
     الباب الرابع

 عرض البياانت وحتليلها 

 آلتني، منهما:، وهي تشمل على املبحثني اعرض البياانت وحتليلها كانت الباحثة تقدم يف هذا الباب      

 للبنات وما تتعلق منها. دار اهلجرةاملبحث األول : حملة عن معهد 

ادثة اليومية ابللغة يف احملتدخل اللغةو  اختالط اللغةوصيغات  ة العربيةاتصال اللغاملبحث الثاين  : إجراء 
 العربية وعوامل وقوع منهما 

 للبنات دار اهلجرةحملة عن معهد املبحث األول: 

 اتريخ نشأته -أ
قعه تللبنات هو أحد من أحد املعاهد العصرية يف كاليمنتان اجلنوبية،  دار اهلجرةمعهد        

جنيت ألوس مراتبورى  ولقد أسست املؤسسة الرتبوية معهد دار اهلجرة للبنات يف القرية ابتوغ 
واملدرسة  SMA م الذى يتكون من املدرسة الثانوية  5992أبريل  السنة  52رمسيا يف التاريخ 

. وعدد الطالبات يف أوله من املدرسة الثانوية عشرين الطالبات واملدرسة املتوسطة SMPاملتوسطة 
  الطالبات. أربعة وثالثني

عنصور رئيس معهد  5992أبريل  52يف التاريخ  7وبناء على الفعل كاتب خبتيار الرقم       
دار اهلجرة للبنات هو مدير وانئب املدير مث يساعد رئيس املكتب يعىن رئيس مكتب الرتبية 

الشخصى  بوالتعليم ورئيس مكتب الرعاية الطلبة رئيس مكتب اإلدارة العام واملالية ورئيس مكت
 ورئيس مكتب املرافق واهلياكل األساسية ورئيس مكتب املشروع.

 توجد نوعان عن خلفية أتسس املعهد دار اهلجرة للبنات:



أوال، يريد رئيس املعهد أتسس املعهد الذي يساوى معهد دار السالم العصري غنتور ألنه خترج 
حيتسب إىل معهد دار اهلجرة  من ذلك املعهد. وأما معهد دار السالم غنتور يعطى دعمة بل

 للبنات. إذا معهد دار اهلجرة للبنات كمعهد دار السالم غنتور يف كاملنتان.
اثنيا، كثري الرغبة من مرشح الطالبات من كاملنتان اجلنوبية لتدخل معهد دار السالم العصري 

دار  دغنتور لكن ليس استطاعة ذلك املعهد ليضبط كثري من مرشح الطالبات إذا قام معه
ار السالم د معهدو اهلجرة للبنات الذى ميلك النظام كما يف معهد دار السالم العصري غنتور. 

غنتور يساعد الدليل واإلرشاد بل تيسري إبرسال املتخرجني إىل خارج البالد ليستطيع  العصري
 الذى يقوم به يف كل الوالايت. معهدأن يدير أنشاط وإدارة 

السالم العصري غنتور لتقوم املعهد إىل املتخرجني لإلرجتال  األمانة من معهد دار      
واإلبتكارى حسب واليتهم. يقام املعهد للمتخرجني يسمى املعهد املخرج ليس فرعية معهد 

 اهلجرة دار معهدللبنات أن يستمري إىل  دار اهلجرة معهديوجد  .دار السالم العصري غنتور
للدكتوردا احلاج نصر احملمودى  5992 السنة للبنات يف دار اهلجرة معهدللبنني. قام 

والدكتورندا احلاج شهردى رملى والشيخ احلاج املرحوم أمحد غزاىل خمتار والشيخ احلاج زركاشى 
 حسىب املاجستري.

 خلفية التأسيس  -ب
للبنات أن استند إىل الرتبية لألمة. تقدم وأتخر البالد  دار اهلجرة معهدأساس التأسيس       

فقط  intellectual quoetienإىل تربيته وكذلك يف الدين. الرتبية إىل احلصة الفكرية  أن تتعلق
ستجعل األمة احلصة الفكرية ليمأل اهلواء فيختلط الرتبية بني احلصة الفكرية واحلصة العاطفية 

emotional quotien  ليضبط نفسه إىل اهلواء اإلنسانية. مث الرتبية يتم إىل احلصة الروحيةspritual 

quotien  ختالط ة املعهدية ابدار اهلجرة للبنات تنظم الرتبوي معهد. وكذلك أساس التأسيس
 .diknasبني املنهج املعهد واملنهج الرتبية الوطنية 



إدارة املعاجلة الرتبية والتعليم تتضمن من األنشطات وهي ختطط الربامج الرتبية وتستعد      
دارة علم والتعليم وإالحظ املعاجلة التية ويؤدى الرتبية والتعليم ويالطالبات داخل إىل الربامج الرتب
ن من لألكادمييني الذين يتكو للبنات يورط  دار اهلجرة معهدالبياانت. وأما أداء النشاط يف 

انظر املؤسسة الرتبوية )املدرسة الثانوية واملدرسة املتوسطة( واألساتيذ واإلداريني وامليكانيكيني 
 والطالبات. 

العناصر يف نظام املنظمات ترتبط مع بعضها البعض حىت نعومة الفرقة متأثر الفرقة األخرى      
إذا تقسيم األعمال  واملسؤولية واملنظمون األعمال وغري ذلك كلهم جيبب أن يفهم ويتفق 
وحيسن معا لكل العناصر يف املنظمة املعهدية. واألنشطات الطالبات يف خارج املدرسة  هي 

ولية يف القسم املدبرات. وأما العناصر من مكتب الرعاية وهي رئيس القسم والسكريرتية املسؤ 
وأمني الصندوق وقسم األمن وقسم العبادة وقسم اللغة وقسم املطبخ وقسم الصحية وقسم 

 الرايضة والفنون والكشافة واملضيف وحارس.
 للبنات يواجه إىل األساس واألهداف التعليمية حسب دار اهلجرة معهدتطوير املنهج يف       

رتب منهجه و  املهارات واألدب الىت متلك الطالبات بعد أن تنتهي  دراستهن يف هذا املعهد.
جبمع الدروس املعهد والدروس احلكومية مها املوازنة. وأما املنهج املعهد أيخذ من املنهج معهد 

 ملعهد مث زايدة من منهج اإلدارة الرتبوية.دار السالم غنتور الذى يتغري الناظم ا

ة واملعمل املدرسة كالفصل واملكتباحلصة الفكرية يتمركز يف  يف املستوى العملى هو        
 وأما احلصة العاطفية واحلصة الروحية ابلعقيدة والعبادة يتمركز يف املعهد كاملسكنة واملسجد. 
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 للبنات دار اهلجرة املعهد الرسالةالرأية و  -ت
 يةؤ الر  -5

تقامة وصاحلا ومتقيا واإلسإنساان مؤمنا  للبنات وهي: "حيقق دار اهلجرةية املعهد ؤ وأما الر      
 ."ببصرية واسعة والتفوق واإلجنا

 رسالةال -5
 أن يكون األجيال املتفوقة ليكون خري األمة (أ

أن يؤدب ويطري األجيال املرمنون ابألخالق الكرمبة وصحة اجلسمية والعلوم الواسعة  (ب
 وتفكري احلرة وخدمة اجملتمع.

 متوازان حىت يكون علماء الفكرية. أن يعلم العلوم الدينية والعمومية (ت
 ة إندونيسيا يومنون ويتقون ابهلل.أن حيقق مواطن بشخصي (ث

 شعار الكوخ  -3
 أن يكون الفاضل  (أ

 أن يكون صحة اجلسمية  (ب
 أن يكون تفكري احلرة  (ت

 رواحة اخلمسة -4
 اإلخالص (أ

 البسيطة  (ب
 املستقل  (ت
 خوة اإلسالميةاأل (ث



 5احلرية (ج
 

 للبنات دار اهلجرةاهليكل التنظيمي واإلداري ملعهد  -ث

تنظيمي واإلداري واهليكل الالرتبوية لتوضيح البياانت عن اهليكل التنظيمي واإلداري املؤسسة 
 يلي: مما للبنات دار اهلجرةاملعهد واهليكل التنظيمي رئيس املدرسة ملعهد 

 1 اجلدول
 للبنات دار اهلجرةعهد الرتبوية ملاإلداري املؤسسة اهليكل التنظيمي و 

 املنصب املؤسسة أمساء منظم الرقم

هللا املاجستري .5                    رئيس  األستاذ الدكتور احلاج أمحد عطاء 
املنعظة 
 املؤسسة

 سكريتري  الدكتورندا الشيخ احلاج حممد نصر احملمودى .5
 أعضاء احلاج أانغ شكرى .3
 أعضاء احلاج سليمان .4
 أعضاء احلاج بكران لذمي .2
 أعضاء احلاجة ميمنة غزاىل املاجستري .6
  رئيس  الدكتور ذكرى نرواان املاجستري .7

مراقب 
 املؤسسة

 سكريتري  الدكتور رشدى املاجستري .8
 أعضاء حممد أنصارى املاجستري .9

 أعضاء خري النساء املاجستري .51
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هللا غزاىلدكت .55   رئيس  ورندا نصر 
 

 منظم املؤسسة
 سكريتري  احلاج مبارك عزمى املاجستري .55
 أمني الصندق نور حكمة السرجاان .53
 أعضاء خمليص أنصارى املاجستري .54
 رئيس مكتب الشخصى الدكتورندا أغوس شهرينتوا .52
 رئيس مكتب املشروع نور عيىن  .56

 

 2اجلدول 
 للبنات دار اهلجرةلتنظيمي واإلداري املعهد ملعهد اهليكل ا

 املنصب املعهدأمساء منظم  الرقم

 رئيس املعهد الدكتورندا الشيخ احلاج حممد نصر احملمودى .5

 سكريتري حممد دينورى السرجاان .5

 رئيس مكتب الصلة اجملتمع  أدى مرايدى السرجاان .3

 تعليمرئيس مكتب ال حممد أنصارى املاجستري .4

 رئيس مكتب الرعاية سىت خدجية .2

 رئيس مكتب املنزلية احلاج حندرو أفندى .6

 رئيس اجملتمعية سرديىن السرجاان .7



  
 3اجلدول 

 للبنات  دار اهلجرةعهد مل املدرسةرئيس اهليكل التنظيمي 
 املنصب رئيس املؤسسة الرتبويةأمساء  الرقم

 ة اإلسالمية الرتبويةاجلامعرئيس  مشس البحر املاجستري .5

 رئيس املدرسة الثانوية  أمي كلثوم السرجاان .5

 رئيس املدرسة املتوسطة أمحد ورداىن السرجاان .3

 رئيس املدرسة اإلبتدائية نغروهو ويدي سنتوسوا السرجاان .4

 رئيس روضة األطفال حسناواتى السرجاان .2

 

ئيس املدرسة يف ر  املؤسسة الرتبوية وهي  سة يفرئيس املدر  للبنات يوجد أربع دار اهلجرة معهد
   SMA املدرسة الثانوية رئيس و كرئيسها مشس البحر املاجستري  STITاجلامعة اإلسالمية الرتبوية 

 كرئيسها أمحد ورداىن السرجاان   SMPاملدرسة املتوسطة  رئيس و كرئيسها أمي كلثوم السرجاان
ة املدرس رئيس و نغروهو ويدي سنتوسوا السرجاان كرئيسها   SDاملدرسة اإلبتدائية  رئيس و

 3كرئيسها حسناواتى السرجاان.  PAUDروضة األطفال 
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 للبنات دار اهلجرةاهليكل التنظيمي واإلداري مكتب الرعاية ملعهد  -ج

 هلجرةدار التوضيح البياانت عن اهليكل التنظيمي واإلداري مكتب الرعاية ملعهد       
 يلي: للبنات مما

 4 اجلدول
 اهليكل التنظيمي واإلداري مكتب الرعاية يف املعهد دار اهلجرة للبنات

 املنصب أمساء األستاذات الرقم

 الرئيسة مكتب الرعاية سىت خدجية .5

 السكترية مردايان السرجاان .5

 مفتاح الرمحة السرجاان .3

 أمينة الصندوق ربية اإلسالمية السرجاان .4

 مفتاح الرمحة السرجاان .2

 قسم األمن معرفة السرجاان .6

 يولياىن السرجاان .7

  يولياان السرجاان .8

 أوىل النهاء السرجاان .9 قسم اللغة

 حلمى دايان .51



 إملا هاسز .55

  سرى سلفنا .55

 أغنيس نوفرياكا .53 قسم الكشافة

 فردا أولياىن .54

 أوليا زهراء .52

  توتيك مرضياتى .56

 ولدى رمحاتينا .57 لنظافةقسم ا

 مرلينا .58

 حليفة .59

 قسم الرايضية ساىل أسرى .51

 دايف رتنا سارى .55

 يوسى حليمة السعدية .55

 قسم الصحة رزقي ميلينا .53

 نداي .54

 أنيتا فسفيتا .52



 نور ميال .56

 أمىي لسماواتى .57

 أنزاليتا أولياء .58

 ضيا أولياء .59

 قسم الفنون معرفة .31

 مارايان .35

  مردايان السرجاان .35

 

 قسم الضيفة

 يولياان السرجاان .33

 معرفة السرجاان .34

 مفتاح الرمحة .32

 أملا هاسز .36

  فردا أولياىن .37

 أغنيس نوفرياكا .38

 حليفة .39

 ولدى رمحاتينا .41



 قسم الالمنهجية ربية العداوية .45

 أغاليتا .45

 أملا هاسز .43

 مفتاح الرمحة .44

 توتيك مرضياتى .42

 املصادر: الواثئق يف إدارة مكتب الرعاية

واألقسام من مكتب الرعاية وهي رئيس القسم والسكريرتية وأمني الصندوق وقسم األمن وقسم العبادة 
د األستاذات الىت ساعوت الكشافة واملضيفوقسم اللغة وقسم املطبخ وقسم الصحة وقسم الرايضة والفنون و 

 4.وهن خترجن من نفس املعهد دار اهلجرة للبنات داخل املعهد يقمن

 

 

 5155|5151أحوال الطالبات يف املعهد دار اهلجرة للبنات يف السنة  -ح

لتوضيح البياانت عن أحوال الطالبات من عدده ومنطقته وترتيب األنشطات يف كل اليوم مث أمساء     
 يلي: مما 5155|5151للبنات يف السنة  دار اهلجرةطالبات يف الفصل الثامن املدرسة املتوسطة ملعهد ال

 5اجلدول 
 2221|2222يف السنة  للبنات دار اهلجرةعدد الطالبات معهد 
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 عدد الطالبات الفصل املؤسسة الرقم

 
5. 

 
 املدرسة املتوسطة 

 385 السابع 

 337 الثامن 

 543 التاسع 

  161 عدد

 
5 . 

 
 املدرسة الثانوية

 545 إعداد 

 591 العاشر 

 553 حادية عشر 

 529 اثنية عشر 

 123 عدد 

 1664 عدد الطالبات



  6اجلدول 
 2221\2222الطالبات كل املنطقة يف السنة  عدد 

 

 

 

 

 

 

 

هو ألف ومثان  5155\5151إذا عدد مجيع الطالبات يف املعهد دار اهلجرة للبنات يف السنة 
( أشخاص يف املدرسة املتوسطة واملدرسة الثانوية أو يف أربعة 5864مائة وأربعة وستون )

 سيدة جينب والسيدة خدجية و منطقة السيدة أم هاىن و منطقة الاملنطقات هي منطقة 
 منطقة السيدة فاطمة.

 

 

 

 

 الرقم اسم املسكنة عدد السكان

 .5 السيدة خدجية 738

 .5 دة أم هاىنالسي 597

 .3 جينبالسيدة  545

 .4 السيدة فاطمة 288

 العدد 1664



 7اجلدول 

 تات معهد كار اهلجرة للبنااليوميات لطالب تنشطااألترتيب 

 األنشطات الرقم

 صالة الصبح .5

 قراءة القرآن الكرمي .5

 ذكر الصباح .3

 قراءة املتثورات أو رواتب أو حزب .4

 لقاء املفردات اللغوية أو إصالح اللغة أو احملادثةإ .2

 تناول الفطور .6

 نظيف املنطقة .7

 دخول الفصل .8

 صالة العصر .9

 النشاط اإلضايف .51

 صالة املغرب .55

 تناول العشاء .55



 صالة العشاء .53

 تدريس الليلة .54

 مراجعة املفردات .52

 2النوم .56

 

 6اجلدول 

 للبنات اهلجرةعهد دار يف الفصل الثامن املدرسة املتوسطة ملالبات أمساء الط

 للبنات اهلجرةامساء الطالبات يف الفصل الثامن  " أ " املدرسة املتوسطة ملعهد دار   .5

  اسم الطالبة الرقم

 

 

 

 

 عائشة انظفى .5

 أليا صوفياىن .5

 أرميلياىن الزهراء .3

 نفسا سلسبيال أزكى .4

 ضياء جنمغتا أليا منري .2
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  ديت أمندى ولندرى .6

 

 

 

 الفصل الثامن  " أ "

 ذكرك أذكياء فشا استقامة .7

 غىن ألفى رضاء .8

 حلوى رصينا ألفدى .9

 جسكي أمليا 51.

 جسى أولياء .55

 حمفوظة العاليا .55

 حميا خري النساء .53

 مي أرضت سارى .54

 مري غفرينىت سفوترى .52

 نبيلى حنيفا .56

 نبيلى حسىن .57

 نيلى حسىن .58

 جنلى أوليا .59

 نساء أمينة الرئيسة .51



 نسران ندى فوزية .55

 نوفينا محيزة .55

 نور عزيزة رمحان .53

 نور احملاية الصاحلة .54

 ريفى فولينا .52

 ريشى ليداي .56

 سىت أمليا .57

 صوفيا أمليا .58

 شريفة عزيزة   .59

 يوسفينا نور رزقى .31
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 مكتب الرعاية املصادر: الواثئق يف

( أشخاص 337هو ثالث مائة وسبعة وثالثون ) عدد الطالبات يف الفصل الثامن املدرسة املتوسطة
 طالبات.ن الذلك الفصل فيه ثالثون الطالبات أو تسعة وعشرو تتكون من عشرة الفصول. و 

 

 احملادةة يف تدخل اللغةو  اختالط اللغةوصيغات  اتصال اللغة العربيةإجراء  املبحث الثاىن:
 اليومية ابللغة العربية وعوامل يسببه فيهما  لطالبات معهد دار اهلجرة للبنات

 دخل اللغةتات صيغو  اختالط اللغةصيغات و  اتصال اللغة العربيةإجراء  قامت الباحثة ابلبحث عن       
نات ووجدها دار اهلجرة للب طالبات معهديف احملادثة اليومية لدى  ماهمن وعوامل يسببابللغة العربية 

 ابستخدام طرائق وهي اإلستماع واملخاطبة واملقابلة والتوثيق. وأما توزيعها مما يلى:

 للبنات  اهلجرةيف املعهد دار  اتصال اللغة العربيةاجراء  -أ

ملعهد يف سياق االكتساب اللغة والتعليم اللغة حول ا اتصال اللغة العربيةة عن إجراء الباحثحبثت       
دار اهلجرة  للبنات. يف املعهد دار اهلجرة للبنات يالزم  إىل الطالبات عن  طالبات معهدل )خارج املدرسة(

تعمال اللغة األجنبية يف إذا استكلم أوحتدث ابللغتني هي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية ال جيوز ابللغة األم. 



هذا املعهد توزيع إىل األسبوع. األسبوع األول يف الشهر ابللغة العربية مث األسبوع التاىل ابللغة اإلجنليزية 
 تبدأ من يوم اجلمعة حىت يوم اجلمعة التالية.

يومية مع أصدقائهن لاكتساب اللغة لطالبات يف املعهد دار اهلجرة للبنات يكتسب بتطبيق احملادثة ا       
وأستاذاهتن، كلهم يكلمن وحيدثن ابللغة العربية كل يوم يف أي وقت ومكان. وأما الطالبات اجلديدات 
توجد إعداد اللغة حني ستة شهور أو واحد الفصل الدراسى وبعد ذلك هن تالزمن احملادثة اليومية ابللغة 

التايل تكلم ابللغة  احد األسبوع تكلم ابللغة العربية واألسبوعاألجنبية )اللغة العربية واللغة اإلجنليزية(. يف الو 
 اإلجنليزية استمرارا.   

وأما تعليم اللغة ملعهد دار اهلجرة للبنات تدبر أربعة األستاذات يف قسم اللغة حتت مكتب الرعاية،       
ا يف املعهد دار اهلجرة زية. وأيضوهن حيرسن ويدبرن عن اللغوية اليومية للطالبات كاللغة العربية واللغة اإلجنل

الىت تعمل أن تساعد األستاذات يف تدبري وتنظيم مجيع الطالبات  OSDAللبنات يوجد مجعية الطلبة 
 وحتريس اللغوية اليومية يف املعهد دار اهلجرة للبنات. إذا تطبيق اللغوية اليومية يف املعهد دار اهلجرة للبنات

 قسم اللغة و بعض الطالبات يف مجعية الطلبة من قسم اللغة. وكانت ترتب وتنظم األستاذات خصوصا من
مجعية الطلبة ملعهد دار اهلجرة للبنات تتضمن فيه وهي رئيس اجلمعية والسكرتري وأمني الصندوق وقسم 
التعليم وقسم األمن وقسم العبادة وقسم اللغة وقسم الصحة وقسم الرايضة واملهنة وقسم الكشافة وقسم 

 قسم اإلعالم. وأيضا أفراد من مجعية الطلبة يسمى ابملنظمة.املضيف و 

 وأما الربامج املستخدمة لألستاذات يف قسم اللغة مما يلى:

 

 

 



 برانمج اليومية -1
 إلقاء املفردات  (أ

اء املعهد. إىل الطالبات يف فن د صالة الصبح كل اليوم من املنظماتاملفردات بع كان يوجد إلقاء  
 عشرين ت وكل املرحلة فيها مثانية وعشر الطالبات حىتقسم إىل املرحالوتنظيمه يف كل املسكنة تن

الفعل  تلقي ثالثة املفردات وهي إثنان منل رحلة توجد شخصني من املنظمات ، ويف املالطالبات
ا أن تلقي املفردات تكرار  أسلوب الكالم. وأما طريقته وهي أحد من املنظمةوواحد من اإلسم أو 

لطالبات  كتب اعن املفردات وت معنها أو ترجيمها مث تذكر املنظمةست ان تلقي مث جتعلها اجلمل لي
 ورة.كتابتها صحيحة يف السبورة وتصحيحها الطالبات كتابتهن كما يف السبكما يسمعن مث تنظر  

 مراجعة املفردات    (ب

 يف يف اليل قبل وقت اإلسرتاحة جتمع الطالبات حسب املرحلة ملراجعة املفردات الىت تستكسب 
الصباح وأما طريقها الطالبات ذكور املفردات مث جتعلن اجلمل الىت تتعلق ابملفردات واحدا فواحدا 

 إىل منظمة اللغة. وكذالك برانمج اللغوية اليومية للطالبات يف املعهد دار اهلجرة للبنات.

 برانمج األسبوعية -2
 احملادثة  (أ

بعاء دثة مع أصدقائهن يف كل الصباح األر أحد من الربامج األسبوعية هو الطالبات تطبيق احملا 
والصباح األحد. وأما طريقتها يف ليلة األربعاء  وليلة األحد منظمة قسم اللغة توزيع احملادثة لتطبيق 
يف وقت الصباح مث الطالبات يكتنب احملادثة  ابملوضوع املعني مث يف الصباح هن يتحدثن بللغة 

 العربية مثىن مثىن ابحملادثة املوجة.
 احملاضرة  (ب



 إلقاء الطالبات احملاضرة الدينية ابللغة العربية يف كل الليل الثالاثء والليلة اجلمعة. وطريقتها تنقسم
منظمة قسم اللغة الطالبات من الفصل الثامن املدرسة املتوسطة حىت الفصل األخري يف كل الفصل 

يمها كما فصل اآلخر وتنظوأما الفصل السابع هن يستعملن احملاضرة خصوصا غري جتتمع مع ال
داخل الفصل تلبس الطالبات املالبس رمسية. ويف برانمج احملاضرة توجد سبعة الطالبات أن تلقي 

اضرة: وترتيب برانمج احملاحملاضرة كلهن وترتب منظمة اللغة عن دور الطالبات كل األسبوع. 
حملاضرة مث بات إلقاء اخلالصة من امث إلقاء احملاضرة مث ثالث الطالالكرمي اإلفتتاح مث قرأة القرأن 

  .اإلختتام
 إستماع األغنية ابللغة األجنبية  (ت

يف كل صباح األحد جتتمع الطالبات يف فناء املعهد لتسميع األغنية ابللغة األجنبية يعىن األغنية 
 مثابللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية. األغنية تذاع يف مكرب الصوت حىت تستمع إىل كل الطالبات 

 ترفع الطالبات صوات األغنية معا. وأما غمزها توزع يف القرطاس واحدا فواحدا.
 الربانمج الشهرى -3

 فصل اللغة  (أ

فصل اللغة من الربانمج الشهورية هو إلقاء تعليم اللغة األجنبية من املنظمات أو األستاذات  
كل الشهر يف   ؤدى يفالالتى تعيني ألستاذات قسم اللغة إىل الطالبات يف كل املرحالت. وهو ت

 الفصول.

 مشاهدة الفيالم ابللغة العربية (ب
وأحد من الربانمج الشهورية يعىن مشاهدة الفيلم ابللغة األجنبية تبادال يف كل الشهر. ووقتها يف 

 الليلة بعد صالة العشاء. الطالبات جتتمع يف فناء املعهد ملشاهدة
 الفيلم. 



 الربانمج السنة -4
 إختبار اللغة   (أ

اللغة هو إختبار عن املفردات اليت تلقي املنظمات إىل الطالبات يف كل الصباح م أن إختبار 
تالئم املرحالت حسب اللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية وأما إختبارها حتريري يعىن كتابة ليس 
شفهى وثالث الطالبات ابلنتيجة العالية يف كل اإلختبار جيدن اجلائزة من األستاذات يف قسم 

 ة.اللغ
 مسابقة اخلطبة ثالث اللغات (ب

رانمج للبنات يعىن مسابقة بني انئبة الفرقة يف ب اهلجرةهي من برانمج السنة يف املعهد دار  
 احملاضرة. ويف كل الفرقة تؤخذ ثالث الطالبات املمتازات يف اخلطبة اللغة العربية واللغة اإلجنليزية

املعهد  طبة ثالث اللغات. وأما مكانه يف فناءواللغة اإلندونيسية لنائبة الفرقة يف مسابقة اخل
 للبنات. اهلجرةملشاهدة كل الطالبات يف املعهد دار 

 drama contestمسابقة التمثيلية  (ت
 مسابقة التمثيلية هي مسابقة بني املسكنة عن التمثيلية. يف كل املسكنة تقدم إىل التمثيلية الىت

ناء املعهد. مسابقة ذالك تشاهد كل الطالبات يف ف تضيع خمطوطة للطالبات ابللغة اإلجنليزية مث
 والتمثيلية ابلنتيجة العالية توجد اجلائزة يف كل اللغة.

 language campاملخيمة اللغة  (ث
خميم اللغة هو خميم عن اللغة كل األنشطات فيه تتعلق ابللغة كما مسابقة أو لعبة أو األغية 

 يف خارج املعهد ولكن املشارك يف هذا الربانمجوغري ذلك. أما ختييمها تستمر ثالثة األايم 
 6الطالبات خاصة ليس مجيع الطالبات يف املعهد دار اهلجرة للبنات.
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طالبات يف املعهد ل اتصال اللغة العربيةانطالقا من البياانت السابقة فاستنبطت الباحثة إجراء       
ال من اكتساب ية تنقسم إىل حالني وهي أو دار اهلجرة للبنات يعىن يف احملادثة اليومية ابللغة العرب

اللغة والثانيا من تعليم اللغة. والطالبات يالزمن ابللغة العربية يف أي مكان املثال يف املنطقة أو 
املسجد أو احلمام أو الفناء أو املطبخ  أو املقصف وغري ذلك ويف أي زمان املثال يف الصباح أو 

وهنا   يعىن يف الفصول أو يف الوقت التعلم والتعليم.خل املدرسة النهار أو املساء أو اليل إال يف دا
طبيق اللغوية إذا تيف كل األنشطات اليومية، استعمال اللغة األجنبية حترس املنظمات واألستاذات 

كما قال ميجيل ووليام أحد من الطرق اكتساب اللغة  .تساب اللغة للطالباتكيف كل اليوم كإ
غوية يكون من خالل اكتساب لغة اثنية بعد سن الطفولة عن طريق االتصال هو اكتساب الثنائية الل

الدائم واملباشر مع هذه اللغة يف اجملتمع الذي يتحدثها، وال شك أن درجة إتقان اللغة يف مثل هذه 
احلالة حمدودة ولكنها على كل حال قد تكون على مستوى ميكن املهاجر من استعمال اللغة الثانية  

  7تصال.كوسيلة لال

اتقان اللغة  ويرتط وكثري من الربامج اللغوية الذين خيططن املنظمات ليساعدن الطالبات يف               
العربية واللغة اإلجنليزية مثال الربانمج اليومي كإلقاء املفردات ومراجعة املفردات والربانمج األسبوعى  

فيالم ربانمج الشهرى كفصل اللغة ومشاهدة الكمحاضرة ثالثة اللغات واحملادثة واستماع األغنية وال
والربانمج السنة كفصل اللغة ومسابقة اخلطبة ثالثة اللغات ومسابقة التمثيلية واملخيمة اللغة، إذا 
مجيع الربامج السابقة كتعليم اللغة للطالبات يف تطوير إتقان اللغوية خصوصا اللغة العربية كما قال 

 افع االتصال وهي دافع االتصال من أجل التعليم أن القيم رشدي أمحد طعيمة أن أحد من دو 
واألعراف والعادات والتقاليد تنتقل بني األفراد واألجيال املتعاقبة عن طريق االتصال يف األسرة أو 
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يف املدرسة أو اجلامعة، حيث إن التعليم تتوافر فيه الصلة املباشرة أبدلة  بني املتعلم واملعلم حىت 
  8على طريقة اإللقاء دون إاتحة الفرصة للمتعلم ابملناقشة الفردية.اعتمد املعلم 

وأيضا قال ميجيل ووليام يشري مصطلح التعليم ثنائ اللغة إىل أي نظام تعليمي يستخدم               
، وال يندرج حتت هاتني اللغتني -عادة–لغتني خمتلفتني لتدريس املنهج، وتكون لغة املتعلم األول 

لح أي نظام تعليمي يستخدم لغة واحد فقط حىت اختلفت عن لغة املتعلم األوىل، هذا املصط
فاألساس هو أن يتلق الطالب تعليما ثنائ اللغة وأن يصبحوا ثنائ اللغة حىت لو مل يكن نظام 

 9املدرسة معرتفا به رمسيا كنظام ثناء اللغة.
بية دور املهمة يف االتصال اللغة العر إن احملادثة اليومية لطالبات معهد دار اهلجرة للبنات      

سية يف احملادثة هي واقعة االتصال األسالطالبات لتطوير اللغوية وإتقان اللغوية لديهن. كما قال 
االتصال املباشرة وتتمثل احملادثة يف األسس املباشرة األوىل للعالقات اإلجتماعية بني األشخاص 

كة ة من التبادل الكالمى والنغمى فهي مسألة مشرت وهي مسألة تظهر يف كل وقت وتتكون احملادث
ابلنسبة إىل نطور التجرية اإلجتماعية نفسها، ومتكن حدود احملادثة يف املظاهر الذهنية واملادية 

الناس أتتى أمهية احملادثة ابعتبارها االسلوب الطبيعى للتعامل ىف احلياة فواخلصوصيات االجتماعية. 
وا واالنسان ىف تعامله مع األخرين البد له أن يتحدث إليهم وأن يتحدثيتحدثون أكثر مما يكتبون، 

اليه، وان يستمع اليهم. و للدرس دوره ىف تدريب التالميذ على ذلك عن طريق املمارسة سواء ىف 
 51حصة التعبري أو ىف اجلمعيات األدبية.
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 اتللبندار اهلجرة  طالبات معهداللغة العربية لدى يف  اختالط اللغةصيغات  -5
دى ومية لاإلندونيسية يف اللغة العربية يف احملادثة الي  اختالط اللغةتوجد الباحثة عن صيغات       

 لمة وشكل تكرير الكلمة مما يلى:طالبات معهد دار اهلجرة للبنات بشكل الك

 بشكل الكلمة اختالط اللغةتقدمي البياانت وحتليله عن  (أ
  2.1اجلدول 

 اإلندونيسية يف احملادةة العربية بشكل الكلمة اللغة اختالطالبياانت صيغات  
 املعىن البياانت الرقم

5.   Kaltim شعرت Saya kira Kalimantan timur 

 Bjm Saya sendiri Banjarmasinان بنفسه أ .5

 osda Mereka organisasi santri Darul Hijrahهن  .3

Pusat 

 Kal-teng B  Jadi  buka Kalimanta tengah إذن ال .4

 PG Sebentar lagi panggung gembiraقريب جدا  .2

 pang Saya pangأان  .6

7. Eh, eh  ؟اليت اوال إىل البيت  حافلة أي Eh, eh bis apa yang pertama ke rumah? 

 !dah ! Iya, dah نعم .8

 ?Jam berapa ke rumah yuـ ؟yu مث أي ساعة إىل بيت .9

 Bagaimana sih kamu أنت؟ sihكيف  .51

 !ja! Kamu duluan jaأنت أوال  .55

 !lah Kamu saja lahأنت فقط  .55



 

لدى ة العربية اإلندونيسية يف احملادث اختالط اللغةبناء على البياانت السابقة وجدت الباحثة عن صيغات 
واإلختصارات  interjeksi معهد دار اهلجرة للبنات بشكل الكلمة تنقسم إىل قسمني وهي التداخل  طالبات

singkatan.  هو بشكل الكلمة يف اإلختصارات و  اختالط اللغةواجلمل يف الرقم األول حىت اخلامس توجد
OSDA, KALTIM, KALTENG, .BJM,PG,   والكلمةKALTIM, KALTENG, BJM  ليؤكد املقصود

ليؤكد  PGم اجلمعية والكلمة ليؤكد املقصود اخلاص يعىن اس OSDAاخلاص يعىن اسم الوالية، والكلمة  
 املقصود اخلاص يعىن اسم احلفلة.

 ,pang, lah, eh, yuبشكل الكلمة التداخل  اختالط اللغةواجلمل يف الرقم السادس حىت إثنا عشر توجد  

dong ja lah  لتلقي املرحية و املتساوية بني الطالبات، والتداخل الكلمة يف هذه البياانت يسبب أتثري من
دار  البات معهدطاألوىل )اللغة البنجرية واللغة اإلندونيسية( يف احملادثة اليومية ابللغة العربية لدى اللغة 

 اهلجرة  للبنات.

 بشكل تكرير الكلمة اختالط اللغةتقدمي البياانت وحتليله عن   (ب

 

 

 

   2.2اجلدول 
 لمةرير الكتك اإلندونيسية يف احملادةة العربية بشكل اختالط اللغةالبياانت صيغات  
 املعىن البياانت الرقم



 Mari kita makan-makan bersama معا أنكل أنكلهيا  .5

 Enak-enak sekali جدا لذيد لذيذ .5

 Duduk-duduk saja فقط جنلس جنلس .3

 ya Kapan-kapan ya مىت مىت .4

 

 ya.“ىت مىت "مو "جنلس جنلس فقط"و" لذيد لذيذ جدا"و "هيا أنكل أنكل معاهي " اجلمليف هذه 
كما .  "ىتمىت م"و "جنلس جنلس"و" لذيد لذيذ"و "أنكل أنكل" وهي بتكرير الكلمة اختالط اللغةتوجد 

ْكِوين هو ت تكرير الكلمةمن  أقسام االختالط اللغات، و  قال دوا فوتو وجااي أن تكرير الكلمة هو أحد
  55أم ال وابملمزوج أم ال. املفردة بتكّرر شكل من أصله، ابلكاملة أو البعض وابملختلف

ال توجد يف تركيب اللغة العربية ويوجد يف تركيب اللغة  makan-makanمبعىن والكلمة أنكل أنكل  
-enakمبعىن  ذيذل وذلك وظائفه لتحتاج املفردات ابللغة العربية. سواء كانت الكلمة لذيذاإلندونيسية. 

enak مبعىن  وجنلس جنلسduduk-duduk ىن مبع ومىت مىتkapan-kapan.  واجلملة الصحيحة للغة العربية مما
 يلى:
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 الصحيحة البياانت الرقم

 هيا أنكل الطعام معا هيا أنكل أنكل معا .5

 الطعام لذيذ جدا. لذيد لذيذ جدا .5

 فقط حنن مسرتحون جنلس جنلس فقط .3

 يوما ما yaمىت مىت  .4

 

ابللغة  ادثة اليوميةيف احملابللغة األم  اختالط اللغةتوجد  حثة انطالقا من البياانت السابقة فاستنبطت البا
ان )أ كل الكلمةبش اختالط اللغةأوال نقسم إىل قسمني دار اهلجرة للبنات. وي طالبات معهدلدى العربية 

تكرير الكلمة )هيا أنكل أنكل معا(. ومجيع البياانت وجدت بشكل  اختالط اللغةواثنيا  (Bjmبنفسه 
 ن طريقة اإلستماع واملخاطبة.الباحثة ع

 دار اهلجرة للبنات طالبات معهديف اللغة العربية لدى  تدخل اللغةصيغات  -3

بعد أن قامت الباحثة ابلبحث فوجدت أن صيغات تدخل اللغة اإلندونيسية ابللغة العربية يف احملادثة     
لتدخل ال وهي التدخل الصوتى وادار اهلجرة للبنات تتكون على أربعة أشك طالبات معهداليومية لدى 

النحوى والتدخل الصريف والتدخل املفرداتى. ووجدت الباحثة هذه الصيغات عند إلجراء البحث ابستخدام 
 طريقة اإلستماع واملخاطبة. وتلك األشكال وهي: 

 

 



 الصوتى التدخل  (أ

للغة العربية ابوأما بعض صيغات تدخل الصوتى كما قال عفيف الدين  يف احملادثة اليومية       
 لدى طالبات دار اهلجرة  للبنات الىت وجدهتا الباحثة  أثناء البحث وهي:

ق صوت يف اللغة العربية كما ينطق يف اللغة األوىل، وأما بياانته الىت وجدت الباحثة، مما نط (5
 يلى:

 3.1اجلدول 
 ق صوت يف اللغة العربية كما ينطق يف اللغة األوىلعرض األخطاء من نط

 وصف التدخل الصوتى صيغات التدخل الصوتى الرقم

/ zنطق صوت /ذ/ كما ينطق / ذاما 5
اإلندونيسية مع أن بينهما خالفا 

 جوهراي

/ dنطق صوت /د/ كما ينطق   / يواندِ  5
اإلندونيسية مع أن بينهما خالفا 

 جوهراي

/ hنطق صوت /ح/ كما ينطق / افلةح 3
 اإلندونيسية مع أن بينهما متشاهبه

/ tنطق صوت /ط/ كما ينطق / قةطنم 4
 اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة.



/ kنطق صوت /ق/ كما ينطق / لمق   2
 اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة.

/ pنطق صوت /ف/ كما ينطق / اطمةف 6
 اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة.

/ pنطق صوت /ب/ كما ينطق / عابط 7
 ة.متخالف اإلندونيسية مع أن بينهما

/ aنطق صوت /ع/ كما ينطق / م عن 8
 اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة.

 
اعتبار فونيمني يف اللغة الثانية فونيما واحدا قياسا على اللغة األوىل ونطقهما دون  (5

 متييز. وأما بيانته مما يلى
 3.2اجلدول 

األوىل  قياسا على اللغة عرض األخطاء من اعتبار فونيمني يف اللغة الثانية فونيما واحدا
 ونطقهما دون متييز

 وصف التدخل الصوتى التدخل الصوتى صيغات الرقم

/ zينطق اإلندونيسي /ذ/ و/ز/ كأهنما / ذ ة  أستا 5
 ة.متأثرا بعدم التمييز بينهما يف اإلندونيسي



/ zينطق اإلندونيسي /ذ/ و/ز/ كأهنما / ز  خب 5
 نيسية.و متأثرا بعدم التمييز بينهما يف اإلند

 
 اعتبار فونيم يف اللغة الثانية فونيما قياسا على اللغة األوىل، وأما بيانته وهي: (3

 3.3اجلدول 
 عرض األخطاء من  اعتبار فونيم يف اللغة الثانية فونيما قياسا على اللغة األوىل

 وصف التدخل الصوتى التدخل الصوتى صيغات الرقم

ياان أحينطق اإلندونيسي /ش/ العربية  ُشكرا 5
/ اإلندونيسية قياسا على sبصوت /

 وضعها يف اللغة اإلندونيسية

ينطق اإلندونيسي /ف/ العربية أحياان  غْرف ة   5
/ اإلندونيسية قياسا على fبصوت /

 وضعها يف اللغة اإلندونيسية

 

 استبدال فونيم صعب يف اللغة الثانية بفونيم آخر يف اللغة األوىل، وهي: (4
  3.4اجلدول 

 ألخطاء من استبدال فونيم صعب يف اللغة الثانية بفونيم آخر يف اللغة األوىلعرض ا
 وصف التدخل الصوتى التدخل الصوتى صيغات الرقم



/ hيستبدل فونيم /خ/ العربية بصوت / الصخ 5
 اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة.

/ zيستبدل فونيم /ظ/ العربية بصوت / مة ظِ ُمن 5
 بينهما متخالفة.اإلندونيسية مع أن 

/ sيستبدل فونيم /ص/ العربية بصوت / ُل صف 3
 اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة.

/ sيستبدل فونيم /ث/ العربية بصوت / ِثرْي ك 4
 اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة.

/ dيستبدل فونيم /ض/ العربية بصوت / بيض ة 2
 اإلندونيسية مع أن بينهما متخالفة.

 
ظة: أن اجلمل السابقة تدل على فيها تدخل الصوتى للغة اإلندونيسية يف اللغة املالح

ماج(  مازا أو –العربية. لقد نطق الطالبات اجلمل السابقة إببدال حرف الذال زااي )ماذا 
نيم العني مهزة ُسكرا( وفو  -فْسل( وفونيم الشني سينا )ُشْكرا  -وفونيم الصاد سينا )فْصل 

كلها متأثرة من اللغة اإلندونيسية الىت ال متيز يف نطقها. والطالبات   أُطلة(. –)ُعطلة 
هa/ و/ع/ مثل /sث/ مثل /-ش-/ كما سبق بياهنا و/صzظ/ مثل /-/ذينطقون  -/ و/

/، ألن التوجد األصوات k/ و/ق/ مثل /t/ و/ط/ مثل /d/ و/ض/ مثل /hخ/ مثل /
. وجبعلن أن اإلندونيسية عند نطقهاالعربية للغة العربية حىت تؤدى إىل صعوبة الطالبات 



ينطقن ابألصوات األقراب من األصوات اإلندونيسية أو األصوات املتماثلة بني لغتني سواء  
 كانت من حيث املخرج احلرف أو الصفة احلرف.

 تقصري احلركات الطويلة وتطويل احلركات القصرية (2
ركات ات الطويلة وتطويل احلكانت الطالبات معهد دار اهلجرة للبنات أن يقصرن بعض احلرك

القصرية للغة العربية عند نطقها. ولذلك تسبب عن أتثري العادات النطقية اإلندونيسية، 
 فوجدت الباحثة البياانت عند إجراء البحث، ومنها مما يلى:

 3.5 جلدولا
 عرض صيغات عن تقصري احلركات الطويلة

 بالصوا وصف تقصري احلركات الطويلة البياانت الرقم

 التاريخ الكسرة الطويلة التاريخينطق ب  خالتار  خالتار  5

 عشرين ينطق ب عشرين الكسرة الطويلة نعشر  نعشر  5

 عيدب   بعد ينطق ب بعيد الكسرة الطويلة دبع 3

ِفلة ينطق حبافلة الفتحة الطويلة حفلة 4  حافلة ح 

 جوال جول ينطق جبوال الفتحة الطويلة  لو  ج   2

 املرحاض ض ينطق ابملرحاض الفتحة الطويلةاملرح املرحض 6

 عائشة عئشة ينطق بعائشة الفتحة الطويلة عئشة 7

 لذيذ لذذ ينطق بلذيذ الكسرة الطويلة لذذ 8

 تعاىل تعل ينطق بتعال الفتحة الطويلة تعل 9



 الطريق الطريق ينطق ابلطريق الكسرة الطويلة  الطرق 51

 جيوز يلةجيز ينطق بيجوز الضمة الطو  جيز 55

 مكرونة مكرُنة ينطق مبكرونة الضمة الطويلة مكرنة 55

 

 3.6 اجلدول
 عرض صيغات عن تطويل احلركات القصرية

 الصواب وصف وصف تطويل احلركات القصرية البياانت الرقم

 البيت البايت ينطق ابلبيت الفتحة القصرية البايت 5

 نعم نعام ينطق بنعم الفتحة القصرية نعام 5

 طيب طييب ينطق بطييب الكسرة القصرية ييبط 3

 ألن ألان ينطق بألن الفتحة القصرية ألان 4

 بعد بعدا ينطق بعد  الفتحة القصرية بعدا 2

 أجلسُ  أجلسوا ينطق أبجلُس الضمة القصرية أجلسو 6

 أنتِ  أنىت ينطق أبنت الكسرة القصرية أنىِت  7

 مع معا ينطق مبع  الفتحة القصرية مع ا 8

 أين أينا ينطق أبين الفتحة القصرية أينا 9



 حنن حننو ينطق بنحُن الضمة القصرية حننو 51

 
املالحظة: لقد دلت الصيغات السابقة على تقصري احلركات الطويلة وتطويل احلركات القصرية. 

يلة و وأما تغيري احلركات سواء تغيري املعىن فيها إذا البد ان ينطق احلركات الطويلة إن كانت الط
وينطق احلركات القصرية إن كانت القصرية. وإن اللغة العربية هلا احلركات القصرية والطويلة، 
واحلركات الطويلة تسمى مدا وهو الذى حيتوى على ثالثة أحرف وهي األلف الذى وقع بعد 

 وقال نصر الدين يف كتابه 55الفتحة والياء الذى وقع بعد الكسرة والواو الذى وقع بعد الضمة.
أن للحركات وظيفة حيث أهنا تغري معىن الكلمة أو متييز الكلمتني من حيث املعىن فاختالف 

إذا احلركات القصرية واحلركات الطويلة مها مهم جدا يف  53احلركات يؤدى إىل اختالف املعىن.
 نطق اللغة العربية ألهنما يؤدى إىل تغيري املعىن يف الكلمة.

جرة للبنات هن ينطقن هذه الصيغات ألن ال يوجد يف اللغة وأما الطالبات يف معهد دار اهل
اإلندونيسية احلركات القصرية واحلركات الطويلة وأتثري العادات النطقية اإلندونيسية أو اللغة 

 األم.
 التدخل الصريف  (ب

عهد دار اهلجرة للبنات، وهي تتكون  من باحثة التدخل الصرىف لدى طالبات مقد وجدت ال     
 آلتية:الصيغات ا
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 األنواع البياانت الرقم

  هيا أنكل أنكل معا .5

 لذيد لذيذ جدا .5 تكرير الكلمة

 جنلس جنلس فقط .3

  أنت خالص ابلبدرة .4

 

 زايدة الكلمة

 

 أان خالص أكل .2

 خالص أتكل؟ .6

 أان سأانم .7

 أان سأكل .8

غري مطابقة بني الفعل  حنن ال متسك اجلوال دائما .9
 ملاذا تـتأخر دائما أنتِ  51 مريهوض

 54أان جلس هنا آنفا 55

 

  reduplikasi kataتكرير الكلمة  (5

                                                 

 (5151 أكتوبري، 5) اإلستماع،الطالبة،  14 



 بعض الصيغات فيها التدخل الصريف من سياق تكرير الكلمة الىت وجدت الباحثة، مما يلى:      

 4.1 اجلدول

 عرض البياانت عن صيغات التدخل الصرىف يف سياق تكرير الكلمة

 املعىن تالبياان الرقم

 Mari kita makan makan معا أنكل أنكلهيا  .5

bersama! 

 Enak-enak banget جدا لذيد لذيذ .5

 Kita duduk-duduk saja فقط جنلس جنلس .3

 

  كل أنكلأن انطالقا من الصيغات السابقة تدل على أتثري اللغة اإلندونيسية فيها تكرير الكلمة. مثال   
التوجد هذه  duduk-dudukمبعىن  جنلس جنلس و  Enak-enak ولذيد لذيذ مبعىن   makan makanمبعىن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              املناسبة                                                                                                                     الكلمات 
حة الىت تدل ييف تركيب الكلمة اللغة العربية ولكن يوجد يف الكلمة اللغة اإلندونيسية. وأما اجلملة الصح

 مما يلى:جلملة تقريبا هذه ا

 الصحيحة البياانت الرقم

 هيا أنكل الطعام معا. معا أنكل أنكلهيا  .5

 الطعام لذيذ جدا. جدا لذيد لذيذ .5



 حنن مسرتحيني فقط. فقط جنلس جنلس .3

 

 زايدة الكلمة  (5
 قد وجدت الباحثة صيغات عن التدخل الصريف يف سياق زايدة الكلمة، وهي:

ثة أقسام وهي فعل املاض مبعىن ماض وفعل املضارع مبعىن حال واستقبال وفعل ينقسم الفعل ثال
 sedangوي ذه ُب )فعل املضارع( معنه   telah pergiاألمر مبعىن أمر. مثال ذ ه ب  )فعل املاض( معنه 

pergi   وِإْذه ْب )فعل األمر( معنه  .pergilah بتأثري الكلمة اإلندونيسيةsedang  وtelah ل فتستعم
 الطالبات الكلمتني يف اللغة العربية، مثال منها:
 4.2 اجلدول

 تدخل الصرىف يف سياق زايدة الكلمةعرض البياانت عن صيغات ال

 املعىن البياانت الرقم

 ?Apakah kamu sudah memakai bedak أنت خالص ابلبدرة 5

 Saya telah makan أان خالص أكل 5

 Sudah makan خالص أتكل؟ 3

 Saya akan tidur  سأانمأان 4

 Saya akan makan أان سأكل 2

 



خالص أتكل؟ تدخل الصريف  يف  أان خالص أكل و املالحظة: الكلمات  أنت خالص ابلبدرة؟ و
أان سأكل زايدة احلرف  سياق زايدة الكلمة "خالص" ملعىن زمان املاض وأما الكلمات أان سأانم و

 احلقيقة أن ويفهذه الكلمات بتأثري الكلمة اإلندونيسية.  "س" مبعن استقبال. تستعمل الطالبات
الكلمة خالص تضمن من أسم مصدر أصله "خلص". تستعمل الكلمة خلص اترة مبعىن فرغ واترة 

 وأما اجلملة الصحيحة الىت تدل هذه اجلملة تقريبا، مما يلى:أخرى مبعىن انتهى. 

 الصحيحة البياانت الرقم

 خلصت ابلبدرة؟هل  أنت خالص ابلبدرة 5

 أكلت الطعام أان خالص أكل 5

 هل أكلِت؟ خالص أتكل؟ 3

 سأانم يف الغرفة أان سأانم 4

 سأكل الطعام أان سأكل 2

 

 غري مطابقة بني الفعل وضمريه (3
 وهي: ،قد وجدت الباحثة صيغات عن التدخل الصريف يف سياق غري مطابقة بني الضمري والفعل

 
 
 
 



   4.3اجلدول

 تدخل الصرىف يف سياق غري مطابقة بني الفعل وضمريهعن صيغات العرض البياانت 

 

 املعىن البياانت الرقم

 Kamu jangan pegang handphone terus اجلوال دائماحنن ال متسك  .5

 ?Kenapa kamu selalu terlambat دائما أنت؟ تـتأخرملاذا  .5

 .Saya duduk disana tadi هنا آنفا أان جلس .3

 

حظة: وجدت الباحثة ان تستعمل الطالبات الكلمات بضمري غري مطابقة بفعله، مثال الكلمات  املال
جد هنا آنفا. يف اجلملة األوىل هنا تو  أان جلس دائما أنت؟ و تـتأخراجلوال دائما و ملاذا حنن ال متسك 

د الكلمة نت؟" توجدائما أ تـتأخرضمري حنن إذا الفعل الذى يطابقه "منسك". واجلملة الثانية "ملاذا 
تتأخر تدل إىل ضمري أنت إذا الكلمة الصحيحة "أتخرِت". واجلملة الثالثة توجد الكلمة "أان جلس" 
فيها غري مطابقة الكلمة "جلس" بضمري "أان" ألن جلس ضمري مستتري هو إذا الكلمة الصحيحة "أان 

 جلسُت". وأما اجلملة الصحيحة، مما يلى:

 

 

 

 الصحيحة البياانت الرقم

 المنسك اجلوال مرارا. اجلوال دائماحنن ال متسك  .5



 

 

 

 التدخل النحوي   (ت
 وجدت الباحثة التدخل النحوى من سياق تركيب اجلملة، تنقسم إىل مخسة أنواع وهي:

 األنواع البياانت الرقم

    إىل البيت ؟ ابملاذاحنن  .5

 

 

 

 التغري الرتكيىب

 

 ؟اىل اينعد هذا حنن ب .5
 ؟ىف احلافلة مبن انت جتلس .3
 ؟كنسولية  أيانِت  .4
 ؟املاذاعن  .2

 ؟اىل اينتريدين  .6

 ؟كيفإذا مايف   .7

 كهذا ؟  حىت مىتحنن  .8

 ؟نهذا مقلي مل .9

 هذا؟ ايناشرتيت ىف  51.

 ؟ اىل اينبعد هذا حنن  .55

 ؟ ماذاكل أْ بل اان ا .55

 ملاذا أتخرِت مرارا؟ دائما أنت؟ تـتأخرملاذا  .5

 أنفا هنا جلست  هنا آنفا أان جلس .3



  يف الغرفة .53

 

 

 

 التحذيف عنصر اجلملة

 

 بعيد جدا .54

 أان فقط .52

 تلك ىل .56

 ال أبس .57

 ما عرفتُ  .58

 ال حتمل! .59

 إذن ماال؟ .51
 خالص أم ال جرس؟ .55
  ؟نعم محاسة .55

 

 زايدة عنصر اجلملة

 

 ؟ هكذادري  مع فوسفا واحد حافلة إن .53
 هكذا اان اوال إىل الغرفة .54
 ؟ هكذالك  .52
 تلكمن ملاذا  .56
 يف هناأان  .57

 

 التغري الرتكيىب (5
 وأما تغيري تركيب اجلملة ابللغة العربية مما يلى:



 5.1 اجلدول
 ياانت عن التدخل النحوى يف سياق التغري الرتكييبعرض الب

 املعىن ياانتالب الرقم

 ?Kita dengan apa ke rumah إىل البيت ؟  ابملاذاحنن  .5

 ?Setelah ini kita ke mana ؟اىل اينعد هذا حنن ب .5

 Kamu duduk dengan siapa di ؟لةىف احلاف مبن انت جتلس .3

dalam bis? 

 ?Kamu Konsulat apa ؟كنسولية  أيانِت  .4

 ?Tentang apa ؟املاذاعن  .2

 ?Kamu hendak kemana ؟اىل اينتريدين  .6

 ?Jika tidak ada bagaimanaـ ؟كيفإذا مايف   .7

  Sampai kapan kita كهذا ؟  حىت مىتحنن  .8

 ?Ini mie siapa ؟نهذا مقلي مل .9

 ?Kamu membeli di mana ini هذا؟ ايناشرتيت ىف  51.

 ?Setelah ini kita kemana ؟ اىل اينبعد هذا حنن  .55

 ?Tapi saya makan apa ؟ ماذاكل أْ بل اان ا .55

 

من اجلمل السابقة التوجد اجلملة الىت تبدأ من أدوات اإلستفهام. وهذه اجلمل التناسب تركيب 
اجلملة فيه أدوات اإلستفهام.وأما تركيب اإلستفهامى يف اللغة العربية الفصحة هو أدوات 



العربية.  بتأثري تركيب اجلملة  اللغة اإلندونيسية يف اللغةاإلستفهام يف أول اجلملة. وهذه اجلمل 
 وحتسني اجلمل السابقة مما يلى:

 الصحيحة الصيغات الرقم

 مبا نرجع إىل البيت؟ حنن ابملاذا إىل البيت ؟  .5

 إىل أين نذهب؟ ؟حنن اىل اين .5

 مبن جتلس يف احلافلة؟ ؟انت جتلس مبن ىف احلافلة .3

 أنت؟ كنسوليةأي  ؟يةانِت أي كنسول .4

 عما؟ عن املاذا؟ .2

 إىل أين تريدين؟ تريدين اىل اين؟ .6

 كيف التوجد الكتاب؟ إذا مايف كيف؟ .7

 حىت مىت حنن عطلة؟ حنن حىت مىت كهذا ؟ .8

 ملن هذا مقلي؟ ؟هذا مقلي ملن .9

 أين إشرتيت هذا؟ هذا؟ اشرتيت ىف اين .51

 ماذا أاكل ؟ بل أأكل ماذا؟ .55

 

 التحذيف عنصر اجلملة (5



يف احملادثة اليومية حتذيف عنصر اجلملة هي الظاهرة اللغوية الرائحة. واجلملة تتكون من عنصر 
املبتدأ واخلرب. وعناصرها توجد كل اللغات يف العامل منه اللغة اإلندونيسية واللغة العربية.  يف 

أو اإلعالن وغري ذلك.التحذيف عنصر العادة تستخدم اجلملة غري الكاملة ابحملادثة أو احلوار 
 الكلمة تنقسم إىل أربعة أقسام وهي:

 5.2 اجلدول
 نحوى يف سياق التحذيف عنصر اجلملةعرض البياانت عن التدخل ال

 املعىن وصف البياانت البياانت الرقم

 Di kamar حتذيف املبتداء يف الغرفة 5

 .Jauh sekali بعيد جدا 5

 حتذيف اخلرب أان فقط 3

 

Saya saja. 

 Itu punyaku تلك ىل 4

  ال أبس 2
 حتذيف املفعول به

 

Tidak apa-apa 

 Saya tidak tahu ما عرفتُ  6

 Jangan bawa ال حتمل! 7

 حتذيف اإلستفهام إذن ماال؟ 8
 

Jadi mala? 

 ?Sudah atau belum bel خالص أم ال جرس؟ 9

 



 مثال : التحذيف املبتداء، (أ)
 يف الغرفة! -
 بعيد جدا.-

ومن املثال السابق يوجد التدخل النحوى من سياق التحذيف الفاعل ألن اجلملة للغة العربية 
 على األقل يتكون من املبتداء وخربه. وأما اجلملة الصحيحة كما يف املثال، وهي:

 هي يف الغرفة -
 منطقتك بعيد جدا. -

 مثال: ،التحذيف اخلرب  (ب)
 أان فقط. -
 تلك ىل -

قة، اجلملة اللعربية على األقل تتكون من املبتداء وخربه إذا التوجد أحد كما يف اجلمل الساب
 اإلندونيسية هذه اجلملة الرائحةابجلملة الصحيحة. املخالفة للغة  من عنصرين التسمى

 للمتكلم. وأما اجلملة الصحيحة  بزايدة خربه كما يف املثال، وهي:
 أان أذهب -
 تلك حقيبىت. -

 
 مثال: التحذيف املفعول، (ت)

  أبسال -
 ما عرفتُ  -
 !ال حتمل -



 خيالف لتحذيف املفعول به القائل ذكر عن املفعول السابق يف احملادثة. اجلملة الصحيحة وهي:    

 ال أبس إليك! -
 ما عرفت اخلرب! -
 ال حتمل الكتاب. -

 التحذيف اإلستفهام، مثال:  (ث)
 إذن ماال؟ -
 خالص أم ال جرس؟ -

ية، د أدوات اإلستفهام، ألن بتأثري اللغة اإلندونيساجلمل السابقة من اجلملة اإلستفهام ولكن ال يوج 
 وأما اجلملة الصحيحة، وهي:

 كيف حاهلا ماال؟ -
 هل دق اجلرس أو ملا؟ -

 زايدة عنصر اجلملة  (3
 قد وجدت الباحثة صيغات التدخل النحوى من سياق زايدة عنصر اجلملة وهي:

 5.3 اجلدول
 دة عنصر اجلملةزاي بياانت عن صيغات التدخل النحوى يف سياقعرض ال

 املعىن البياانت الرقم

 !Semangat ya ؟نعم محاسة 5

 ?Indri dengan puspa satu bis kah ؟ هكذاإندري  مع فوسفا واحد حافلة  5

 !Saya duluan ke kamar kah هكذا اان اوال إىل الغرفة 3



 !Punya kamu kah ؟   هكذالك  4

 Kenapa dari itu تلكمن ملاذا  2

 Saya di sini يف هنا أان 6

 
ن اإلندونيسية من سياق زايدة عنصر اجلملة ألتدخل اللغةاملالحظة: من اجلمل السابقة فيها ال

من اجلملة محاسة نعم!، يف الرقم   yaبتأثري اللغة األوىل. مثال يف الرقم األول زايدة "نعم" مبعىن 
 ؟ هكذاإندري  مع فوسفا واحد حافلة ملة من اجل kahالثاىن حىت الرقم الرابع زايدة "هكذا" مبعىن 

اخلامس زايدة "ِمْن" والرقم السادس زايدة "يف"  ، والرقم ؟  هكذالك  و هكذا اان اوال إىل الغرفة و
 كذلك يف اللغة العربية الحيتاج زايدة عنصرين كمثل السابق. 

 
 

 التدخل املفرداتى  (ج)
طالبات ى دإلندونيسية يف اللغة العربية لقد وجدت الباحثة عن التدخل املفرداتى للغة ا     

 معهد دار اهلجرة  للبنات وهي زايدة عنصر األجنبية منها:
 6.1 اجلدول
 سياق زايدة عنصر األجنبية عرض التدخل املفرداتى يف

 املعىن البياانت الرقم

 Eh, eh Bis apa yang pertama ke ؟اليت اوال إىل البيتحافلة أي  أح أح 5

rumah? 

 !Iya, dah !داه عم ن 5

 ?Jam berapa ke rumah yuـ ؟يو مث أي ساعة إىل بيت 3



 Bagaimana sih kamu أنت؟ سيهكيف  4

 !Kamu duluan ja !جاأنت أوال  2

 !Kamu saja lah الحأنت فقط  6

 

 interjeksiإذا تقول الطالبات مثال سيه ودوغ وإيه والح وكه وداه وأه وجا وغري ذلك يسمى ابملداخلة  
للغة اإلندونيسية الذى الجيد يف اللغة العربية. تلك املداخلة وهي الكالم الىت أتثري للغة األوىل خصوصا 

اختالط اخل يف هذا البحث يشمل نوعني هي   eh, dong اللغة األم للغة الثانية. وأما التداخل مثال 
تداخل يشمل الباحثة إىل نظريتني أوال البشكل التدخل املفردتى، تنظر  تدخل اللغةبشكل الكلمة و  اللغة
بشكل الكلمة ألن ختلط الكلمة األجنبية يف احملادثة و ميلك أهداف الكلمة  املعينة يعىن  اختالط اللغةيف 

مبستوى  دخل اللغةتمتساواي وعادة وغري رمسيا بني الطالبات يف احملادثة اليومية. واثنيا يشمل التداخل يف 
ة احنراف من القواعد اللغة العربية وال توجد يف اللغة العربية. وأيضا إىل تكرير الكلم التدخل املفردتى ألن

دخل بشكل الت تدخل اللغةبشكل تكرير الكلمة و  اختالط اللغةمثال أنكل أنكل يشمل نوعني هي 
 الصريف. 

إلندونيسية للغة ا انطالقا من البياانت السابقة فاستنبطت الباحثة أبن التدخل اللغوي يعىن التدخل      
العربية لدى طالبات معهد دار اهلجرة  للبنات تقع يف التدخل الصوتى والتدخل الصريف والتدخل النحوي 

 والتدخل املفردتى.

التدخل الصوتى الذي يظهر يف مخسة أشكال وهي أوال نطق صوتى وتوجد الباحثة يف هذا البحث     
ياسا على اللغة ىل واثنيا اعتبار فومنني يف اللغة الثانية فونيما واحدا قيف اللغة الثانية كما ينطق يف اللغة األو 

ا األوىل ونطقهما دون متييز واثلثا اعتبار فونيم واحد يف اللغة الثانية فونيميني قياسا على اللغة األوىل ورابع
فيف الدين دمياطى عاستبدال فونيم صعب يف اللغة الثانية بفونيم أخر يف اللغة األوىل هذا البحث كما قال 



تطويل مث توجد صيغات تقصري احلركات الطويلة و  .حماضرة يف علم اللغة االجتماعىيف كتابه حماضرة 
مة وزايدة تكرير الكلوهي تكون من ثالثة أشكال الذي يالتدخل الصريف وصيغات  احلركات القصرية.

تركيب اجلملة  خل النحوي  وهي التغيريوصيغات التد الكلمة ملعىن زمان و غري مطابقة بني الفعل وضمريه.
 زايدة عنصر اجلملة. وصيغات التدخل املفرداتى وهي زايدة عنصر األجنبية. والتحذيف عنصر اجلملة و

ولذلك مجيع البياانت الىت وجدت الباحثة يف هذا البحث لتوسيع العلوم اللغوية واخلصائص عن اللغة     
هلجرة الىت تستمل الطالبات معهد دار ا تدخل اللغةو  ط اللغةاختالالعربية. حسنا كثري الصيغات عن 

 للبنات يف احملادثة اليومية ابللغة العربية. ولكن كفت الباحثة عن إجراء البحث ابلكفاءة الباحثة.

يومية لدى للغة العربية يف احملادةة الاإلندونيسية اب تدخل اللغةو  اختالط اللغةامل يسبب العو -4
 ر اهلجرة  للبناتطالبات العهد دا

ة العربية يف احملادثة لغاإلندونيسية ابل تدخل اللغةو  اختالط اللغةوجدت الباحثة البياانت عن وقوع إىل       
حني إجراء البحث بطريقة املقابلة إىل بعض املنظمات  للبنات طالبات معهد دار اهلجرةدى لاليومية 

 د عواملني وهي:واألستاذات. وأما العوامل الىت تسبب منهما يوج

 أتثري اللغة األوىل (5
استنبطت الباحثة من نتائج املقابلة إىل األستاذات واملنظمات لقسم اللغة أن أحد من العوامل  الىت 

دار  البات معهدطيف احملادثة اليومية ابللغة العربية لدى  تدخل اللغةو  اختالط اللغةتسبب لوقوع 
النطق  أتثري اللغة األوىل سبب األساسى فيها من حيث أمااهلجرة للبنات هي أتثري اللغة األوىل. و 

وتركيب اجلملة وغري ذلك. العادة اللغوية يف اللغة اإلندونيسية أتثري يف اللغة العربية حني احملادثة 
مع أصدقائهن اترة خيلط الطالب بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية عند احملادثة اليومية يوجد 

هنن وىل يعىن اللغة اإلندونيسية ابللغة العربية. وبعض الطالبات ال يشعرن وال يعرفن أأتثري اللغة األ



قال أمحد خمتار عمر أن مشكلة الداللة األساسية بني لغتني هي حماولة إجياد  خمطئن عند التكلم.
 أما أحد من املشكالت لتعليم اللغة العربية يفو  52لفظ يف لغة ما مطابق للفظ أخر يف لغة أخرى.

إندونيسيا منها قد نشأت الطلبة واسخة وماهرة ابللغة األم حىت عادة التفكري يف اللغة تعوق لفهم 
اللغة األجنبية إذا تظهر الصعوابت ملتعلمى اللغة العربية يتعلموها بسبب االختالفات األساسية 

ة هي صعوبته اثني بني نظام لغتهم األوىل مع اللغة اجلديدة. إذا املشكلة األساسية ملن يتعلم لغة
م الفرد وهذا يناسب مبا قال اخلوىل عندما يتكلليجد يف لغة ما لفظا مطابقا للفظ يف لغة أخرى. 

للغة الثانية قد يرتكب أخطاء ال يرتكبها املتكلم األصلى هلذه اللغة ويرى البعض  أن سبب بعض 
 اختالط اللغةوظواهر  56دخال.هذه األخطاء يعود إىل أتثري للغة األوىل. مثل هذه الظاهرة تدعى ت

نها دار اهلجرة للبنات هي أمر الذى يصعب ع طالبات معهديف احملادثة اليومية لدى  تدخل اللغةو 
ألن الطالبات يتكلمن كل يوم أكثر من لغة ومييلون إىل أن يستخدمن عناصر لغتهن األوىل يعىن 

 اللغة اإلندونيسية يف اللغة الثانية يعىن اللغة العربية.
 املوقف من اللغة الثانية (5

استنبطت الباحثة من نتائج املقابلة إىل األستاذات واملنظمات أن أحد من املوقف للغة العربية 
لعربية ألن بعض الطالبات يرغبون عن تعليم اللغة ا تدخل اللغةو  اختالط اللغةيكون سببا لوقوع 

اللغة األوىل. وقال  تكلمن يف إبراز أتثريوالتكلم هبا وهن ال ميلكن مهة وغبة يف اللغة العربية حىت ي
اخلوىل إذا كان املتعلم غري راغب يف تعلم اللغة الثانية لسبب من األسباب ولكنه مضطر إىل تعلم 
لظروف معينة وكان يف الوقت ذاته متمسكا ابللغة األوىل وخيشى التخلى عنها ألنه يعتربها رمزا 

براز أتثري اللغة حلالة هو يقاوم تعلم اللغة الثانية ويبالغ يف إلكرامته وثقافته وأصله وتراثه، يف هذه ا
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إذا تنقص اإلهتمام بعض الطالبات يف اللغة العربية الصحيحة، هن يفكرن  57األوىل ال شعوراي.
أمنا يتكلمن ابللغة العربية كيف تفهم أصدقاؤهن، ال يهتم إىل ما يتكلمن اللغة العربية الصحيحة 

 طيئة، املهمة قصد التكلم فهما للمتكلم.أو اللغة العربية اخل
ة الواقع معهد دار اهلجرة  قد يشجع لرتقية اللغة العربية وحتسني البيئة اللغوية حسب نظرية وتطبيقي

مثال إلقاء املفردات ومراجعة املفردات يف كل اليوم احملادثة واحملاضرة يف كل األسبوع واملعلومات 
 نفس ن الربامج الىت ختطط املنظمات لرتقية اللغوية ولكن رجوع إىلابللغة العربية غري ذلك، كثري م

 الطالبة الىت تريد أن تكلم ابللغة العربية الصحيحة أو العكس.
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