
 الطالب بين العربية اليومية المحادثة فى التدخل

  بسوراكرتا الخاصة العالية المدرسة فى 

  )دراسة قضية طالب املدرسة العالية اخلاصة بسوراكرتا(

  

  
  

  هذا البحث

  مقدم إىل كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

  شروط للحصول على الشهادة العامليةإلمتام بعض ال

  ىف علم اللغة العربية وأدا

  

  وضع

  حلمي فاضل

  ٠٣١١١٣٢١: رقم القيد 

  

  

  شعبة اللغة العربية وأدبها لكلية اآلداب

  بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية جوكجاكرتا

٢٠٠٨ 
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  ا����ر
  

     فليقل خريا او ليصمت     

  

 

  ا�ه	اء

  :أهدى هذا البحث خصوصا اىل

  

 ين صغرياان ربيوالدى احملبوبني اللذي ♦

 أخيت الصغريةأخي الكبري واىل أخيت الكبرية و  ♦

 اىل من ىف صميم فؤادي ♦
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 التجريد

  املدرسة العالية اخلاصة بسوراكرتاىف طالب  بني الالتدخل ىف احملادثة اليومية العربية

  )دراسة قضية طالب املدرسة العالية اخلاصة بسوراكرتا(

  
Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Surakarta terletak di Jalan Sumpah Pemuda 

no. ٣١ Kadipiro Surakarta. Seluruh siswa, baik putra maupun putri di madrasah ini wajib tinggal 

di asrama khusus dengan segala peraturan yang harus dipatuhi sekaligus hukuman atas 

pelanggarannya. Salah satu peraturan tersebut adalah penggunaan bahasa Arab untuk percakapan 

sehari-hari dengan sesama penghuni asrama. Oleh karena itu, para siswa berusaha untuk 

mematuhinya sekaligus menghindari hukuman dengan cara ‘yang penting berbahasa Arab’ 

meskipun banyak terdapat penyimpangan dalam penggunaannya. 

Cara tersebut di atas menimbulkan sebuah gejala kebahasaan yang berbeda dari bahasa 

Arab yang umum digunakan dan kemudian memunculkan variasi bahasa. 

Variasi bahasa adalah perbedaan-perbedaan bentuk bahasa. Perbedaan bentuk tersebut 

menimbulkan ragam bahasa. Salah satu ragam bahasa adalah ragam bahasa percakapan.  

Adapun ragam bahasa percakapan sehari-hari siswa Madrasah Aliyah Program Khusus 

(MAPK) Surakarta juga merupakan variasi bahasa yang berbeda dengan ragam resmi bahasa 

Aِrab (Fusha), dan memiliki ciri-ciri khas yang menjadikannya berbeda. 

Ciri-ciri ragam bahasa percakapann sehari-hari siswa MAPK Surakarta di antaranya 

adalah interferensi bahasa Jawa, penyimpangan struktur gramatika bahasa Arab, penggunaan 

kosakata-kosakata bahasa Arab ‘Amiyah, dan penggunaan istilah-istilah hasil pengalihan bahasa 

secara harfiah. Inilah permasalahan yang dibahas oleh penulis. 
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Metode yang digunakan dalam skripsi ini dibagi tiga, yaitu metode penyediaan data, 

metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data. Penyedian data menggunakan 

metode simak atau observasi, yaitu penyediaan data yang dilakukan dengan menyimak 

penggunaan bahasa secara langsung di lapangan. Analisis data menggunakan metode agih, yaitu 

metode yang alat penentunya ada di dalam dan menjadi bagian dari bahasa yang diteliti. 

Penyajian hasil analisis data menggunakan metode penyajian informal, yaitu penyajian hasil 

analisis yang berwujud perumusan dengan kata-kata biasa. 
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  كلمة الشكر و التقدير

 عباده مبا هداهم إليه من اإلميان، واملتمم إحسانه مبا أقام هلم من جلي احلمدهللا على

وصلّى اهللا على سيدنا . الربهان، الذي محد نفسه مبا أنزل من القران ليكون بشريا ونذيرا

  .حممد واله وصحبه وسلم

التدخل ىف احملادثة اليومية "اما بعد، فبعون اهللا تعاىل قد مت هذا البحث حتت املوضوع 

وأقدم هذا البحث بني يديكم ".  بني الطالب ىف املدرسة العالية اخلاصة بسوراكرتاالعربية

على استحياء ملا فيه من انقص والعيوب، ولذلك فليكن يل من حسن ظنكم ما يشفع هلذا 

اجلهد املتوافع، وليكن يل من صحيح نصحتكم وفكرتكم الناضجة ما يعينين لتكميل هذا 

  .البحث

هذه الفرصة الثمينة أن أقدم شكري اجلزيل وتقديري العميق للسادة فيحسن يل يف 

 :الذين كان هلم فضل علي يف إمتام هذا البحث، ومنهم 

صاحب الفضيلة عميد كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية .١

 احلاج حممد شهاب الدين القليويب وراحلكومية جوكجاكرتا األستاذ الدكت

  املاجستري

ستاذ الدكتور ألوان خريي املاجستري، كااملشرف الذي قد وافق على فضيلة األ.٢

 .هذا البحث

ساتيذ الكرام واملوظفني يف كلية اآلداب الذين شجعوين على إمتام  األومجيع.٣

 .هذا البحث

والدي السيد سوترمان ووالديت السيدة متمة اللذان ربياين صغريا بكل مودة .٤

التهذيب، وأخيت الكبرية لطيفة املنورة وأخي الكبري خري وشفقه وهذباين بأحسن 

 .األنام وأخيت الصغرية أسفرنا حسن ناذرة، وملن يف صميم فؤادي
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فضيلة األستاذ احلاج أمحد فتاح وأسرته و احلاجة عمرة حمفوضة وأسرا بكل .٥

 .مودة بأحسن التهذيب

ة اخلاصة بسوراكرتا الذين ساتيذ الكرام واملوظفني ىف املدرسة العالي األومجيع.٦

 .شجعوين على إمتام هذا البحث

ومجيع أصدقائ يف املعهد اإل سالمي السىن دارالسالم الذين روجوا أيامي .٧

 .بشىت الفرح والطرب، شكرا هلم

ومجيع أصدقائ يف شعبة اللغة العربية وأدا لكلية اآلداب الذين روجوا أيامي .٨

 .بشىت الفرح والطرب

ى إهداء الشكر لكل من أعانين يف توفري املراجع واملصادر املتعلقة ذا وال أنس.٩

رئيس املكتبة مع كل هيئة املوظفني : فيحسن يل أن أشكرهم، وهم. البحث

جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا، و موظفني املكتبة 

 .بكلية اآلداب

رمي وأن جيزيهم أحسن اجلزاء يف عسى اهللا أن جيعل أعماهلم خالصا لوجهه الك

حسيب اهللا الإله إال هو عليه توكلت وهو رب . امني يا جميب السائلني. الدنيا واآلخرة

  .العرش العظيم

  

  

  ٢٠٠٨ ينايري ٨جوكجاكرتا، 

  الكاتب

  

   فاضلحلمي
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  حمتويات البحث

  

  أ................................................................... صفحة املوضوع

  ب................................................................. الشعار و اإلهداء

  ج.....................................................................صفحة املوافقة

  د........................................................................... التجريد

  ه.............................................................. كلمة الشكر و التقدير

   و...  ................................................................حمتويات البحث

                ١............................................................... املقدمة: الباب األول

  ١............................................................. خلفية البحث  . أ

 ٤. ............................................................حتديد البحث  . ب

  ٤................................................... أغراض البحث و فوائده  . ج

 ٥........................................................... اإلطار النظري .       د

  ١٠..........................................................   منهج البحث  . ه

 ١٠...................................................... ..  التحقيق املكتيب  . و

  ١١............................................................ نظام البحث  . ز

   العالية املدرسة العربية بني الطالبالتدخل يف احملادثة اليوميةأسباب : الباب الثاين

  ١٤ ..............................................................سوراكرتاب اخلاصة 

  ١٤ ................................سوراكرتابحملة عن املدرسة العالية اخلاصة   . أ

 ١٥............................... ..............تعريف سوسيولينجويسطيق  . ب
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املدرسة العالية اخلاصة  ىف  يف احملادثة بني الطالبالتدخلأسباب نشأة   . ج

   ١٦  .................... .......................................وراكرتاسب

 اللغة اجلاوية يف احملادثة اللغة العربية بني الطالب املدرسة .١

  ١٦................................................... سوراكرتابالعالية اخلاصة 

 ١٧............................. .............اإلحنراف يف تركيب اجلملة العربية .٢

 ١٨.................................................. إستعمال مصطلحة العامية .٣

 ١٩.......................... حتويل املعىن من اللغة األجنبية اىل اللغة العربية حرقية .٤

 العالية املدرسة ىف طالب بني ال اليومية العربية يف احملادثةالتدخلتحليل ال: الباب الثالت

  ٢١. ..............................................................سوراكرتاباخلاصة 

  ٢١............................................................ أنواع اللغة  . أ

 بني الطالب العربية  يف احملادثة اليوميةالتدخلالتحليل عن نشأة   . ب

  ٢٢. ..................................سوراكرتابالعالية اخلاصة  املدرسة  ىف

 دخول اللغة اجلاوية يف اللغة العربية الىت استعملها طالب .١

  ٢٢. ...................................سوراكرتاباملدرسة العالية اخلاصة 

صة املدرسة العالية اخلا إستعمال مصطلحة العامية يف احملادثة بني الطالب .٢

  ٢٦....... .................................سوراكرتا و حتليلها و امثاهلاب

  ٢٧.................. اإلحنراف يف تركيب اجلملة يف اللغة العربية مع امثاهلا .٣

 يف احملادثة  التحليل عن اإلحنراف يف تركيب اللغة العربية ♦

  ٢٧............. .......................................بني الطالب

  ٢٧.......................................... اإلحنراف يف اجلنس  . أ

 ٣١........................................ اإلحنراف يف اإلعراب  . ب
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   ٣٤ ...........................اإلحنراف اآلخر املتعلق بعالمات اللغة  . ج

 ٣٥............... فية مع امثاهلااىل العربية حر حتويل املعىن من اللغة األجنبية .٤

   ٣٩ ............................................................اإلختتام: الباب الرابع

  ٣٩.  .......................................................اخلالصة  . أ

  ٤١ .......................................................اإلقتراحة.  ب
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  الباب األول

  مقدمة 

 خلفية البحث  . أ

 اليت تقع يف ١سوراكرتا ) MAN(كانت للمدرسة العالية احلكومية 
منها . ت عندها ختصصا كدي فريا سوراكرتا٣١ الشارع سومفاه فمودا رقم

املدرسة (وهي املدرسة العالية ختصصية ). IAI(وم الدينية اإلسالمية ختصص عل
ندونيسية منور ها وزير الدينية اجلمهورية اإل اقاممن قبل، اليت) العالية اخلاصة
 مدرسة عالية دينية حكومية ١٩٩٥مث تغريت يف السنة .  ١٩٩١سذايل سنة 

)MAKN .( وتغريت ثانية مدرسة عالية ختصصية)اليت ) املدرسة العالية اخلاصة
   ١.١يقصد ا جزأ من املدرسة العالية احلكومية سوراكرتا 

ان ) سواء كانوا طالبني أم طالبات( املدرسة البجيب على مجيع الط
 فيها استعمال. يقيموا ىف املعهد املخصوص هلم، والبد هلم فيه ان يستخدموا

واجلرأة عن .  بينهم يف اوقات خمصوصةاللغة العربية واإلجنليزية يف حمادثتهم
ة فيحاولون ان خيلصوا عن العقوبة باستعمال اللغ. عقوبةهذه الواجبة تورث ال

ل يسأ: واملثال. اك االغالط واخلطاي وان كان هنالعربية على قدر معرفتهم،
  :  باستعمال الكالمهل حضرت الطباخة ام مل ختضر،: الطالب صاحبه

   موجود ام ال؟خي، ام املطبخيا أ: ا

                                                

الثالثاء  , ٢٠٠٤-٢٠٠٣ سنة ١رئيس املدرسة العالية احلكومية سوراكرتا , احملاورة مع اكوس هادي سوساتطا. ١           

 . ٢٠٠٧ اغسطوس ٢٨
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  . مايف: ب 
بية لغة العر خترج عن قواعد الهذه الطريقة الواقعة اللغوية كانت

ال خمصوص يف وتصبح واقعة يف جم.  وهذه غريبة،)الفصحى(املستعملة 
  .  مث تورث انواعهااستعمال اللغة العربية،

 هذه اإلختالفات هناك اإلختالفات يف صوره انواع اللغة، مث تذهر
و اما )دياليك(مسي نوع اللغة املتعلق باالبالدية او مكانية بالتلفظ . نواع اللغةأ

ما يتعلق وا  ،)سوسياليك(تلفظ القومي  بالسميفما يتعلق باتمع او القوم 
    ٢).فونسيوليك( بنفع اللغة  فسميباألحوال اللغوية او القانونية

وهو نوع اللغة بني : يوميةاس اللغة يف احملاورة نوع الواعترب مارتني يو
بية ت اللغة العردخللذا، .  وااولة والرياضة وغريها يف احملاورةاألقرباء

سوراكرتا ب املدرسة العالية اخلاصةطالب ال اليومية بني دثةستعملة يف احملاامل
  .بيةصية اخلارجة عن قواعد اللغة العرا خصونوع اليومية اليت هل
املدرسة العالية  استعملها طالب  الىتبيةصية اللغة العرخصووكانت 

  .بية الفصحىسوراكرتا عندها عالمت املخالفة باللغة العرب اخلاصة
هذا . بية املستعملةجلاوية اليت ختللت يف اللغة العرا دخول اللغة اوال،

لوجود اثر اللغة اجلاوية يف نفس املتكلمني كانوا اكثرهم يتكلمون بلغام 
      ٣.هذا ما مسي بالدخولية.  اللغة الثانية اليت يدرسوا اما العربية فهي.اجلاوية

 اىل اعترب مسسوري الدخولية اختالال لدخول عناصر اللغة األوىل
مع الذى عندهم اللغات  وسببها استعمال اللغتني او تزيد يف ات٤.الثانية

                                                

Nababan, P.W.J. Sosiolinguistik: Suatu Pengantar, PT Gramedia. Jakarta; ١٩٨٦ ٢ .  
 .٣٣. ص. نفس املصدر. ٣
 . ص, )١٩٨٣, ايرالجنا: جاكرتا(, نقد اللغة, مسسوري. ٤
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املثال . انت ام كلمة اخللل املقصود هو عناصر اللغة اجلاوية كالما ك ٥.خمتلفة
  .لكان تدل على ذ بني تلميذين يف الدكاحملادثة) ١(
 هذا كم؟: ا  )١(

  الف : ب
 كوك غال طاه؟: ا

جد خلل عناصر اللغة اجلاوية يف اجلملة و) ١(يف املثال املذكور 
مسي . مفردة اللغة اجلاوية" طاه"و " كوك"كان لفظ " كوك غال طاه؟"
متبوع " طاه"ومسي ) اإلستفهام (متبوع سسوليه ميناعكا فيتاكون" كوك"
  .  مبعىن الثمن" غال"بية اال  ليس فيها اللغة العر٦.نياروف

انا استعري ) : "٢( املثال ية،با، اخلارجة عن قاعدة اجلملة العرثاني
وكانت منصوبة يف اللغة .  بهيف هذه اجلملة وقعت مفعوال" دلو"فلفظ ". دلو
ر د الفتحة يف اخ  اما عالمة النصب للمفر٧).هلا عالمة النصب(بية العر

فاجلملة ". دلو"ال " دلوا" جيب ان تقرأ مفردا،" دلو"وكان كلمة . الكلمة
  ".استعري دلوا اان"اذا ) ٢(الصحيحة فيها 

، )انتهى\تام( استعمال املفردة العربية العامية، مثل خالص ثالثا،
  .وغريها) نعم( ايواه ،)حلظة(سواية 

 احملاوالت حرفية من اللغة  ىف الكلمات مصطلحة استعمالرابعا،
" ام املطبخ"دونيسية واجلاوية اىل اللغة العربية مع اا موجودة فيها، مثل اإلن

ظرف املكان و مبعىن " اىل"استعمل ) العجل(واىل اللنب ) بية العرالطباخة يف(
 -تعجل"مع ان املعىن الصحيحة " وسوكس" تكون ،"سوسو"مبعىن " لنب"

  ". يتعجل
                                                

 .١٥٨. ص, )٢٠٠٤, رينيكاجيفتا: جاكرتا(, املدخل األول: سوسيو لينجويسطيقا, عبد اخلري و ليوين اجوستنا. ٥
 ١٦٢. ص, )٢٠٠٥: ميديا ابدي: جوكجاكرتا(, اويةقواعد اللغة اجل, حممودي فوروادي و ايرنا ستيانيعروم.٦

 ,  )٢٠٠٣, املكتبة العصرية: بريوت(, اجلامع الدروس اللغة العرابية, مصصفى الغالييين. ٧

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



٤ 
 

  يف احملادثةلتدخلا اإلستخصاء عن ا تبحث هذمماذكر الكاتب،
 ن ع خصوصاسوراكرتا،ب املدرسة العالية اخلاصةطالب ال بني  العربيةاليومية

 اتب يعترب ان التدخللكهذا ألن ا. عة املذكورة من قبلعالمات األنواع األرب
 عندها سوراكرتاب املدرسة العالية اخلاصةطالب ال اليومية بني يف احملادثة
  .خصوصية

                                          
 حتديد البحث . ب

 ىف ا الكاتبهناقشهمة اليت يامل التاملسأإعتمادا على خلفية البحث، 
  :هذا البحث
طالب ال بني  اليومية العربية يف احملادثةالتدخل أسباب اخللل ما هي .١

 سوراكرتا؟ب املدرسة العالية اخلاصة

طالب ال بني  اليومية العربية يف احملادثةما هي عالمات التدخل .٢
 سوراكرتا؟ب املدرسة العالية اخلاصة

 بني ية العربية اليوم يف احملادثةقة تصحيح التدخلما هي طري .٣
 سوراكرتا؟ ب املدرسة العالية اخلاصةطالب ال

  
 أغراض البحث و فوا ئده.ج 

  : وهي جلواب األسئلة املذكورة،اما أغراض هذا اإلستخصاء هو
طالب ال بني  اليومية العربية يف احملادثةاخللل التدخلمعرفة أسباب .١

 .سوراكرتاب املدرسة العالية اخلاصة
طالب ال بني  اليومية العربية يف احملادثةلتدخلمعرفة عالمات ا.٢

 سوراكرتاب املدرسة العالية اخلاصة
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املدرسة طالب ال بني  يف احملادثةلتصحيح التدخلجياد طريقة إ.٣
  . سوراكرتاب العالية اخلاصة
 اليومية  يف احملادثةرفة الفرق بني عالمات التدخل ملعواما فوائده هي

 . بية الفصحىسوراكرتا واللغة العرب  العالية اخلاصةاملدرسةطالب ال بني العربية
 اإلطار النظري.د

 اذا حد حمل الدراسة سوسيو لينجويسطيق،كان النوع من ا
وهي فن بني . تخصاء بالنظرية سوسيو لينجويسطيقاستحدمت هذه اإلس

فاألول هو الدراسة العلمية عن احوال اإلنسان . سوسيولوجي ولينجويسطيق
اما الثاين هي العلم يف اللغة او العلم الذي جعل .  قاا يف اتمعوابداا وعال

 العلم يف اللغة مع باحلصر قيل ان سوسيولينجويسطيق هوو. اللغة حمله
 العلم يف اللغة وعالقتها باحوال  ويزيد سومارسونو انه٨.استعماهلا يف اتمع

 :فسهمان ان. أ. وقال ج٩.اتمع
Sociolinguictics is the study of characteristics of language 

varietes, the characterictics of their functions and the 

characteristics of their speakers as these three constantly 

interact, change and change one another withihn a speech 

community.   

 

عالمات انواع اللغة ومنافعها  العلم بسوسيو لينجويسطيق هو(
ومستعملها ألن هذه الثالثة متعلقة و متغرية و تتغايرت بينها يف 

  : منها,   قسم خري انواع اللغة على انواع١٠).اتمع
                                                

 . ٢. ص, ...سوسيولينجويسطيق, عبد اخلري و لييوين اجوستينا. ٨

 . ص, )٢٠٠٤, سبدا: جوكجاكرتا(, سوسيو لينجويسطيق, سومارسونو و فينا فارتنا. ٩

 . نفس املصدر. ١٠
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  من حيث املتكلم اللغةنوع .١

  :ممسي نوع اللغة من حيث املتكل
بلون "تعلق ايدياليك . دية وهو نوع اللغة الفر،"ايدياليك" اوال 

 حىت واوىل العناصر فيه اون الصوت،. ة األلفاظ املختارة و اجلمل،"لصوتا
  .ميكننا ان نعرف احدا من صوته مع عدم نظره

. صوص وهو نوع اللغة يف مجاعة املتكلم يف مكان خم،"دياليك"ثانيا 
 له عالمات تساوي بني احد مع األخر وان كان لكل متكلم ايدياليك،

  .عن مجاعة اخرىوتكون عالمة اجلماعة تفرق 
ه مجاعة يف وقت ت وهو نوع اللغة الذي استعمل،"كرونوليك"ثالثا 

  . خمصوص
 املتكلم ودراجته يف ، وهو نوع اللغة املتعلق مبكانه"سوسياليك"رابعا 

لم من عمر وتربية وجنس وعمل ويتعلق هذاالنوع بفردية املتك.  اتمع
         ١١. واحوال اإلقتصادومكانه

 ن حيث اإلستعمال  م اللغةنوع .٢

فونسيوليك و النوع "ا ع اللغة من حيث استعماهلا او نفعهمسي نو
عمال والسياق النوع من جانب اإلست وكان البحث عن هذا". ورجيستر

وجيري على جمال خمصوص مثل األدب والربقية .  استعمالهوالرمسية واآلت
معرفته يف واهم هذاالنوع يكمن . والسرطية والزراعية والتربية وغريها

وميكن معرفته ايضا يف . فلكل جمال مفردة ال توجد يف جمال اخر. داتهمفر
إن اهم ما يهتمه نوع اللغة األدبية . تركيب األلفاظ و سياق سينتاكسيس

للغة يف العام جيري على ما ميكن الناس كان استعمال ا. استعماهلا يف البديعة

                                                
 . ٦٤-٦٢. ص, ...سوسيولينجويسطيق, عبد اخلري ولييوين اكوستنا. ١١
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كنت : "لعواماملثال قال ا.  ولكن ملااستعملها املؤدب تكون بديعةعامة
  :ندونيسيا يف شعره، ولكن قال عايل هشمي، مؤدب ا"هرامة

   بكريتتذهب
  وارحتل شبايب 

   جاء األصيلاآلن،
   ١٢.وارتفع عمري

 وهي احلصر والتفهيم ع اللغة الربيدية عالمات خمصوصات،ولنو
  والتفهيم ألا إلجراء اخلربيت حصرة ألا مفهومة باليسرة،مس. واليسرة

يف (واملكان ) يف الوسائل الكهربائية(باحلسن واليسرة ألا حمدودة بالوقت 
  ).    الوسائل الكتابية

ويعرف نوع اللغة السرطية باحلصر مطابقة على حيام الذي حتت 
استعمال اكرونيم تورث ندونيسية بلنوع يف اإلا ووجد هذا. األمر والقانون
  .ة ولكن جتري بينهم باليسرعسرة الفهم،

والبحث عن هذا متعلق ". رجيستر"ها عمسي نوع اللغة من حيث نف
  متعلق باملتكلم واملكان والزمان،كان استعمال اللغة يف دياليك. بدياليك

لكن ألحد .  الفعل الذي استعمل فيه اللغةواستعماهلا يف رجيستر متعلق جبنس
 ولكنه ت اجلبل اوغريمها،حت  مثل يف القرية الصغريةاي حيي على احد دياليك،

 ألنه يكون اعضاء اتمع مع انواع ال ميكنه ان حيي على رجيستر واحد،
 ت احلياة يف دياليك يزيد من واحد، كانوالسيما يف احلياة املعاصرة،. هلمافعا

      ١٣.ألن اتمع فيها متعلقون بانواع األعمال املتفرقة

 نوع اللغة من حيث الرمسية .٣

                                                
 .٦٩. ص, نفس املصدر . ١٢
 .٧٠-٦٩. ص, نفس املصدر. ١٣
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 ، )١٩٦٧" (Five Clock"اس يف كتابه ومرتني يونقل خري عن 
  :نواع اللغة من حيث رمسيتها مخسةأكانت 

مسية مثل كتب القانون والدستور حوال ر األول، استعمال اللغة يف أ
  . والقسم وغريهاوالعباد

 نوع الرسم وهو مااستعمل يف احوال رمسية مثل اخلطبة الثاين،
جيري هذاالنوع على . وكتب الدراسةالوطانية والدينية وجملس املشاورة 

  .قاعدة مرسومة
 وهو ما استعمل يف احملاورة يف املدارس الثالث، نوع األعمال،

  .  يكون بني نوع الرمسية وغري الرمسية. والصناعية وغريمها
 وهو ما جيري يف اعمال غري رمسية يف البيت الرابع، نوع احلوار،

 ال يثبت  ما استعملهاوكثريا. ة والرياضةواألصدقاء واحلوار يف الراحة وااول
  .على القواعد الرمسية

. كالم بني األقارباخلامس، نوع األقارب، وهو نوع اللغة يف ال
  . مال اإلصطالحات القاصرات والتلفظ غرب مبنيعويعرف باست

 الانوع اللغة من حيث آ .٤

ل يستعمل نوع القو. الا قوليا وكتابياينقسم نوع اللغة من حيث آ
  .باللسان والكتاب بالكتابة

ال يكون ولكنه . بني وايف ان ما يسبب تفرق انواع اللغة هو انتشارها
  : وهي١٤،سباب اخرىسببا لتفرق انواعها وحده، بل هناك أ

. وهي ما تتعلق حبرية البالد من الغري الذي يؤثر يف اللغةالسياسة،  .١
 اخر ال حيصنها كثري ما تكون اللغة اخلارجيية محلها البالد يف بالد

  .  فتكون منحرفة متنوعةد ما يذ هب،عبصحيح ب

                                                
 . ص, )١٩٨٣, شركة مكتبة عوكاز: جدة(, اللغة واتمع,  عايل عبد الواحد الوايف. ١٤
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 وهي ما يتعلق بالقيمة اإلجتماعية والعادات األحوال اإلجتماعية، .٢
فالتفرق بينها تورث التفرق يف . والعرف واألدب وفكرة اتمع

 .    اللغة

تورث . دائرة  والبيئة ومكاا وهي ما تتعلق بأحوال الاملكانية، .٣
 .رق تفرق اللغة وان قلت التفهذا

.  وهي ما تتعلق باجلماعة يف اتمع املتعلقة باالشعوبيةالشعوبية، .٤
 . لكل شعب اوقبيلة فرق تورث تفرق لغام

. حوال املتكلم وخصوصا باالت مقالتهافردية، وهي ما تتعلق بأال .٥
 .فلكل واحد فرق فتفرق لغاته

للغة مع عالماا اليت قال سومارسانا ان لكل مجاعة ميكن له ان ميلك ا
  .له نوع اللغة مع عالماا املخصوصة. تفرق مع مجاعة اخرى

املدرسة العالية طالب ال  يف احملادثة بني العربيةاذا، كان نوع اللغة
بية سوراكرتا هو نوع اللغة العربية اليت تفرق من نوع اللغة العرب اخلاصة

  .ينهماهلا عالمات خمصوصات تفرق ب. الصحيحة او الفصحى
والبحث يف هذا اإلستخصاء ثالث لغات، وهي اللغة العربية الفصحى 

. احد منها حتتاج اىل املراجع لكل واذا،. واللغة العربية العامية ةاللغة اجلاوية
اب الشيخ مصطفى الغالييين بية الفصحي هي كتفاملراجع يف اللغة العر

يف اللغة العربية ) ٢٠٠٤(تاب عطاءاهللا بية العامية ك، ويف اللغة العر)٢٠٠٣(
  ).  ٢٠٠٥(  ويف اللغة اجلاوية كتاب فوروادي املصرية،
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 منهج البحث.ه 

منها اإلذن  ،يئةخصاء جمالية، حيث حتتاج اىل الته اإلستتدخل هذا
واإلذن . سوراكرتاب املدرسة العالية اخلاصة املعهد لطالب ألعاهلا االية، وهو

  . لرئيس املدرسةاملذكور مأخوذ من كلية االدب
وهي مأحوذة من احملادثة والتلفظ . إلستخصاء حتصيل مادة امث بعده،

 والساحة ماكن خمصوصة مثل املغسلة واملطعمطالب يف معهدهم يف ابني 
  .واألهم لغام اليومية اليت اعتربت وحدة اللغة. وغريها

 وهي اإلستماع عن الطريقة املستخدمة هنا السماع واملشاهدة، ماا
وهي من اهم الطريقة يف إستخصاء سوسيو . ستعمال اللغة مباشرةا

  .لينجويسطيق
 وهي طريقة اليت كانت ،"أجيه"وبعد ما حتصل املادة، نقشت بطريقة 

ريقة لكشف  وكانت امهية هذه الط١٥.الة تعيينها موجودة يف اللغة وجزأ منها
 رسة العالية اخلاصةاملدطالب ال بني  اليومية العربية يف احملادثةعالمات التدخل

وبعد املناقشة، .  الفرق بينها واللغة العربية الفصحى مث معرفةسوراكرتا،ب
  . وهي تركيب اللغة بالفاظ مشهورةتبحث نتيجتها بطريقة غري رمسية،

         

  التحقيق املكتيب  . و

: اإجتماعية، و مهليلية لغوية وجد الكاتب البحث استعملها دراسة حت
إجتماعية، البنجرية، دراسة حتليلية لغوية ملستخدمة ىف اللهجة األلفاظ العربية ا

ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية اب جبامعة سونا، ىف كلية اآلدحملمد جزوىل
، و هجة األلفاظ األعجمية إىل اللغة العربية، دراسة ٢٠٠١جوكجاكرتا 

                                                
 . ١٥. ص, )١٩٩٣, دوتا وجانا يونيفرسييت فريس: جوكجاكرتا(, غةاملناهج وطريقات حتليل الل, سودريانطا. ١٥
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 ناب جبامعة سونا، ىف كلية اآلدعريف هدايةإجتماعية، لليلية لغوية حت
 .٢٠٠٢  كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

استخصاء يف كلية اللغة  هناك ال توجد بعد ما تتبعنا يف املكاتب،
طالب ال بني ربية اليت تبحث عن التدخل ىف احملادثة اليومية العربية العادوأ

فيمكن ان يقال ان هذا .  يف حمادثتهمسوراكرتاب املدرسة العالية اخلاصة
  .     حيت ميكن للكاتب ان يدرسها بقدر طاقته ووسعهء من اوهلااإلستخصا

 

 نظام البحث.ز

طالب ال  يف احملادثة بنيدراسة عن التدخل، الاما ترتيب البحث هنا
  :سوراكرتا كما سيأيتب املدرسة العالية اخلاصة
هذا الباب عن خلفية البحث، و حتديد   حيتوى، مقدمة:الباب األول
حث وفوائده، و التحقيق املكتيب، و اإلطار النظري، و البحث،و أغراض الب

  .  منهج البحث
 

طالب ال  بني اليومية العربية يف احملادثةلتدخلأسباب ا: الباب الثاين

حملة عن : و حيتوى هذا الباب عن، كرتاسوراب املدرسة العالية اخلاصة
أسباب ، و تعريف سوسيولينجويسطيقسوراكرتا، و باملدرسة العالية اخلاصة 

سوراكرتا، و ب يف احملادثة بني الطالب املدرسة العالية اخلاصة التدخلنشأة 
  حيتوى

املدرسة طالب ال  بني اللغة العربيةاللغة اجلاوية يف احملادثة .١
 سوراكرتاب العالية اخلاصة

 بيةاإلحنراف يف تركيب اجلملة العر .٢

   استعمال مصطلحة العامية .٣
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 بية حرفيةاىل اللغة العرن اللغة األجنبية حتويل املعىن م .٤

 

  بني اليومية العربية يف احملادثةالتدخلتحليل ال. الباب الثالث

  :و حيتوى هذا الباب، سوراكرتاب املدرسة العالية اخلاصةطالب ال
 بني  العربيةة اليوميةيف احملادثالتدخل ليل عن نشأة التح، و نواع اللغةأ

خول اللغة  د: و حيتوى عنسوراكرتا،ب املدرسة العالية اخلاصة طالبال
  املدرسة العالية اخلاصةبية اليت استعملها طالباجلاوية يف اللغة العر

 بية اليتخول اللغة اجلاوية يف اللغة العرالتحليل عن د، و سوراكرتا مع امثاهلاب
سوراكرتا، و استعمال مصطلحة باستعملها طالب املدرسة العالية اخلاصة 

سوراكرتا و حتليلها و بالطالب املدرسة العالية اخلاصة العامية يف احملادثة بني 
امثاهلا، و اإلحنراف يف تركيب اجلملة يف اللغة العربية مع امثاهلا، و التحليل 

طالب الة اليومية بني ية يف احملادثاللغة العرعن اإلحنراف يف تركيب اجلملة يف 
ف يف اجلنس، و اإل حنرا: ، و حيتوى عنسوراكرتاب املدرسة العالية اخلاصة

اإلحنراف يف اإلعراب، و اإلحنراف اآلخر املتعلق بعالمات اللغة، و حتويل 
املعىن من اللغة األجنبية اىل العربية حرفية مع امثاهلا، و التحليل عن حتويل 
املعىن من اللغة األجنبية اىل العربية حرفية يف احملادثة اليومية بني الطالب 

 . وراكرتاسباملدرسة العالية اخلاصة 
 

  .اخلالصة، و اإلقتراحة :و حيتوي هذا الباب، اإلختتام. الباب الرابيع
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٣٩ 

 

 

 

  

  البابالرابع

  اإلختتام

 اخلالصة .أ

اا يف الشارع سومفاه سوراكرتا مكب املدرسة العالية اخلاصةكانت 

جيب ) تلميذا او تلميذة(وكان طالا .  كادي فريا سوراكرتا٣١ فمودا رقم

. عليهم ان يقسم يف املعهد املخصوص مع قنوا والعقوبات على املخالفة عنه

ن ان فيحاولو. بية بينهمحدث بالعر او التجوب احملادثةمن القانون املذكور و

 وان كان هناك يأتوابه حيث تكلموا يف العربية على قدر وسعهم وعلمهم،

واملراد  .تورث هذه الطريقة الواقعية اللغوية مث نوعها. كثرياخلطاء والغلط

  .    منها اللغة احملادثة. تلفات صيغهابنوع اللغة هي خم

املدرسة العالية   ىفطالب العربية بني الة اليوميةحملادث االتدخل ىفاما 

ا اليت خرجت عن قاعدة اللغة العربية سوراكرتا يعترب نوعا منهب اخلاصة

  . وله عالمات حمصوصات تفرقه عن غريهالفصحى،

 النحوية واستعمال من عالماا دخول عناصر اجلاوية واحترافات

  .ات املترمجات حرفيةبيات العاميات واإلصطالحاملفردات العر

من اإلصطالحات املذكورة بعد ما يناقشها الكاتب يف األبواب 

  :السابقة كما تلي

أسباب اخللل التدخل ىف احملادثة اليومية العربية بني الطالب ىف املدرسة  .١

العالية اخلاصة بسوراكرتا، ألن ىف املدرسة العالية اخلاصة بسوراكرتا 
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٤٠ 

لوا اللغة العربية و اإلجنليزية ىف جيب على مجيع الطالب أن يستعم

جبة تورث العقوبة، فيحاولون أن حمادثتهم، واجلرأة عن هذه الوا

خيلصوا عن العقوبة باستعمال اللغة العربية على قدر معرفتهم، وان كان 

 .هناك األغالط و اخلطاي

عالمات التدخل ىف احملادثة اليومية العربية بني الطالب ىف املدرسة  .٢

  :اصة بسوراكرتا، كما يليالعالية اخل

غة اجلاوية واستعمال والعالمات املذكورات منها دخول عناصر الل . أ

للغة بية العامية وحترفات النحوية وحتويل املعىن من امفردات العر

 .بية حرفيةاألجنبية اىل العر

خول اللغة هو اخلطاء يف عناصر اللغة نفسها املداخلة يف اللغة كان د. ب

 ودخول اللغة. سوراكرتاب  املدرسة العالية اخلاصةب طال اليت يدرسها

اجلاوية يف كالمهم سببه عرفهم يف التحدث باجلاوية اليت هي لغام 

 .األصلية

وهي .  يستعملوا ولكن كثرياما قليل،كانت اإلصطالحات العاميات.ج

 .بية العامية املصريةمأخوذة من العر

 يف الصيغة واإلعراب و تقعاما التحريفة اللغوية عن قواعد النح. د

 . بعالمات اإلعرابوالتحريفات أخرى املتعلق

 .بية تكون لفظا او مجلةعىن من اللغة األجنبية اىل العراما حتويالت امل .ه

م ا ألسوراكرتب املدرسة العالية اخلاصةوالتلفظ السابق يقوله طالب . و

جلرأة عنه  وانه من واجبة املعهد،مكلفون ان يتكلموا بالعربية أل

بية على قدر طاقام وال  فيحاولون ان يتكلموا بالعر٠وبةتورث العق

  .خيافون اخلطاء
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٤١ 

طريقة لتصحيح التدخل ىف احملادثة اليومية العربية بني الطالب ىف لاما ا. ٣

و جيب أن يتكلموا املدرسة العالية اخلاصة بسوراكرتا أن يستعملوا 

 .باللغة العربية الفصحى

 

 ةاإلقتراح.ب

ضل ان و األف.  اإلستخصاء غري تامةيف نظر الكاتب، كانت هذا

ات اكثر ورات مباد تشراخ وتبني سائر العالمات املذك بعدهتكون اإلستخصاء

  .خرى مثل دخول التلفظ واإلعراب وغريهامن قبل لكي توجد عالمات أ

 االخرى مثل التدخليضا ان تكون هناك الدراسة املقارنة واألفضل أ

 يف املعاهد بني طالا يف حمادثام لكي تعرف املساوة والفرقة ما استعمل

 .  بينها
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لعلوم األدبية للجامعة كجاه مادا، النشر األدبية سايا الغريب لكلية ا

  .٢٠٠٤ جوكجاكرتا،
عربية، -فتاح، قاموس البصري، اندونيسية. بشري، اديب ومنور ا

  .١٩٩٩ا،ورابايسروجريسف،فاندونيسية، فوستكا-عربية
, مورا دادي, شرخ خمتصر جدا على منت اجلرومية, امحد زييندحالن،

  .مسارع
, املكتبة العصرية, اجلامع الدروس اللغة العرابية, مصطفى, الغالييين
  .٢٠٠٣, بريوت
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  امللحقات املاديات

  

 يف حمادثته مع الطالب واحملادثة بينهم ان هذه امللحقات تناوهلا الكاتب

  .  وستأيت كما تليوطريقة أخرى،

غرفة النوم وغرفة  احلمام والرتب هذه املادة حسب مكان تناوهلا،وتت

  .احة واملغسلة  وامكان اإلجتماع والسالضيوف واملطبخ

  

 احلمام يف  .١

 

 ي-انا اطلب مأجون ١

 ي يدري امال؟-مأ ٢

  لو كوك مفي: أ ٣

  ماذ؟: ب

  يتمغرف: أ

   انت تدع اين؟ال، انفا: ب

 هنا كوك: أ

  ؟كيف ماء: أ ٤

 مازال كثري: ب
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   يف غرفة النوم .٢

 

  ي من؟-هذا كتاب: أ ١

 ...انا: ب

 مث كيف؟...ال ٢

   كوك موجود هنا؟هذا ملن طاه،: أ ٣

 دري انا امبوه، ال أ:ب

  لك خالص طاه؟واجب مرت: أ ٤

 ...ملا: ب

انت كوك مل تستحم طاه؟ خالص : أ ٥

  ..ساعة سابعة لو

 شواية: ب

  هذا املكوة ملن  ؟: أ ٦

 ...يل: ب

  هذا فنلتك؟: أ ٧

 ...نعم: ب

٨ 

٩ 

 لكخذيل مشط ذ

  تعريف مغرفيت ام ال؟: أ

 

 ...هذا طبعا ال ظابط ١٠

  سترجع ام ال؟: أ ١١
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 ايواه: ب

 استعري كتابك ١٢

  مىت سنعمل الواجب؟: أ ١٣

 مىت مىت: ب

 مرة ال بأس مرة ١٤

  هو جديد فقطجاء ١٥
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 يف غرفة الضيوف .٣

 

  طاه انت؟  كوك مزال هنا،لو: أ ١

 ...ال بأس طاه: ب

   ام ال؟أستاذ قد جاء: أ ٢

 ... ملا كأنهامبوه،: ب

  لك من؟ذ: أ ٣

 ستاذة امنةذلك؟ ذلك أ: ب

 ستاذ منذير مريض طاه؟زوجة أ ٤
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 يف املطبخ واملطعم .٤

 

 فطاري كو ساعة؟إ ١

 ي ماذا؟اآلن ادام ٢

  مازال كم وقت؟: أ ٣

 ر دقائق كمن ميكنامبوه، عش: ب

  خذ الرز كمن: أ ٤

  بك كثري ام ال؟

 قليل فقط: أ

  خالص هنا ام ال؟ام املطبخ ٥
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  املغسلةيف .٥

 

 ..يةامحل هذا شوا ١

 ستعري دلوانا أ ٢

  ...دلونك كوك جيد: أ ٣

 .. نعم طاهيا،: ب

 

 يف احمللقة  .٦

 

  هذا كم؟: أ ١

  الف: ب

 كوك غال طاه: أ

 انا ال عندي فلوس ٢

  اين امري؟: أ ٣

  استاذمل جاء: ب

 

 يف الساحة .٧

 

 انتظر شواية ١

 ستاذة موجود ام ال؟أ ٢

 ... استاذة جاءهي، ٣

 نعلك ال موجود هنا ٤
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  ذهب اوالانا أ: أ ٥

 ..قلب قلب: ب

 ...ال اىل اللنب طاه ٦

 ...ال اىل الساعة طاه  ٧
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