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 ديثاحل اإلسالمي السالم معهد طالبات لدى اليومية احملادثة يف التدخل ظاهرة
  بتماجنونج

 
 

  

 

 

  البحث هذا
سالمية احلكومية مقدم إىل كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإل

  جوكجاكرتا
  ض الشروط للحصول على اللقب العامليإلمتام بع

 ىف علم اللغة العربية وأدا
  
  وضع

  مهدية اخلريية افين
 ۰۹۱۱۰۰۸۰رقم الطالبة: 

 
 

  والعلوم الثقافية بااآلدلكلية  شعبة اللغة العربية وأدا
  ونان كاليجاكا االسالمية احلكومية جوكجاكرتاسجبامعة 

۲۰۱٣  
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  الشعار

  خبري تعملون مبا واهللا درجت العلم اوتوا والّذين منكم امنوا الّذين اهللا يرفع

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan”. 

(Q.S al-Mujaddalah :١١) 

 

 “Allah merahasiakan masa depan untuk menguji kita agar berprasangka baik, merencana 

dengan baik, berusaha terbaik, serta bersyukur dan bersabar” 
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  اإلهداء

  :اىل خصوصا البحث هذا هدىأ

 املكرمني و احملبوبني والداي. 

 األحباء اجلميالت خوايتإ 

 املكرمني املدرسني مجيع 

 األحباء صديقايت و اصدقائي مجيع 

 الوقت هذا طوال كثريا يصاحبين الذي حافظ عرمان نوفل الرجل 
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  التجريد

ABSTRAKSI 

 

Pondok Modern Assalaam Temanggung merupakan salah satu pondok 
pesantren yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan sehari-
hari dalam berkomunikasi. Namun terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, 
seperti keadaan lingkungan sekitar yang berinteraksi dengan bahasa Indonesia 
maupun bahasa Jawa. Di sisi lain para santriwati berusaha untuk mematuhi peraturan 
dan menghindari hukuman, sehingga bahasa Arab yang digunakan dalam 
berkomunikasi kurang memperhatikan kaidah tata bahasa Arab, seperti: 

دكْنِستditaknis /  (disapu), درغصكَن / (dikecilkan) disoghirkan 

Contoh di atas menunjukkan adanya sistem bahasa Indonesia yaitu (di-) yang 
masuk dalam sistem bahasa Arab. Dalam sosiolinguistik peristiwa seperti itu disebut 
dengan interferensi; yaitu bentuk penyimpangan penggunaan bahasa daari norma-
norma yang ada. 

Metode penelitian yang digunakan mencakup pengumpulan data, analisis data, 
dan hasil analisis. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi 
dan wawancara yang dilakukan kepada santriwati Pondok Modern Assalaam 
Temanggung. Analisis data menggunakan metode agih, yaitu metode yang alat 
penentunya ada di dalam dan menjadi bagian dari bahasa yang diteliti. Hasil analisis 
data menggunakan metode penyajian informal, yaitu penyajian hasil analisis yang 
berwujud perumusan dengan kata-kata biasa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk fi’il mabni majhul yang 
digunakan oleh santriwati Pondok Modern Assalaam Temanggung adalah fi’il madhi 
dan fi’il mudhari’. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya kesalahan dalam 
penggunaan fi’il mabni majhul adalah kurangnya pengetahuan para santriwati 
tentang kaidah Bahasa Arab, masih diutamakannya pemberian kosa kata baru dari 
pengurus tiap harinya namun dan hanya sebatas pada penggunanannya pada fi’il 
madhi dan fi’il mudhari’ saja, kesalahan dalam penggunaan fi’il mabni majhul sudah 
ada sejak periode-periode sebelumnya namun sampai saat ini belum ada langkah-
langkah yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan tersebut, serta kurangnya 
peran ustadzah dalam pengembangan bahasa Arab dikarenakan jumlah ustadzah 
yang tidak seimbang dengan jumlah paara santriwati yang ada sehingga kurang 
adanya pendampingan khusus terhadap para santriwati. Upaya yang dilakukan untuk 
meminimalisir kesalahan dalam penggunaan fi’il mabni majhul adalah meningkatkan 
kesadaran dan pengajaran tentang kaidah bahasa Arab kepada para santriwati, para 
tenaga pengajar perlu menyiapkan metode pengajaran bahasa yang menarik dan 
mudah dipahami, dan diadakannya ekstrakulikuler untuk pengembangan bahasa 
Arab. 
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  كلمة شكر و تقدير

وصالة اهللا سالمه ورمحته  ،األولني واآلخرينه الو ،احلمد هللا رب العاملني
 ،سيدنا حممد وآله الطّاهرين ،وخامت أنبيائه ورسوله ،صفوة خلقه على وبركاته

 ،وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين ،ورمحة اهللا ومغفرته للتابعني ،وصحابته أمجعني
ه كثري من فنكرر محدى اهللا ألىن قد إنتهيت من الكتابة هذا البحث رغم في وبعد.

األخطاء والنقصان. وأقول شكرا كثريا إىل من ساعدين يف إاء كتابة هذا 
  البحث. أخص بالذكر هنا:

 سونان جلامعة مديراً بوصفه أشعري موسى احلاج الدكتور األستاذ السيد .١
 .احلكومية اإلسالمية كاليجاكا

 الثقافة العلوم و داباآل لكلية كالعميدة املاجستري مرمي سيت الدكتورة السيدة .٢
 .البحث هذا على وافقت قد اليت احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونان جبامعة

 أدا و العربية اللّغة لشعبة رئيسة بوصفها املاجستري اللطيف نصر يوليا السيدة .٣
 .البحث هذا على أيضا واقفت قد اليت

 شكرا ،للباحثة كادمييةا مشرفة بوصفها املاجستري كسمويت أيو آنينغ السيدة .٤
 .والدعاء واالقتراح العون على جزيال

 هذا على كاملشرف املاجستري زيين هشام الدكتور األستاذ املكرم السيد .٥
 يف الباحثة بإشراف القيام على جهوده بذل و أوقاته أعطى قد الذي البحث

 .والدعاء واالقتراح اإلشراف على الشكر ألف, البحث هذا إمتام
 ،اجلامعة ذه الثقافة والعلوم اآلداب كلية يف الفضالء واألستاذات ألساتيذا .٦

 .واآلخرة الدنيا يف كثريا خريا جزاء اللّه جيزيكم أن عسى
 بتماجنونج، احلديث اإلسالمي السالم معهد يف والطالب واألستاذات األساتيذ .٧

 . واآلخرة الدنيا يف كثريا خريا جزاء اللّه جيزيكم أن عسى
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 شكرا. ملل بدون للباحثة وتأديب بتربية يهتمان اللذين احملبوبني والوالدين .٨
 .احملبة من للباحثة وهبتما ما على جزيال

 .حمبة كلّ على شكرا. بااحلب الباحثة ملئْنت قد الاليت اجلميالت األخوات .٩
 شكرا. الوقت هذا طوال كثريا الباحثة يصاحب الذي امللهم الرجل .١٠

 .واحملبة املراقبة حسن على
 املراقبة على شكرا غريها و وإنساين ورنتا وإنتان وندييا إيفا األعزاء الصديقات .١١

 .الوقت هذا طوال املعاملة و
 اللّغة شعبة يف وغريها وتيكا وبلقيس إيرا األعزاء والصديقات األصدقاء مجيع .١٢

 واملعاملة املراقبة حلسن يقاعم شكرا ٢٠٠٩ الدراسة حلة املر من وأداا العربية
 .الوقت هذا طوال

 رجت ،وأخريا. اجلزاء خري اللّه وجزاكم جزيال شكرا لكم الباحثة شكرت

 اللّغة يف وللراغبني عموما وللقراء خصوصا للباحثة نافعا البحث هذا يكون أن الباحثة

  .آمني. العربية

  ٢٠١٣ يويل ٢, جوكجاكرتا

    الباحثة            

  

    ة اخلرييةافين مهدي  

  ٠٩١١٠٠٨٠: الطالبة رقم
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البحث حمتويات  

    أ   ......................................................... املوضوع صفحة
 ب  ........................................................ اإلهداء و الشعار

 د  ........................................................... املوافقة صفحة

    ه   .................................................................. التجريد
  و  ..................................................... تقدير و شكر كلمة

  ح  ......................................................... البحث حمتويات
 ك  ................................................................. اجلداول

    ١   ..................................................... مقدمة: األول الباب
 ١  ...................................................... البحث خلفية  . أ

 ٣  ....................................................... البحث حتديد . ب

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

 ٤  ..................................................... املكتيب لتحقيقا  . د

 ٥  ...................................................... النظري اإلطار  . ه

 ١٥   ...................................................... البحث طريقة  . و

  ١٧  ........................................................ البحث نظام.  ز
  ١٨   ... بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد عن عامة حملة: الثاين الباب

 ١٨  .............................................. اجلغرايف وحالة املوضع  .أ 

 ١٨  ................................................ والنشاءة البناء تاريخ .ب 

 ١٩  ....................................................... والبعثة النظرة  .ج 
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 اإلسالمي السالم معهد الطالبات لدى اليومية احملادثة يف العربية اللغة استخدام  .د 
 ٢٠   .................................................. بتماجنونج احلديث

 لدى اليومية احملادثة يف املستخدم للمجهول ةاملبني األفعال ظاهرة: الثالث الباب
  ٢٤   .................بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد الطالبات

 ٣٠   .............................. للمجهول املبنية املاضية األفعال ظاهرة  .أ 

 ٣١  ............................ للمجهول املبنية املضارعة األفعال رةظاه .ب 

 اليومية احملادثة يف للمجهول ةاملبني األفعال استخدام يف البيانات حتليل: الرابع الباب
  ٣٣   ........... بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد الطالبات لدى

 يف للمجهول املبنية األفعال استخدام يف القواعد غلط إىل تؤدى الىت العوامل  .أ 
  ٤٦   ............بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد اليومية حملادثةا

 يف للمجهول املبنية األفعال استخدام يف القواعد غلط ليوتقل حتل الىت احملاوالت .ب 
  ٤٩   ............بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد اليومية احملادثة

  ٥١  ................................................. اإلختتام: اخلامس الباب
 ٥١  ............................................................ اخلالصة  .أ 

 ٥٢  ......................................................... اإلقتراحات .ب 

  ٥٤   ....................................................... املراجع ثبت
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  اجلداول

    ١٤   ................ واهول للمعلوم املبين املاضي الفعل األمثلة: ١ اجلدول
  ١٥   ............... واهول للمعلوم املبين املضارع الفعل األمثلة: ٢ اجلدول
  ٢٢   ...........  اليومية احملادثة يف للمجهول املبنية األفعال األمثلة: ٣ اجلدول
  ٢٥   ............................................... التصريف: ٤ اجلدول
  ٢٦   ................................... للمجهول املبين  الفعل: ٥ اجلدول
  ٣٠   .................... للمجهول املبنية املاضية األفعال اشكال: ٦ اجلدول
  ٣١   .................. للمجهول املبنية املضارعة األفعال اشكال: ٧ اجلدول
  ٣٧   .......................................  األول املالحظات: ٨ اجلدول
  ٣٩   .............................. األول املالحظات التصحيح: ٩ اجلدول
  ٤٠   ...................................... الثاين املالحظات: ١٠ اجلدول
  ٤١   ............................. لثاينا املالحظات التصحيح: ١١ اجلدول
  ٤١   ..................................... الثالث املالحظات: ١٢ اجلدول
  ٤٢   ............................ الثالث املالحظات التصحيح: ١٣ اجلدول
 ٤٢   ...................................... الرابع املالحظات: ١٤ اجلدول

  ٤٤   ............................. الرابع املالحظات التصحيح: ١٥ اجلدول
  ٤٥   .................................... اخلامس املالحظات: ١٦ اجلدول
  ٤٦   ........................... اخلامس املالحظات التصحيح: ١٧ اجلدول
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  األول الباب

  مقدمة

  

 البحث خلفية  .أ 

 ومها كبريين أمرين من وتتكون تمعا فرادأ بني اإلتصال وسيلة هي اللغة
 الصوت. الصوت تيار يف املخفي املعىن و التكلم أداة عليها حتصل الىت الصوت

 ردود إىل يسبب الصوت يتار يف املضمون هو واملعىن السامع أداة تثري رعشة هو
  ١.الفعل

 خاص شكل على تنظم اللغة أن بالنظام واملراد. كربى منظومة هي اللغة
 من فرع من تتكون وإمنا نظام جمرد ليست فاللغة املنتظم وأما اعتباطيا تنظم وال

  ٢.وفنوا اللغة فروع

 والسنتكسيس واملورفولوجيا الفونولوجيا منها الفروع بعض سنذكر وهنا
 ولذا. العناصر تلك من باملدخل تقوم اللغة دراسة كانت ولذلك ٣.والسيمناتيك

  .والسيمناتيك التنظيم و الفونولوجيا من اللغة بعناصر قامت لغوية دارسة كانت

                                                        
 .١٥. ص ،)١٩٧٩ اينداه، نوسا: جاكرتا( اإلندونيسية، اللغة قواعد ، كراف جريس ١

 .٣٥. ص ،)٢٠٠٧ جيفتا، رينكا :جاكرتا( العامة، اللغة علم, اخلري عبد ٢

 .٣٥. ص, املصدر نفس ٣

 



٢ 
 

 تظهر اللغة عفرو كل أو اللغوية جوانب كل يبحث لن البحث هذا ويف
 وهو اللغة جوانب أحد على يرتكز البحث هذا وكان. السابقة الثالثة بالعناصر

  .املستخدمة اللغة من حنوي عامل يف البحث هذا ينظر ولذلك. املورفولوجيا

 اللغة يستخدم املعاهد أحد بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد كان
 تنفيذها يف الصعوبات او العوائق هناك نولك.يوميا اإلتصال تستخدم كلغة العربية
 تكان وجبانب. اجلاوية اللغة أو اإلندونيسية باللغة اإلتصال حول كالبيئة

 العربية اللغة كانت حىت العقاب عن االبتعاد و النظام تطيعوا أن حياولون الطالبات
 اللغة علم يف احلالة وهذه. العربية اللغة بالقواعد يهتم ال اإلتصال يف املستخدمة

  .اللغة بتشويش تسمى

 واملورفولوجيا الفونولوجيا من اللغوية جوانب كل يف التدخل ويقع
 من جانب كل يف يكون التدخلف ،اللغة خلوص إىل ونظرا. والسينتكسيس

 إىل يؤدى علل وهذا) والسنتكسيس واملورفولوجيا الفونولوجيا( اللغة جوانب
  .عنه يبتعد أن ينبغي ولذلك اللغة فسد

 بتمـاجنونج  احلـديث  اإلسـالمي  السـالم  معهد يف يقع الذي تدخلال
   / ditaknis تكْـنِس د : منـها  واألمثلة املورفولوجيا ناحية يف التدخل يكون

(disapu)،  بِدــذ ــغردdikadzibi،  (dibohongi) / كَ صكَن / (dikecilkan) 

disoghirkan، دلْكَــــنمحت / (dibawakan) ditahmilkan، أْكُــــلْدت / 
(dimakan) dita’kul، دبــر ــتعملْدditasyrob diminum،  / تشـ   /تسـ

ditasta’mil (dipakai) ، دتفَسكَن / difasatkan (dirusakkan).  

 إىل اإلندونيسية اللغة من تصدر سابقة هناك أن على تدل السابقة واألمثلة
 غلط وهو العربية اللغة قواعد يف غلطال وجود إىل يؤدى هذا وعلى. العربية اللغة
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 معهد طالبات لدى اليومية احملادثة يف للمجهول املبنية األفعال استخدام يف القواعد
  .بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم

 يف وهو لغوية ثنائية يف املبتدئني بيئة يف للمجهول املبنية األفعال واستخدام
. استخدامه يف خيطئ كواقع منه يقال ونجبتماجن احلديث اإلسالمي السالم معهد

 أو احلروف تغيري يف فيتحريون العربية اللغة ليست لديهم األوىل اللغة وجبانب
  .يستخدموا معينة افعال يف احلركات

 احملادثة يف خيطئن الطالبات من كثري هناك أن على الواقع ذلك إىل نظرا
 اللغوية جانب من واخلطيئات الزالت تلك يبحث أن حياول البحث فهذا ،اليومية
  .املورفولوجيا وهي اللغوية ناحية من خاصة

 تركبها الىت الزالت تقلل و ملعرفة يعىن خاصة بغاية البحث هذا ويقوم
 املبنية األفعال استخدام يف بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد الطالبات

  .اليومية احملادثة يف للمجهول

  

 البحث حتديد .ب 
  :يأيت مما البحث حتديد منها فيستنبط السابقة البحث خلفية على بناء

 السالم معهد اليومية احملادثة يف القواعد غلط إىل ؤدىت اليت ظاهرة ما )١
 ؟ بتماجنونج احلديث اإلسالمي

 يف للمجهول املبنية األفعال استخدام يف القواعد غلط إىل تؤدى الىت العوامل ما )٢
 ؟ بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم دمعه اليومية احملادثة

 للمجهول املبنية األفعال استخدام يف القواعد غلط وتقلل حتل الىت احملاوالت ما )٣
  ؟ بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد اليومية احملادثة يف
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 وفوائده البحث أغراض  .ج 
 :البحث أهداف )١

 السالم معهد اليومية احملادثة يف القواعد غلط إىل ؤدىت اليت ظاهرة معرفة  .أ 
 .بتماجنونج احلديث اإلسالمي

 املبنية األفعال استخدام يف القواعد غلط إىل تؤدى الىت العوامل معرفة .ب 
 .بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد اليومية احملادثة يف للمجهول

 املبنية األفعال استخدام يف القواعد غلط وتقلل حتل الىت احملاوالت معرفة .ج 
 .بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد اليومية احملادثة يف للمجهول

 :البحث فوائد )٢
 .الصرف بعلم يتعلق ما خاصة العربية اللغة قسم يف واملعارف العلوم ثروة  .أ 
 تعليم يف العربية اللغة معلم يسهل حىت لغوية ناحية يف الزالت اكتشاف .ب 

 .بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم عهدم العربية اللغة
  

 املكتيب التحقيق  .د 
 جتد مل السابقة املكتبية املراجع و العلمية البحوث تفتيس و املراجعة وبعد

  :منها القواعد زالت حول يف يبحث حبثاً الباحثة
 لدى اليومية احملادثة يف اجلاوية اللغة تشويش يف ٢٠٠٣ فاضل حلم حبثه ما )١

 يف سوراكرتا) MAPK( اخلاص بالربنامج العالية ملدرسةبا الطالب
 واستخدام العربية اللغة املفردات استخدام و العربية اللغة تركيب

 .حرفية املنقلبة املصطالحات
 املدرسة يف تقع ظاهرة يف ٢٠٠٦ رمحوايت ايو ديان فطريا حبثه ما )٢

 اللغة قواعد زالت إىل تؤدى الىت العوامل معرفة و متنوعة بيئة يف املعلمات
 .املعلمات باملدرسة الطالبات بني العربية
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 اللغة قسم طالب مشكالت يف ٢٠٠٧ نورحياتون صوفيا إيكا حبثه ما )٣
 سونان جامعة بيئة يف احملادثة يف املعلمني وتأهيل التربية كلية العربية

 تلك حتل الىت احملاوالت و يوكياكرتا احلكومية االسالمية كاليجاكا
 .التاملشك

 يف يبحث كتاب أو حبث أي يوجد ال أنه السابقة البحوث مالخظة بعد
 الفعل استخدام يف القواعد زالت يف فيبحث البحث هذا وأما. القواعد زالت
  .بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد اليومية احملادثة يف اهول املبين

  

 النظري اإلطار  .ه 
 لالتدخ مفهوم )١

 يف الناس بعض أن واملعىن. لغوية ثنائية اأ العامل سكان نصف من اكثر
 حدىإ هي لغوية ثنائية وكانت. اإلتصال كأداة لغوية ثنائية يستخدمون العامل

  ٤.الفرد هوية من جزء احلقيقة يف اللغة بأن اإلجتماعية مشكالت

. اللغة التماس وجود من فصلها ميكن ال لغوية ثنائية قضية حديث ويف
 بالثنائية اللغة التماس يرتبط حىت اللغة تشويش يقع ان ميكن لغوية ثنائية يف والفرد
 جودكو فيها تقع الىت اللغوية الظواهر إحدى هو التدخلو. وثيقاً ارتباطا اللغوية
  .اللغة التماس

                                                        ٤ Henri Guntur Tarigan, Pengajaran Kedwibahasaan, (Bandung: Angkasa, 
١٩٨٨), hlm. ٤٠.  
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 تلك إن فيقال نفسه الناطق يستخدمهما أكثر أو لغتان هناك كان إذا
 اللغة بني اللغة التماس وجود املثال سبيل وعلى. بينهما تلتمسان اللغات

 يف اللغة التماس ويقع. األندونيسي الناطق ا يقوم الىت العربية واللغة اإلندونيسية
 حادثة وأما اللغتني ذو يسمى اللغة التماس عليه حيل الذي والفرد. الناطق نفس

  ٥.لغوية ثنائية فتسمى متبادلةً أكثر أو اللغتني استخدام

 وهو جتماعيا موقف يف يقع اللغة التماس أن على Diebold ديبولد وبني
 موقف بني يفرق املوقف هذا يف. امتع يف الثانية اللغة يتعلم الذي الفرد موقف

 التماس يف يقع اللغة تعلم فموقف. اللغة متعلم و اللغة اكتساب وعملية اللغة تعلم
 يسمى الثانية اللغة متعلم و اللغة ثنائية تسمى الثانية اللغة اكتساب عملية و اللغة
  ٦.اللغتني ذو

 سواء أخرى لغة على اللغة اثر هو اللغة التماس أن Mackey ماكي وشرح
 أو اللغتني استخدام منه فاملراد اللغوية الثنائية وأما. مباشرة غري أم مباشرة كان
 اللغوية الثنائية وأما. (langue)اللغة مسار إىل اللغة التماس ومييل. الناطق من أكثر
 ،الناطق مسار  من مصدر احلقيقة يف اللغة مسار وإمنا(parole) الناطق مسار فإا

 تقع اللغوية الثنائية كانت أخرى بعبارة أو اللغوية الثنائية يف يظهر اللغة فإلتماس
  ٧.اللغة التماس وجود كنتيجة

 ستخدمةامل اللغة عناصر من األخذ هو اللغة التماس نتيجة من البسيط واألثر
 يكون الذي لالتدخب يسمى وذلك كتابةً أو شفويا كانت سواء األخرى اللغة يف

                                                        
٥  Suwito, Pengantar Awal Sosiolinguistik Teori dan Praktik. (Surakarta: Henary 

Offset,١٩٨٣), hal. ٣٩. 
 .٣٩. ص, املصدر نفس ٦
 .٣٩. ص, املصدر نفس ٧
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 اخلصائص أحد هو األجتماعي اللغة علم يف إن حيث اللغة جمتمع يف الصعوبات إحدى
  .اللغتني جمتمع من

 حىت األخرى اللغة استخدام على تسيطر الىت األم اللغة هي احمللية واللغة
 التماس وجود إىل يؤدى وهذا. اإلتصال اثناء يف تقع اللغوية ثنائية يف تدخل
 اللغة أو اإلحتادية باللغة األم واللغة احمللية اللغة ومها عليهما املسيطرة اللغتني

  .اإلندونيسية

 ظاهرة من هذا وتبدو. وثيقاً ارتباطا لالتدخو اللغوية الثنائية وترتبط
 استخدام على فتتأثر عليها املسيطرة األم لغةال وأما. اليومية حياة يف اللغة استخدام

. كبرياً أثرا األوىل اللغة استخدم على فتتأثر الثانية اللغة أما و قوياً أثراً الثانية اللغة
 وهذه. اللغوية النثائية يسمى متبادال منهما أكثر اللغتني استخدام يف والغالب
  .لالتدخ فيها تنبعث احلادثة

 وجود لذكر مرة أول يف لالتدخ مصطلحWeinreich وينروج ويستخدم
 ا يقوم الىت األخرى اللغة بعناصر اللغة التماس بوجود املتعلقة اللغة نظام تغيري
 ناطق وأما ،متبادال اللغتني يستخدم الذي الناطق هو اللغتني وناطق. اللغتني ناطق
 تقع لالتدخ وحادثة. متبادلةً اللغات اكثر يستخدم الذي الناطق فهو اللغات كثري

  ٨.األخرى اللغة ككفاءة اللغتني ذي كالم يف

 املبادئ من اللغة استخدام تشوية هو لالتدخ إن Weinreich وينروج وقال
. واحدة لغة من أكثر يعرف الناطق بأن اللغة التماس وجود كنتيجة املوجودة

 عملية ويف. الكتابة أو الكالم أثناء األخرى اللغة إىل اللغة استخدام يف لالتدخو
األخرى اللغة من التأثري وجود ألن اللغة استخدام قواعد فيتبادل ،لالتدخ .

                                                        ٨ Weinreich,١٩٦٨. Languages In Contact: Findings And Problems, ( New york: The 
Hague,Mouton, ١٩٨٦), hal. ١ 



٨ 
 

 فيها تنبعث الىت الثانية اللغة إىل األوىل اللغة من األصغر العناصر من واألخذ
٩.لالتدخ  

 املصدرة اللغة وهي مهماً دورا تدور عناصر ثالثة لخالتد عملية يف وتوجد
 ان منها فيمكن اللغة التماس حادثة ويف. املستوردة والعناصر املعقولة اللغة و

 هي واملستوردة. معقولة لغة فتكون أخرى حادثة يف وأما مصدرة لغة تكون
  .اللغة التماس يف العامة احلادثة

 إىل تؤدى كزالت لالتدخStork   ستارك و Hortman هورمتان ويعترب
 هو لالتدخب املراد. الثانية اللهجة إىل األم اللغة هلجة اللغة نظق عادة احتمال
 ويشتمل األخرى اللغة إىل اللغة نطق لتعويد امليول وجود إليه يؤدى الذي اللحن
  ١٠.واملفردات والقواعد وتالص نطق على

 الفونولوجيا من اللغوية اجلوانب من جانب كل يف لالتدخ ويقع
 أو كانت شفويا اللغة يف يقع التدخلو. واملعجمي والسنتكسيس واملورفولوجيا

 احلديث اإلسالمي السالم معهد الطالبات لدى اليومية احملادثة يف يقع وكما كتابةً
 اللغة هي الثانية واللغة. اجلاوية اللغة هي األم اللغة من هاوكثري. بتماجنونج

 باللغة تلفخت األم ولغة. واإلجنليزية العربية اللغة هي الثالثة واللغة. اإلندونيسية
 معهد الطالبات لدى اليومية ةاحملادث يف التدخل فيقع. املستهدفة اللغة أو الثانية

 استخدام يف القواعد غلط وجود وهو بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم
  .مجهوللل املبنية األفعال

 وجود لذكر مرة أول يف لالتدخ مصطلحWeinreich وينروج ويستخدم
 ا يقوم الىت األخرى اللغة بعناصر اللغة التماس بوجود املتعلقة اللغة نظام تغيري

 .١. ص, املصدر نفس  ٩                                                        
 .١٣١. ص), ١٩٨٥ ،انكاسا: باندونغ( اللغة، اجتماع لعلم مقدمة الواسيلة، ,كيدار ١٠



٩ 
 

 الساوية الكفاءة إىل ومييل متبادال اللغتني يستخدم الذي الناطق وهو اللغتني ناطق
. اللغتني استخدام يف الصعوبات تنبعث ال حىت الثانية واللغة األول اللغة يف اجليدة
  ١١.املعادلة اللغة ككفاءة اللغوية املهارات  Osgood أسكود و Ervin ايربني وذكر

 اللغة إىل اللغة نظام تسليل كظاهرة التدخل أن Jendra جيندرا وأكد
 اللحن ينبعث حىت اللغتني ذو به يقوم اللغة التماس بوجود تدخل وويقع. األخرى

 يقع الذي اللحن هو التدخلف االساس وعلى ١٢.املستسلمة اللغة صوتية نظام يف
  .األخرى اللغة نظام مستعمل إليه يودى الىت املعينة اللغة نظام يف

 لالتدخو اإلستقبايل لالتدخ ومها اللغتني ناطق يف لالتدخ من نوعان وهناك
 اللغة عناصر بإمتصاص الثانية اللغة مستعمل هو اإلستقبايل لالتدخف. اإلنتاجي

 اللغة عناصر بإستخدام االوىل اللغة مستعمل فهو اإلنتاجي لالتدخ واما األوىل
 لالتدخ أو التعلمي لالتدخ أو املعاملي لالتدخب ميسيان التدخل وكال. الثانية

  .الثانية اللغة تعلم أثناء الشخص أو الفرد يف عادة يقع لالتدخو وهو التقدمي

 واملورفولوجيا الفونولوجيا من اللغة جانب كل يف لالتدخ ويقع
 اللغة يف الفونولوجيا مستوى يف التدخل ومثال. واملعجمي والسنتكسيس

 ,/b/, /d/ بالصويت مبدوء الكلمات بزيادة اجلاوية ناطق يرتكبها الىت اإلندونيسية
/g/,  و /j/ املثال سبيل وعلى ,{mBandung} ,{nDepok} ,{ngGombong} 

 ini bukunya" تالية مجلة يف غالبا فيقع السنتكسيس مستوى يف وأما .{nJambi}و

budi "الصحيح و  "ini buku budi".  

 واما. الالحقة الكلمة تكوين يف املورفولوجيا مستوى يف لالتدخ ويوجد
 عملية ساسأ يف زيدت يالذ املقيد املورفيم غالبا وتكون الصورة فهي الالحقة

                                                        
 .١٢١. ص), ٢٠٠٧, جيفتا رينيكا: جاكرتا, (سوسيولينجويسطيقا, نااجوست ليوين و اخلري عبد ١١
١٢ I Wayan Jendra, Dasar-Dasar Sosiolinguistik, (Denpasar: Ikayana, ١٩٩١), hlm. ١٨٧. 



١٠ 
 

. األخرى اللغة يف الكلمة لتكوين تستخدم اللغة يف واللواحق  ١٣.الكلمة تكوين
 ،dikadzibi (dibohongi) / كَذبِدditaknis،   (disapu) / تكْنِسد منها واألمثلة

درغصكَن / disoghirkan (dikecilkan) ، دلْكَنمحت / (dibawakan) ditahmilkan، 
أْكُلْدت dita’kul / (dimakan) ، دبرشت ditasyrob / diminum، لْدمعتست/  

ditasta’mil (dipakai) ، دتفَسكَن difasatkan / (dirusakkan).  تدل األمثة وتلك 
  .العربية اللغة إىل اإلندونيسية اللغة من الالحقة هناك أن على

 مما وهي أقسام مخسة إىل لالتدخArdiana  ارديانا قسم, العام سبيل وعلى
  ١٤: يأيت

 نطق ويف. اللغتني يذ من املستخدمة اللغة خالل من الثقايف التدخل ينعكس )١
 أو الظاهرة لتعيني الناطق كحاولة كنتيجة الغريبة العناصر ينبعث اللغتني
 .اجلديدة التجربة

٢( هو الداليل لالتدخ يف متغرية يكون الكلمة استعمال يف يقع الذي لالتدخ 
 .املعينة اللغة

٣( أو ملستعارةا والكلمة. املستعارة الكلمة من يفرق أن فالبد. املعجمي لالتدخ 
. الثانية اللغة كجزء يستلم مل التدخل وأما.الثانية باللغة تتكامل التكاملية
 كانت الثانية اللغة إىل األجنبية اللغة أو األوىل للغة املعجمية العناصر وتداخل
 .فيها متدخلة

٤( واملفاصل الوزن و النرب على يشتمل الفونولوجيا لالتدخ. 
٥( على يشتمل النحوي لالتدخ والسنتكسيس والعبارتية املورفولوجيا لالتدخ. 

                                                        
 .١٧٧. ص ،)٢٠٠٧ جيفتا، رينكا :جاكرتا( العامة، اللغة علم, اخلري عبد ١٣
١٤ Leo Idra Ardiana,. Analisis kesalahan Berbahasa, (Surabaya: FPBS IKIP, ١٩٩٠), hlm. 

١٤. 
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 جوانب من جانب كل يف يقع التدخلف سابقا ذكر كما االساس على وإمنا
  .والثقايف الداليل و واملعجمي والستكسيس واملورفولوجيا الفونولوجيا من اللغة

  :يلي كما ومها التدخل ينبعثان عامالن وهناك

 اللغة التماس عامل )١
 معربة أداة إىل حتتاج حىت ببعض بعضها تتصل اتمع يف اللغات وتستخدم

 لالتدخ أو التمثيلي لالتدخ فيه فيوجد العامل هذا ومن. اآلراء أو األفكار
  .املنظومي

 التعلم تشويش صادرة إىل تؤدى الىت اللغوية املهارات )٢

 يف جديو وإمنا اإلجتماعي اللغة علم يف كثريا يستعمل ال لالتدخ صطالحإ
 يدل ألن النفسي العامل يستخدمه الذي لالتدخف. اإلجتماعي اللغة علم دراسة

 العامل يستخدمه الذي لالتدخ واما. علمه جديد شيئ إىل القدمي السلوك اثر على
 بوجود متصفا اللغة اتصال أو التماس على فيدل اإلجتماعي اللغة علم يف

  .األم باللغة العادة فرق لوجود الثانية اللغة استيعاب يف الصعوبات

 الشفرة اختالط ويف. الشفرة اختالط و لالتدخ بني لفرق نتصعب وقد
 اما. معنية وظيفة وميتلك املستخدمة األساسية الشفرة أو األوىل الشفرة فيه فتوجد
 كشفرة الوظيفة بدون اجلزئيات فإا النطق حادثة يف تتداخل الىت األخرى الشفرة
 اللغة نظام استعمال بأن اللغة استعمال يف اللحن فيقع التدخل يف وأما ١٥.معنية

 اللغة إىل اإلندونيسية اللغة نظام استعمال ،املثال سبيل وعلى األخرى اللغة إىل
  .العربية

                                                        
 .١١٤. ص ،)٢٠٠٧ جيفتا، رينكا :جاكرتا( العامة، اللغة علم, اخلري عبد ١٥
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 املستعارة هذه و األخرى اللغة من املفردات استعارة يف لالتدخ أثر وظهر
 فيها ينبعث الىت املفردات استعارة من فكوكامل اللغة فيها التوجد بأا عموما تقع

 من الجيد أن ميكن جديد ومكان ومفهوم معني موضوع ملوجهة املفردات احتياج
  .املستخدمة اللغة

 نعلم أن فالبد ولذلك ساوية يف يستخدمان اللغتان كان إذا لالتدخ ويقع
  .لالتدخ إيقاع حلل وصحيحا جيدا اللغوية القواعد تخداماس

 اللغوية القواعد )٢

 واملستويان ١٦.والسنتكسيس املورفولوجيا ومها علمني على يشتمل القواعد
 واحدة ناحية من الكالم بأن نهمابي احلدود خيتفى وإمنا ببعض بعضها خيتلفان

 املورفولوجيا مبفهوم املستويني يفرق اإلنسان أن ورغم. بآخر بعضها الينفصل
 الكلمات يتحدث السنتكسيس وأما. الكلمات داخلية تركيب يف يبحث الذي
   ١٧.الصوت كنظام األخرى العناصر أو األخرى بالكلمات ترتبط الىت

. والكلمة املورفيم من فيه يبحث الذي فاملستوى املورفولوجيا دراسة ويف
 أو اجلملة أو إليه واملضاف املضاف أو واخلرب املبتدأ يف فيبحث السنتكسيس وأما

 يف يبحث وإمنا املورفولوجيا يف يبحث ال الكلمة أن املهم من ولكنها. الفقرة
 فيكون السنتكسيس وأما كبرية وحدة الكلمة أن املورفولوجيا ويف. تكسيسالسن

 التركيب ناحية من تبحث الكلمة أن املورفولوجيا دراسة ويف. صغرية وحدة
 الكبرية التركيب كعناصر الكلمة فتبحث السنتكسيس يف وأما. التركيب وعملية

 مستوى يف قواعد أو حنوية دراسة حيدد البحث هذا ولكن. للسنتكسيس

                                                        
 .٦٦. ص ،)١٩٩٣ جراميديا،: جاكرتا( اللغويات، القواميس كريداالكسانا، هارميوريت ١٦
 .٢٠٦. ص ،)٢٠٠٧ جيفتا، رينكا :جاكرتا( العامة، اللغة علم, اخلري عبد ١٧
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 يف الطالبات واحلان زالت يف يبحث فالبحث احلدود هذا ويف. املورفولوجيا
  .الكلمة أو املورفيم ناحية من كان سواء العربية اللغة استخدام

  الفعل مفهوم )٣

 أو واحلال املاضى من معني زمان يف حدوث على تدل كلمة هو الفعل
 الفعل فاالول. قسمني إىل الفعل فينقسم شكله حيث من ونظرا ١٨.لاالستقب
 الفعل والثاين). فاعله يسمى( املعلومة اجللمة على يدل الذي الفعل وهو للمعلوم

 ١٩).فاعله يسم مل( اهولة اجلملة على يدل الذي الفعل هو للمجهول املبين
  .للمجهول املبين الفعل يف فيبحث البحث هذا ولكن

 اليومية احملادثة يف للمجهول ةاملبني األفعال استخدام يف الزالت أو والغلط
 الحقة تخداماس فيكون بتماجنونج حلديثا اإلسالمي السالم معهد الطالبات لدى

)(وهي ذلك من واألمثلة. املستخدم الفعل يف د  دكْنِست ditaknis /   (disapu)،  
بِدكَذ / (dibohongi) dikadzibi، درغصكَن / (dikecilkan) disoghirkan، 
دلْكَنمحت / (dibawakan) ditahmilkan، أْكُلْدت / (dimakan) dita’kul، دبرشت 
/ ditasyrob diminum، لْدمعتست/  ditasta’mil (dipakai)، دتفَسكَن / 

difasatkan (dirusakkan) .اللغة وهي اللغوية نظامال دخول على تدل األمثلة وتلك 
  .العربية اللغة إىل اإلندونيسية

 ىناملب الفعل إىل للمعلوم املبىن الفعل تغيري عند ا تم أن البد الىت والنقاط
  ٢٠:يأيت مما وهي للمجهول

                                                        
 .٦٦. ص ،) ١٩٨٧ اإلخالص،: سورابايا،( ية،العرب اللغة قواعد البواين، ماماإل ١٨
 .ص ،)٢٠٠٧ الكرسي، برج :وجياكارتاج( ،"كرابياك طريقة" العملي رفص بوسرو، مموهتارو ١٩

١٨٦.  
 .٧٣. ص ،)١٩٩١ العلوم، دار مطبعة :جاكرتا( العربية، اللغة قواعد من القواعد دياب، حفين ٢٠
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 .أُكلَ – أَكَلَ: مثل أوله وضم آخره قبل ما فكسر ماضيا الفعل كان وإذا  .أ 
 – يشرب:  مثل آخره قبل ما وفتح اوله فضم مضارعا الفعل كان فإذا .ب 

يبرش. 
 الياء قبل ما بكسرة وحرك ياًء فقلب ألفاً املاضي الفعل آخر قبل ما كان وإذا  .ج 

 . قيلَ – قَالَ:  فمثل
 – استماح: مثل. وثالثه أوله وضم ياء األلف فقلب سداسيا الفعل كان وإذا .د 

حيمتاُس. 
. ألفاً فابدلت) لواوا أو الياء( مد حرف أخره وماقبل مضارعا الفعل كان وإذا .ه 

 .يقَالُ – يقُولُ: مثل

 للمعلوم املبين املاضي الفعل استخدام يف مثلةاأل على يدل اجلدول وهذا
  :واهول

  ١ اجلدول

  واهول للمعلوم املبين املاضي الفعل األمثلة

 املعىن  اهول الفعل  املعلوم الفعل
بكَت  بكُت  Telah ditulis 

 Telah dimakan  أُكلَ  أَكَلَ

 Telah dikatakan  قيلَ  قَالَ

  Telah dipanggil  دعي  دعا

جرأَخ  رِجأُخ  Telah dikeluarkan  

لَّمع  لِّمع  Telah diajarkan  
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فارعت  رِفوعت  Telah diperkenalkan  

كَلَّمت  كُلِّمت  Telah dikatakan 

مجرت  جِمرت  Telah diterjemahkan  

 للمعلوم املبين املضارع الفعل استخدام يف مثلةاأل على يدل اجلدول وهذا
  :واهول

  ٢ اجلدول

  واهول للمعلوم املبين املضارع الفعل األمثلة

 املعىن  اهول الفعل  املعلوم الفعل
بكْتي  بكْتي  Ditulis 

 Dimakan  يقَالُ  يقُولُ

وعدي  دىيع  Dikatakan 

جرخي  جرخي  Dipanggil  

لِّمعي  لَّمعي  Dikeluarkan  

فارعتي  فارعتي  Diajarkan  

كَلَّمتي  كَلَّمتي  Diperkenalkan  

جِمرتي  مجرتي  Dikatakan 
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 البحث طريقة  .و 

 الظواهر وبيان لفهم تستخدم الىت العملية هي اللغوي البحث وطريقة
 املشكالت عن والبيان والتحليل املالحظة و ملقاربة السبيل أو اللغة لعلم املوضوعية

  .اللغة علم موضوع يف

 أو الزالت وهي املوجودة اللغوية الواقعية يالحظ أن البحث هذا وحاول
 استخدام يف بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد الطالبات لدى األحلان
 ولذلك. اليومية احملادثة يف القواعد وغلط والزالت للمجهول ةاملبني األفعال
 البحث فهذا السابق الشرح إىل اسنادا. البحث هذا موضوع هي اللغوية الزالت

  .ميداين حبث

 استخدام يف القواعد وزالت األخطاء أسباب معرفة هو البحث هذا وهدف
 فهو البحث هلذا األخر دفاهل وأما. اليومية احملادثة يف للمجهول ةاملبني األفعال

. اليومية احملادثة يف للمجهول ةاملبني األفعال استخدام يف تقع الىت الزالت تقلل
 حوىل وهو ٢٠١٣-٢٠١٢ الدراسي للعام الثانية باملرحلة يقوم البحث هذا وكان
  .٢٠١٣ مايو و مارس

 وتقوم. املقابلة و املالحظة فهي املستخدمة البيانات مجع طريقة وأما
 على حتصل الىت والبيانات. املبحوثة لظواهر منظومة كتابة و كمراقبة الحظةامل

 بقدمي البيانات جلمع األداة هي املقابلة وأما. املالحظة رسالة يف فتكتب املالحظة
 املستعلم بني باملوجهة املباشر اإلتصال وهو. أيضا شفويا واإلجابة شفويا األسئلة

 طريقة وهي Agih طريقة البيانات حتليل طريقة وتستخدم. منه املستعلم و
 فالعناصر سابقا ذكر كما. اللغة تلك موجودة معينة أداة يستخدم اللغوية التحليلية
 يف سيبحث البحث هلذا ذكرا. الداللة و التركيب و الفوفيم من تتكون اللغوية
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. التركييب التحليل هو البيانات فتحليل التركيب مستوى من العربية اللغة زالت
  .القواعد او النحوي املدخل فهو البحث هلذا املستخدم املدخل وأما

  

 البحث نظام  .ز 

 البحث هذا نظام أما.واضح و عامة صورة ملعرفة البحث نظام هذا ينظم
  : يأيت مما وهي األبواب من فيتكون

 أهداف و البحث حتديد و البحث خلفية على تشمل الىت املقدمة:   األول الباب
 طريقة  و النظري األساس و املكتيب التحقيق و وائدهف و البحث
  .البحث نظام و البحث

 تشتمل بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد عن عامة حملة:  الثاين الباب
 والبعثة والنظرة والنشاءة البناء وتاريخ اجلغرايف موضع على

 هدمع الطالبات لدى اليومية احملادثة يف العربية اللغة واستخدام
 موضع خلفية ملعرفة وذلك. بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم
  .البحث

 احملادثة يف املستخدم للمجهول ةاملبني األفعال ظاهرة يف فيبحث:  الثالث الباب
 بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد الطالبات لدى اليومية
  .مضارعا أو ماضيا الفعل كان سواء

 يف للمجهول ةاملبني األفعال استخدام يف البيانات يلوحتل عرض:  الرابع الباب
 احلديث اإلسالمي السالم معهد الطالبات لدى اليومية احملادثة

 استخدام يف القواعد زالت تنبعث الىت والعوامل بتماجنونج
  .عليها حتل الىت واحملاوالت احملادثة يف للمجهول ةاملبني األفعال
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 اآلخر اجلزء ويف. واإلقتراحات اخلالصة ىعل تشتمل اإلختتام: اخلامس الباب
  .واملالحق املراجع قائمة فتوجد
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  اخلامس الباب

  إختتام

 

 اليومية احملادثة يف لمجهولل املبنية األفعال استخدام يف األخطاء عن ثالبح
 اللغة علم البحث هي بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد طالبات لدى

 األشياء تدرس ال سوف الغاية، هلذه حتقيقا. ايضاً اللغة علم والتقريب بالدراسة
 .هنا حتليلها أو باللغويات تتعلّق ال اليت

 أن كنمت اليت املسامهات من أخرى شكاالًوا اخلالصة عن الباب هذا يف تمت
 .البحث هذا قدمهات

 

 اخلالصات  . أ

 اليومية احملادثة يف للمجهول املبنية األفعال استخدام وحتليل حبوث إجراء بعد
 خالصة إىل الباحثة جاء ،بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد طالبات لدى
 :التايل النحو على

 املبنية األفعال من العربية اللغة إىل نيسيةاإلندو اللغة من التدخل ظاهرة هناك .١
 للمجهول املبين املاضي الفعل يف ومها الطالبات بعض من املستخدمة للمجهول
 و" قد" الكلمة باستحدام شكلني بني وللتمييز. للمجهول املبين املضارع والفعل

 . للمجهول املبين املاضي الفعل قبل" آنفا"
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 يف للمجهول املبنية األفعال استخدام يف القواعد غلط إىل تؤدي اليت العوامل .٢
 وهي بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد طالبات لدى اليومية احملادثة
 املدبرة من املفردات إضافة يفضل و, العربية اللغة عن الطالبات معرفة افتقار
 طاءاألخو, املضارع والفعل املاضي الفعل يف استخدامه على يقتصر الشرح ولكن
 األخطاء تزال ال. سابقة ادوار منذ للمجهول املبنية األفعال استخدام يف النحوية

 اللغة تطوير يف املدرسات الدور إىل افتقار و, للخطأ تصحيحا هناك يكن ومل
 مع متناسب غري املدرسات عدد هي األسباب أحد. الطالبات عند املستخدمة

 .املدرسات من خاصة مرافقة الطالبات علجت فهي. الطالبات عدد
 يف للمجهول املبنية األفعال استخدام يف القواعد غلط وتقلل حتل الىت احملاوالت .٣

 وهي بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد طالبات لدى اليومية احملادثة
 إىل حباجة العربية اللغة واملدرس, للطالبات العربية اللغة قواعد وتعليم احلس زيادة
قالزِيادةو, الطالبات من فهمها ويسهل لالهتمام مثرية اليت اللغة تدريسال طُر 

 عقدو, العربية اللغة وفهم قادر تفَضلو دائماً الثُكنة يف كونت أن متكن املدرسات
 .العربية اللغة لتطوير إضافية دروس

 
 اإلقتراحات  . ب

 

 حالنصائ بعض الباحثة تسأل أن متكن أعاله، اخلالصةا يف الوصف من
 احلديث اإلسالمي السالم معهد جِهة من إما العربية، باللغة املعنية اإلققتراح لبعض

 .الطالبات أو ،األساتذ أو ،بتماجنونج

 بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد إىل اإلقتراة تقدمي .١
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 هلذه حتقيقا. الطالبات حبلول حتقيقها تمت اجلودة أهداف من واحدة هي اللغة  )أ 
 املناهج عدادإل بتماجنونج احلديث اإلسالمي السالم معهد لضرورة لغاية،ا

 للطالبات ومهارات معارف تشري كنمت اليت العربية اللغة واملنهج الدراسية
 .العربية باللغة

 معهد لذلك حتقيقها، املراد األهداف نوعية هي اللغة القدرة أنّ ذلك يف النظر )ب 
 لديهم الذين املعلمني إعداد إىل حباجة جنونجبتما احلديث اإلسالمي السالم

 ميكن ولكن فقط، العربية باللغة النظريات إتقان يف ليس الكافية، الكفاءات
 .يعلّمها

 ملعلمنيا إىل اإلقتراة تقدمي .٢
 وسهلة لالهتمام مثرية العربية اللغة لتدريس أسلوب إعداد إىل حباجة املعلمني  )أ 

 .الطالبات من لفهمل
 على بعد ليست اليت للمواضيع االهتمام من املزيد إيالء إىل حباجة علمنيامل )ب 

 .للمجهول املبنية باألفعال تتعلق اليت الطالبات من مفهومة واسع نطاق
 الطالبات إىل اإلقتراح تقدمي .٣

 تويل أن املتوقع من لذلك. اإلندونيسية اللغة من ةخمتلف نظام العربية اللغة تملك  )أ 
 .اجلملة تركيب يف جيدة اهتماما

 والفعل للمعلوم املبين الفعل ،شكلها الناحية من العربية اللغة يف الفعل تعرف )ب 
 ةالضروري من خاصا، اهتماما تلقي سوء الصيغة هذه ألنّ. للمجهول املبين
 .ملعرفتها يكفي ما جزء
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  اجلملة املعىن

Buahnya dimakan dulu اأْكُلْ مثرتال داو 

Minumku tadi diminum siapa? آنفا شريب برشتمن؟ د 

Bukuku dipinjam  كراسيت رعتستد  

Piring kita sudah dicuci  ِسلْ قد صحنناغتد  

Bajuku dipinjam  لْ لباسيمعتستد  

Kemarin emberku dirusakkan Laila di depan 

kamar 
 حجرة امام ليلى دفَستكَن دلوي امسي

Badanmu dikecilkan sedikit bisa tidak? جسمك كَنرغصال؟ ام تستطيع قليل د 

Rambutku sudah disisir tadi setelah mandi طُنِ قد شعريسماستحم بعد آنفا د 

Kenapa kalian dimarahi? ملاذا بِ اننتغَضاستاذة؟ د 

Kamu habis dibilangi apa? بعد انت كَلَمِدماذا؟ ت 

Aku jadi yang dipanggil mudabirah karena 

masalahmu 
 مشكلتك ألنّ مدبرة دتدعوا تكون انا

Pekerjaan Laila kok bagus digambarkan 

siapa? 
 من؟ دصرحكَن مجيل لينا واجبتها

Kursimu dimajukan sedikit bisa tidak? ككرسي كَنمقَدتال؟ ام تطيعتس قليل د 

Minta sampomu boleh? Punyaku habis 

diminta  
 دتطْلُب انتهى يل جيوز؟ مشبوك اطلب
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Kalian semua tidak merasa kalau dari tadi 

ditunggu ustadzah 
ر آنفا من إذا تسعور ال هنظُونتاستاذة د 

Kalian jangan lewat sini dulu, baru disapu  ال هنا رمتو ال اننتجديدا او كْنِستد  

Bajuku dijemur dimana? لباسي فِّفجتاين؟ يف د  

Kerudungmu sudah disetrika  belum? كْوِى قد محاركتملاّ؟ د 

Biar saja aku didiamkan teman-temanku انا فقط لكي كَنكُتستاصحابيت د 

Soalnya ditulis dahulu السؤال بكْتتال داو 

Surat dari bapakmu sudah dibaca  أْ قد ابوك من رسالةقْرتد  

Materi kemarin yang diberikan ke kalian 

dipelajari dahulu 
 اوال دتعلَمِ اليكن دتعطيكَن الذي امس مادة

Makanannya sudah dibeli siapa? قد طعامها رِيتشتمن؟ د   

Sampah ketas di depan kamar dibuang 

kemana? 
  اين؟ دترمي قد حجرة امام قرطاس زبالة

Pintu kamarmu dikunci dahulu احلجرة باب فْتاَحمال داو   

Nasiku dikurangi saja صِ روزيقنفقط د  

Bukumu dibawa siapa? Aku mau pinjam 

bukumu 
  كراستك ريساستع من؟ دتحملْ كراستك

Jadwal bulis malam digantikan dulu الليل حارسة جدول لْكَندبال داو  

Kunci lemarimu sudah diperbaiki siapa? قد حزانتك مفتاح ححصتمن؟ د  
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Pohonnya dipotong dulu اشجر طَععتال داو  

Kertasnya digunting dulu biar bagus قرطاسها قَصمال دمجيل لكي او  

Bajuku dilipat dulu biar kamarnya bersih لباسي لَفِّفتال دا لكي اونظيفة حجر  

Apa yang kamu katakan barusan diulang lagi جديدا تكلّمت ماذا ركَرتكمن د  

Bukunya dikembalikan ke perpustakaan كراستها راَجِعتاملكتبة إىل د  

Kertas tadi diberikan ke siapa? آنفا قرطاس كَنيطعتمن؟ إىل د  

Kamar kalian dibersihkan dulu, nanti dinilai 

oleh mudabiroh 
حجراتكن ظِّفنتال دةْ بعد, اوجتناملدبرة مع د  

Kamu tadi pergi ke rumah sakit diantar 

siapa? 
  من؟ ترافقد املستشفى إىل تذهب آنفا انت

Sepatu kalian dimasukkan ke kamar saja خذائكن لْكَنخدفقط حجرة إىل د  

Kasurnya ditata dulu, aku mau menyapu 

lantainya 
  بالطها ساكنس, اوال دترتب فراسها

Air di ember itu dipenuhi لُإِ ذلك دلو يف املاءممد  

Minggu ini aku belum dijenguk ibuku ر مل انا األسبوع هذاوزتي دام  

Kerudungmu disamakan dulu محارك كَنوسال داو  

Jendela kamar dibuka dulu حجرة نافذة حفْتتال داو  

Jatah telurku diambil siapa? ذْ بيضائيأْختمن؟ د  
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Makanannya dibagi yang benar طعامها مقَستصحيح لذيا د  

Lampunya dinyalakan, disini gelap sekali امصبا كَنتيحا ظالم هنا, دجد  

Tugas kalian dikumpulkan sebelum bel tidur واجبتكن كَنعمتجتالنوم جراس قبل د  

Setrikanya diletakkan disana saja امكو عضفقط هناك د  

Kamu dari mana? ditanyakan ustadzah اين؟ من انت أَلْكَنستأستاذة د  

Dijawab saja pertanyaanku بوجتسؤايل فقط د  

Uang syahriah dibayarkan ke TU السحسية فلوس كَنفَعدتالقسم دوان إىل د 

  اإلدارة

Aku diijinkan satu hari saja pulang ke rumah انا كَننأْذتستالبيت إىل ارجع فقط يوم حدوا د  

Kalian tidak tahu kalau dibenci oleh 

mudabiroh sekarang? 
حِ إذا تعريف ال اننتقْرترة مع داآلن؟ املدب  

Ternyata kita dibohongi oleh perkataan 

mereka berdua 
  تكلمكما مع دكَذبِ حنن فبنا

Mudabiroh dibuat pusing oleh para 

santriwati kelas IX  
 فصل الطالبات مع مسدوع دتصنع مدبرة

  التاسع

Bajuku yang belum kering digeser siapa? مل الذي لباسي ايِ جفزجمن؟ د  

Lauknya dihabiskan siapa? ادامها كَنهتنامن؟ د  
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Siapa yang semalam dipukul oleh 

mudabiroh? 
  املدبرة؟ مع دتضرِب البارحة يف من

Kalian diketawai oleh teman-temanmu اننت كهضتاصحابك مع د  

Lampu kamarmu dimatikan حجرتك مصباح قفتنتد  
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