الطالب مبعهدخاصة يف التدخل الصريف والتدخل النحوي واألصوات 
تسجيل احملادثة الموجنان. وأما مصدر هذه البياانت فهو -ريانابش-درجات ابجنارانيار

 الموجنان.-ريانابش-الطالب مبعهد سونن درجات ابجنارانيار
 ج. أدوات مجع البياانت 

. انفسه ةدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثأما يف مجع البياانت فتستخ 
حث الكيفي له وظيفته يف شكل أدات جلمع بياانت البحث. البب ةباحثلمما تعين أن ا

تعيني مركز البياانت، واختيار املخري يف حمل مصدر البياانت، ومجع البياانت، وتقدير 
 47تفسري البياانت، واستنتاج البحث.البياانت، وحتليل البياانت، و 

 د. طريقة اجلمع البياانت 
رية، ألن السلوك اللغوي ليست النماذج الكث ةالباحثتاج يف البحث اللغوي ال حت

من  مييل إيل املتجانس. ومع ذالك، أن كل فئة كالسلوكيات األخرى، السلوك اللغوي
 48ستخدم ممثلة البياانت كمصدر البياانت.الفئات اإلجتماعية ينبغي أن ت

اإلجتماعي، ت للبحث علم اللغة دامها جلمع البياانخهناك ثالثة طرق ميكن إست 
 49هي:و 

 طريقة املالحظة  .1
 طريقة املراقبة  .2

 طريقة املقابلة  .3
 

                                                           
47 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D”, 306 
48 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 234. 
49 Ibid, hal. 242. 
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أما الطريقة املستحدمة يف مجع بيان هذا البحث فهي طريقة املالحظة و طريقة 
 الواثئق.

إن هذا البحث حيتاج إيل التهيئة، منها إذن رئيس شعبة اللغة العربية و أدهبا و   
    إذن مذير تربية املعلمني اإلسالمية.

على مادة البحث. وهي مأخوذة من حمادثة الطالب  ةالباحث توبعد ذلك، حصل 
يف معهدهم يف أماكن حمصوصة، مثل يف احلجرة، احلمام، الشركة وغريها. وأما طريقة 

 املستحدمة هنا فهي طريقة املالحظة.
 50طريقة املالحظة هي الطريقة املستحدمة جلمع البياانت مبالحظة مزاولة اللغة. 

ة األساسية، وهي طريقة التنصت. وكا لطريقة األساسية هلا الطريقة املالحظة هلا الطريق
 الطريقة املمتا بعة، وهي:

 طريقة املالحظة حل من مزاولة اللغة .1
 طريقة املالخظة توريط مزاولة اللغة .2
 طريقة الكتابة  .3
 طريقة التسجيل .4

نصب معا إذا كانت مزاولة اللغة اليت ت امهاهذه الطرق األربع ميكن إستحخ  
  51لغة اللسان. الباحثة هي

تار البياانت مث يصنفها حسب تدخل مث أن تستمع الباحثة التسجيل وخت  
و التدخل النحوي  اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية خاصة يف التدخل الصريف

قرأ الباحثة كتب القواعد اللغوية من حيث موضوع البحثة وهذه واألصوات، وأن ت
 الطريقة مسيت بطريقة الواثئق.

 طريقة حتليل البياانت ه.
 تبع الباحثة الطريقة التالية:  حتليل البياانت اليت مت مجعه فتأما يف

                                                           
50 Abdullah, Asep Abbas. Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Arab, (Bandung: ITB, 2007), hal. 

45. 
51 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 93 
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حتديد البياانت: وهنا خيتار الباحثة البياانت عن التدخل اللغوى احملادثة الصف  .1
جات لتدخل النحوي واألصوات مبعهد سونن در الثاىن الثنوية يف التدخل الصريف و ا

 الموجنان، ما تراها مهمة و أساسية و أقوا صلة أبيئلة البحث.-ابسريان-ابجنارانيار
صف اانت عن التدخل اللغوى احملادثة لصنف الباحثة البيتصنيف البياانت: هنا ت .2

مبعهد سونن  يف التدخل الصريف و التدخل النحوي واألصوات انويالثاىن الث
 ب النقاط يف أسئلة البحث.الموجنان، حس-ابسريان-جات ابجنارانياردر 

عرض الباحثة البياانت عن التدخل اللغوى اقشتها: هنا تعرض البياانت وحتليلها ومن .3
احملادثة الصف الثاين الثنوية خاصة يف التدخل الصريف والتدخل النحوي و 

الموجنان مث -ابسريان-جنارانيارجات ابصوات يف حمادثة الطلبة مبعهد سونن در األ
 لنظرايت اليت هلا عالقة هبا.ها، مث تناقشها وربطها ابتفسرها أو تصف
 و. تصديق البياانت 

إن البياانت اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إيل التصديق، ويتبع الباحثة يف تصديق  
 بياانت هذا البحثة الطرائق التالية:

مراجعة مصادر البياانت وهي كتب القواعد اللغوية و التسجيالت اليت تضمن  .1
يف و اللغوي احملادثة اليومية الصف الثاين الثنوية خاصة يف التدخل الصر  تدخل

 الموجنان. -ابسريان-جات ابجنارانيارالنحوي و األصوات مبعهد سونن در 
ربط البياانت اليت مت مجعها مبصادرها. أي ربط البياانت عن التدخل اللغوي احملادثة  .2

الصريف والتدخل النحويو األصوات اليومية الصف الثاين الثنوية خاصة يف التدخل 
 الموجنان مع املالء واملشرف. -ابسريان-مبعهد سوانن دراجات ابجنارانيار

 ز. خطوات البحث
 املراحل الثالث التالية: تتبع الباحثة يف إجراء حبثة هذه
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قوم امللرحلة بتحديد موضوع حبثه، و ت قوم الباحثة يف هذهمرحلة التخطيط: ت .1
بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به، و اتول 

 النظرية اليت هلا عالقة به.

 مرحلة التنفيذ: يقوم الباحثة يف هذه املرحلة جيمع البياانت، وحتليلها، ومناقشتها. .2
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

وي مبعهد سونن درجات  ناالثاىن الث يف احملادثة اليومية فصلالتدخل اللغوي  أنواع .أ
 الموجنانابجنارانيار ابشريان 

قرية ابجنارانيار ابشريان و يف مدينة هد الذي يقع يف جات هو إسم معسونن در  
و املعهد سونن درجات بالموجنان جاوى الشرقية هي أحد املعاهد  شرقية الموجنان جوى

الذي اهتم بتعليم اللغة اهتماما ألن اللغة هي وسيلة التصال الفرد بغريه وعن طريق هذه 
درجات هناك اللغة مآرهبا كما أهنا يف املعهد سونن  ىاإلتصال تدرك حاجتها وحتصل عل

الرمسية يعين اللغة العربية واللغة اإلجنليزية ومها واجبة يف احملادثة اليومية لكل الطلبة يف املعهد 
سونن درجات. كل يوم تتحدثون الطالبة اباللغة الرمسية و تبدو أن أكثر طلبة يف املعهد 

هلم التدخل اللغوي. سونن درجات الموجنان التتكلمون ابللغة العربية الفصحي ألن يف قو 
التدخل اللغوي الذي يظهر عند تعليم الطلبة مبعهد سونن درجات اللغة الثانية  اي لغة 

 األم.
يف الفصل األول يعين اللغة وصيلة اإلتصال بني أفراد الفرد بناء علي سبق ذكره 

ري لتعببغريه، وعن طريق هذا اإلتصال يدرك حاجاته، وحيصل مآربة، كما أهنا وصيلة يف ا
 .عن آالمه و آماله وعواطفه

اللغة العربية واللغة  هناك اللغة الرمسبية )كما أهنا غي معهد سوانن درجات 
( كليهما واجبة يف حمدثة اليومية لكل الطالب و الطالبات مبعهد سوانن دراجات، اإلجنلزية

الفصحى. التدخل  اباللغة كل يوم يتحذثون اب اللغة الرمسية ولكن أكثر منهم اليتكلمون
اللغوي املشكالت أو التذخالت اللغوي اليت تظهر عند تعلم الطالب والطالبات مبعهد 

سوانن دراجات اللغة الثانية، ألهنم عندما يكتسب اللغة األم إمنا يكتسبها دون معرفة  
 ألمناط لغوية سابقة ميكن أن تدخل يف اللغة اليت يتعلمها ألول مرة، و هذا أمر ال يواجهة
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متعلم اللغة األم وإمنا يواجهة متعلم اللغة األجنبية أو اثنية بعد أن رسخت يف ذهنه األمناط 
  52الصوتية والصرفية والرتكيبية للغة األوىل أو األم.

 الموجنان -ابسريان-مستوايت التعليم يف املعهد سوانن دراجات ابجنارانيار .1

 روضة األطفال سونن درجات  أ
 درجاتمدرسة اإلبتدائية سونن  ب
 املدرسة الثانوية احلكومية سونن درجات الموجنان ج
  املدرسة املعلمني املعلمات سونن دراجات د
 املدرسة العالية  ه
 تربية املعلمني اإلسالمية )للطالب( و
 تربية املعلمات اإلسالمية )للطالبة(  ز
 املدرسة الثانوية املهنية ح
 اإلسالمي( INSUD)جامعة  ط

  

                                                           
 101...،ص:علم اللغة حممد عفيف الدين دمياطي،  52
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 اليومية الصف الثاين الثنوية مبعهد سوانن دراجاتالتطبيق يف حمادثة 

اب اللغة الرمسية كل يوم يف أي مكان،  جات تتحدثونجتب لكل طلبة مبعهد سونن در  
ت ولكن جاملطعم أو يف محام و حول معهد سونن در كما يف احلجرة أو يف الفصل أو يف ا

 الباحثة فيما يلي :خل اللغة يف حمادثتهم كما الحظ ظهرت أشكال التد
 : احملادثة األويل

 )فوتري( يف الفصل االثاين الثانوي )ليلة السرور( وصاحبته فصلاحملادثة طالبة  
 أنت جتلس يف الصف ماذا؟:  ليلة السرور

 : يف فصل ب  فوتري 
 يف أي مستوي جتلسني؟فوت :  ليلة السرور

 : الثاين  موتري
 ؟ستذهب: إىل أين  ليلة السرور

 : إيل الديوان  فوتري
 : ملاذا تدهب إيل الديوان؟  ليلة السرور

 : أخد كشف الغياب  فوتري
 ؟قلمك  أقرتض:    ليلة السرور

 سقطيإحذر القلم : نعم بعد،   فوتري
 يكاد قبل قليل:   ليلة السرور

 ستبحث الباحثة عن وصف التدخل من حوار السابق: 
يف مجلة "أنت جتلس يف صف ماذا ؟" ختضع أجزائها لنظام النحو اإلندونيسي. و  .1

-هذه اجلمل ال تتبع نظام التطبيق يف مجل اإلستفهام حلرف "ماذا" كما سلف بيانه
بنظام لغة األم، كما تتضع هذه  بة اإلجيابية، هذا الرتتيب متأثرهو يستفهم به النس

 اجلمل يف اللغة اإلندونيسية.
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" نرى أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك يف أي مستوي جتلسني؟ يف مجلة "فوت،  .2
الكلمة "فوت" بنظام اللغة األندونيسية، لقد عرفنا أن يف اللغة العربية ليس هناك قطع 

عين اإلسم الكامل من ذالك ة يالكلمة من اإلسم الشخص، فالصواب من هذه اجلمل
ص أو مقابل الكالم "فوتري". وكلمة "فوت" من هذه اجلملة تدخل يف فئة خالش

 التدخل الثقايف ألن هذه اجلملة تتبع ثقافة اللغة األوىل يف أداء اللغة الثانية. 
أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة "ستذهب"  ىيف مجلة "إيل أين ستذهب" نر  .3

لقد عرفنا أن كلمة "تذهب" دليال علي مذكر مع أهنا ترجو دليال على للمخاطبة و 
املؤنث فلذلك، تلك الكلمة تلزم اتباع صيغة "تفعلني" للتفاق املخاطبة. وكلمة 
"تذهب" من هذه اجلملة تدخل يف فئة التدخل الثقايف ألن هذه اجلملة تتبع ثقافة 

 ة التدخل الصريف.وتدخل يف فئ ة األوىل يف أداء اللغة الثانيةاللغ
يف مجلة "أقرتض قلمك" نري أن الطالبة املتكلمة إستعمل تلك الكلمة بلهجتها.  .4

عل الناطقة حتوهلا جتهلا يف األصوات اإلندونيسية مما والضاد اللغة العربية /ض/ المكان 
ملة فا الصواب من هذه ا جل  /Dإيل صوت آخر قريب منها وأسهل منها نطقا وهو /

 تدخل الصويت.الوهذا من  ،هو "أقرتض" اب الضاد العريب
أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة "إحذر"  ىيف مجلة "إحذر القلم سقط" نر   .5

للمخاطبة ولقد عرفنا أن كلمة "إحذر" دليال علي مذكر مع أهنا ترجو دليال على 
اع صيغة "إفعلي" للتفاق املخاطبة. وكلمة "إحذر" املؤنث فلذا تلك الكلمة تلزم اتب

من هذه اجلملة تدخل يف فئة التدخل الثقايف ألن هذه اجلملة تتبع ثقافة اللغة األوىل 
 يف أداء اللغة الثانية و هذا من النوع التدخل الصريف.

"يكاد قبل قليل" يف هذه اجلملة حذف الفاعل أبثبات فعله. يف قاعدة اللغة العربية  .6
باح حذف الفاعل بتقدير فعله إن عرف ظاهر الفاعل. أما يف هذه اجلملة قد إختفي ت

الفعل. إذن، الصواب من هذه اجلملة يعين "يكاد القلم على بالط" أما اجلملة يكاد 
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استعملت  قبل قليل" من حور السابق تدخل يف فئة التدخل النحوي ألن املتكلمة
 عربية.اللغة ال نظام النحوي للغة األوىل اي

 :احملادثة الثانية
 )نور العيين( يف غرفة اإلنتظارا ين الثانوية )روضة النعمة( وصاحبتهالثا فصلاحملادثة طالبة 

 ؟ : أنت مع ليلة تذهب أم ال إيل السوق غدا   روضة النعمة
 طبعا، أريد أن أذهب إيل السوق غدا :  نور العيين

 ؟ ( tha): تذهبني معي   روضة النعمة
 : نعم ال أبس  العييننور 

 جنة؟ nyaأنت بألمس حاضرة يف نكاه :   روضة النعمة
 : ال أان مشغول  نور العيين

 سحتك؟ا ممهذ:   روضة النعمة
   : نعم أخيت  نور العيين

" تدل علي اللغة العربية اليت ؟تذهب أم ال إيل السوق غدا   أنت مع ليلة يف اجلملة " .1
ردا ففعل يف هذه اجلملة تستعمل فعال مالصرف اإلندونيسي. الختضع أجزاءها لنظام 

بية "تذهب" ألن الطالبة املتكلمة تستعمل نظام لغة األم، كما عرفنا أن يف اللغة العر 
ن أم باهذه اجلملة هي "أنت مع ليلة تذه لصواب منهناك )مفرد، تسنية و مجع( فا

 ريف. من التدخل الص هذا التدخل " و؟ق غدا  ال إيل السو
ستعملت اصريف اإلندونيسيي. وهذه اجلملة الهذه اجلملة العربية ختضع أجزاءها لنظام  .2

أن صيغة الفعل -"نور العني" كما سلف بيانه ةنظام املذكر "تذهب" للمتكلم
تبع علي وزن "تفعلني" مع أن كلمة "تذهب" تدل علي مذكر. وهذه ت ةللمخاطب

هذه اجلملة متأثرا بعدم نظام خاص يف لغة األم لتفريق بني املذكر واملؤنث، كما تتضح 
 .يف اللغة اإلندونيسية
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ليلة تذهب أم ال إيل السوق غدا ؟" جند أن اللغة العربية املستعملة  مع يف اجلملة " أنت .3
ربية اليت ختضع أجزاءها لنظام النحو اإلندونيسي اليت تتبع نظام التطبيق هنا هي مجلة ع

العطف، والعطف هو اتبع تتوسط بينها وبني متبوعها حرف من أحروف عطف، يف 
هذه الكلمة املستعملة هنا كلمة "مع" لوضع حرف العطف "و" وحرف "و" تفيد 

ملة برتتيب الكلمة هذه اجل مشاركة للمعطوف عليه يف احلكم واإلعراب دائما. واتبعت
ليلة تذهبني أم ال إيل السوق غدا ؟". من احلوار  ولصواب هنا " أنت بلغة األم، فا

للغة األوىل  نظام النحوال تاستعمل ةألن املتكلم يالسابق تدخل يف فئة التدخل النحو 
 أي اللغة اإلندونيسية يف التكلم اللغة العربية.

جنة؟" يف هذه اجلملة وجدت الباحثة تدخالن:  nya"أنت بألمس حاضرة يف نكاه   .4
: اللغة العربية املستعملة ي و التدخل األسلويب أما التدخل النحو  يالتدخل النحو 

نظام التطبيق لإلضافة يف اللغة ختضع أجزائها لنظام النحو اإلندونيسي اليت  ال تتبع 
العربية. وأما التدخل األسلويب: اللغة العربية املستعملة ختضع أسلوب اللغة 

 اإلندونيسية.
يف اجلملة "هذا ممسحتك؟" ختضع أجزائها لنظام النحو األندونيسي. ألن يف هذه   .5

السم املؤنث اجلملة من احلوار السابق قد استعمل الطالبة املتكلم اسم اإلشارة "هذا" 
  "ممسحة" وهذه من التدخل النحوي.

 احملادثة الثالثة:
 )خري النساء( يف ساحة املدرسة االثاين الثانوي )ليلة الفطرية( وصاحبته فصلة طالبة احملادث 

 يف الديوان موجود إجتماع؟:  ليلة الفطرية
 : ال أعرف، ملاذا؟ خري النساء

 ساعة أخذ كتايب : ليلة الفطرية
 بعد فقط بعد اإلجتماع:  النساءخري 

 : أكلت اي النساء؟ ليلة الفطرية
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 أكلت خالص:  خري النساء
طعام يف دكان جنب املدرسة   (pentol)فنتول  خالص تتشرتي: أنت  ليلة الفطرية 

 العايل؟
 : خالص، آضع فوق الباب الفصل خري النساء

 ةندونيسياإلاللغة هذه اجلملة ترتيب  تيف اجلملة "يف الديوان موجود إجتماع؟" تضمن .1
حيث بَ ُعَد عن  والصريف يلضعق كالمهم ىف العرب و لنفصان تعلمهم يف العلم النحو 

ترتيب اللغة العربية الصحيحة حناول أن حنللها ويكون مجلة صحيحة و لغة فصحة 
كلمة "موجود" إسم جامد مل يوافق أن أنتى فيها، و لنحذفه ويكون "سفى الديوان 

  .كالم األندونسيالإجتماع" هذه مفيدة أما "يف الدوان موجود إجتماع" هذا 
أن الطالبة املتكلم  ىيعين من التدخل الصويت. نر جلملة "خالص أكلت" يف هذه ا .2

تستعمل تلك الكلمة بلهجة اإلندونيسية واصاد يف اللغة العربية /ص/ ال مكان هلا يف 
األصوات اإلندونيسية مما جتعل الناطقة اإلندونيسي حتوهلا إيل صوت آخر قريب منها 

ص أكلت" اب . فا الصواب من هذه اجلملة هي "خال/sو أسهل منها نطق وهي /
 الصاد العريب. 

طعام يف دكان جنب املدرسة العايل؟" يف هذه   (pentol)فنتول  خالص تتشرتي"أنت   .3
اجلملة وجدت الباحثة إثنتني كلمتني لتدخل الصويت. األول كلمة "خالص" نرى أن 

العربية /ص/ هجة اإلندونيسية والصاد يف اللغة للالطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة اب
حتوهلا إيل صوت  ةال مكان هلا يف األصوات اإلندونيسية مما جتعل الناطقة اإلندونيسي

لصواب من هذه اجلملة هي "خالص" . فا /sوهي / اآخر قريب منها و أسهل منها نطق
أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة  ىالعريب. والثاين كلمة "تشرتي" نر لصاد اب
وهلا إيل صوت آخر حت ةاإلندونيسي ةعل الناطقجتصوت اإلندونيسية مما أو ابل هجةللاب

الصواب من هذه اجلملة "تشرتي" حبرف ف  /sوهي / اقريب منها وأسهل منها نطق
 الشني العريب. و هذا من التدخل الصويت.
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"خالص، آضع فوق الباب الفصل" يف هذه اجلملة وجدت الباحثة تدخالن )التدخل   .4
كلمة   تالصويت أن الطالبة املتكلمة استعمل تدخلال وتدخل األسلويب( أما الصويت

هلا الصاد يف اللغة العربية /ص/ ال مكان يسية و نصوت اإلندو للهجة أو ابل"خالص اب
وهلا إيل صوت آخر قريب حت ةاإلندوتيسي ةاطقعل النجتيف األصوات اإلندونيسية مما 

الصواب من هذه اجلملة "خالص، آضع فوق الباب . ف/sوهي /نطقا منها وأسهل منها 
الفصل" اب لصاد العريب. وأما التدخل األسلويب يعين: اللغة العربية املستعملة هنا ختضع 

الكلمة سواء كان من ع أسلوب اللغة األندونيسية، ألن يف اللغة العربية ليس هناك قط
 فعل. إسم أو 

 احملادثة الرابعة:
 )سيدة( يف املكتبة االثاين الثانوي )روضة النعمة( وصاحبته فصلاحملادثة طالبة 

 : ساعة إلني ؟  سيدة
  : سأذهب إيل املكتبة لسراء الكتاب  روضة النعمة

 تشرتين كتاب ماذا؟:   سيدة
 : بلوغ املرام روضة النعمة

 هيا...:   سيدة
ندونيسي وال عربية ختضع أجزاءها لنظام النحو اإلال"تشرتى كتاب ماذا؟" هذه اجلملة  .1

دم خكلمة "ماذا" أتخر إذا إست  تتتبع نظام تطبيق وترتيب اجلملة ىف اللغة العربية وضع
كون حرف إستفهام تقدميا مثال: " أي قلم تشرتى؟" و ياجلملة اإلستفهامية  البد أن 

سبق متثيل لإلستفهام  فاجلملة "تشرتين كتاب ماذا؟" جيب أن  ليس أنخرها كما
يصححها ألهنا متأثر بلغة األم. والصحيح " أي كتاب تشرتي؟" والثاين كلمة "تشرتي" 

هجة أو ابلصوت اإلندونيسية مما للنري أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة اب
وهي  ايب منها وأسهل منها نطقوهلا إيل صوت آخر قر حت ةاإلندونيسي قةعل الناطجت
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/s/  الصواب من هذه اجلملة "تشرتي" حبرف الشني العريب. و هذا من التدخل فا
 الصويت.

 احملادثة اخلامسة:
 )أنيتا( يف مقصف املدرسة  احملادثة طالبة الصف الثاين الثنوية )مراي( وصاحبتها

 لذيذ loo هذا الطعام:  مراي
 : نعم عرفت  أنيتا
 يف أين تشرتين؟:  مراي
 أيضا و سيشرت: إشرتيت يف املمعم  أنيتا
 :نعم أان أيضا  أنيتا

لذيذ" هذه اجلملة نري أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة   loo"هذا الطعام  .1
من هذه اجلملة تدخل يف . "looتج زايدة كلمة "حتال  اظام اللغة اإلندونيسية مع أهنبن

املفردايت ألن يف هذه اجلملة تدخل الكلمة من اللغة األوىل أي اللغة فئة التدخل 
 اإلندونيسية أثناء التحدث ابللغة الثانية.

هجة أو لل" نري أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة ابيف أين تشرتين؟كلمة "و   .2
نها وهلا إيل صوت آخر قريب محت ةاإلندونيسي ةعل الناطقجتابلصوت اإلندونيسية مما 

الصواب من هذه اجلملة "تشرتي" حبرف الشني العريب. ف  /sوهي / اوأسهل منها نطق
 و هذا من التدخل الصويت.

 احملادثة السادسة:
  :)سيدة( أمام الديوان املدرسةلثانوي )روضة النعمة( و صاحبتهاالثاين ا فصلطالبة الحمادثة  

 (ngaisyah)كيف حالك :    فامتة

 واحلمد هلل ي: خبري   عائشة

 تفضل تقرتضه : لدي كتاب جيد، رمبا تريد أن  فامتة

 : نعم جزاكم هللا اي أستاد  عائشة
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التدخل على وجدت الباحثة أن هنا تدخل (" ngaisyah)يف اجلملة "كيف حالك   .1
تدخل الصريف نرى أن الطالبة املتكلمة استعملت تلك الكلمة الأما  الصريف

"(ngaisyah") لهجة اجلوية لاب(logat jawa)   و عني اللغة العربية /ع/ ال مكان هلا يف
األصوات اجلوية مما جتعل الناطقة اجلاوي حتوهلا إىل صوت آخر منها وأسهل منها 

 " (؟ngaisyah)لصواب من هذه اجلملة هي " كيف حالك . فا /ngaوهي / انطق
 احملادثة السابعة:

 :)نيال( يف احلجرةا )نيلى( وصاحبته الثاين الثانوي فصلطالبة الحمادثة 
 : أنت نعاس؟ نيلى

 نعم:  نيال
 loooتفضلي :  نيلى

 : بعد سأشرب أوال ليلى
هذه اجلملة نري أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة بنظام اللغة  "  loo"تفضلي  .1

من هذه اجلملة تدخل يف فئة التدخل " loo"ج زايدة كلمة ا تحتال  ااإلندونيسية مع أهن
للغة الندونيسية أثناء املفردايت ألن يف هذه اجلملة تدخل الكلمة من اللغة األوىل أي ا

 للغة الثانية. التحدث اب
 حملادثة الثامنة:ا

 ( أمام احلجرةهنيفة) ها( وصاحبترفيقة)  نوياالثاين الثفصل طالبة الدثة حما
 أنت بعد رقد هنا أو يف احلجرة؟ :  رفيقة

 يف احلجرة  : هنيفة
 أستيقظينغدا  : رفيقة

 ان شاء هللا: هنيفة
 يف مجلة "أنت بعد رقد هنا أو يف احلجرة؟" هذه اجلملة عربية ختضع أخزاءها لنظام  .1

هو فعل -كما سلف بيانه-ل املضارعالنحو اإلندونيسي اليت ال تتبع نظام تطبيق الفع
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دل علي احلال واإلستقبال، يف هذه اجلملة كلمة " بعد رقد" ينبغي أن تدل على ي
جلملة بنظام ترتيب الكلمة يف لغة األم متأثرة بعدم الزمان اإلستقبال. واتبعت هذه ا

 نظام خاص للفعل املضارع، كما تتضع هذه اجلملة يف اللغة اإلندونيسية.
أما  التدخل الصويتعلى دت الباحثة تدخل يف هذه اجلملة وج"غدا استيقظين"  .2

لهجة أو لاب استيقظين" كلمة "  تتدخل الصويت أن الطالبة املتكلمة استعملال
صوت اإلندونيسية والظاء يف اللغة العربية /ظ/ ال مكان هلا يف األصوات لاب

اإلندونيسية مما جتعل الناطقة اإلندونيسي حتوهلا إيل صوت آخر قريب منها وأسهل 
 العريب.  لظاءالصواب من هذه اجلملة "غدا استيقظين" اب. ف/Dوهي / نطقا منها

 احملادثة التاسعة:
 يف املصلي( كرنيا)ها ( وصاحبتانان) نوياالثاين الثفصل طالبة الدثة حما

 بعد الصالة أتيت معي إىل احلجرة املدبرة؟:  أمة
 : ملاذا إيل احلجرة املدبرة؟ نيال

 : أريد أن أخد الكتاب أمة
 إيل املدبرة  سأستأذن : نعم ال أبس، أان أيضا نيال

 ؟ looملاذا :  أمة
 أريد الرجوع أان:  نيال

يف هذه اجلملة وجدت الباحثة " بعد الصالة أتيت معي إىل احلجرة املدبرة؟"يف مجلة  .1
نري أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة  .التدخل الصريف والثقايفعلى تدخالن 

" دليال علي مذكر مع أهنا ترجو دليال أتيت" للمخاطبة ولقد عرفنا أن كلمة "أتيت "
مة تلزم اتباع صيغة "تفعلني" للتفاق املخاطبة. وكلمة على املؤنث فلذا، تلك الكل

" من هذه اجلملة تدخل يف فئة التدخل الثقايف ألن هذه اجلملة تتبع ثقافة اللغة أتيت"
 األوىل يف أداء اللغة الثانية.
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تلك الكلمة بلهجتها. والذال  ت" نري أن الطالبة املتكلمة إستعملسأستأذنيف مجلة " .2
اللغة العربية /ذ/ المكان هلا يف األصوات اإلندونيسية مما جتعل الناطقة حتوهلا إيل صوت 

الصواب من هذه ا جلملة هو ف  /Dآخر قريب منها وأسهل منها نطقا وهو /
 تدخل الصويت.ال" اب الذال العريب. وهذا من سأستأذن"

ملة نري أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة بنظام هذه اجل ؟" looملاذا "يف مجلة  .3
من هذه اجلملة تدخل يف فئة  "loo "ال حتتاج زايدة كلمة  االلغة اإلندونيسية مع أهن

التدخل املفردايت ألن يف هذه اجلملة تدخل الكلمة من اللغة األوىل أي اللغة 
 اإلندونيسية أثناء التحدث ابللغة الثانية. 

التدخل األسلويب.  على يف هذه اجلملة وجدت الباحثة تدخل"أريد الرجوع أان" يف مجلة  .4
تعمل تلك الكلمة بنظام اللغة اإلندونيسية مع هذه اجلملة نري أن الطالبة املتكلمة تس

 تاج زايدة كلمة "أان". واتبعت ترتيب هذه اجلملة برتتيب كلمة يف اللغة األم.حتال  اأهن
 احملادثة العاشرة:

 يف احلمام (زكية) ها( وصاحبتلندا) نوياالثاين الث فصلحمادثة الطالبة 
 : ملاذا إيل محام أيضا؟  أيو
 : بول نييا
 ؟ ya طابور بعدك:  أيو
 : بعدي موجود نييا
 : من بعدك أيو
 : بعدي روضة النعمة نييا
 : مث من بعد روضة النعمة؟ أيو
  : مايف ان شاء هللا نييا
 ؟ yooأان :  أيو
 تفضل: نعم  تييا



50 
 

 
 

هذه اجلملة نري أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة  ؟" ya "طابور بعدكيف مجلة  .1
من هذه اجلملة تدخل يف فئة  "ya"بنظام اللغة اإلندونيسية مع أن ال حتتاج زايدة كلمة 

التدخل املفردايت ألن يف هذه اجلملة تدخل الكلمة من اللغة األوىل أي اللغة 
 اإلندونيسية أثناء التحدث ابللغة الثانية.

هذه اجلملة نري أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة بنظام ؟"  yooأان "يف مجلة  .2
من هذه اجلملة تدخل يف فئة  "yoo"ال حتتاج زايدة كلمة  االلغة اإلندونيسية مع أهن

التدخل املفردايت ألن يف هذه اجلملة تدخل الكلمة من اللغة األوىل أي اللغة 
 نية.اإلندونيسية أثناء التحدث ابللغة الثا

نعم تفضل" نري أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة "تفضل" للمخاطبة " يف مجلة .3
ولقد عرفنا أن كلمة " تفضل" دليال علي مذكر مع أهنا ترجو دليال على املؤنث فلذا، 
تلك الكلمة تلزم اتباع صيغة "تفعلي" للتفاق املخاطبة. وكلمة "تفضل" من هذه اجلملة 

هذه اجلملة تتبع ثقافة اللغة األوىل يف أداء اللغة تدخل يف فئة التدخل الثقايف ألن 
 الثانية. 

  احملادثة إحدى عشرة:
 لييف مشابك الغس (انداي) ها( وصاحبتسراي) نوياالثاين الث فصلادثة الطالبة حم

 ؟ thaهذا ثوبك :  رمحة
 : ال ليس ثويب إدا

 looملن هذا؟ سقط :  رمحة
 : ال أعرف إدا

هذه اجلملة نري أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك الكلمة " ؟ thaهذا ثوبك "يف مجلة  .1
"من هذه اجلملة تدخل يف tha "حتتاج زايدة كلمة ال ابنظام اللغة اإلندونيسية مع أهن

فئة التدخل املفردايت ألن يف هذه اجلملة تدخل الكلمة من اللغة األوىل أي اللغة 
 الثانية. اإلندونيسية أثناء التحدث ابللغة 
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هذه اجلملة نري أن الطالبة املتكلمة تستعمل تلك " loo"ملن هذا؟ سقط يف مجلة  .2
تدخل  "من هذه اجلملةtha "حتتاج زايدة كلمة ال االكلمة بنظام اللغة اإلندونيسية مع أهن

يف فئة التدخل املفردايت ألن يف هذه اجلملة تدخل الكلمة من اللغة األوىل أي اللغة 
 اإلندونيسية أثناء التحدث ابللغة الثانية. 
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 صحيح اجلملة املتداخلة
 التدخل النحوي .أ

اجلملة  التصحيح

  املتداخلة

لرقم ا  اجلملة املتداخلة املعىن اجلملة  

 Kamu duduk di kelas يف أي صف جتلسني؟

berapa? 

 أنت جتلسني يف الصف ماذا؟

 )إستفهام(

1 

على  قبل قليلقلم "يكاد 

 "بالط

hampir saja jatuh يكاد قبل قليل 

 )الفاعل(

2 

 ؟هذه ممسحتك

 

Ini penghapusmu?  ممسحتك؟ اهذ 

 )إشارة(

3 

 الديوان إجتماع؟سفي 
 

Dikantor ada rapat?  إجتماع؟يف الديوان موجود 

 )إستفهام(
 

4 

أنت ترقدين هنا أو يف 

 احلجرة

Nanti kamu tidur 

disini atau di kamar? 

 أنت بعد رقد هنا أو يف احلجرة؟

 )الزمان(

5 
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 التدخل الصريف .ب

اجلملة  التصحيح

  املتداخلة

لرقم ا  تداخلة اجلملة امل املعىن اجلملة  

 Kamu duduk di kelas ؟جتلسنييف أي صف 

berapa? 

 الصف جتلس؟أي يف 

 )إستعمال فعل املذكر و املؤنث(
 

1 

 ؟ستذهبإيل أين   ?Kamu Mau kemana  ؟ن ستذهبني أيإىل

 )إستعمال فعل املذكر و املؤنث(

 
 

2 

 يسقطالقلم  يإحذر 

 

Awas penamu jatuh   يسقطالقلم  إحذر 

 )إستعمال فعل املذكر و املؤنث(
 

3 

أم ال  انأنت مع ليلة تذهب

 ؟ إيل السوق غدا 
 

Kamu sama Laila jadi 

berangkat kepasar ta? 
أم ال إيل السوق  تذهبأنت مع ليلة 

 ؟ غدا 

 )تثنية(

4 

 Kamu sudah beli إشرتيت فنتول؟

pentol? 

 5   (pentol)فنتول  تتشرتيخالص  
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 )إستعمال فعل املذكر و املؤنث(
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 التدخل األصوات .ج

لرقم ا  اجلملة املتداخلة املعىن اجلملة  اجلملة املتداخلة التصحيح  

 أقرتض

-الضاد الصوت "ذلقي

لثوي، انفجاري، -أسناين

 مهموز، مطبق"

Kamu duduk di 

kelas berapa? 

 1 ؟قلمك دأقرت 

 خالص

لثوي، -الصاد صوت"ذلقي

 احتكاكي، مهموس، مطبق"

Sudah, saya 

sudah makan 
 أكلت سخال 

 

2 

 خالص

لثوي، -الصاد صوت"ذلقي 

 احتكاكي، مهموس، مطبق".

 تشرتي

غاري، -الشني صوت "طريف

 احتكاكي، مهموس"

Kamu sudah beli 

pentol? 
 3   (pentol)فنتول  رتيست سخال 
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 تشرتي

غاري، -الشني صوت "طريف

 احتكاكي، مهموس"

Kamu beli kitab 

apa? 
 كتاب ماذا؟ين  سرت ت

 

4 

 تشرتين

غاري، -"طريفالشني صوت 

 احتكاكي، مهموس"

 رتين؟ستيف أين  
 

5 

 عائشة

حلقي، -العني صوت "جدري

 احتكاكي، جمهور"

 

 Gimana 

kabarmu Aisyah? 
 أئشةكيف حالك 

 

6 
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 التدخل األسلويب .د

اجلملة  التصحيح

  املتداخلة

لرقم ا  اجلملة املتداخلة املعىن اجلملة  

 Kamu duduk di يف أي صف جلست؟

kelas berapa? 

 أنت جتلس يف الصف ماذا؟
 

1 

هل كنت حاضرة يف نكاح 

 جنة؟

 

Kamu kemaren 

datang ta di 

nikahanya 

janah? 

 جنة؟ nyaألمس حاضرة يف نكاه أنت اب

 
 

2 

 Saya ingin أريد الرجوع

pulang 
 أريد الرجوع أان 

 

3 
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 التدخل املفردايت .ه

اجلملة  التصحيح

  املتداخلة

لرقم ا  اجلملة املتداخلة املعىن اجلملة  

 loooتفضلي  Silahkan تفضلي

 

1 

 ؟ looملاذا  ?Kenapa ملاذا
 

2 

 ؟ yooأان  ?Saya ya أان
 

4 

 ؟ thaهذا ثوبك  ?Ini bajumu ta هذا ثوبك

 
 

5 

 ملن هذا؟ سقط

 

 Ini punya siapa jatuh 

loo 

 looملن هذا؟ سقط 
 

6 
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مبعهد سوانن  نوياالثاين الثاليومية الفصل احملادثة يف أسباب التدخل اللغوي  .ب
 الموجنان.-ابسريان-دراجات ابجنارانيار

 احملادثة اليوميةيف البحث ستوضح الباحثة عن ظواهر التدخل اللغوي  ايف هذ 
 .الموجنان ابسريان نوي مبعهد سونن دراجات ابجنارانياراالثاين الث الفصل

 اللغوية.املهمة طبيعة  .أ
واء كانت ن دراجات الموجنان توجد الفروق بينهما سكانت معظمة الطلبة مبعهد سون

، مما للغة العربية واللغة اإلندونيسية)حنوية، صرفية، ثقافية و داللية( بني ا عينلغوية ي
 تؤدي إىل صعوبة إجادهتا الطالبة مبعهد سوانن دراجات الموجنان.

 ب. ضعف الرقيب.
كانت يف معهد سونن دراجات الموجنان بقسم اللغة الذي له الوظيفة املراقبة الطالب 
يف األمور اللغوية، و الواقع إن وظيفة هذه القسم يقتصر يف إهتمام و جتسس احملادثة 
بني الطالب يف املعهد سونن دراجات الموجنان. بعدما حماولة يف حتسني وتصحيح 

واضعف هذه املراقبة كان فرصة وقوع التداخل تتسع و األخطاء قاعدة كانت أو مفردة 
أسواء ما يرتتب علي ذالك أن هذا القسم أي قسم اللغة يف املعهد سونن دراجات 
الموجنان تتعرض املشكلة التدخل ذاته ويعجز عن أداء دور اإلشراف اللغوي على 

 الطالب لتحلل مشكالهتم اللغوية.
 نية.ج. اتقان اللغة األوىل واللغة الثا

كلما اتسع الفرق بني درجة اتقان اللغة األوىل و درجة اتقان اللغة الثانية زاد التدخل 
من اللغة األقوى إىل اللغة األضعاف، وهذا يعين بصورة عامة التداخل يكثر يف أول 
مراحل التعلم اللغة الثانية ويقل بتقدم تعلم اللغة الثانية حني يضيق الفرق بني درجة 

ر الطالب يف معهد سوانن دراجات الموجنان ميارسون اللغة العربية يف التقان و أكث
املواقف املعيتة حيث يتكلمن اللغة العربية يف أثناء التعليم أو عند ما مر أمام األساتذ و 
اجلواسيس ويف غري هذه املواقف هن مازلن يتقن ابللغة األوىل أي اللغة اإلندونيسية 
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من الكلمات بعد أن صارت خاضعة لنظام اللغة  وجيانب آخر هناك عدد غري قليل
اإلندونيسية تغريت صوتيا وصرفيا و دالليا و اإلندونيسيون عندما مروا هبذه الكلمات 
أثناء تعلمهم واستخدامهم اللغة العربية خاصة يف املراحل األوىل من تعلمهم مالوا إىل 

 خل صويت وصريف وداليل.استخدامها وفقا لنظام اللغة اإلندونيسية مما يؤدي إيل تد
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 ج البحثنتائ .أ
وبعد أن تنتهي الباحثة عن حتليل التدخل اللغوي، حتت املوضوع "احملادثة اليومية 

الموجنان" وستلقي -ابسريان-جات ابجنارانيارن دراسونالفصل الثاين الثانوي مبعهد 
 الباحثة النتائج فيما يلي:

ن سوناحملادثة اليومية الفصل الثاين الثانوي مبعهد أما أنواع التدخل اللغوي يف  .1
 جات ابجنارانيار ابسريان الموجنان وهي:ادر 

التدخل النحوي : بناء علي ما سبق ذكره يف الفصل الرابع هناك اجلملة  .أ
 ."خالص مسيسرت كم انت؟"االستفهام اليت ختضع نظام لغة االندونيسية مثل 

أنت مع ليلة  "التدخل الصريف : أما التدخل الصريف يف الباب السابق مثل  .ب
تدخل هذه الكلمة يف فئة التدخل الصريف "؟ تذهب أم ال إيل السوق غدا 

 ألن اللغة العربية ختضع لنظام الصريف للغة االندونيسية.
 :  التدخل الصويت .ج

"أنت  السابق مثل:أما التدخل األسلوب يف الفصل  التدخل األسلويب : .د
ألن اللغة املستعملة تتبع أسلوب اللغة  ابألمس حاضرة يف نكاح جنة ؟"

 االندونيسية.
التدخل الثقايف : بناء علي ما سبق ذكره يف الفصل السابق، دعت الطالباة  .ه

 من إسم شخص "فوتري". "فوت"صاحبتها بقطع الكلمة من اإلسم مثل : 
التدخل املفردات : بناء علي ما سبق ذكره يف الفصل السابق حدث إحدى  .و

 looوكلمة  "  loo"تفضلى الطالبة يف احملادثة بينها وبني صاحبتها مثل :  
 تدخل يف فئة تدخل املفردايت لدخوله املفردة من اللغة اإلندونيسية.
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  اإلقرتاحات  .ب

قد متت كتابة هذا البحث بعون هللا تعاىل وتوفيقه، فتقدمت الباحثة  احلمدهلل  
الشكر اجلزيل وكذالك تقدم الشكر إىل األستاذ "آسيف عباس عبدهللا" الدكتور بعنايته 

م. وفوق ذالك، وأشرافه جزاكم هللا أحسن اجلزاء. وترى الباحثة بكل حضوع عفوا منك
تتمين الباحثة يف هذا البحث البسيطة انفعا للباحثة ومجع من قرأ هذا البحث وللناس 

 أمجعني.
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