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 الباب االول

 المقدمة

 التمهيد للمشكلة .أ

علم اإلنسان اللغة من الوالدة. تعرف اللغة مبختلفة التعريف من أنواع اللغة. بلومفيلد 

تنص على أن "اللغة هي نظام الرمز يف شكل الصوت  (18: 2004)سومرصنوا،

التعسفي )التعسفي( اليت تستخمها بأفراد من اجملموعة اليت تواصل وتفاعل مع بعضها 

فاعل مع متنوعة من اللهجات، واجملموعات البعض". لذلك، اللغة هي واجهة للت

االجتماعية واللغة نفسها حبيث  يعرف أن عديد اللغات اليت وجدت يف مجيع أحناء 

العامل مبا فيها اللغة العربية. اللغة هي عنصرا هاما يف التواصل، تعلم لغة نتمكن من فهم 

 ونقل املعلومات واألفكار واملشاعر واآلراء.

كن أن توجد التغريات الديناميكية، مبعىن أن اللغة اليت تستخدم ان يف اللغات طبعا مي

متكن يف أي وقت أن تتغري مبتنوعة اإلمكانية. يف وقت واحد ميكن أن تنشأ مفردات 

جديدة, ولكن أيضا هناك مفردات اختفت تدرجييا وال تستخدم مع املتحدثني. بالتايل، 

 متكن أن ترب  ل ى متام اللغة و يفهم من أجل لغة ليست الدمار و يطلب القواعد اليت
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من قبل املتحدثني، وضاعت اللغة ليست بأن اللغة اليستوي بقواعد اللغة اليت متتفق من 

 قبل, حىت سيكون حتول الوقت وختتفي تدرجييا.

أحيانا يف جمتمع اخلطاب تتفاعل مع اجملتمع خارج اجملموعة، لذلك سيخضع 

يف هذه احلالة جمتمع اللغة  مع اجملموعات األخرى.االتصال اللغة بسبب فتح عالقات 

سوف يكون اهلدف املباشر كمستقبل و مستخدمة اللغة اليت وجدت من جمموعة أخرى 

حىت حتدث ظاهرة الثنائية اللغوية يف احملادثة اليومية. مناسبة بذلك يف اللغويات 

ن قُ ُبِل املتحدث يف االجتماعية بشكل عام "، ويعرف ثنائية اللغة كمستخدم اللغتنِي م

دث ثنائي اللغة لاا  (. قيل الفرد يستطيع أن حي84: 2010تفاعله مع اآلخرين" )اخلري، 

لغة األجنبية املكتسبة تبني تشابه لغتهم مبعىن أنه ميكن استخدام لغة كانت لغة األم و ال

 .أمها جبيدة، وكذلك عن اللغة األجنبية املكتسبة متكن استخدامها ناعما أو جيدة

اللغة اإلندونيسية تكون أسهل لالستخدام عندما يتحدث. ألن اللغة  استخدام

املستخدمة واملدروس يف مرحلة الطفولة حىت يتضمن يف عقلها بقوة. ختتلف عن لغة 

ستخدامه املعتمد مع ل أجنبية )العربية(، تتم هذه اللغة مع كثري من كثافة الوقت للتعلم و

 وضع تفضي ل ى ممارسته.
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فاينرايش)خري و أغوستينا، تعريف التداخل اللغوى أول مرة ما يستخدم ميكن 

لذكر وجود تغيري يف نظام اللغة فيما املتعلقة بوجود التماس اللغة  (120: 2010

( 131: 1985)  بعناصر اللغة األخرى اليت يقوم هبا الناطق اللغتني. عند الوسيلة

التداخل هو اخلطأ الناجم بوجود امليول تعريف التداخل من صياغة هارمتان وستورك  أن "

 لتعويد نطق اللغة ل ى اللغة األخرى ويشتمل على نطق األصوات والقواعد، واملفردات".

( كل الناطقني وجود B2( مع اللغة العربية )B1) ةقدرة اللغة االندونيسي

زهيد جدا. B2 وكذلك، و هناك أيضا  B2 سواء خريه ب  B1خمتلفات. هناك قدرة 

 تكلم اللغة العربية حىت سيكون ظاهرة اللغة اجلديدة.هو ما جيعل من اخلطأ يف  ذاه

ألن وجود قدرات خمتلفات ىف كل فرد يسّبب يف اتقان اللغة العربية، مث سوف 

استخدام اللغة العربية اليت تتفاعل مع الناطقني اللغة اإلندونيسيا،  .حتدث عملية التداخل

ها احملادثة اليومية. استخداملغة اليت مناسبة باللغة األصلية يف ميكن ان ال يهتّم القواعد ال

 .وهذ احلال عائقًة يف تنمية اللغة العربية

خل يف لندونيسيا واللغة ( "التد2010:126وأغوستينا،  قال سوويتو )خري

. ميكن لدخال عناصر لغة لندونيسيا ل ى العناصر اللغة احمللّية، يذهب اهابا وليابااحمللّية 

. اللغة اإلندونيسية كلغة األول واللغة التالميذوهذا وقع أيضا على  " .الك بالعكسهاو 
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ستدخل  ندونيسيةوهذا يعين عناصر لغة اإل .اهابا ولياباالعربية كلغة الثاين، فإهنما وقعا 

ميكن أن تكون متبادلًة عناصر   B2و  B1على اللغة العربية والك بالعكس. وهكذا، 

 .املعجمية

 انّ املنطقية  لتدخل تسبب ان تبهم يف االستعمال اللغوي، مث بالعاقبةوجود ا

لاا كان يستخدم  فهم  الناطق أن يُ  سهلوبالتايل سي .للغاؤها جييب ان جتنبها أوالتداخل 

 ي حيدث يف استخدام اللغة الثانية.مع القواعد والنظام الذو جيدة  ةصحيحالثانية بلغة ال

املنتظم، بشكل خمرتعة  يتال ا مع البيئاتوثيق بارتباط استخدام اللغة العربية ترب 

األهداف احملددة اليت  ُخِلق  مباشرة على مكان بإحدىاللغة العربية مبعىن أن بيئة 

يف هذه احلالة،  .علم اللغة العربية شفويا أو كتابيتاالذين يرغبون يف ت سيساعد التالميذ

ور للتنمية جيعله دّ املعهد له ال. العربية العلوم املعهد هو مكان مناسب للدراسة وتنمية

الوضع املناسب للتالميذ. مع اّن هناك  اكثر النظام املصب. واحد من النظام هي 

وا التحدث باللغة اإلندونيسية، أنه سيساعد حاملعهد ال يسمالذين يعيشون يف  التالميذ

 .العربيةحمرتع النجاح البيئة 

املعاهد الذى يستخدم اللغة  ان  هو أحدالفالح احلديث بسري  أما املعهد دار

ختلفة يف تنفيذه، امل يوجد العائقةهناك  التواصل اليومي. لكنيف  العربية كلغة التفاهم
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اطاع  حياول التالميذمن ناحية أخرى  .ندونيسيااإللغة المع  ةمثل حالة البيئة التفاعل

ادثة اليهتمون قواعد يف احملاللغة العربية  واستخدمالنظام، والتباعد من العقاب، حىت ي

ويف علم اللغويات  انبغي جتنبها، اليت سوف تصبح مرضو هذه احلالة اليت ت. النحو

 .خل اللغوياتسمى التد

 nih. " مىت يف يوميتهم م اللغة العربيةاملعهد احلديث يستخديف  التالميذبعض 

" استخدام كلمة kapan pulangnyaترجيعه؟" ينبغي أن يكون يف لندونيسيا اجليد هو "

 .التالميذ" ترجيع" قد معقولة بني 

 "lho "أنا ال أعرف

  "ملااا ال تعرف؟"

  "أنا ال أحضر هناك"

  أو

  dong  صحن انا  in"عفوا خذ

م اللغة ولو كانت لستخدام قواعد اللغة لندونيسيا، احملادثة السابقة، يستخد

 .العربية يف حمادثاته

 :خلاستخدمة بشكل متكرر مما أدى ل ى تداللغة املوهاهي 
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 اُنظْر فق 

 دائما يف الفصل  ينام

 األستاا حتضر؟

 خالص, اكتب فق !

 اليت تنبغي

 اُنظرْ 

 ينام يف الفصل دائما

 هل األستاا ي حضر؟

 اكتب! 

خطاء قواعد اللغة العربية الصحيحة، الواقع يف أ تحدثالسابقات من اجلمل 

باشرة بدون ل ى اللغة العربية م لرتمجة من اللغة اإلندونيسيةعملية اأن يسبب  احلال هذا

املستلم  الناطقني ختصار ميكن أن يفهم القصد الة. بااستخدام القواعد الصحيح

 يستخدم هبا التالميذ يف احملادثة اليومية.اللغة شائعة  تلك أن حيث، للرسالة

ومورفولوجيا،  خل يف أي مستوى )علم األصواتانقاء اللغة، التد ا ل ىنظر 

 .اللغة. لذا، ينبغي جتنبه ألنه ميكن أن يفسد"مرض"، هو ( والنحو
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، وقد اخرينسنوات التالميذ يف كيف التفاعالت بني   صّور من الشرح أعاله

فريدة من نوعها . بالطبع يف اللغة، وهذه الظاهرة يف االلغوية شكلت نظاما جديداً 

 وعند رئيهم كانت .ال كانت أم  مباشرة اجديد انظام احلال سيقع هذالدراستها وحبثها. و 

ت اخلسارة اليت سوف لغة وفقا هلا احلق، ولكن وفقا هلذا االتفاق العام مغالطة. وكانال

ة ل ى اللغة العربية جيدا ترمجة لغة لندونيسي يشعرها التالميذ أهنم اليستطيعون يف عملية

 ا اخلسائر األخرى لاا ما استمرت. بينماحلال متابعة ل ى التالميذ اخر هذا هو حىت أن

ان يفهموا عن القواعد اللغة العربية  الصحيحة  التالميذمعرفة دعه عن االله هو اخنفاض 

 .يف وقت الحقمع استخدامها يف احملادثة 

من هذا البحث هو استخدام مفردات اللغة  واما الفوائد اليت ميكن ان يوجد

ة حيث أن صحيحال بيئة العربية كل تكون بشلعربية سوف تكون أفضل نسبيا و ا

 .حمادثة يومية عملية يف اللغة العربية ونميستخد التالميذ

 بوادرالبيانات واملعلومات وصفًا ل واهلدف هذا البحث هو للحصول على

عهد احلديث دار الفالح يف امل التالميذ التدخل النحوي يف اللغة العربية الشفوية لدى

الفالح  مبعهد احلديث داريف احملادثة اليومية التالميذ زه أجن الغل ل بسريان ، وتقلي
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هذا البحث ميكن  يف .للغة العربيةافهم  يف ضسريان . حيث سوف يأمل النه

 .اإلندونيسي ة اىوتعليم اللغة اهلدف استخدامها لتنوية

 اللغة تدخل التالميذ منبظاهرة  جيب على الباحث رفع البحث املتعلقوهكذا، 

ن الباحث يشعر أنه أل الفالح بسريان  بيئة املعهد احلديث دارلغة العربية يف ال ا ى األم

 .يف جمال التعليم ترتب  باللغة العربية الباحثنقطة حللل املسئلة، عند هذه  مدعو

 و صياغة المشكلة تعريف .ب

 تعريف املشكلة .1

 .يف قواعد اللغة اتتغيري  التدخل يسبب وجود ظاهرة (أ

ع بيئة اللغة العربية يف املعهد احلديث دار الفالح لن حيرت   (ب

 بسريان 

 صياغة املشكلة .2

املشكلة ليبلغ ا ى غاية اهلدف، الباحث يشعر انه جيب ان يعّّب صياغة 

 لمشكلة السابقة فيستنب  منها صياغة املشكلة مما يأيت:اوال. بناء على التمهيد ل

اعد يف احملادثة اليومية معهد دار ما هي الظاهرة اليت تؤدى ا ى خطاء القو  (أ

 الفالح احلديث بسريان  ؟
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معهد  يف للتالميذما هي العوامل اليت تسبب خطأ يف احملادثة اليومية   (ب

 دار الفالح احلديث بسريان  ؟

يف احملادثة  يف قواعد النحوماهي احملاوالت اليت حتل  وتقليل األخطاء   (ج

 الفالح احلديث بسريان  ؟ معهد دار  يف للتالميذاليومية 

 أهداف البحث .ج

 بناء على صياغة املشكلة السابقة، يستتنب  الباحث أهداف البحث كما يلي :

احلصول على معرفة ظاهرة عامة اليت تؤدى ا ى خطاء القواعد يف احملادثة  .1

 معهد دار الفالح احلديث بسريان  يف اليومية

ؤدى ا ى خطاء القواعد يف احملادثة اليومية اليت ت العوامل احلصول على معرفة .2

 معهد دار الفالح احلديث بسريان يف 

يف احملادثة  يف قواعد النحوالوصف احملاوالت اليت حتل  وتقليل األخطاء   .3

 معهد دار الفالح احلديث بسريان يف  للتالميذاليومية 

 فوائد ومنافع البحث .د

ث يُرجى ان يعطي فائدتان اثنتان على بناء على اهداف البحث أعاله هذا البح

 :األقل. كما يلي



10 
 

Aris indra rusmana,2015] 
Interferensi bahasa indonesia terhadap Bahasa arab                                                                              
Universitas pendidikan indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

فائدة النظرية اليت ترجى أن تعطي مساعدة يف تطوير اللغة العربية، مّث املرجوء  .1

ا ى لثراء املفهوم أو النظرية اليت تدعم  يف تطوير العلوم الرتبية للغة العربية، ال 

 .عربيةسيما فيما يتعلق هبذه الظاهرة ملستخدمي اللغة ال

هي توجد األخطاء يف اجلوانب اللغوية حىت يستطيع ان  اليتفائدة العملية  .2

يساعد اساتذ اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية يف املستقبل  مبعهد دار 

 الفالح احلديث االسلمي سريان

 طريقة البحث .ه

لطريقة الطريقة املستخدم يف هذا البحث هي طريقة البحث الوصفي. استخدام ا
 ادثة اليومية اليت يفعلها التالميذ يف احمل التدخلالوصفية يف هذا البحث يهدف ل ى تصوير 

الوصف احملاوالت اليت حتل  وتقليل األخطاء  القواعد النحوية يف و وحبث عن العوامل 
 .احملادثة اليومية

 نظام البحث .و

 وأما نظام البحث الذي رتبه الباحث فهو كما يلي:

األول، مقدمة تشتمل على التمهيد للمشكلة، تعريف املشكلة وصياغتها، أهداف الباب 

 البحث، فوائد ومنافع البحث، طريقة البحث، نظام البحث.
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، مهارة  التدخل واللغة اإلجتماعىتشتمل على تعريف  اإلطار النظريالباب الثاين، 

 .علم النحوو ، الكالم )احملادثة(

 مكان ،طرق مجع البيانات ،البحث تمل على طريقةالباب الثالث، منه  البحث يش

 .، ودرجة البحث، أدوات البحث، ، طرق حتليل البياناتالبحث وعينته

 الباب الرابع، حواصل البحث وتفسري البينات.

 الباب اخلامس، النتائ  والتوصيات. 

 


