
 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث  -أ

وق أحد من عناصر الىت متيز بني الناس واملخل هياللغة هي وسيلة اإلتصال والتفاعل للناس، و 

يتعارف أفراد  الىتحيكمها نظام معني و الصوتية الىت جمموعة من الرموز  ي: "اللغة هطعيمةأمحد  قالو  اآلخر

صطفى موأما   1جمتمع ذي ثقاة معينة على دالالهتا، من أجل حتقيق االتصال بني بعضهم وبعض".

  2.ألفاظ يعرب عن مقاصدهمللغة هي ا الغاليني

وعرف موريس اللغة قائال إن اللغة هي جمموعة من عالمات ذات داللة مجعية مشرتكة ممكنة 

 ألفراد اجملتمع املتكلم هبا كافة وهي ذات ثبات نسيب يف كل موقف تظهر فيه، ويكون هلا نظامالنطق بني ا

حمدد تتألف مبوجبه حسب أصول معينة، وذلك لرتكيب عالمات أكثر تعقيدا وهذه العالمات تثتسري 

ليه مجاعة نظام صويت رمزي، ذو مضامني حمددة، تتفق ع 3الشيء املرموز له يف العقل الذي يعلم داللته.

إذا اللغة هي نظام الصوت والرمز  .4معينة، ويستخدمه أفرادها يف التفكري والتعبري واالتصال فيما بينهم
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اعره ه ومشالناس على التعبري ونقل أفكار  ملساعد والتواصل بني الناس وأيضا الذي ميلك املعىن لإلتصال

  يهتم هبا اللغويون ألهنا حمتاجة دائمة يف اجملتمع.واللغة أهم األمور الىت  ومهومه إىل األفراد األخري، 

 يشجع ىتح جدا اتطور  والتكنولوجيا العلوم تطورت اللغة أهم يف حياة الناس ألن اآلن استعمال 

 ومن. األجنبية للغةا يف وليتمكن قهطر  إحدى ، إذنالدولية اجملاالت يف والتسابق التعاون على ليقدر ناسال

، وأيضا اللغة لدور لعربيةا واللغة اإلجنلزية اللغة هي الدولية الرمسية العالقة يف تستخدم اليت األجنبية اللغات

 هم يف اجملتمع التصال بعضهم بعضا.م

ة كثري من املؤسسة التعليمية تالزم يف تطبيق تعليم اللغة األجنبية خصوصا يف اللغة العربية واللغ  

اإلجنلزية. ألهنما مهمة جدا حليات اجملتمع وملواجه زمان احلاضر وكفاءة اللغات للطالب جيعلون سهلة 

 التصال بني اإلنسان يف أي مكان. 

ط ولكن يف أن تالزم يف تطبيق تعليم اللغة األجنبية فق يف إندونسيا ال تكفي املؤسسة التعليمية

تطبيق بيئتها يعىن تالزم الطالب ان تتكلم اليومية هبا يف أي مكان وزمان. من بعض املؤسسة الىت تالزمها 

 وغري ذلك. ملعاهد واجلامعاتوهي يف املدارس اإلسالمية وا

ماعي دثة اليومية، عند علم اللغة اإلجتاملعهد الذي يالزم الطالب ان يستخدم اللغتني يف احملا 

الثنائية اللغوية هي استعمال الفرد أو اجملموعة للغتني، وهي ظاهرة  Bilingualism.يسمى ابلثنائية اللغوية أو 

ؤثر على اختالط ال اللغتني ياجتماعية تعىن استعمال الفرد أو اجملتمع يف منطقة معينة للغتني. استعم



األوىل واللغة الثانية. وأما اتصال اللغوي هو أتثري بني اللغة واللغة األخرى حىت  ل اللغة بني اللغةوتدخ

جتعل ان تغري اللغة ملستخدم اللغة يف اجملتمع. عندما يتحدث متحدثو لغتني أو أكثر ويؤثر كل منهم على 

ىت يوجد أتثري حاألخر. يبدأ اتصال اللغوي يف الشخص الذى يدخل يف والية معينة أو بيئة اللغوية مغريا 

 اللغة بني اللغة املهاجر واللغة الوطىن.

الشأن يف تعليم اللغة العربية كاللغة الثانية لدى الطالب اإلندونيسني يف املدارس أو  قال وينرينج

املعاهد حلاجة خمتلفة ولكن من غري نظر إىل أن يكون حاجات خمتلفة ودور اللغة لدى الطالب، أن يف 

اللغة العربية كاللغة الثانية داخل البلد كان أو خارجها يكون هناك ما يسمى ابالتصال عملية تعليم وتعلم 

اإلجتماعي بينهم. هم يتكلمون ابللغة العربية كلغتهم الثانية من جانب واللغة اإلندونيسية من جانب أخرى 

وقالت مشسونياتى  5أي يسمى ابلشخص الثنائ اللغة. وثنائ اللغة ذاته يستخدم لغتني خمتلفتني متبادال.

ىل أسهل وقوعا ألن تستخدم فيها تراكيب أو عناصر اللغة األو  تدخل اللغةإن يف تعلم اللغة الثانية كان 

 6لديه تدخل اللغةيف اللغة الثانية خبالف من الفرد الذي يتعلم اللغة األوىل فال يكون 

املعهد خصوصا  ار، ألهنا من خصائصظم ابجلد واإلستمر تأنشطة اللغوية أو بيئة اللغوية يف املعاهد تن

ملثل يف الغرفة أو ، ايف املعاهد احلاضرات. فيها تالزم الطالب ان تتكلم ابللغة األجنبية يف أي مكان وزمان

ن الطالب إذا يف تطبيق البيئة اللغوية جيعلو  احلمام أو املسجد أو الفصل أو احلديقة أو امللعب وغري ذلك.
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األجنبية من حيث كالما أو كتااب. ولكى من انحية استخدام اللغتني فيأتى تدخل أن ميهروا يف تكلم اللغة 

 اللغة أو اختالط اللغة األوىل إىل اللغة الثانية أو اللغة الواحد إىل اللغة األخرى.

. ناس ابإلحباطال جيعلاملمّل أحياان صعبة و ال هي عمل تعليم اللغة األجنبيةوقال عبد الوهاب عن 

 تفاعل والتواصللتكون ال يف شخص الظروف اجلديدةقامة وبناء حماولة اإل هي م اللغة األجنبيةتعلي ذلك ألن

 مستوى على، سواء األماللغة   خمتلفة حبالة من ذوي اخلربة أحياان حالة جديدة لغة األجنبية.ال مع صاحب

 .2اللغة األم حبالة تشابه وأحياان، ترتيب الكلمات أو مقاطع اهلجائي،و  صوات،األ

د ما والتدخل اللغوى هو عن عرضة للدخيل من أصوات ومفردات وتراكيب، للغاتقال اخلوىل اف

هلذه اللغة. ويرى  native speakerيتكلم الفرد اللغة الثانية، قد يرتكب أخطاء ال يرتكبها املتكلم األصلى 

البعض أن سبب بعض هذه األخطاء يعود إىل أتثري اللغة األوىل. مثل هذه الظاهرة تسمى  

 9ةأي أن اللغة األوىل تدخلت يف أداء اللغة الثانية كالما أو كتاب interference تدخال

اللغة األم فيها  اللغة العربية يف املعهد يوجد مزااي ونقصان. إحدى من نقصاهنا يعىن أتثرياستخدام 

من انحية األصوات والنحو والصرف كما عرفنا يف الشرح السابق. كذلك يسبب من كثري العوامل إحدى 

غات يف اتصال ختالط اللاعن نور فوزية فتاوى من عواملها نفس اللغة وبيئتها  كما  حبثت يف البحث 

غة األم يف اللغة أتثري الل هنا يوجد عوامل يسسبب طالب املعهد املدينة ملفوغ تيمور،اللغة العربية لدى 
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وكما حبث حممد خمتار حتت املوضوع "أثر استعمال اللغة اإلندونيسية ابللغة العربية لدى الطالبات  .الثاىن

يف املعهد النجاح سندي آلوس مراتبورى" وكثري من البحوث الذي حبث عن أتثري اللغة اإلندونيسية ابللغة 

 العربية.

البحث مهم جدا يف اللغوية ألنه ليعرف إجراء استخدام اللغة من بيئة اللغويتها وتعليمها، هذا 

ويسهل ملزاول التعليم ان يعرف قصد استخدام اللغة. هل يناسب ابللغة العربية الرمسية الىت يستخدم املتكلم 

ذا ذلك اتصال يما عاألصلى يعىن العريب أو العكس، لكي الطالب يقدر أن يتكلم ويتصل مع العريب. ف

 اللغة يف املعهد ميلك خصائص على املعاهد األخرى ألن عوامل بيئتها وثقافة الطالب. 

وتدل  1.دخل اللغات هي تغيري نظام اللغة ألن يوجد أتثري اللغة األخرى الىت تستخدم ذا اللغيتت

والرتكيب اللغة األخرى يف  والعبارة على احنراف يف استخدام اللغة بتدخل نظام اللغة من انحية األلفاظ

واجلملة وغري  والتعبري الكلمة يفوهي بسبب خطيئة يف استخدام اللغة بتدخل اللغات األخرى  10اجلمل.

من  إذا كثريولذلك تسمى بتدخل اللغات.  ومن انحية علم األصوات وعلم الصرف وعلم النحو ذلك

 واآلخر. اختالط اللغةأتثري اتصال اللغة يعىن الثنائية والتحول اللغوي و 
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 بيئة املعهد ال تعمد الطالب ان يشكل جمتمع اللغوي اخلاص، يسمى اخلاص ألنه يستخدم يف

 اللغة الذي يغري ابللغة العمومية. يبدأ وينشأ لغتهم يف نفس بيئتهم حىت ميلكون املفردات  والعبارات اليت

 11تعكس بيئتهم وحياهتم.

يف  هو أحد من املعاهد الذي يالزم الطالب ليستخدم اللغتنيورى مبراتفللبنات دار اهلجرة  فاملعهد

ناك ال يتعلم اللغة ويطّبق البيئة اللغوية يف اكتساهبا. هاحملادثة اليومية يعىن اللغة العربية واللغة اإلجنلزية، 

الطالب  لك.، املثال يف املسكنة أو الفناء وغري ذأيضا العربية يف داخل الفصل فقط ولكن يف خارج الفصل

إىل اللغة األخرى  ولذالك يوجد عن تدخل اللغة األوىليتكلمون بلغتني يعىن ابللغة العربية واللغة اإلجنليزية 

 أو من تدخل اللغة األم إىل اللغة الثانية.

تدخل اللغوي من انحية علم األصوات، النطق أستاذة تغيري إىل أستجه، حرف الذال تغيري الاملثال 

لنطق خر من انحية علم الصرف، اال يعرف حبرف الذال. واملثال اآل يف اللغة اإلندونسياإىل اجليم، ألن 

أُْدُخُلوا ! فعل األمر من َدَخَل بضمري أنتم تغيري إىل أَنتُْم أُْدُخل! وغري ذلك. واملثال من انحية علم النحو، 

غة الثانية املثال لللغة األخرى إىل الالنطق الكتاُب تغيري إىل الكتاب هذا. ويف الكلمة تدخل اللغة األم أو ا

 من اللغة األم يعىن اللغة اإلندونسية. lahالنطق  lah!أستعري قلمك 

 كما تسمع الباحثة احملادثة اليومية يف املالحظة األوىل لدى الطالبات يف املعهد دار اهلجرة للبنات:
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 إىل املسكن؟ عْ ج  رْ ت َ الطالبة األوىل : َمىَت 

 ؟pank ، أنت  ذاهَ  دَ عْ ب َ الطالبة الثانية : 

ًة   اَل أَْدر ي أاََن،الطالبة األوىل :   .lagiُمدَّ

يف هذه احملادثة السابقة يوجد بعض اإلحنراف كالنحو والصرف والصوت، لذالك تسمى بتدخل 

 أو غري ذلك يسمى التداخل اللغة. lagi أو  pank اللغة وأما يوجد اللفظ من  اللغة األم ك

اختالط اللغة و  من اللغة األم أو اللغة األخرى إىل اللغة الثانية تغيري اللغة أو تدخل اللغةوكثري من  

ابللغة العربية، هذه املشكلة تعتمد الباحثة ان تبحث عن أي التغيري والتدخالت من  يف احملادثة اليومية

احثة احملادثة اليومية الطالبات ابللغة العربية. لذى يف هذا البحث، تبحث الب اللغة األم أو اللغة األخرى يف

  ار اهلجرةد طالبات معهداستعمال اللغة العربية يف احملادثة اليومية لدى " حتت املوضوع

 ."للبنات

 أسئلة البحث  -ب

 ؟لبناتلدار اهلجرة  طالبات معهدلدى اليومية  ادثةالعربية يف احمل تصال اللغةاإجراء  ما -1

دار  طالبات معهد لدىاليومية  ادثةابللغة العربية يف احملاإلندونيسية اختالط اللغة ما صيغات  -2

 اهلجرة  للبنات؟



دار  البات معهدطلدى  اليومية ادثةابللغة العربية يف احمل اإلندونيسيةتدخل اللغة صيغات ما  -3

 ؟للبناتاهلجرة 

يف للغة العربية اباإلندونيسية تدخل اللغة و  اإلندونيسيةختالط اللغة العوامل الىت تسبب اما  -4

 ؟للبناتدار اهلجرة  طالبات معهدلدى اليومية ابللغة العربية  ادثةاحمل

 أهداف البحث -ج

 األمور اآلتية : كشفة البحث يهدف هذا البحث لوقفا ألسئل

 نات.للبدار اهلجرة لدى طالبات معهد اليومية  ادثةالعربية يف احملاتصال اللغة إجراء  -1

البات معهد دار طلدى اليومية  ادثةابللغة العربية يف احملاإلندونيسية اختالط اللغة صيغات  -2

 اهلجرة  للبنات.

دار اهلجرة ات معهد لدى طالب اليومية ادثةابللغة العربية يف احمل تدخل اللغة اإلندونيسيةصيغات  -3

 للبنات.

 ادثةة العربية يف احملابللغاإلندونيسية وتدخل اللغة  اإلندونيسيةالعوامل الىت تسبب اختالط اللغة  -4

 للبنات.دار اهلجرة لدى طالبات معهد اليومية ابللغة العربية 

 

 البحث أمهية -د

 : وهي فوائد، هلا تكون أن ترجى العلمي البحث هذا نتائج



  النظرية أمهية -1

 سيةاختالط اللغة اإلندونيو  اتصال اللغة العربية إجراء عن العلمية املعرفة زايدة (أ

دار   البات معهدط لدىاليومية  ادثةيف احملابللغة العربية  اإلندونيسية تدخل اللغةو 

 عربية.إلرتفاع تعليم اللغة ال حىت تصدير للمنظمات واألستاذاتللبنات اهلجرة 

 العربيةغة اتصال اللإجراء زايدة املعرفة العلمية يف نظائر علم اللغة اإلجتماعى عن  (ب

ومية ابللغة الي ادثةيف احمل اإلندونيسية تدخل اللغةو  اختالط اللغة اإلندونيسيةو 

 .العربية

 العلمية أمهية  -2

 :ليي كما البحث هذا من العلمية أمهية

دار  دطالبات معه لدىاليومية  ادثةيف احمل اتصال اللغة العربيةإجراء لكشف  (أ

 للبنات.اهلجرة 

للغة اب اإلندونيسية تدخل اللغةو  اإلندونيسيةاختالط اللغة كشف صيغات ل (ب

من دراسة علم  دار اهلجرة للبنات طالبات معهدلدى يف احملادثة اليومية العربية 

 اللغة اإلجتماعي.



لدى بية احملادثة اليومية ابللغة العر  تاذات يف إصالح اللغةلتصدير املنظمات واألس (ت

 اللغة العربية ارتفاعا شديدا.لكي هتويل  دار اهلجرة للبنات طالبات معهد

دار اهلجرة للبنات يف تعليم اللغة عهد تاذات يف مملدخالت املنظمات واألس (ث

 العربية. 

 ددد املطللحاتحت -ه

 إلحذار اخلطأ يف فهم املوضوع السابق فحددت الباحثة املصطلحات املوجودة يف هذا املوضوع:

 أو اكتساب الشيء على الشيء.لغة هو استخدام  "عمل يعمل عمال"استعمال أصله من  -1

وأما استعمال اللغة هو استخدام أو اكتساب اللغة يف الوسط اإلجتماعى، نوعية اللغة ختتلف 

 وتتأثر بعوامل كثرية منها اخلربة االجتماعية واملعطيات االجتماعية للمتحدث واملستمع.

تمع. يبدأ ملستخدم اللغة يف اجمل االتصال اللغة هو إجراء تغيري اللغة بني اللغة واللغة األخرى -2

يف الشخص الذى يدخل يف والية معينة أو بيئة اللغوية مغريا حىت يوجد أتثري  االتصال اللغة

يف  تبحث الباحثة يف هذا البحث عن االتصال اللغة اللغة بني اللغة املهاجر واللغة الوطىن.

 جرة للبنات. دار اهل طالبات معهداحملادثة اليومية ابللغة العربية لدى 

 ىل اللغة األخرى. يف هذا البحث يوجد إدراج اللغةإ هو إدراج اللغة اختالط اللغة اإلندونيسية -3

دى لمن اللغة األم مثل اللغة البنجرية أو اجلاوية وغري ذلك إىل اللغة العربية يف احملادثة اليومية 



 ط اللغةواختال بشكل املفردة اختالط اللغة، تتضمن من للبناتدار اهلجرة  طالبات معهد

  (frasa).بشكل العبارة 

 هو ابللغة الالتينية مأخوذ من املاضى تدخل مبعىن أدخل نفسه فيها اإلندونيسية تدخل اللغة -4

 اصطالح . وأما التدخل يفأو تكلف الدخول فيها، املثال تدخل الشيء يعىن دخل قليال قليال

تخدمت ليدل على دخول عناصر اللغة األوىل يف علماء علم اللغة اإلجتماعي فهو كلمة اس

 تريد الباحثة أماو  اللغة الثانية من جهة الصوتية أو النحوية أو الصرفية أو الداللية أو املعجمية.

ن مستوى ماللغة العربية الىت تستخدم الطالبات  يفاللغة األخرى  صيغاتان تبحث عن 

 .الصوتية والنحوية والصرفية واملفرداتية

 الالتىاآلخر م مع أصدقائهن و احملادثة اليومية ابللغة العربية هي احملادثة الطالبات يف كل يو  -5

 أي وقت ومكان. يف األسبوعكل واللغة اإلجنليزية متبادال   ان يتحدثن ابللغة العربية  نيالزم

 الطالبات يعىن حتدد الباحثة الطالبات يف الفصل الثامن املدرسة املتوسطة. -6

لطالبات يف كلمنتان اجلنوبية الىت تالزم ا العصري للبنات هو أحد من املعاهداهلجرة  دار املعهد -7

عهد تتكون من ، هذا املللغة العربية واللغة اإلجنليزيةمبحادثة اللغة األجنبية كل يوم يعىن اب

ة يف وهذا البحث تبحث الباجثة لطالبات املدرسة املتوسط املدرسة املتوسطة واملدرسة الثانوية.

 .للبناتدار اهلجرة املعهد 

 الدراسات السابقة -و



ادر اليت صهبذا املوضوع املختار، قد فتشت الباحثة عدة املراجع واملبحث وقبل أن تقدم الباحثة ال

 وهي : بحثتتعلق ابل

 سونن كاليجكا جبامعة (2015)حممد نور خالص  كتب  ذىاللبحث يف الدراسات العليا ا -1

حتت  ،إلسالمية احلكومية جوكجاكرات كلية تعليم اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربيةا

انتقال اللغة واختالط اللغة وتدخل اللغة يف احملادثة الطالبني )دراسة احلالة يف " املوضوع

انتقال  وجدم يث يف املعهد أتمني اإلسالهذا البح " املستخلصاملعهد أتمني اإلسالم(

لغوى غة يف احملادثة اليومية للطالبني الذي يسبب االتصال الاللغة واختالط اللغة وتدخل الل

يف بيئة املعهد إىل استخدام اللغة األخرى. ويستخدم الطالب اللغة العربية غري يناسب 

كيف ( 1وحيدد الباحث أسئلة البحث إىل :  ابلقواعد والرتاكب واللغة العربية الرمسية.

( كيف أثر االتصال اللغة يف حمادثة 2إجراء اإلتصال اللغوى يف معهد تعمري اإلسالم؟ 

( كيف منط التحول اللغوي 3؟ تدخل اللغةالطالب ابللغة العربية من التحول اللغوي و 

 يف احملادثة اليومية الطالب ابللغة العرابية؟. وأما متييز بني تدخل اللغةو  اختالط اللغةو 

لعليا من حممد نور خالص وهذا البحث يعىن أن البحث يبحث عن استعمال الدراسات ا

وعوامل  لغةتدخل الو  اختالط اللغةاللغة الذى يتضمن فيه إجراء االتصال اللغوى صيغات 

 الذي يسسبب فيه.



 سونن كاليجكا جبامعة (2016)ت نسوة الصاحلة كتب  ذىاللبحث يف الدراسات العليا ا -2

حتت  ،جوكجاكرات كلية تعليم اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربيةإلسالمية احلكومية ا

تدخل اللغات يف القواعد اللغة العربية لدى طالب املعهد التحفيظ ينبأ القرآن " املوضوع

للغة ااملستخلص يف البحث يعىن الباحثة توجد تدخل اللغات يف القواعد  "مناون كودس.

تدخل ية. يف احملادثة اليوم القرآن مناون كودس العربية لدى طالب املعهد التحفيظ ينبأ

لبحث هو: وحتدد الباحثة يف أسئلة االلغات تتكون يف التدخل الصريف والتدخل النحوى. 

تدخل اللغات يف القواعد اللغة العربية لدى طالب املعهد التحفيظ ينبأ ( ما صيغات 1

اللغة العربية لدى طالب تدخل اللغات يف القواعد ( ما عوامل 2 القرآن مناون كودس؟

تدخل اللغات يف القواعد اللغة ( كيف منط 3 املعهد التحفيظ ينبأ القرآن مناون كودس؟

 من لبحثاالعربية لدى طالب املعهد التحفيظ ينبأ القرآن مناون كودس؟. وأما متييز بني 

 هأن البحث يبحث عن استعمال اللغة الذى يتضمن فيوهذا البحث يعىن نسوة الصاحلة 

لذي وعوامل ا تدخل اللغةو  اختالط اللغة اإلندونيسيةإجراء االتصال اللغوى صيغات 

 يسسبب فيه.

 سونن كاليجكا جبامعة( 2016البحث يف الدراسات العليا الذى كتبت نور فوزية فتاوى ) -3

إلسالمية احلكومية جوكجاكرات كلية دراسة الدينية والفلسفة قسم اللغة العربية، حتت ا

املوضوع "إختالط اللغات يف احملادثة  العربية لدى طالب املعهد املدينة ملفوغ تيمور." 



املستخلص يف البحث هو الباحثة توجد إختالط اللغات يف احملادثة اليومية ابللغة العربية 

   muyskenعهد املدينة ملفوغ تيمور. الباحثة تستخدم نظرية من مشكن لدى طالب امل

 alternation والتناوب insertionم وهي إدخال  ثالثة أقسا الذي يقسم إختالط اللغات إىل

 .congruent lexicazation واملعاجم املتطابقة

إلسالمية ا( جبامعة أنتسارى 2019البحث يف الدراسات العليا الذى كتب حممد خمتار ) -4

احلكومية بنجرماسني يف قسم التعليم اللغة العربية، حتت املوضوع "أثر استعمال اللغة 

 البات معهدطاإلندونسية يف احملادثة اليومية ابللغة العربية )دراسة ميدانية وصفية لدى 

ستخلص يف امل .العصرى النجاح سندي ألوس مراتبورى منطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية(

البات طيعىن الباحث يبحث عن تدخل اللغة يف احملادثة اليومية ابللغة العربية لدى البحث 

نتائج ب العصرى النجاح سندي ألوس مراتبورى منطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية معهد

البحث هي جراين احملادثة اليومية وذوق احملادثة اليومية وأشكال األخطاء من النحوية 

 البحثييز بني وأما مت الزايدة وحتريف الوضع والتقدمي والتأخري. والصرفية من األاثر احلذف

يه بحث عن استعمال اللغة الذى يتضمن فة تحثاأن البوهذا البحث يعىن  حممد خمتار من

لذي وعوامل ا تدخل اللغةو  اختالط اللغة اإلندونيسيةإجراء االتصال اللغوى صيغات 

 يسسبب فيه.

 



 هيكل البحث -ز

 هذا البحث العلمي هي: وأما تنظيم الكتابة

 البحث  وأهدافن خلفية البحث وأسئلة البحث الفصل األول: مدخل البحث وهي تتكون م

 الدراسات السابقة.و  أمهية البحث وحتديد املصطلحاتو 

ع االستعمال يالفصل الثاىن: اإلطار النظرى يتكون من الثنائية اللغوية منها مفهوم الثنائية وتوز 

أشكال اختالط اللغات منها مفهومه و منها مفهومه وجمال االتصاىل مث تصال اللغة اودرجة اإلتقان مث 

قابلى مث مفهوم تحليل التالتحليل األخطاء و المفهومه وأنواعه وعوامله مث منها  تدخل اللغةووظائها مث 

 . عن احملادثة

ليب أساو  منهج البحث تتكون من مدخل البحث ومنهجه ومصادر البياانت الفصل الثالث:

 مجع البياانت وحتليل البياانت.

الفصل الرابع: عرض البياانت وحتليلها منها حملة عن معهد دار اهلجرة للبنات وحتليل عن إجراء 

 .سبب منهاوالعوامل الىت ت تدخل اللغةو  اختالط اللغة اإلندونيسيةصيغات و  اتصال اللغة العربية

 البحث والتوصياتالفصل اخلامس: اخلامتة تتكون من ملخص نتائج 

 


