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ABSTRACT 

This study aims to describe the ongoing and concepts or principles and forms of influence of 

Mother Language on Arabic in daily conversation at Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri. 

Which includes the forms of Errors in 3 categories namely: the first is in the category linguistic, the 

second is in the category lahiriyah and the third is communication effects..The results of this 

analysis indicate that the category of influence of the mother language performed the female 

students of Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri are forms of errors of the following 

categories; Linguistic, including a) morphology and b) syntax, Lahiriyah, including a) Additions b) 

Ammissions c) misformation d) Mismatch and Communication Effects, including a) Global and b) 

local influence. 

Keywords : Interfrence, Daily Conversation. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan berlangsungnya dan konsep atau prinsip serta 

bentuk-bentuk pengaruh Bahasa Ibu pada Bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari di Pondok 

Modern An-Najah Cindai Alus Putri. Yang meliputi Bentuk-bentuk Kesalahan 3 katagori yaitu 

;Pertama pada katagori lingusitik, Kedua pada katagori lahiriyah dan Ketiga efek komunikasi. Hasil 

analisis ini menunjukkan bahwa katagori pengaruh bahasa Ibu yang dilakukan santriwati di Pondok 

Modern An-Najah Cindai Alus Putri adalah bentuk-bentuk kesalahan dari katagori sebagai berikut ; 

Linguistic, meliputi  a) morfologi dan b) sintaksis, Lahiriyah, meliputi a) Penambahan (addition) b) 

Penghilangan (ammision) c) salah bentukan (misformation) d) Salah urutan (misordering) dan Efek 

komunikasi, meliputi a) Pengaruh global dan b) pengaruh local. 

Kata Kunci : Interfrensi, Percakapan Sehari hari 

 امللدمت

خمثل َظا كلى الؿىاء كىض  اللغت فى اإلاجخملاث الحضًثت وزُلت الصلت بيل ؤقياٌ الؿلىن الجماعى، ٍو

ش َظا اإلاجخمم ؤو ججاعبه اإلااطُت ؤو كىض كلى الاجصاٌ اإلاباقغ باألخضار ؤو بالخجاعب الُىمُ ت ؤو كىض اؾخدظاع جاٍع

 مباقغة اللمل و جىحُه اللائمحن به.

و َظا الضوع الىبحر الظي جلىم به اللغت فى اإلاجخمم ًللى كبئا زلُال كلى كلماء اللغت و الاحخماق للىكف 

 1كً ؤبلاصٍ، و ابخياع وؾائل لخدضًض وحٍى الخإزحر اإلاخاصٌ بحن اللغت و اإلاجخمم.

                                                           
 الحيىمُت ؤلاؾالمُت الجاملت فى الللُا للضعاؾاث الاحخماعى اللغت كلم فى طغمدا هخاب, 2008, صمُاػى الضًً كفُف مدمض 1
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ت, فةن لها وؿُفت هبري فى خُاة الفغص و اإلاجخمم, فهى التى  بطا جإملىا بلى صوع اللغت فى الحُاة البكٍغ

، و بهظا ًخسظَا اإلاغء للمداصزت كما ًىؼم فى هفؿه مً متراصفاث و ولماث و  مىاػم و هى  وؾُلت اإلاغء بغحٍر

 ما 
ّ
مذ فال حؿخلمل مً اليلماث بال

ّ
ضٍ مً خاحاث. فلظلً فةطا جيل الاجصاٌ ًدلم ما ًصبى بلُه مً مأعب و ما ًٍغ

تى جغاَا فى الىخب وخُيئظ ًجب كلًُ بطا كغؤث ؤن جظبؽ 
ّ
 اليلماث ال

ّ
ًصّح ؤن جىخبه و بطا هخبذ فال جىخب بال

ً ؾخىخبها فى صعوؾً ؤو فى عؾائلً و ؤن حللم اليلماث ألنها ؾخإحى فى خضً
ّ
ثً مم الىاؽ و ؤن جخإّمل بلى عؾمها أله

 بطا هىذ مضكلا فى كىلً و 
ّ
لا فالىاؽ ال ٌلغفىن ؤهً حللمذ بال

ّ
ملىاَا و حلغف مىاطم اؾخلمالها ختى جيىن مضك

 بطا نهظىا بها كلى َظا الىدى فخجىب لغ
ّ
ى بال ت اللامت و التزم باللغت الصحُدت ما هخابخً و لغخىا ال جدُا و ال جَؼ

 2كضعَث.

و مً زصائص اللغت اإلالغوفت كىضها ؤن اللغت هامُت, و ملنى الىمى فى اللغت لِؿذ حامضا و بهما هي هـام 

جخدؿً مم جلضم اللمغ و اػصًاص الخبراث. و كلى  مخدغن مخؼىع. فللى مؿخىي الفغص هجض ؤن لغت الفغص جخؼىع و 

اإلاؿخىي الاحخماعى, هجض ؤن ألامت الحُت اإلاخؼىعة حلىـ جؼىعَا كلى لغتها, فىجض الباخثحن و الضاعؾحن الظًً 

ًدىاولىن بالضعاؾت و اللالج و ؤلاطافت و غحر طلً. و زحر ما ًدلم َظا َى هثرة الاؾخسضام الصحُذ إلافغصاث اللغت 

ان اللؿان بها مما ًدُل ؤمغ الظبؽ اللغىي مً خُث البيُت و ؤلاكغاب بلى كاصة و ؾلُلت فى و ؤؾا اًبها و صوام حٍغ

 3نهاًت ألامغ

هدالٌ و الازخالغ فاللغاث كغطت للضزُل مً ؤصىاث و مفغصاث و جغاهُب، بل و كض جلصضٍ كصضا, باال 

و ألاقياٌ و جضزل فى لغت ألام هما حلخبر البلع، و الخضزل اللغىي َى كىض ما ًخيلم الفغص الثاوى، كض ًغجىب 

غي البلع ؤن ؾبب بلع َظٍ ألازؼاء ٌلىص بلى  native speakerؤزؼاء ال ًغجىبها اإلاخيلم ألاصلى  لهظٍ اللغت. ٍو

. و 4: ؤي ؤن ألاولى جضزلذ فى ؤصاء الثاهُت هالما ؤو هخابت interferenceضزال جإزحر ألاٌو . مثل َظٍ الـاَغة جضعى ج

للض كُل " بن اللغت جدُا و جمىث بدُاة اإلاخدضزحن بها و مىتهم ". و َظٍ الىـغة هي التى ؤهضَا الباخث فى بدثه 

مً خُث اإلافغصاث مم اعجياػ الاهدالٌ و الازخالغ و ألاقياٌ و جضزل فى لغت ألام كىض اإلاداصزت الُىمُت  الللمى

 بمداصزت الؼالب.

ًّ ؤن مً زالٌ  و ا, و ال ق هـغُث باليؿبت بلى اللغت اللغبُت فةنها لغت زاهُت جضعؽ بها الىاػلىن بغحَر

ت و مً الىاؽ مً ًىؼلهاحللمها و حللُمها صاصفتهم اإلاكىالث و اإلالىكاث, م لغت ألام ًلصض بلغت  نها حغحرث اللغٍى

ألاّم ؤٌو اللغت جللاَا الؼفل فى بُئخه, ألن ػبُلت اللغت و ٌلضي بلى  وكىق جضزل الخؼُئاث فى هؼلهم، و َىظا هما 

غت اللغبُت هؼلا و ال ًيبغى لضاعس ي اللغت اللغبُت, ألّن الهضف الغئس ي مً حللمها جمىُنهم اللضعة كلى الاؾخلماٌ الل

ت ألاعبم كلى هخابت و كغاءة و اؾخماكا ؤو بلباعة ؤزغي ؤن  يهضف حللم اللغت و حللُمها بلى جىمُت ا إلاهاعاث اللغٍى

 هخابت. –كغاءة  –هالم  –: اؾخماق ؾىاء

اإلالهض اللصغي "الىجاح قىضي آلىؽ" بتزوٍض و بكضاص ػالباتها كلى  الباخث و مً ؤحل َظا ؤزظ

ت َاصفا ؤن ًلىمىا بخللُمها ححُدا ًغم  بلى ؤلافاصة فى خُاة الفغص و اإلاجخمم. و مم طلً اهدؿاب اإلا هاعاث اللغٍى

ً الؼالباث اللضعة كلى اؾخلماٌ اللغت اللغبُت هؼلا و هخابت.  ؤنها مً اإلالاَض التى يهخم اَخماما قضًضا كلى جيٍى

                                                           
 7. ص, الؿالم صاع, اللغت نهظت, 1995, كمغ كلى و صبري  الخاح كبض 2

 290 ص, بمصغ اإلالاعف صاع, اللغبُت اللغت حللُم,م1929, ؾلُمان خؿحن كىعة 3

اض ؾلىص اإلالىً حاملت, لغخحن مم الحُاة,1988, الخىلي كلي مدمض 4  91 ص, الٍغ
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آلىؽ" هؼلذ في اإلاداصزت الُىمُت باللغت  مدمض مسخاع، عؤًُذ الؼالباث اإلالهض اللصغي "الىجاح قىضي

 Ada atau Tidakاللغبُت, و ؾملُذ اللٌى مً بلع الؼالباث "مىحىص ؤم ال هخابخه" مً جلً اليلمت كغفُذ اإلالنى 

Tulisannya .ضٍ اإلاخيلم الاهضوهِس ي  و َظا الخلبحر الظي ًٍغ

ت خُث لها قإن ، ؤن اإلالهض اللصغي "الىجاح قىضي آلىؽ" كض خفو مً اإلاالخف ًال وّىن بِئت لغٍى

زؼحر فى مؿاكضة الؼالباث مهاعة الىالم، َظٍ البِئت حشجم كلى هؼم اللؿان. و مً الؼبم هىا فى خاحت بلى 

ل و صفداث هثحرة، و  ا ًدخاج بلى وكذ ػٍى الخىؾم فى بُان صوع البِئت فى َظا الحاٌ, و مىاككتها و اؾخفؿاَع

ً اإلاداوالث التى كام بها اإلالهض فى ملالجت ؤزاع الخؼُئاث و هى جخدضر هثحرا ًمىىىا الغحىق بليها فى فصل زاص ك

ت.  كً البِئت اللغٍى

ت بالبدث الللمى، و ًلضع الباخث كلى جدؿحن َظٍ ؤزاع  و مً اللظُت يهخم الباخث بلى ؤزاع َظٍ الاهدغافاث اللغٍى

مها، وللل َظٍ جضزل الخؼُ ت اإلاىحىصة  زم جلٍى  ئاث ال جضوم بحن ػالباث َظا اإلالهض.الاهدغافاث اللغٍى

 

 جدخل لغت ألام فى اللغت العسبيت

 nativeالخضزل اللغىي َى كىض ما ًخيلم الفغص الثاوى, كض ًغجىب ؤزؼاء ال ًغجىبها اإلاخيلم ألاصلى 

speaker غي البلع ؤن ؾبب بلع َظٍ ألازؼاء ٌلىص بلى جإزحر ألاٌو . مثل َظٍ الـاَغة جضعى  لهظٍ اللغت. ٍو

 interferenceجضزال 

ت التى جـهغ كىض حللم الفغص اللغت الثاهُت, ألهه  و ٌلنى الخضزل اللغىي اإلاكىالث ؤو الخضزالث اللغٍى

مها 
ّ
ت ؾابلت ًمىً ؤن جخضزل فى اللغت التى ًخلل كىضما ًىدؿب اللغت ألام بهّما ًىدؿبها صون ملغفت ألهماغ لغٍى

م الل
ّ
ظ ؤمغ ال ًىاحهه مخلل ذ فى ألٌو مغة. َو

ّ
غت ألام و بهّما ًىاحه مخللم اللغت ألاحىبُت ؤو الثاهُت بلض ؤن عسخ

 5طَىه ألاهماغ الصىجُت و الصغفُت و الترهُب للغت ألاولى ؤو ألاّم.

ت ٌؿحر فى اججاٍ واخض  ؤي ؤن اللغت ؤ جخضزل فى اللغت ب بطا وان بن الخضزل هما جضٌ كلُه الصُغت اللغٍى

الفغص ٌلغف اللغخحن ؤو ب و مً اإلالغف ؤن الخضزل مً لغت فى ؤزغي ال ًخم بال فى خالت وحىص اللغخحن فى كلل 

بطا واهذ الثىائُت مثالُت فهظا ٌلنى بدىم  6واخض و ؤزىاء بهخاج بخضي اللغخحن فى الخلبحر الىالم ؤو الخلبحر الىخابى.

حلٍغف الثىائُت اإلاثالُت, اهخفاء الخضزل ألّن الثىائُت اإلاثالُت حلنى كضعة اإلاخيلم كلى بهخاج ول مً الاٌو و الثاوى هإنها 

 7لغت اولى, ؤي صون ؤي جضزل مً اللغت ألازغي.

َظا الىىق مً الخضزل الخدخل الصسفى و مً بلض ؤهىاق الخضزل َى الخضزل الصغفى و الىدىي و اإلافغصاحى.     

ل الفلل 2فى صغف ٌ  1ٌلنى ؤن ًخضزل صغف ٌ  فه وجصغحٍر وجدٍى . مثاٌ طلً حمم الاؾم وجثيُخه وجإهِثت وحلٍغ

و هـام  suffixesوهـام اللىاخم prefixesبلى ؤمغ وهـام الاقخلاق وهـام الؿىابممً ماض بلى مظاعق 

 affixes.8وهـام الؼوائض  infixesالضزل

يلماث الخاص باللغت في هـام جغجِب ال 1ًخضزل هـام جغجِب اليلماث الخاص باللغت  وأما الخدخل الىحوي      

                                                           
 86ص,كغب  لؿان مىخبت,الاحخماعي اللغت كلم,صمُاػ  الضًً كفُف مدمض 5
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. وطلً مثل كٌى بلع الؼالب ؤلاهضوهِؿُحن الظًً ًخللمىن اللغت اللغبِىت 2فى هدٌى  1, ؤي ًخضزل هدٌى 2

" بلضم مغاكاة هـام الخؼابم فى الجملت الاؾمُت اللغبُت بحن اإلابخضؤ و الخبر في املدزسخان بعيدة و الطالباث مجد  "

هِؿُت. ومثل كىلهم "الىخاب َظا حضًض" بضال مً اللٌى "َظا الىخاب حضًض" الجيـ و اللضص جإزغا بلغتهم ؤلاهضو 

ً بىـام جغجِب اليلماث في اللغت ؤلاهضوهِؿُت.  9مخإزٍغ

 ا ًلي :َىان كىامل جخدىم فى همُت الخضزل مً اللغت ألاولى بلى اللغت الثاهُت منها م

ت. بطا ػلب مً فغص ؤن ًترحم هصا مً اللغت ألاولى بلى اللغت الثاهُت, فةن َظا اإلاىفم  .1 ػبُلت اإلاهمت اللغٍى

 ًفغض كلُه الخضزل مً اللغت ألاولى بلى اللغت الثاهُت.

ا طغؽ الاؾخلماٌ اإلابىغ. بطا اطؼغ الفغص بلى جيلم اللغت الثاهُت كبل ؤن ًىخمل حللمه لها, فةن َظ .2

 اإلاىكف ًجبٍر ال قلىعٍا كلى الاؾخلاهت باللغت ألاولى.

ت التى جلىم بضوع الغكُب  .3  ًمخلً بلض عصُضا وافُا مً اللىاهحن اللغٍى
ّ
طلف الغكُب. بطا وان الفغص إلاا

 كلى ححت اؾخسضام اللغت الثاهُت, فةن بهخاحه للغت الثاهُت ؾِخلغف للخضزل.

هُت. طهغها ؾابلا ؤهه ولما احؿم الفغق بحن صعحت بجلان اللغت ألاولى وصعحت بجلان اللغت ألاولى و اللغت الثا .4

 بجلان اللغت الثاهُت. ػاص الخضزل مً اللغت ألاكىي بلى اللغت ألاطلف.

ميان اللغت. بطا جلاعبذ اللغت ألاولى و اللغت الثاهُت في صعحت ؤلاجلان. فةن الاخخماٌ ًبلى ؤن الخضزل ٌؿحر  .5

 إلاياهت اإلاغمىكت بلى اللغت طاث اإلاياهت ألاصوى ألؾباب هفؿُت واحخماكُت.مً اللغت طاث ا

اإلاىكف مً اللغت الثاهُت. بطا وان الفغص غحر عاغب فى حللم اللغت الثاهُت لؿبب مً ألاؾباب و لىىه  .6

ى كنها أله
ّ
سش ى الخسل ه مظؼغب بلى حللمها لـغوف ملُىت ووان في الىكذ طاجه مخمؿيا باللغت ألاولى ٍو

ا عمؼا لىغامخه وزلافخه وؤصله وجغازه, فى َظٍ الحالت جغاٍ ًلاوم حللم اللغت الثاهُت وجغاٍ ًبالغ فى  ٌلخبَر

 10ببغاػ جإزحر اللغت ؤلىلى القلىعٍا.

 

 

ان اإلاداصزت الُىمُت كلى اللغت اللغبُت :  حٍغ

ضم اللغت اللغبُت في الخضَعـ و زاعج الفصٌى الضعاؾُت و مً جلً اللىامل هي بوكاء مغهؼ بخُاء بؾخس

ت و اإلاداصزت ألاؾبىكُت و كلض الضعوؽ اإلاؿائُت و ؤلاكالن و حشجُم اللغت  ب الخؼابت اإلاىبًر اللغت و جضٍع

 اللغبُت و ؤلاوكاء الُىم  و جضَعـ اللغت اللغبُت بالفُضًى.

 زت الُىمُت كلى اللغت اللغبُت :طوق اإلاداص -ب

 اإلاداصزت و الىؼم و الترهُب اإلاىاؾب فى اللغت اللغبُت خُث الجملت.

 ج_ ؤقياٌ ألازؼاء فى اإلاداصزت الُىمُت كلى اللغت اللغبُت بلي زالزت ؤمىع 

ت و الصغفُت و َما كىصغ مً الخصيُف اللغىي.  .1  ألازؼاء مً الىدٍى

                                                           
 88ص,كغب  لؿان مىخبت,الاحخماعي اللغت كلم,صمُاػ  الضًً كفُف مدمض 9

 90و89ص,كغب  لؿان مىخبت,الاحخماعي اللغت كلم,صمُاػ  الضًً كفُف مدمض 10
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ٌُى الؼالباث فى اهدؿاب اللغت اللغبُت بما فيها مً ألازاع و هي الحظف و كلى خؿب اؾتراجُجُت و م  .2

 (omission) اصة  و الخلضًم و الخإزحر  (misformation) و جدٍغف الىطم (addition) و الٍؼ

(misorder).و حمُلها كىصغ مً الخصيُف الؿؼحى 

 جصالى.و َما كىصغ مً الخصيُف الا(local) و الجؼئُت (global) اليلُت   .3

  

ان اإلاداصزت الُىمُت لضي ػالباث اإلالهض اللصغي "الىجاح قىضي آلىؽ" و هي بؾخسضم اللغت  جدضر حٍغ

 اللغبُت كلى اإلاداصزت الُىمُت و ألاؾبىكُت.

 حسيان املحادثت اليوميت على اللغت العسبيت -أ

ان اإلاداصزت الُىمُت  لضي ػالباث اإلالهض بلض ؤن كام الباخث ببُان البُاهاث, وحض الباخث ؤن حٍغ

اللصغي "الىجاح قىضي آلىؽ" في بؾخسضم اللغت اللغبُت كلى اإلاداصزت الُىمُت و ألاؾبىكُت وؾخلغض البُاهاث 

 هما ًلي :

 املحادثت اليوميت و ألاسبوعيت .1

 إصالح املحادثت املعني حسيان املحادثت السكم

 Berat ku turun وػو  ًجٌز في َظا ألاؾبىق .1

minggu ini 

 وػو  في َظا ألاؾبىق
ّ

 ًسف

 ,Aku gak apa-apa ؤها ال ماطا ماطا جظغبني .2

kok dipukul 

 لم ؤعجىب زؼإ ما فُظِغبِذ 

اصة حمُلت فلؽ .3  Kamu tambah ؤهِذ ٍػ

cantik aja 

 ؤهِذ في َظٍ ألاًام جؼصاصًً وحاَت

مثل َظا فلؽ ؤهِذ ال  .4

 حؿؼُلحن

Begini aja kamu 

gak bisa 

 ُؽ, ؤ لم حلغفهَظا قيئ بؿ

 Kalau bukan kamu لى ال ؤهِذ مً همً .5

siapa lagi 

 لى ال ن ال ؾىان

 

 

 البحث :

في اإلاثاٌ ألاٌو عؤي الباخث ؤن الؼالبت اؾخسضمذ اليلمت ؤو اإلافغصاث التي ال جىاؾب بؿُاق الىالم, و ؤلاصالح  

. –بضال مً ولمت  –: ًجٌز 
ّ

 ًِسف

ضٍ اإلاخيلم الاهضوهِس ي. فلظلً وحض الباخث ولمت ؤو حملت  حكبه الخلبحر الظي ًٍغ

عة في حملت واخضة. و   و في اإلاثاٌ الثاو  ؤن الؼالبت وطلذ اليلمت في الجملت, و كض اؾخسضمذ اليلمت مخىّغِ

 َظا جغهُب غحر ؾلُم ألن َظا الخلبحر كض صزله الخإزحر مً اللغت ألاولي. و طلً في ولمت "ماطا ماطا".

باكُت مً الجملت الثالثت بلي الخامؿت وطلذ الؼالبت في وطم اإلافغصاث في جغهُب ؾلُم و َظا و في ألامثلت ال 

ضٍ  ًاصي فلال بلي ؾىء الفهم لضي الؿامم وكض جضزل بلغتها ألاولى و َظٍ ولمت ؤو حملت حكبه الخلبحر الظي ًٍغ
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 اإلاخيلم الاهضوهِس ي.

 

ي ػالباث ملهض اللصغي الىجاح ؾىضي ؤلىؽ للبىاث و و جدضر طوق اإلاداصزت الُىمُت كلى اللغت اللغبُت لض 

 هي اإلاداصزت و الىؼم و الترهُب اإلاىاؾب فى اللغت اللغبُت خُث الجملت.

 ذوق املحادثت اليوميت على اللغت العسبيت -ب

بلض ؤن كام الباخث ببُان البُاهاث, وحض الباخث ؤن طوق اإلاداصزت الُىمُت لضي ػالباث اإلالهض اللصغي 

 ح قىضي آلىؽ" في اإلاداصزت الؼالباث و الىؼم و الترهُب, وؾخلغض البُاهاث هما ًلي :"الىجا

 الىطم و الترهيب .1

 الترهيب املىاسب املعني ذوق املحادثت السكم

 Mana ya, cocok الظي مؼابم لي ؤًً .1

untuk ku 

 ؤيهما مالئم لي

 Kenapa kamu ؤهِذ إلااطا جىـغو  .2

melihat ku 

 
ُ
ًِ جىـ  غو ما ل

 Giliran siapa بلضِن مً ًإزتي .3

setelah kamu 

 إلاً الضوع بلضِن 

 ,Enak sekali لظًظ حّضا اهِذ, جإجحن زّم جإولحن .4

datang 

langsung 

makan 

 هىِذ في لظة جإجحن وجإولحن

 Saya gak selera ما كىضي قهىة في ألاول .5

makan 

 ما كىضي قهُت في ألاول

 البحث :

ٌو بلي الثالث عؤي الباخث ؤن الؼالبت وطلذ ؤصواث الاؾخفهام في وؾؽ ؤو آزغ الجملت, و َظا في اإلاثاٌ ألا  

ًسالف هـام اللغت اإلالغوف, و اإلافغوض ؤن ًظم ؤصواث الاؾخفهام في ؤٌو حملت لخيىن هي جغهُبا ؾلُما خُث ال 

 ٌلمل كملُت الاجصاٌ بحن اإلاخدضر و الؿامم.

, وطلذ الؼالبت اإلافغصاث في جغهُب ؾلُم و َظا ًاصي فلال بلي ؾىء الفهم لضي و في اإلاثاٌ الغابم و الخامـ 

الؿامم و ؾبب طلً ؤن الؼالبت في َظا ألامغ كض جضزل بلغتها ألاولى. فلظلً وحض الباخث ولمت ؤو حملت حكبه 

ضٍ اإلاخيلم الاهضوهِس ي و َظا الخلبحر كض صزله الخضزل مً اللغت ألاولي.  الخلبحر الظي ًٍغ

جدضر ؤقياٌ ألازؼاء فى اإلاداصزت الُىمُت لضي ػالباث اإلالهض اللصغي "الىجاح قىضي آلىؽ" في  و 

 زالزت ؤمىع و ؾخلغض البُاهاث جفصُلُا هما ًلي :

 أشكال ألاخطاء فى املحادثت اليوميت على اللغت العسبيت -ج

 خصيُف اللغىي حكخمل كلى :بلض ؤن كام الباخث ببُان البُاهاث, وحض الباخث ؤن ؤقياٌ ألازـاء مً ال 

ت .1  ألازؼاء مً الىدٍى
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 و ألازؼاء مً الصغفُت .2

ت  و ؾُلىم الباخث بلغض البُاهاث كً َظا الخصيُف بضا مً ألازؼاء الىدٍى

 أشكال ألاخطاء مً الىحويت حشخمل على : .1

ت في ؤلاكغاب  ؤ. ألازؼاء الىدٍى

 ٌ ت في بؾخسضام اؾم اإلاىصى  ب. ألازؼاء الىدٍى

ت في بؾخسضام الظمائغج. ألا   زؼاء الىدٍى

ت في ألامىع اإلاخلضصة و ؾخلغض البُاهاث جفصُلُا هما ًلى :  هما جلضم البُان ؤن ألازؼاء الىدٍى

ت في ؤلاكغاب  ؤ. الىىق ألاٌو ؤقياٌ ألازؼاء الىدٍى

 

 : 1الجضٌو 

 (. ألاخطاء الىحويت في إلاعساب1

 الصواب الخطأ الجملت السكم

ًِ ؤهـُغ  .1 ًِ  هخاُب ًِ ؤهـغ  هخاُب  هخاَب

 طلً مثَل ًا ؤزتي ال جلغئحن  مثُل  طلً مثُل ًا ؤزتي ال جلغئحن  .2

 َل جضزلحن  فصُل  فصُل جضزلحن  .3
ا
 فصال

ًِ بلي ؤًً جغحلحن  .4 ًِ  ؤبُ  ؟ ؤبىِن ؤًً جغحلحن  ؤّبُ

5.  ًِ ًِ  واخض ؤػلبى واخض كغػاُؾ  ؤػلبى واخضا مً كغػاؾ

 البحث :

 بلالمت الغفم, غحر ؤن اليلماث اإلاظوىعة هي مفلٌى في الجملت ألاولى بلى  
ّ
الثالثت حلغب اليلماث التي جدتها زؽ

".به و ًلؼم الىصب في بكغابه, فُيىن الجملت الصحُدت ٌلني 
ً
 " هخاَبِك, مثَل, فصال

مً و ؤما الجملت الغابلت اؾخسضم اإلاخدضزت ولمت "ؤب" مخصال بالُاء, ؤن الُاء فى ألاؾماء الخمؿت كالمت  

كالماث الىصب و الجغ, فمً الىاضح ؤًظا ؤن اليلماث اإلاظوىعة في َظا اإلاثاٌ َى فاكل و كالمت عفله الىاو. 

 "أبون"فُلؼم الىؼم في َظا اإلاثاٌ 

 في الفلل  
ّ
و في اإلاثاٌ الخامـ اؾخلملذ الؼالبت ولمت "واخض" بلالمت الجؼم, ؤن ألاؾماء الًمىً حؼمها بال

 صحُذ ؤن جيىن ولمت "واخض" مىصىبا ليىنها مفلٌى به.اإلاظاعق و ألامغ, و ال

ت هي ألازـاء في اؾخسضام اإلاىصٌى وؾخلغض البُاهاث هما ًلي :  ب. و الىىق الثاو  مً ألازـاء الىدٍى

 ٌ  : 2الجضو

 (. ألاخطاء الىحويت في إسخخدام اسم املوصول 2

 الصواب الخطأ الجملت السكم

 ي الخحرَى ؤؾخاط زحر َى ؤؾخاطي الظي زحر .1

 ؤيهما ألاصغغ صغحر الظي صغحرؤًً  .2

 مً اإلااَغة في َظٍ اللغاءة ماَغة في َظٍ اللغاءة التي ماَغةمً  .3

4.  ًِ ًِ ألاخمغ هـُف ؟ الظي ؤخمغ هـُف...؟الظي ححى  َل ححى
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 ؤًً زظائ  التي اؾخلملِذ  الظي ؤًً زظائ  الظي حؿخلملحن .5

 البحث :

لغابم و حض الباخث ؤن الؼالبت اؾخسضمْذ ولمت " زحر, صغحر, ماَغة و ؤخمغ " بلض اؾم و في اإلاثاٌ ألاٌو بلى ا 

, ًغي الباخث ؤن َظٍ اليلماث ألاعبم جيىن صفت, فاهخفُذ اإلاخدضزت ؤن حؿخسضم الم اإلالغفت )اٌ( خُث  اإلاىصٌى

.  جضٌ كلى اإلالنى الؿىاء باؾم اإلاىصٌى

إلاىصٌى للمفغص, و ؤن الاؾم الظي ًإح  كبله ماهث, و اإلافغوض و في اإلاثاٌ الخامـ اؾخسضمذ الؼالبت اؾم ا 

 لالؾم الظي كبله. هدى : "زظائ  التي ..."
ا
 ؤن ٌؿخسضم اؾم اإلاىصٌى للمفغصة جبلا

ت هي ألازؼاء في اسخضام الظمائغ و ؾخلغض البُاهاث هما ًلي :  ج. و الىىق الثالث مً ألازؼاء الىدٍى

 ٌ  : 3الجضو

 في إسخخدام الضمائس(. ألاخطاء الىحويت 3

 الصواب الخطأ الجملت السكم

 ؤخؿيِذ ؤن جخللمحن ؤخؿً جخللمحن فلؽ ؤخؿً ؤهِذ  .1

ض .2 ض ألن هدً ألن هدً ال هٍغ  ألهىا ال هٍغ

 ألو  ال ؤكغف ألن ؤها ألن ؤها ال ؤكغف .3

 لى ال ِن ال ؾىاِن  لى ال لى ال ؤهِذ مً همً .4

 

 البحث :

الثاهُت اؾخسضمذ الؼالبت طمحر اإلاىفصل ميان طمحر اإلاخصل, و هي في ولمت و في الجملت ألاولى بلى 

"ؤخؿً ؤهِذ, ألن هدً" و َظٍ الجملت ؤًظا غحر ؾلُمت و اإلافغوض ؤن جخصل اليلمت بالظمحر, هدى : " ؤخؿيِذ, 

 ألهىا "

إلاساػب في ولمت و ؤما في الجملت الثالثت و الغابلت وحض الباخث ؤن الؼالبت خظف طمحر اإلاخيلم و طمحر ا

 "ألن ؤها, لى ؤهِذ" و اإلافغوض ؤن ٌؿخسضم ولمت :

 " ألو  و لى الن "

ت مً الخصيُف اللغىي, فُلغض الباخث  بلض اهتهاء مً كغض البُاهاث كً ؤقياٌ ألازؼاء الىدٍى

 البُاهاث كً ألازؼاء الصغفُت ف هفـ اإلاجاٌ.

 أشكال ألاخطاء مً الصسفيت .2

البُاهاث, وحض الباخث ؤن ؤقياٌ ألازؼاء الصغفُت لضي ػالباث اإلالهض  بلض ؤن كام الباخث ببُان

 اللصغي "الىجاح قىضي آلىؽ" حكخمل كلى :

 ؤ. ألازؼاء الصغفُت في اؾخسضام الاؾم في مىطم الفلل

 ب. ألازؼاء الصغفُت في اؾخسضام الفلل في مىطم الاؾم

 عكت و ألامغج. ألازؼاء الصغفُت في اؾخسضام ألافلاٌ اإلااطُت و اإلاظا

 

 جدضر ألازؼاء الصغفُت في ألامىع اإلاخلضصة و ؾخلغض البُاهاث جفصُلُا هما ًلي :
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ؤ. الىىق ألاٌو مً ألازؼاء الصغفُت لضي ػالباث ملهض اللصغي الىجاح ؾىضي ؤلىؽ للبىاث َى ألازؼاء 

 الصغفُت في اؾخسضام الاؾم في مىطم الفلل, و ؾخلغض البُاهاث هما ًلي :

 : 4الجضٌو 

 (. ألاخطاء الصسفيت في اسخخدام الاسم في موضع الفعل4

 الصواب الخطأ الجملت السكم

ٌ  زلص صزٌى اإلادىمت إلاا.. ؟ .1  َل صزلِذ اإلادىمت ؤم ال.. ؟ صزى

ًَ كغفت صىم متى صىم كغفت .2 ُصْم
َ
 متى ج

3.  ًِ ًِ  حهاص ؤها حهاص حضا ؤبدث  فلض احتهضُث في بدث

 هُف جىامحن صائما هىم هُف ؤهِذ هىم صائما .4

ل ؤم ال َظا.. ؟ .5
ْ
ل هدً ؤو

ْ
 َل هإول ؤم ال في َظا الىكذ..؟ ؤو

 َل جىحض ألاؾخاطة َىان ؟ مىحىص َل َىان مىحىص ألاؾخاطة ؟ .6

ذ عاخت متى هدً عاخت ؟ .7  متى وؿتًر

 

 البحث :

اإلاصضع, و اؾم اإلافلٌى ميان بطا ال خـىا حُضا في اإلاثاٌ ألاٌو و الثاو  و الثالث, ؤن الؼالبت اؾخسضمذ  

, صىم , حهاص" و َظا جغهُب مسـئ خُث ًسالف هـام الصغف, ألن اليلمت التي  الفلل اإلااض ي, هدى : "صزٌى

ؾبلها َظا اإلاصضع و اؾم اإلافلٌى جدخاج بلى فلل ماض " زلص )كض(, متى ", و اإلافغوض ؤن حؿخسضم الؼالبت في 

, احتهضُث".حملخه فلال ماطُا, ألن الحاصزت كض ؾبل ًَ ُصْم
َ
 خه الؼمان, هدى : "صزلِذ, ج

و ؤما في اإلاثاٌ الغابم بلي الؿابم, ؤن الؼالبت اؾخسضمذ اإلاصضع, و اؾم الفاكل و اؾم اإلافلٌى ميان ألافلاٌ  

ش".  اإلاظاعكت, ألن الحاصزت جلم في الحاطغ ؤو اإلاؿخلبل. هدى : " جىامحن, هإول, جىحض, وؿتًر

زؼاء الصغفُت لضي ػالباث ملهض اللصغي الىجاح ؾىضي ؤلىؽ للبىاث َى ب. الىىق الثاو  مً ألا 

 ألازؼاء الصغفُت في اؾخسضام الفلل في مىطم الاؾم, و ؾخلغض البُاهاث هما ًلي : 

 : 5الجضٌو 

 (. ألاخطاء الصسفيت في اسخخدام الفعل في موضع الاسم5

 الصواب الخطأ الجملت السكم

ضًً جلغئحن الىخاب .1 ضًً كغاءة الىخاب لغئحنج َل جٍغ  َل جٍغ

 ال ؤؾخؼُم اللمل بىفس ي ؤكمل ؤها ال ؤؾخؼُم ؤكمل بىفس ي .2

 ال ؤؾخؼُم الكغب ؤقغب ؤها ال ؤؾخؼُم ؤقغب .3

 كبل ألاول ؤن جضفعي جإولحن كبل جإولحن جضفلحن ؤوال .4

 ؤهـغي ! مؿاوٌ اللغت آث   ًإح  ؤهـغي ! كؿم اللغت ًإح  .5

 البحث :

ضًً, ؤؾخؼُم, كبل", و اإلافغوض في ألامث  لت ألاعبلت, وحض الباخث ؤن الؼالبت اؾخسضمذ ألافلاٌ بلض ولمت "جٍغ
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ؤن جظم الؼالبت اؾما في حملخه, هدى : كغاءة, اللمل, الكغب, ألاول". و باللىـ بطا ؤعاصث اإلاخدضزت ؤن جظم فلال 

ت ", فخيىن جلً الجمل " ؤن جلغئحن,  ؤن ؤكمل, ؤن ؤقغب, ؤن جإولحن". ًلؼمه ؤن ٌؿخسضم " ؤن مصضٍع

و في اإلاثاٌ الخامـ ًغي الباخث ؤن الؼالبت حؿخسضم فلال في آزغ الجملت, هدى " ًإح ". فهظا الترهُب كض  

ًىدغف في وطم الفلل, و ًاصي بلي ؾىء الفهم لضي الؿاملحن, فاإلافغوض ؤن ًظم اؾما في آزغ حملخه, فخيىن 

". و بط . هدى : " ًإح  كؿم اللغتا ؤعاص الؼالب ؤن ٌؿخسضم فلال, فالبّض له ًظله الجملت الؿلُمت هي : "آث 
ا
 ".ملّضما

 

ج. الىىق الثالث مً ألازؼاء الصغفُت لضي ػالباث ملهض اللصغي الىجاح ؾىضي ؤلىؽ للبىاث َى 

 ألازؼاء الصغفُت في اؾخسضام ألافلاٌ اإلااطُت و اإلاظاعكت و ألامغ, و ؾخلغض البُاهاث هما ًلي :

 : 6لجضٌو ا

 (. ألاخطاء الصسفيت في اسخخدام في ألافعال املاضيت و املضازعت و ألامس6

 الصواب الخطأ الجملت السكم

ـُ َظٍ الحجغة كض  .1
َ
ي
ْ
ى ـُ  ًُ

َ
ي
ْ
ى يَؿْذ َظٍ الحجغة كض  ًُ

ُ
 ه

, كىض  .2
ا
مُذ كىض  ؤحللم في الفصل ؤحللمكضًما

ّ
 في الفصل حلل

 اإلادىمت آهفا صزلذ جضزل اإلادىمت جضزلآهفا, هي  .3

 بلي اإلاضًىت باألمـ طَبُذ  ؤطَب بلي اإلاضًىت ؤطَبباألمـ ؤها  .4

 ول ًىم   خإزّغًٍإلااطا ج جإزّغِث  ول ًىم   جإزّغِث إلااطا  .5

رْ ًا ؤزتي !  .6
َ
ت
ْ

ْر  لي الؼلام ِاق
َ
ت
ْ

ِري ًا ؤزتي !  ِاق
َ
ت
ْ

 لي الؼلام ِاق

 

 البحث :

ث ؤن الؼالبت اؾخسضمذ ؤفلاال مظاعكت في حملخه, ؤن الحاصزت كض مً ألامثلت ألاولى بلي الغابلت, عؤي الباخ 

ؾبلها الؼمان, و َظا هما وعصث في ألامثلت الؿابلت ؤن َظٍ ألافلاٌ كض جلضمتها ولمت "كض, كىضما, آهفا, باألمـ". 

مُذ, صزلذ ... آهفا
ّ
يَؿْذ, كىض حلل

ُ
 , طَبُذ ... باألمـ".فالالػم ؤن ًظم ؤفلاال ماطُت في الؼمً اإلااض ي, هدى : " كض ه

و في اإلاثاٌ الخامـ, عؤي الباخث ؤن الؼالبت اؾخسضمذ فلال ماطُا في حملخه, ؤن الحاصزت كض جضٌ كلى ػمً  

اإلاؿخلبل, و َظا هما وعص في اإلاثاٌ الؿابم ؤن َظ الفلل كض ًلترن بيلمت بيلمت "ول ًىم". فالالػم ؤن ًظم فلال 

". مظاعكا في ػمً الحاطغ ؤو اإلاؿخلبل,  هدى : " جخإزّغًٍ ول ًىم 

, و الؼالبت ؤحؼم   و في اإلاثاٌ الؿاصؽ, عؤي الباخث ؤن فلل ألامغ في َظا اإلاثاٌ مً الفلل اإلالخل الُاء في آزٍغ

ِري لي الؼلام"
َ
ت
ْ

 فلل ألامغ بؿيىن, و اإلافغوض ؤن ًيىن حؼمه بالىؿغة و خغف الُاء آزٍغ ًّضٌ للماهث. هدى " ِاق

 ً الخصييف السطحي. أشكال ألاخطاء م3

ت الؿؼدُت لضي ػالباث ملهض اللصغي الىجاح   بلض اللُام ببُان البُاهاث, وحض الباخث ؤن ألازؼاء اللغٍى

 ؾىضي ؤلىؽ للبىاث هما ًلي :

 ؤ. الحظف

اصة  ب. الٍؼ
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 ج. جدٍغف الىطم

 ص. الخلضًم و الخإزحر

 

 , و ؾخلغض البُاهاث فُما ًلي :(omission)ؤ. و الىىق ألاٌو مً ألازؼاء الؿؼدُت هي ألازؼاء فى الحظف 

 : 7الجضٌو 

 

 (omission)(. ألاخطاء فى الحرف7

 الصواب الخطأ الجملت السكم

 غابمؤها في الفصل ال عابم عابمؤها في الفصل  .1

 اإلااطُت همُذ في مغجابغا الؿىتفي  ؾىت اإلااطُت همُذ في مغجابغا ؾىتفي  .2

 لغت اللغبُتهدً آلان في ؤؾبىق ال لغت ُتلغت اللغبهدً آلان في ؤؾبىق  .3

 بىفس ي ؤكمل ؤنؤها ال ؤؾخؼُم  ؤكمل بىفس ي ؤكملؤها ال ؤؾخؼُم  .4

 ال ؤكغف ألو  ألن ألن ؤها ال ؤكغف .5

 البحث :

بطا عؤًىا في اإلاثاٌ ألاٌو الي الثالث ؤن الؼالبت جدظف الم اإلالغفت في الصفت و اإلاىصىف, و َظا ًسالف فلال  

. هدى : "الفصل الغابم, الؿىت اإلااطُت,  الىـام فه و جىىحٍر اللغىي اإلالغوف, ألن الصفت ًدبم اإلاىصىف صائما في حلٍغ

 اللغت اللغبُت".

ت" بلض اؾخسضام "ؤؾخؼُم". و طلً في ولمت   و في اإلاثاٌ الغابم عؤي الباخث ؤن الؼالبت خظفذ " ؤن مصضٍع

 "ؤن ؤكمل".

ؤن الؼالبت خظفذ طمحر اإلاخصل للمخيلم و اإلاساػب و هي في ولمت "ألن ؤها", و  و في اإلاثاٌ ألازحر, وحض الباخث 

 اإلافغوض ؤن ًيىن الظمحر مخصال باالؾم الظي ًإح  كبله. هدى : "ألو "

 

اصة   و ؾخلغض البُاهاث فُما ًلي : (addition)ب. و الىىق الثاوى مً ألازؼاء الؿؼدُت هي ألازؼاء في الٍؼ

 : 8الجضٌو 

 (addition)طاء فى الزيادة(. ألاخ8

 الصواب الخطأ الجملت السكم

 ؤخيَظٍ هغاؾت  ألاخي ألاخيَظٍ هغاؾت  .1

 الفصل الخامـ ػالباثحمُم  الؼالباث الفصل الخامـ الؼالباثحمُم  .2

 كىض ما ؤولُذ مّغة ؤٌو  اإلاّغة كىض ما ؤولُذ اإلاّغة ؤٌو  .3

 صغحرَى ؤزىِن ال صغحرِن  صغحرِن َى ؤزى  .4

ًِ ؤًً  .5
ُ
ًِ  صلىه

ُ
 صلىِن ؤًً  صلىه

 البحث :

في الجملت ألاولى عؤي الباخث ؤن الؼالبت طُفذ "اٌ" في اإلاظاف )اإلاؿىض(, و هي في ولمت "ألاخي" و َظا  
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الترهُب ًسالف ؤصال بىـام اللغت اللغبُت, و اإلافغوض ؤن ًيىن اإلاظاف مدظوف الم اإلالغفت )اٌ(, الجصاله 

 افا بلُه فيلمت "ؤر" هي مظاف. و الصحُذ ؤن جلٌى الؼالبت "ؤخي" في حملخه.بظمحر خُث ًيىن َى مظ

و ؤما الجملت الثاهُت و الثالثت وحض الباخث ؤن الؼالبت ؤطافذ الم اإلالغفت )اٌ( في اإلاظاف )اإلاؿىض(. و هي  

ًيىن اإلاظاف مدظوف  ولمت "الؼالباث و اإلاّغة". و َظا ًسالف فلال هـام اللغت اللغبُت اإلالغوفت, و اإلافىعض ؤن

 الم اإلالغفت )اٌ(.

و اإلاثاٌ الغابم عؤي الباخث ؤن الؼالبت ؤزؼإث في وطم بطافت الظمحر, و طلً ؤن الؼالبت وطلذ الظمحر  

"ن" في الصفت, هدى : "ؤزى طلحرن" و َظٍ الجمت الاؾمُت غحر مفُضة, و اإلافغوض ؤن ًيىن الظمحر مخصال 

 ف.باإلاىصىف هما مظاف في َظا اإلاىك

و في اإلاثاٌ الخامـ ؤزؼإث الؼالبت في وطم ولمت "صلى" في الجملت, ألن الؼالبت ؤطافذ خغف هىن في جلً  

ل  ظٍ ولمت زاػئت في اللغت اللغبُت و الصحُذ ؤن ًٍؼ اليلمت خحن اجصلذ بالظمحر, فإصبدذ اليلمت "صلىهً" َو

اصجه في ال ً فال مجاٌ ٍػ  يلمت.خغف الىىن ألن كالمت مً كالماث الخىٍى

 

, و هي ألازؼاء  (misformation)ج. و الىىق الثالث مً ألازؼاء الؿؼدُت هي ألازؼاء في جدٍغف الىطم

 التي جخللم باؾخسضام اإلافغصاث ؤو الترهُب و هي حكخمل كلى :

 ألازؼاء في اؾخسضام اليلمت ؤو اإلافغصاث اإلاىاؾبت بؿُاق الىالم.

 .ألازؼاء في اؾخسضام الخلبحراث الاصؼالخُت

 : 9الجضٌو 

 (misformation) (. ألاخطاء فى جحسيف الوضع9

 ألازؼاء في اؾخسضام اليلمت ؤو اإلافغصاث اإلاىاؾبت بؿُاق الىالم.

 الصواب املعنى الجملت السكم

1.  ًِ ًِ  ? Diamana alamatmu ؤًً كىىاه  ما كىىاه

2.  ًِ ًِ  ? Siapa namamu مً اؾم  ما اؾم

 الي هإولحل ! Ayo makan yu كمي هإول .3

 و اؾإٌ طمحرِن  Gunakanlah hatimu kecilmu طمحر فلؽ ؤهِذ  .4

5.  
ّ
 ًا ؤزتي ! حلالي لحـت Ya akhti kesini sebentar ًا ؤزتي ! بلي َىا مضة

 البحث :

في ألامثلت اإلاظوىعة عؤي الباخث ؤن الؼالبت ؤزؼإث في اؾخسضم اليلمت ؤو اإلافغصاث التي ال جىاؾب بؿُاق  

 ي اإلاثاٌ ألاٌو بلى الثالث ًغي الباخث  ؤن الؼالبت اؾخسضمذ ولماث :الىالم, ف

 ما بضال مً ولمت ؤًً

 ما بضال مً ولمت مً

 حلالي بضال مً ولمت كمي

كىض عؤي الباخث ؤن اليلماث اإلاؿخسضمت في ألامثلت اإلاظوىعة ال جىاؾب فلال بؿُاق الىالم, و ؾبب طلً ؤن  
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ضٍ اإلاخيلم  الؼالبت في َظا ألامغ كض جضزل بلغتها ألاولى. فلظلً وحض الباخث ولمت ؤو حملت حكبه الخلبحر الظي ًٍغ

 الاهضوهِس ي.

و في اإلاثاٌ الغابم و الخامـ ؤزؼإث الؼالبت في وطم اإلافغصاث في جغهُب ؾلُم و َظا ًاصي بلى ؾىء الفهم  

 لضي الؿامم.

 : 10الجضٌو 

 (misformation) (. ألاخطاء فى جحسيف الوضع11

 زؼاء في اؾخسضام الخلبحراث الاصؼالخُت.ألا 

 الصواب املعنى الجملت السكم

ًِ ؤن جسملي َظا  .1 ؤعحى كلُ

 الىخاب

Aku harap kamu 

membawakan buku ini 

 ؤعحى مىً ؤن جدملي َظا الىخاب

2.  ًِ ًِ  Aku perlu bantuanmu ؤها ؤخخاج مؿاكضج  ؤها ؤخخاج بلي مؿاكضج

 ال جيَؿني Jangan lupakan ku ال جيس ى بلي .3

صكنى .4
ُ
 اصكى لي Doakan ku ا

 Aku malu sekali ملهاؤها ؤؾخحي حضا  .5

dengannya 

 هىُذ مؿخدُابها

 

 البحث :

ؤن الؼالبت في ألامثلت اإلاظوىعة ال جغاكحن في اؾخسضام الخلبحراث الاصؼالخُت اإلالغوفت كىض الىـام اللغىي.  

م بحن ألافلاٌ الالػمت و اإلاخلضًت. فلظا عؤي الباخث ؤن الؼالبت ؤزؼإث في  ألن الؼالبت ال حؿخؼُلحن الخفٍغ

اؾخسضام ولمت "ؤعحى, ؤخخاج, ال جيـ, اصق و ؤؾخديي" و اإلافغوض ؤن جيىن َظٍ اليلماث جلترن بالحغوف التي 

 جىاؾبها كىض ؾُاق الىالم, فالالػم ؤن جيىن ولمت

ـــــ  "ؤعحى" ــ  "مً" ملترهت بـ

ـــــ ج""ؤخخا ــ  "بلى" ملترهت بـ

ـــــ  "ؤصق" ــ  "ٌ" ملترهت بـ

ـــــ "ٌؿخديي" ــ  "ب" ملترهت بـ

 

ص. و الىىق الغابم مً ألازؼاء الؿؼدُت لضي ػالباث اإلالهض اللصغي "الىجاح قىضي آلىؽ" هي ألازؼاء 

 , و ؾيبحن البُاهاث فُما ًلي :(misordering) في الخلضًم و الخإزحر 

 : 11الجضٌو 

 (misordering) (. ألاخطاء في الخلدًم و الخأخير 11

 الصواب املعنى الجملت السكم

 بلي ؤًً ًظَب ؤبىِن  Ayahmu pergi kemana ؤبىِن ًظَب بلي ؤًً .1
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 ؤًً هىِذ مً حضًض Diaman kamu baru aja ؤهِذ في ؤًً خضًثا .2

 Diamana meletakkan جظلحن كلمي في ؤًً .3

sandalku 

 كلميؤًً وطلِذ 

 Diamana kamu ججضًً في ؤًً طلً .4

menemukan itu 

 ؤًً وحضِث طلً

 بىم َظا Berapa harganya َظا زمىه هم .5

 البحث :

في اإلاثاٌ ألاٌو بلى الخامـ عؤي الباخث ؤن الؼالبت وطلذ ؤصواث الاؾخفهام في وؾؽ ؤو آزغ الجملت, و َظا  

م ؤصواث الاؾخفهام في ؤٌو حملت لخيىن هي جغهُبا ؾلُما خُث ال ًسالف هـام اللغت اإلالغوف, و اإلافغوض ؤن ًظ

 ٌلمل كملُت الاجصاٌ بحن اإلاخدضر و الؿامم.

 .أشكال ألاخطاء مً الخصييف الاجصالي4

بلض اللُام ببُان البُاهاث, وحض الباخث ؤن ألازؼاء الؿؼدُت لضي ػالباث اإلالهض اللصغي "الىجاح قىضي  

 آلىؽ" هما ًلي :

 اء اليلُتؤ. ألازؼ

 ب. ألازؼاء اإلادلُت

ؤ. و الىىق ألاٌو مً ألازؼاء الاجصالُت لضي ػالباث اإلالهض اللصغي "الىجاح قىضي آلىؽ"  هي ألازؼاء 

 , و ؾخلغض البُاهاث فُما ًلي :(global errors) اليلُت 

 : 12الجضٌو 

 (global errors) (. ألاخطاء في الكليت 12

 الصواب املعني الجملت السكم

 اهؼفإ الىهغباء Lampunya mati اإلاصباح ًمىث .1

 في ؤي ميان وان Dimana mana في ؤًً ؤًً .2

ٌ  Boleh masuk lah حائؼ صزىال ؤم ال .3  ؤ حؿمدحن لي بالضزى

ًِ بلي ؤن جظَبحن Jadilah kesana جصلححن طَاب ؤم ال .4  َل ل

 اصق لي للىجاح Doakan lah ؤصكنى للىجاح  .5

 ًإزتى ! ماطا ًدضر َىان Akhti Ada Apa disana اطا ًإزتى َىانمىحىص م .6

 ماطا صغِث َىان ؟ Jadi apa di sana ؤهِذ َىان صاع ماطا .7

 

 البحث :

في ألامثلت الىاعصة وحض الباخث ؤزؼاء اجصالُت في اؾخسضم اليلمت ؤو الجملت لضي الؼالبت, و َظٍ ألازؼاء  

 ًفهمه الؿامم ختى ٌلغكل كملُت الاجصاٌ بحن اإلاخدضزحن, و هي في ؤهثر اإلاغجىبت بؿبب ؤن مظمىن الىالم ال 

 صىعَا اهخـاما حكخمل كلى ألاهماغ الخالُت :
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خظف اإلالُىاث  -ؤصواث عبؽ الجمل اإلادظوفت ؤو الخاػئت في غحر ميانها, ج( -الترجِب الخاػئ لليلماث, ب( -ؤ(

ت الكائلت.  الالػمت مً اللىاكض الىدٍى

 

الثاو  مً ألازؼاء الاجصالُت لضي ػالباث ملهض اللصغي الىجاح ؾىضي ؤلىؽ للبىاث هي  ب. و الىىق

 , و ؾخلغض البُاهاث فُما ًلي :(local errors)ألازؼاء اإلادلُت 

 : 13الجضٌو 

 (local errors)(. ألاخطاء الجزئيت أو املحليت 13

 نها كاصة و لىنها ال حلىق الاجصاٌ بصىعة واضحت.ألازؼاء التي جازغ كلى كىصغ واخض مً اللىاصغ في الجملت ختى ؤ

 الصواب املعنى الجملت السكم

1.  ًِ  Kenapa Ayahmu tidak إلااطا ؤبىِن ال يهخّم

perhatian denganmu 

 ًِ  إلااطا ؤبىِن ال يهخّم ب

2.  ًِ ًِ  Aku Perlu bantuanmu ؤها ؤخخاج مؿاكخ  ؤها ؤخخاج بلي مؿاكخ

 ى لياصك Doakan lah aku ؤصكني .3

دث ألاؾخاط آهفا .4 ًُ  هىِذ ُبدث ألاؾخاط مً حضًض Dicari’i , Ustadz tadi ؤهِذ 

 صكاِن ألاؾخاط Dipanggil Ustadz ؤهِذ ًضكا مم ألاؾخاط .5

 البحث :

و في َظٍ ألامثلت الىاعصة عؤي الباخث ؤن الؼالبت ؤزؼإث في اؾخسضامذ اليلماث ؤو اإلافغصاث في الجملت و َظا  

اصة كىصغ واخض مً كىاصغ اللغت في الجملت ؤو في الترهُب مً خُث ال ٌلمل كملُت الخؼإ بؿ بب خظف ؤو ٍػ

الاجصاٌ كىض صاخب اللغت, و جلً ألازؼاء حكمل كلى ألاصواث و ألافلاٌ اإلاؿاكضة و ألازؼاء في جصٍغف الاؾم و 

 الفلل و َظا الخلبحر كض صزله الخضزل مً اللغت ألاولي.

 الخالصت

ث اإلاىخىبت كً اإلاداصزت الُىمُت فى اإلالهض و جضزل لغت ألام فيها لضي ػالباث اإلالهض اللصغي "الىجاح مً البِىا

قىضي آلىؽ" مغجابىعا مىؼلت بىجغ والُمىخان الجىىبُت و مً البُان الؿابم في الفصل الثالث، اؾخسضم الباخث 

 اإلاضزل الىصف ، و وؿخؼُم ؤن وؿخيبُؽ فُما ًلي :

ان اإلاداص .1 زت الُىمُت كلى اللغت اللغبُت في اإلاداصزت الُىمُت و ألاؾبىكُت و هي كض جضزل بلغتها ألاولى و حٍغ

ضٍ اإلاخيلم الاهضوهِس ي, حلىص ؤؾبابها مً هلصان كضعة الؼالباث  َظٍ ولمت ؤو حملت حكبه الخلبحر الظي ًٍغ

 جؼُبم اإلاداصزت باللغت الفصحت الصحُدت.

غت اللغبُت التى جلم لضي ػالباث وهي وطلذ الؼالبت اإلافغصاث في جغهُب طوق اإلاداصزت الُىمُت كلى الل .2

ؾلُم و َظا ًاصي فلال بلي ؾىء الفهم لضي الؿامم و كض جضزل بلغتها ألاولى و ؾبب طلً ؤن الؼالباث في 

ت كضعة كلى جؼبُم اللغت.
ّ
 َظا ألامغ كل

إلالهض اللصغي "الىجاح قىضي آلىؽ" وحض ؤقياٌ ألازؼاء التى جلم فى اإلاداصزت الُىمُت لضي ػالباث ا .3

ت, و هي حكخمل كلى الخصيُف اللغىي و الخصيُف الؿؼحي و  الباخث ؤقياٌ مً ألازؼاء اللغٍى

 الخصيُف الاجصالي.
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ت اإلاخلللت باإلكغاب و ؤؾبابها مً  .4 ت و الصغفُت, فاألزؼاء الىدٍى و الخصيُف اللغىي َى ألازؼاء الىدٍى

م كىاكض اللغت. و ؤما ألازؼاء اإلاخلللت بالترهُب ؤو في وطم الجملت و ؤؾبابها كضم كضعة الؼالباث جؼبُ

ً الجمل كلى اللغت  كلت الؼالباث كلى جؼبُم كىاكض اللغت, و جضزل اللغت ألاولى له صوعٍ الهام في جيٍى

 الثاهُت.

الاؾباب التي ؤصث بليها, و ؤما ألازؼاء الصغفُت التي ؤهثر حملت لضي ػالباث جيىن لها ؤمغ مهُم في ملغفت  .5

ومً اؾباب ألازؼاء الصغفُت اإلاخلللت باألزؼاء في اؾخسضام الاؾم و الفلل هي ؤن َىان الازخالف 

الـاَغ في الترهُب البىائ  لليلمت اإلاىحىصة بحن اللغت اللغبُت و الاهضوؿُت, هما ًجض الباخث هثحرا ؤن في 

وان الؼالباث غحر طابؼحن في ازخُاع ألافلاٌ و ألاؾماء  ألافلاٌ و الاؾماء ؤلاهضووؿُت ؤوحه الدكابت و 

 اإلاىاؾبت للجملت, و جضزل هثحرا بىـام اللغت ألاولى.

اصة, ًغي الباخث ؤن ؤؾباب ؤزؼاء هي مً كلت  .6 و الخصيُف الؿؼحي الظي ٌكخمل كلى الحظف و الٍؼ

في َظا الىالم, ألن كلت اإلالغفت مللىماث الؼالباث كلى كىاكض اللغت, و لِـ كامل اللىاء و الخلب مجاٌ 

ت.  ؤو اإلاللىماث كً اللىاكض اللغٍى

و ؤما ؤزؼاء الؼالباث في جدٍغف الىطم بما ؤن ًيىن الخؼإ في اؾخسضام اليلمت اإلاىاؾبت بؿُاق الىالم  .7

ث ؤم الخؼإ في اؾخسضام اليلمت اإلاىاؾبت بؿُاق الىالم حلىص بلى جىافغ اليلماث اإلاغاصفت و هي ؤن اليلما

اإلاسخلفت صىعتها ملاهيها الؿىاء. و َظا الؿبب الظي ججلل الؼالباث غحر طابؼحن في وطم اليلمت 

ت ًمىً وطلها في ؤي هالم ؤو حمل.  الىاؾبت بؿُاق الىالم و ملاو  اليلمت اإلادؿاٍو

ان و طوق و ؤقياٌ ألازؼاء في اإلاداصزت الُىمُت  لضي و بلض اللُام ببدث البُاهاث و حض الباخث مً حٍغ

 حملت. 79ػالباث اإلالهض اللصغي "الىجاح قىضي آلىؽ" وجضزل لغت ألام فيها ًبلغ كضصَا 

ان و طوق و ؤقياٌ ألازؼاء في اللغت اللغبُت لها اعجباغ وزُم باللىامل  و مً اإلاالخف ؤن اإلاداصزت كً حٍغ

 كامل ًغجبؽ بلظها بالبلع. ألازغي اإلاازغة, و اإلالغفت كً ملـم اللىامل اإلاازغة ولها ألمغ صلب فلال, و ول
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