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 تدخل اللغةو اختالط اللغةالبيانات 
 االستماع -1

 عن الرجوع إىل بيوهتناملعهد  يف فناء  2222 شنوفمبري 11        

 أ : أي يوم حنن إىل البيت 

 ب : إذن ال خطأ يوم الرابعة 

 أ : مث تلك أي التاريخ ؟

 ب : إذن ال خطأ ستة عطر 

 أ : حىت أي تاريخ حنن ىف البيت ؟

 ب  : حىت ستة و عطرين 

 أ :  أه أه أي كنسولية اليت اوال إىل البيت ؟

 شعرت   Kaltim-Batra ب: 

 أ : ملاذا اوال ؟ 

 ب : الن بعيد، بعيد جدا 

 إىل بيت يو ؟أ : مث أي ساعة 

 تلك بعد الصبح مباشرة    Kaltim-Batraب : شعرت إذن ال خطأ 

 ماذا ؟   Kaltim-Batraأ : مث بعد 

  Kal-teng B إذن ال   Kal-teng Aب : 



 أ : حنن باملاذا إىل البيت ؟ 

 ب : باحلافلة دوشنك

 أ : شنعم ؟ 

 ب : امللك! اشنت جتلس مبن ىف احلافلة ؟

 أ :  اشنا اجلس مع غا حل 

 ب : اشنِت أي كنسولية ؟

  Pelaihariأ : اشنا كنسولية 

  Bjmب : اشنا بنفسه 

 أ : إذن أمو كنسولية بنسيك

 أ : مبن جتلس ؟

 ب : اجلس مع إجيا

 أ : إشندري مع فوسفا واحد حافلة هكذا ؟

 ب : شنعام.

 امل : إذن عامل أي كنسولية ؟ 

 واء حافلة مع أموب : اشنا بنسيك أيضا بل اشنا ال س

 أ : إذن ماال؟ 

 بل اشنا من كافواس  Kal-teng Aمال :   اشنا 



 ب : كذالك 

 أ: مث ماذا تعملنّت ىف البابت ؟ 

 ب : اعمل ىف البيت ساساعد أمي ، مث القي مع صاحبيت 

 االخر : اشنا ساساعد ايب أيضا 

 ب : متسك جوال ، ال،ال دائما أيضا.

 شنساعد ام ٌّ  ، مث ال تنسي تصلى هكذا !أ : حنن البد شنساعد ايب، 

 مجيعا :شنعام

 ب : و حنن هذه ال دا ئما متسك جوال ، مث البد علينا ان شنساعد والدينا 

 مجيعا : شنئام صحيح جدا .

 ب: مث بعد هذا حنن اىل اين ؟ 

 أ: حنن إىل املرحاض او إىل الغرفة فقط ؟ 

 أ : حيا إىل الغرفة، اشنا ساشنام 

 ب : اشنا ساْأكل 

 أ : كلي فقط 

 ب : بل اشنا اْأكل ماذا ؟ 

 أ : مكروشنة فقط ، إذن ال مكروشنة خبز.

 االخر : عندي خبز 



 االخر : اشنا اوال إىل الغرفة هكذا 

 ب : اشنا ساأكول .

 األخر: داح

 

 للبنات اهلجرةيف املقصف املعهد دار  2222 شنوفمبري 15التاريخ          

 ب : حيا حنن كلن  -

 أ : لذيذ جدا 

 كلن !  : حيا كلن راحل ومحريا ب

 ج : اشتريت ىف اين سنتيا؟           

 د: ال اعرف ايب اّليت ترسل 

 أ : ملاذا اشنتم ؟ 

 ب : بنتول هذا ىف شركة 

 أ : اجلسي 

 ج : كثري جدا اشنساهنا 

 ب : ال بأس 

 ج : شكرا أوا

 ج : افتحي، افتحي 



 أ : ملاذا من هناك 

 ب : ملن هذا ؟ 

 ج : يل 

 أ : ملاذا رجلكم كثريا جدا 

 ب : تلك يل 

 ج : ما عرفت  

 االخر : ذلك بنتول يل 

 ب :  شنعم محرياء هذا مقلي ملن ، لك هكذا ؟  

 ج : شنعم

 أ : اشنتبه مبلول 

 االخر : ال 

 أ : ال حتمل ! 

 ب : بيضة! بيضة ! 

 أ : هل تلك املطالعة صف االوال ؟

 ب : دجاجة، بيضة، بيضة 

 ج : شنعم .

 االخر : يكفي رزقية ، يكفي  



 أ : هل مسعنّت ؟ ماذا قالت رزقية ؟ 

 االخر : شنعم 

 ج : خلص ام ال جرس ؟ 

 أ : ملن هذا ؟ 

 ج : حىت مىت حنن كهذا ؟ 

 : اشنت ال  متلم كذالك !ب 
 ! عا ئطة ! تعايل يا عا ئطة !  لذيذ جدا أ : لذيذ

 ب : اشنظري !

 أ : حي  عا ئطة ، كيف حالك ؟

 أ : حي عاال من اين اشنت؟ 

 ب : من غرفة 

 أ : تلك اي غرفة فوعة؟ 

 االخر : ال اعرف 

 مي مي ال جيوز اليك ان تكلمو بصغرية صوة ىف كثرية اشنسان !  أ : 

 ب : عفوا

 أ : خلص ! حيا حنن إىل الغرفة ! 

 مجيعا : شكرا 

 مجيعا : إىل اّلقاء!



 أ : شنعم ....داه

 

  أمام املنطقةيف 2222ديسمبري  1التاريخ 

 أ  : ماذا ؟ -

 ب : اشنا سأسعل 

 أ: عن املاذا ؟

 ب: عطالح

 أ: عطلة؟ ملاذا ؟

 ب : حلظة كمن يوم العطلة يأيت ،مث إذن عطلة يأيت، تريدين اىل اين؟

 أ : أم اشنا اريد إىل اّي مكان املهم صاحبيت و اسريت، بل هذا شهرا مودة فقط.

 كيف؟ب : احلمدهلل ايضا عطلة، إذا مايف 

 أ : شنعم،شنعم.

 
 مع بعض الطالبات وهي: 2222شنوفمبري  6املخاطبة يف التاريخ  -2
 كايسا ميتاشنيا .1
  لطيفة غالوح .2

 
  املخاطبة بني الباحثة سلوى أتقياء -

 الباحثة: السالم عليكم ورمحة اهلل



 : وعليكم السالم ورمحة اهلل1الطالبة 

 الباحثة: كيف حالك؟

 : احلمد هلل خبري1الطالبة 

 "”tunggu saya sebentarالباحثة: مالعربية   

 : إشنتظرىن حلجة1الطالبة 

 rumah itu luasالباحثة: مالعربية    

 : ذلك البيت واسع1الطالبة 

  malam esokالباحثة: مالعربية 

 : ليلة غدا1الطالبة 

 saya telah makanالباحثة: مالعربية        

 : أكلت 1الطالبة 

 الباحثة: شكرا

 : عفوا1الطالبة 

 أورياشنا املخاطبة بني الباحثة و -
 الباحثة: السالم عليكم ورمحة اهلل

 : وعليكم السالم ورمحة اهلل2الطالبة 

 الباحثة: كيف حالك؟

 : احلمد هلل خبري2الطالبة 



  saya rindu kamuالباحثة: مالعربية 

 : استقو بك2الطالبة 

  kesiniالباحثة: مالعربية 

 تئاىل هنا: 2الطالبة 

 saya ingin jalan-jalanالباحثة: مالعربية 

 : أريد أمتطى2الطالبة 

 hati-hati di jalanالباحثة: مالعربية 

 :أشنتبهى يف الطرق2الطالبة 

 apakah kamu telah makanالباحثة: مالعربية 

 : هل أشنت أكلت2الطالبة 

 الباحثة: شكرا

 : عفوا2الطالبة 

 جنلى  أولياء املخاطبة بني الباحثة و -
 الباحثة: السالم عليكم ورمحة اهلل

 : وعليكم السالم ورمحة اهلل3الطالبة 

 الباحثة: كيف حالك؟

 : احلمد هلل خبري3الطالبة 

  rumah itu kotorالباحثة: مالعربية   



 : ذلك البيت وسيخ3الطالبة 

  anak perempuan itu cantikالباحثة: مالعربية   

 ت مجيلة:تلك البن3الطالبة 

  ayo teman, lonceng telah berbunyiالباحثة: مالعربية   

 : حيا صحيىب ذلك خالص جرس3الطالبة          

 saya setelah kamuالباحثة: مالعربية    

 :أشنا بعدك3الطالبة   

  apakah kamu punya emberالباحثة: مالعربية   

 :حل عندك دلو3الطالبة   

 الباحثة: شكرا    

 : عفوا1الطالبة     

 كايسا املخاطبة بني الباحثة و  -
 الباحثة: السالم عليكم ورمحة اهلل

 : وعليكم السالم ورمحة اهلل4الطالبة 

 الباحثة: كيف حالك؟

 : احلمد هلل خبري4الطالبة 

 apakah kamu punya pulpenالباحثة: مالعربية         

 : هل عندك قالم4الطالبة 



 siapa di dalam wcالباحثة: مالعربية         

 : من يف مرحاض4الطالبة 

 ?kapan gilirankuالباحثة: مالعربية  

 : مىت دورى4الطالبة 

  lonceng berbunyiالباحثة: مالعربية         

 : دقاة اجلروس4الطالبة 

 asramamu jauhالباحثة: مالعربية 

 : منطقتك بعيد4الطالبة 

 الباحثة: شكرا  

 : عفوا4الطالبة   

 لطفي غالوحاملخاطبة بني الباحثة و -
 الباحثة: السالم عليكم ورمحة اهلل

 : وعليكم السالم ورمحة اهلل5الطالبة 

 الباحثة: كيف حالك؟

 : احلمد هلل خبري5الطالبة 

  ?apakah kamu sudah memakai bedakالباحثة: مالعربية 

 بالبدارة: هل أشنت خالص 5الطالبة 

  ?kapan kamu datangالباحثة: مالعربية 



 : مىت جئت5الطالبة 

  siapa setelah sayaالباحثة: مالعربية 

 : من بعد5الطالبة 

 kamu telah minumالباحثة: مالعربية 

 : شربت 5الطالبة 

 ?nomor berapa kamarmuالباحثة: مالعربية 

 : أي منرة غرفتك5الطالبة 

 الباحثة: شكرا

  : عفوا5الطالبة 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل املقابلة

 اهلدف    : -أ
للحصول على املعلومات املتعلقة بإجراء اإلتصال اللغوي والعوامل اليت  تسبب لوقوع  

 للبنات. اهلجرةاألخطاء يف احملادثة اليومية باللغة العربية لطالبات معهد دار 
 النوع     : املقابلة احلرة -ب
 اللغةاألستاذة للقسم املفحوص :  -ت
 قائمة األسئلة -ث

 مامسك يا أخىت؟ كم سنة تتعلمني هذا املعهد؟ .1
 للبنات؟ اهلجرةكيف استعمال اللغة العربية لطالبات معهد دار  .2
 للبنات؟ اهلجرةأي الربامج الىت تقدم يف إتقان اللغوية لطالبات معهد دار  .3
 للبنات؟ اهلجرةمن ميلك الدور املهم يف تطبيق اللغوية لطالبات معهد دار  .4
 هلجرةاكيف احللول لوقوع األخطاء يف احملادثة اليومية باللغة العربية لطالبات معهد دار  .5

 للبنات؟
أي العوامل الىت تسبب وقوع األخطاء يف احملادثة اليومية باللغة العربية لطالبات معهد دار  .6

 للبنات؟ اهلجرة
 
 
 
 

 

 



 دليل املقابلة

 اهلدف    :

للحصول على املعلومات املتعلقة بإجراء اإلتصال اللغوي والعوامل اليت تسبب لوقوع  
 للبنات. اهلجرةاألخطاء يف احملادثة  اليومية باللغة العربية لطالبات معهد دار 

 النوع     : املقابلة احلرة -ج
 املنظمة للقسم اللغةاملفحوص :  -ح
 قائمة األسئلة -خ

 هذا املعهد؟مامسك يا أخىت؟ كم سنة تتعلمني  .1
 للبنات؟ اهلجرةكيف استعمال اللغة العربية لطالبات معهد دار  .2
 للبنات؟ اهلجرةأي الربامج الىت تقدم يف إتقان اللغوية لطالبات معهد دار  .3
 للبنات؟ اهلجرةمن ميلك الدور املهم يف تطبيق اللغوية لطالبات معهد دار  .4
دار  للغة العربية لطالبات معهدكيف احللول لوقوع األخطاء يف احملادثة اليومية با .5

 للبنات؟ اهلجرة
أي العوامل الىت تسبب وقوع األخطاء يف احملادثة اليومية باللغة العربية لطالبات معهد  .6

 للبنات؟ اهلجرةدار 

 
 

 

 

 

 



 السرية الذاتية للباحثة

 ميموشنة:  االسم الكامل -1

 1994ديسمبري  8فلنكاريا، :  املكان وتاريخ الوالدة -2

 اإلسالم:  الدين -3

 : إشندوشنيسّية الطعبية -4

 : تتزوج التزوج -5

  1الطارع برغجان حسن بصرى كايوتاغى :  العنوان -6

 : اخلربات التربوية -7

 2226عام غمبوت يف ضة اجلنة اإلبتدائية روحصل على شهادة املدرسة  -أ

 2229عام  أموشنيت يف رشيدية خالديةحصل على شهادة املدرسة املتوسطة يف معهد  -ب

 2212 يف عام أموشنيت يف رشيدية خالديةمعهد  املدرسة الثاشنوية يفحصل على شهادة  -ج

 م2216 بنجرماسنيحصل على درجة السرجاشنا يف جامعة أشنتساري اإلسالمية احلكومية -د

 :  األبوان -8

 )املرحوم(. معمور أمرياحلاج  : األب -أ

 عنايةاحلاجة  : األم -ب

 املاجستريجنيدي احلاج :  الزوج -9



 األخ/اإلخوة                -11

 احلاج حممد أمني املاجستري:  سم األخا (1

 احلاج عبد الرمحن املاجستري:  اسم األخ (2

 2222ديسمرب  24، بنجرماسني 

 الباحثة
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