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Summary of the Research
Communication ability among nations forces every individual person to master
arabic language. In the teaching learning proces, university students face a
problem. They bring their native language structure indonesia into arabic study.
This causes several mistakes toward the learnt language. Therfore, an immediate
solving problem is needed to solve the problem. Until arabic language can be for
away from mistakes.
This research wants to know and find the lenguage mistakes, causes and solutins.
While the reasearch uses the several ways. Those are : interview, observation and
documentation. The research result shous language mistakes causes by several
factors. Those are : misunderstanding of language rules. A seldom practice
intervention betwen those language (arabic-indonesia).
Keywords: Interlingual, Stucture, Arabic Writing

مستخلص البحث
ولكن. القدرة عل التواصل بُت أبناء دول العامل دفعت كل واحد منهم إىل تعلم اللغة العربية ومعرفتها وفبارستها
وترتب ىذا. يف العملية التعليمية قابل الطلبة صعوبة ومشكلة حيث ضبلوا أمناط اللغة األم اىل اللغة اؼبدروسة
 من اؼبفروض أن يكون ىناك أي ؿباولة لتصويب ىذه اؼبشكلة اللغوية،لذا. التدخل اللغوي إىل فساد اللغة اؽبدف
. من أجل حفظ اللغة الثانية العربية
وقد قصد الباحث هبذا البحث أن يتعرف إىل االخطاء والعوامل اؼبؤثرة على وقوع األخطاء وتقدًن العالج ؽبذه
،ىي اؼبقابلة واؼبالحظة وصبع الوثائق للحصول على اإلجابة العلمية: وأجريت الدراسة بأدوات التالية. االخطاء
اعبهل بقيود اللغة العربية وقلة اؼبمارسة والتدخل اللغوي بُت كلتا للغوتُت العربية: ونتائجها كما سيايت
. واإلندونسية
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واختتم الباحث حبل أن يتدرب الطلبة على االنشاء تدربا مستمرا باستخدام اي شكل إنشائي حىت اتعودوا على
كتابة اللغة العربية الصحيحة الفصيحة.
الكلمة االساسية :تدخل التراكيب ،كتابة اللغة العربية.
مقدمة

إن اغباجة على التعاون والتعامل بُت الناس غَت ؿبدودة .وكانت ضرورة اإلتصال باألمم اجملاورة ؿبتاجة
إىل معرفة اللغات العديدة ،ىذا ما يلزم الناس لدراسة اللغة األجنبية ويرغبهم إىل ثنائية اللغة بل إىل تعدد اللغة،
حيث استخدم الناس لغتُت ـبتلفتُت أو اكثر عند فرد ما ،أو صباعة ما ،يف وقت واحد
يوجد أكثر دارسي اللغة األجنبية ينتقلون نظم اللغة الطبيعية ويدخلوهنا يف اللغة اؼبكتسبة حىت تغَتت
نظم اللغة األجنبية اؼبكتسبة بل فسدت يف بعض األحيان .ىذا ما يشتهر يف دراسة علم اللغة بالتدخل اللغوي .
ىو من ظواىر لغوية تتغَت فيو اللغة الثانية أو األجنبية تركيبيا كان أو صوتيا أو غَتىا من عناصر اللغة إعتمادا
ونسبة إىل قوانُت اللغة الطبيعية ونظامها .
التقابل اللغوي وربليل األخطاء من دراسة تعليم اللغة الذي يقوم دبقارنة اللغات اؼبختلفة ودراسة نقاط
اإلختالف بينها للتعرف على النقاط اليت قد تكون عقبة يف طريق دارس تلك اللغات من األجانب ،كما يدرس
ىذا الفرع بأسلوب علمى األخطاء اليت يرتكبها دارسو اللغة وؿباولة التعرف على أسباب تلك األخطاء ؼبعاعبتها .
وىذه الدراسة أساس نظري يف البحث عن التدخل اللغوي عامة والتدخل الًتكييب خاص ًة.
مفهوم علم اللغة
ينقسم علم اللغة إىل قسمُت ،علم اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي ،ويدخل يف علم اللغة النظري
باعتبار اؼبادة أربعة علوم ،وىي علم األصوات والصرف والًتاكب والداللة ،وباعترب اؼبنهج اىل كثَتة ،منها علم
اللغة الوصفي – تارخيي و ومقارن – تقابلي و معياري – بنيوي وتصنيفي إخل ...ويدخل يف علم اللغة التطبيقي
اىل كثَتة من العلوم وىي علم اللغة اإلجتماعي وعلم اللغة النفسي وعلم اللغة اعبغرايف وعلم اللغة اإلعالمي وعلم
اللغة السياسي وعلم اللغة اآليل وعلم اللغة الطيب وعلم اللغة العسكري وعلم اللغة التعليمي( طرق تدريس ،ربليل
أخطاء )وعلم اللغة والًتصبة ( تقابلي ،تصحيح اؼبنهج )وعلم اللغة األنًتوفولوجي.
تدريس التدخل

ويف تدريس اللغة ىناك إصطالحان يستعملهما علماء علم اللغة يف تعليم وتدريس اللغة الثانية (
أجنبية )ألبنائهم بعد ان يتحصلوا لغة االوىل( لغة األم )وىو" تعليم اللغة )"(Language Learning
و"اكتساب اللغة " ((LanguageAcquisition.فتعليم اللغة اصطالح يستعمل يف تدريس اللغة الثانية
حيث وجدت أن لتحصيلها وفهمها ال بد من عملية التعليم الواعية والتعلم والتدريس اؼبكشف واؼبنظم ،خبالف
اللغة األوىل فلنيلها وربصيلها ليست ربتاج اىل إعداد وعملية التعليم والتعلم اؼبنظنم بل جيري طبيعيا مناسبة ؼبا
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يكون يف بيئتو وأسرتو .ويف تدريس اللغة الثانية ال بد أن حيدث" تدخل "ما بُت اؼبهارتُت عند التعلم من اللغة
األوىل يف اللغة الثانية يف صبيع نواحيها.
أنواع التدخل

حيدث التدخل يف صبيع عناصر اللغة وىي كما يلي

•

التدخل الصوتي( فنولوجي )وىي إذا تدخل نظام الصوت من لغة واحدة يف اللغة األخرى من نربهتا او
ؽبجاهتا يف اللغة الثانية حيث ال يستويان يف نظام صوهتما .اؼبثال البسيط ىو حرف  Lالذي ينطقو
ناطق اللغة اليابانية ،فتغَت حبرف  Rمثل كلمة  GasolinفيكونGasorin

•

التدخل الصرفي( مرفولوجي )او الكلمة وىي التدخل ىف استخدام الكلمة ،وذلك إذا تدخل أفيكس

•

التدخل التركيبي( سنتكسيس )وىي تدخل نظام او تراكب اللغة الواحدة يف اللغة األخرى حيث ال

)(Afiksاللغة الواحدة يف اللغة األخرى ،أستعمل فيو مورفيم اللغة الواحدة ويتكلم ويكتب باللغة
األخرى ،مثل ما يكون يف اللغة اإلندونيسية اليت تدخلها اللغة اعباوية ،من كلمة، Mancing
Kepukul
يستويان يف النظام او تراكب الكلمة( اعبملة )يف قواعدىا .وإهنا ال يقتصر على بنيان اعبملة فحسب
بل تدخلت أيضا يف عناصر اعبملة من فونيم ومورفيم وكلمة.

•
•

التدخل الداللي ،وذلك إذا تدخلت بعض مفردات اللغة الواحدة يف اللغة األخرى مع ان فيها مرادفها
مثل ما يكون يف كلمة اإلندونيسية  CenderamataوSouvenir
التدخل والتقابل اللغوي

التقابل اللغوي ىو إجراء دراسة مقارنة بُت ل 1ول 2ؼبعرفة أوجو التشابو بُت اللغتُت وأوجو اإلختالف
بينهما .وديكن أن تتناول الدراسة اؼبقارنة صبيع مستويات اللغة .ويتصل التقابل اللغوي اتصاال وثيقا بانتقال
أثر التعلم ،من حيث أن تراكيب اللغة اؼبتشاهبة بُت ل 1ول 2ستتعلم يسرعة ،أما الًتاكيب اؼبختلفة
فستتعلم ببطء .وىو ما يعرف باالنتقال اإلجيايب واالنتقال السليب على الًتتيب .فحيثما يكون التشابو بُت
ل 1ول ،2تؤدي ل 1إىل تسهيل تعلم ل 2.وحيثما يكون االختالف بينهما تؤدي ل 1إىل إعاقة تعلم
ل ،2أي تتدخل ل 1يف ل 2وتصبح ل 1حجر عثرة يف طريق تعلم ل2.
مدخل الدراسات التقابلية بين اللغات
ىذا اؼبدخل يؤكد ضرورة إجراء الدراسات التقابلية بُت اللغة اؼبختلفة ،للتعرف على ما جيب تقدديو
لدارسى اللغات األجنبية ،كأن قبرى دراسة بُت اإلقبليزية والعربية مثال لنعرف ما جيب أن نقدمو من كل منهما
للناطقُت باللغة األخرى .ويقوم مدخل الدراسات التقابلية بُت اللغات على أساس أن التحليل التقابلى متنبئ
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بطبعو ،ومبٌت على افًتاض ما يعرف ىف علم النفس بالتدخل اللغوى linguistic interference.وىنا
يصبح التقابل اللغوى نوعا من التقوًن اؼببدئي أو.initioal evaluation.
التدخل وتحليل األخطاء
إن ربليل األخطاء ىو دراسة ربليلية لألخطاء اللغوية اليت يرتكبها فرد أو ؾبموعة أفراد أثناء إنتاج ل 1
أو ل 2كالما أو كتابة .ويهتم ىذا التحليل بتصنيف األخطاء من جانبُت :التصنيف اللغوي ىو خطأ يف

القواعد أو اإلمالء أو الكلمات أو الداللة أو األصوات .والتصنيف السببي ىو خطأ مرده إىل اللغة األوىل أو إىل

اللغة الثانية أو خطأ صديف.
فيأيت التدخل ضمن ربليل األخطاء عند تصنيف األخطاء اللغوية سببيا ،أي عند ؿباولة معرفة سبب
اػبطاء .وقد دلت دراسات ربليل األخطاء يف ل 2على أن التدخل ليس مسؤوال إال عن نسبة ضئيلة من ىذه
األخطاء ،نسبة تًتاوح بُت  8%-12%لدى األطفال وبُت  8%-23%لدى البالغُت .
عوامل التدخل

ىناك عوامل تتحكم يف كمية التدخل من ل 1إىل ل 2منها ما يلي:
1.طبيعة اؼبهمة اللغوية .إذا طلب من فرد أن يًتجم نصا من ل 1إىل ل ،2فإن ىذا اؼبوقف يفرض
عليو التدخل من ل 1إىل ل 2.وىذا يعٍت أن بعض اؼبهام اللغوية تؤدي بطبيعتها إىل زيادة التدخل.
2.ضغط االستعمال اؼببكر .إذا اضطر الفرد إىل تكلم ل 2قبل أن يكتمل تعلما ؽبا ،وىذا ما حيصل
غالبا ،فإن ىذا اؼبوقف جيربه الشعوريا على االستعانة باللغة 1.األمر الذي يزيد من تدخل ل1.
3.ضعف الرقيب .إذا كان الفرد ؼبا ديتلك بعد رصيدا كافيا من القوانُت اللغوية اليت تقوم بدور الرقيب
على صحة استخدام ل ،2فإن إنتاجو للغة  2سيتعرض للتدخل.
4.إتقان ل 1و ل 2.ذكرنا سابقا أنو كلما اتسع الفرق بُت درجة إتقان ل 1ودرجة إتقان ل ،2زاد
التدخل من اللغة األقوى إىل اللغة األضعف .وىذا يعٍت بصورة عامة أن التدخل يكثر يف أوىل
مراحل تعلم ل ،2ويقل مع تقدم تعلم ل 2حُت يضيق الفرق بُت درجيت اإلتقان.
5.مكانة اللغة .إذا تقاربت ل 1و ل 2يف درجة اإلتقان ،فإن االحتمال يبقى أن التدخل يسَت من
اللغة ذات اؼبكانة اؼبرموقة إىل اللغة ذات اؼبكانة األدىن ألسباب نفسية واجتماعية .وديكن تفسَت
ذلك على أنو حيلة الشعورية لتعزيز مكانة الذات عن طريق إدخال عناصر من اللغة اؼبرموقة .غَت
أن اللغة األدىن مرموقية قد تقوم ىي بتدخل خاص يف اللغة األعلى مرموقية ،إذ قد تعطيها بعض
اؼبصطلحات السيئة الداللة مثل التشائم.
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6.ؿبدودية التعرض .حىت يف حالة إتقان الًتاكيب ل ،2من احملتمل أن متعلم ل 2مل تتح لو فرص
كافية للتعرض ؼبواقف لغوية متنوعة ،األمر الذي جيعلو قليل اػبربة يف ل 2.وىذا يدفعو إىل
االستعانة باللغة  1كلما عجزت ل 2عن إسعافو .وكلما زاد عجزه مع ل ،2زاد تدخل ل1.
7.اؼبوقف من ل 2.إذا كان الفرد غَت راغب يف تعلم ل 2لسبب من األسباب ولكنو مضطر إىل
تعلمها لظروف معينة وكان يف الوقت ذاتو متمسكا باللغة  1وخيشى التخلي عنها ألنو يعتربىا رمزا
لكرامتو وثقافتو وأصلو وتراثو ،يف ىذه اغبالة تراه يقاوم تعلم ل 2وتراه يبالغ يف إبراز تأثَت ل 1
الشعوريا ،األمر الذي يؤدي إىل ازدياد تدخل ل 1يف ل ،2بل واستمرار ىيمنة ل 1إىل أطوال فًتة
فبكنة .وباؼبقابل ،فإن الفرد الذي يقبل على تعلم ل 2بدافعية قوية يساعده عقلو الباطن ،أي
الألشعور ،غلى ربقيق اؽبدف عن طريق اغبد من تدخل ل1.
أسباب التدخل

إن تعلم اللغة العربية لدى اإلندونيسيُت يتعرض إىل حد كبَت ألنواع من التدخل اللغوي وذلك ألسباب
كثَتة يتلخص أمهها فيما يلي:
• وجود الفروق سواء كانت لغوية( صوتية ،وكبوية ،وصرفية ،وداللية )أو ثقافية بُت اللغة العربية واللغة

•

•

•

•
•

اإلندونيسية ،فبا يؤدي إىل صعوبة إجادهتا لدى اإلندونيسيُت ومن مث إىل تدخل لغتهم اإلندونيسية
يف عملية تعلمها.
إن اللغة العربية يف إندونيسيا مل تكن شائعة االستخدام كغَتىا من اللغات األجنبية .إمنا تتعلمها
وتستخدمها فئات معينة من اإلندونيسيُت يف بيئات ؿبدودة .وىذه جيعل متعلميها قليل اػبربة يف
االتصال هبا– األمر الذي يفتح بابا لبقاء ىيمنة اللغة اإلندونيسية وتدخلها فيها.
إن نظام التعليم يف مراكز تعليم اللغة العربية ويف مقدمتها اؼبعاىد اإلسالمية تفرض الطالب على
التحدث باللغة مبكرا قبل أن يكون لديهم ما يكفي من الرصيد اللغوي .وىذا جيعلهم يلجئون كثَتا
إىل نظام اللغة اإلندونيسية وينقلوهنا عند أدائهم اللغة العربية .فال يبقى يف كالمهم من ظبات
الكالم العريب إال ألفاظ وكلمات .
إن معلمي اللغة العربية يف إندونيسيا كان معظمهم ال يتمتعون باػبربات اللغوية الكافية معرفية
كانت أم مهنية .وأسوء ما يًتتب على ذلك أهنم يتعرضون ؼبشكلة التدخل ذاتو ويعجزون عن أداء
دور اإلشراف اللغوي على طالهبم لتذليل مشكالهتم اللغوية.
إن تعليم اللغة العربية مازال بوجو عام مفتقرا إىل الوسائل التكنولوجية السمعية الشفوية اغبديثة اليت
تساعد الطالب أن يتعلموا اللغة العربية اتصاليا ويستخدموىا بطريقة يستخدمها هبا أىلها.
ىناك عدد غَت قليل من الكلمات اإلندونيسية مقًتضة من اللغة العربية .وبعض ىذه الكلمات بعد
أن صارت خاضعة لنظام اللغة اإلندونيسية تغَتت صوتيا ،وصرفيا ،ودالليا .واإلندونيسيون عندما
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مروا هبذه الكلمات أثناء تعلمهم واستخدامهم اللغة العربية ،خاصة يف اؼبراحل األوىل من تعلمهم،
مالوا إىل استخدامها وفقا لنظام اللغة اإلندونيسية ،فبا يؤدي إىل تدخل صويت وصريف وداليل .
وقد أدت ىذه األسباب إىل تدخل اللغة اإلندونيسية يف عملية تعلم اللغة العربية ومن مث
يسبب ارتكاب الطالب اإلندونيسيُت أخطاء كثَتة عند أدائهم اللغة العربية.
وستناول فيما يلي ضروب ىذا التدخل مع اإلشارة إىل النماذج اليت سجلها الباحث من األخطاء
اللغوية اليت ارتكبها طالبو خالل تعليمو مادة اللغة العربية يف السنوات الثالث األخَتة.
ىذا توجد إىل جانب تعليم اللغات دراسات أخرى وثيقة الصلة هبا مثل:

تحليل التقابل و تحليل األخطاءContrastive and Error Analysis

يقوم دبقارنة اللغات اؼبختلفة ودراسة نقاط االختالف بينها للتعرف على النقاط الىت قد تكون عقبة ىف
طريقة دراسى تلك اللغات من األجانب ،كما يدرس ىذا الفرع باسلوب علمى االخطاء الىت يرتكبها دارسو اللغة
و ؿباولة التعرف على أسباب تلك األخطاء ؼبعاعبتها.
التحليل التقابلي ىي خيتص بالبحث ىف أوجو " التشابو " و " اإلختالف " بُت اللغة األوىل للمتعلم
واللغة األجنبية اليت يتعلمها .ويهدف التحليل التقابلي إىل ثالث أىداف
• فحص أوجو اإلختالف و التشابو بُت اللغات
اؼبشكالت.
• التنبؤ باؼبشكالت اليت تنشأ عند تعليم لغة أجنبية و ؿباولة تفسَت ىذه
• اإلسهام يف تطوير مواد دراسة لتعليم اللغة األجنبية.
التحليل األخطأ مصطلح آخر يستخدمو علم اللغة التطبيقي يف تعليم اللغة ،وىو اػبطوة التالية للتحليل
التقابلي ،ولعلو شبرة من شبراتو ،لكنو خيتلف عنو وعن اؼبقارنة الداخلية يف أهنما يدرسان" اللغة " ،أما ىو
فيدرس" لغة "اؼبتعلم نفسو ،ال نقصد لغتو األوىل ،وإمنا نقصد اليت" ينتجها "وىو يتعلم.
مفهوم تحليل التقابلي
يعرف التحليل التقابلي بأنو ربليل لغوي يهدف إىل كشف عناصر التشبو واإلختالف بُت لغتُت أو
أكثر بُت اللهجات يف اجملاالت الصوتية والنحوية والصرفية والداللة بغرض اغبصول على اؼببادئ اليت ديكن تطبيقها
غبل مشكالت تعليم اللغة األجنبية أو الًتصبة.
وإذا إمعنا النظر إىل ىذا التعريف قبد أن للتحليل التقابلي جانبُت أساسيُت ،مها اعبانب النظري وجانب
التطبيقي التعليمي .أما جانب النظري فهدف إىل دراسة كل من اللغتُت أو اللهجُت اؼبراد مقارنتهما .كل على
وحدة دراسة ربليلية من خالل نظرية لغوية .وتكون الدراسة على صبيع اغباالت من صوتية وصرفية وكبوية وداللة
وبعد اقباز ىذه الدراسات التحليلية تقوم بدراسة اللغتُت مواضع الشبو ومواضع اإلختالف بينهما.
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وأما اعبانب التطبيقي التعليمي فيايت دورة بعد إسبام الدراسة النظري لكل من اللغتُت وبيان أوجو الشبو
واإلختالف بينهما .ويف ىذا اعبانب يساىم التحليل التقابلي يف عملية تعليم اللغات .إذا تؤلف الكتب الدراسة
وربصر اؼبواد الدراسية بناء على نتائج اؼبقابلة بُت اللغتُت مع اعتبار اعبوانب اؼبتشاهبة واعبوانب اؼبتخالفة ،كما
يساىم يف التنبؤ يف األخطاء اليت سيقع فيها الدارسون عند تعلمهم للغة اؼبقابلة بلغتهم .
تنبع فكرة التحليل التقابلي من مقولة تقرر أن أي متعلم للغة أجنبية ال يبدأ -يف اغبقيقة – من فراغ،
وإمنا ىو يبدأ تعلم ىذه اللغة األجنبية وىو يعرف" شيئا "ما من ىذه اللغة .ىذا" الشيئ "ىو ما يشبو" شيئا "ما
يف لغتو ،لذلك جيد ىذا اؼبتعلم بعض الظواىر" سهال "وبعضها األخر" صعبا ".فمن أين تأيت السهولة والصعوبة
وىو يف اؼبرحلة األوىل من تعلم اللغة؟
إنطالقا فبا سبق ذكره فنلخص أىداف التحليل التقابلي على سبيل اإلصبل إىل ثالثة أىداف:
• فحص أوجو اإلختالفات والتشابو بُت اللغات.
• التنبؤ باؼبشكالت اليت تنشأ عند تعليم لغة أجنبية وؿباولة تفسَت ىذا اؼبشكالت.
• اإلسهام يف مواد دراسية لتعليم اللغة األجنبية .

الخطوات في التحليل التقابلي

رأى الدو  Ladoأن اػبطوات يف عملية التحليل التقابلي على وجو األيت:
اػبطوة األوىل  :أن يضع أحسن نظام كل واحد من اللغتُت أو أكثر الذي يراد تقابلهما ،ربتوي على
نظام الصوتية ،والصرفية ،والًتاكيب ،والداللة.
اػبطوة الثانية ِ :
إختصرً كالً من النظام يف اختصار واحد .ويعٍت هبذه اػبطوة أن اللغوي الذي يريد
التقابل أن ينظر إىل كل مستوى النظام وسبكنو يف التحليل.
اػبطوة الثالثة  :أن يقابل بُت اللغتُت نظاما بعد نظام ،وكل من اؼبستوى.
هبذه اػبطوات نعرف كال من أوجو التشابو واإلختالفات بُت لغتُت فأكثر يف تعليم اللغة ونستطيع أن
ننظر صبيع اإلمكانات من العوائق والصعوبات يف تعليم اللغة الثانية.
تحليل األخطاء
•

مفهوم تحليل األخطاء

ربليل األخطاء مصطلح أخر يستخدمو علم اللغة التطبيقي يف تعليم اللغة ،وىو اػبطوة التالية للتحليل
التقابلي ،ولعلو شبرة من شبرات ،لكنو خيتلف عنو وعن اؼبقارنة الداخلية يف أهنما يدرسان" اللغة" ،أما ىو فيدرس
"لغة "اؼبتعلم نفسو ،ال نقصد لغتو األوىل ،وإمنا نقصد لغتو اليت" ينتجها "وىو يتعلم .وىي شاملة على األخطاء
يف صبيع عناصر اللغة من صوهتا و صرفها وكبوىا وداللتها .
ربليل األخطاء موضوع يهتم بو علم اللغة التطبيقي بتحليل األخطاء عند تعلم اللغة األجنبية نتيجة
التحليل التقابلي .ويرى نوم جومسكي  Noam Chomskyأن ىناك عامالن تؤثران األخطاء يف تعليم
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اللغة ،األوىل ،عوامل السلوك اإلنساين والفيسيقية كاالنقص يف الذاكرة ،والصعب يف التلفظ ،والدوافع العاطفية،
وىذه األخطاء تدور يف إطار زالت اللسان يف اغبذف والنقل والتكرار ،ىذه األخطاء سهولة التصويب
واإلصالح .والثاين عوامل اػبطأ التعبَتي التعليمي ،كاألخطاء لنقص اؼبعرفة بالنظام اللغوي الذي يتعلمو.ىذه
األخطاء اليت ربتاج إىل التحليل التقابلي وربليل األخطاء وتصويبها.
فيما يلي قائمة بعدد من التعريفات اليت قدمها الباحث للمفهوم اػبطأ:
تعريف كوردر :أوضح كوردر يف كتابو الفرق بُت زلة اللسان ،واألغالط ،واألخطأ .فزلة
اللسان.lapse.معناىا األخطأ الناذبة من تردد اؼبتكلم ،وما شابو ذلك .أما
األغالط.mistakes.فهي الناذبة عن إتيان اؼبتكلم بكالم غَت مناسب للموقف .أما
اػبطأ.error.فهو ذلك النوع من األحطاء اليت خيالف فيها اؼبتحدث أو الكاتب قواعد اللغة.
وتعرفو سَتفرت :ىو أي استعمال خاطئ للقواعد .أو سوء استخدام القواعد الصحيحة ،أو
اعبهل بالشواذ( االستثناءات )من القواعد .فبا ينتج عنو ظهور أخطاء تتمثل يف اغبذف ،أو اإلضافة،
أو االبدال ،وكذلك يف تغيَت أماكن اغبروف.
ويعرفو عبد العزيز العصيلي :األخطاء يقصد هبا االكبراف عما ىو مقبول يف اللغة العربية حسب
اؼبقاييس اليت يتبعها الناطقون بالعربية الفصحى.
ومن ىذه التعريفات تتضح لنا عدة مواصفات لالستجابة اللغوية حىت تعترب خطأ منها:
• ـبالفة الالستجابة اللغوية الصادرة من الطالب ؼبا ينبغي أن تكون عليو ىذه االستجابة.
• عدم مناسبة ىذه االستجابة يف بعض اؼبواقف.
• تكرار صدور ىذه االستجابات .فما يصدر مرة واحدة ال يعترب خطأ ،وإمنا يعترب زلة أو
ىفوة.
• اػبطوات يف ربليل األخطاء
• صبع اإلنشائات من متعلم اللغة من نتيجة الإلمتحان وغَتىا
• ربديد األخطاء ووصفها ربديدا تاما
• تقسيم األخطاء يف صبيع نوعها
• تفسَت األخطاء وتفحيصها
•

تصويب األخطا.

• أهمية دراسة األخطاء
لتحصيل األخطاء أمهية كبَتة يف برنامج تعليم اللغات األجنبية .ومن أبرز ؾباالت االستفادة من
ربليل األخطاء مايلي:
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•
•
•
•

إن دراسة األخطاء تزود الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أو اكتساهبا ،وكذلك االسًتاتيجيات
واألساليب اليت يستخدمها الفرد الكتساب اللغة.
إن دراسة األخطاء تفيد يف إعداد اؼبواد التعليمية ،إذ ديكن تصميم اؼبواد التعليمية اؼبناسبة
للناطقُت بكل لغة يف ضوء ما تنتهي إليو دراسات األخطاء اػباصة هبم.
إن دراسة األخطاء تساعد يف وضع اؼبناىج اؼبناسبة للدارسُت سواء من حيث ربديد األىداف أو
ختيار احملتوى أو طرق التدريس أو أساليب التقوًن.
إن دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسات أخرى نستكشف من خالؽبا أسباب ضعف الدارسُت
يف برامج تعليم اللغة الثانية ،واقًتاح أساليب العالج اؼبناسبة.

وتسمى دراسة األخطاء يف احاديث الطالب أي كتابتهم بالتحليل البعدي .إذ إهنا تصف ما
حدث وليس ما نتوقع حدوثو .وذلك بعكس التقابل اللغوي.
ولقد شهد ميدان تعليم العربية كلغة ثانية دراسات كثَتة حول األخطاء اللغوية الشائعة عند
الدارسُت وىم يتعلمون العربية .ولقد كان تركيز ىذه الدراسات على األخطاء الشائعة وليس على
األخطاء الفردية لعدة اعتبارات منها:
1.أن األخطاء الشائعة ىي اليت تعرب عن ظاىرة تستحق الدراسة.
2.أهنا ىي اليت تلقي الضوء بسولة على أسباب األخطاء.
• مخالفات النظام واألخطاء في استعماله
إذا نظرنا إىل لغة من اللغات بوصفها نظاما ،أي ؾبموعة من القواعد لتوليد صبل حسنة الصياغة
من حيث النحو والنظام الصويت والداليل فإن ـبالفات النظام أي استعمال القواعد اػباطئة أو اػبطاء
يف استعمال القواعد الصحيحة قد يؤدي إىل صبل سيئة الصياغة ظاىريا ولو أن ذلك ليس أمرا حتميا،
واؼبتكلم األصلي كما رأينا ال تصدر عنو عادة مثل ىذه اؼبخالفات إال أنو قد يقع يف أخطاء تتعلق
باستعمال النظام ،وأقصد بذلك أنو قد يأيت بعبارات حسنة الصياغة ولكنها غَت مناسبة سياقيا أو من
ناحية اؼبوقف .ومل يطور علم اللغة حىت االن نظرية متكاملة عن استعمال النظام" أي عن العالقة بُت
اللغة والعامل اػبارجي أو اؼبوقف "ومع أن التعرف على حاالت االخفاف يف استعمال النظام ليس صعبا
إال أنو ليس من اؼبمكن وصفها وصفا دقيقا.
وديكننا ان نصنف أخطاء اؼبناسبة( أخطاء الصحة اللغوية )إىل أخطاء إشاريةreferential
errorsحيث يستعمل اؼبتكلم تعبَتا بغرض اإلشارة إىل ملمح ال ينطبق عليو عرفا كأن يطلق على
)(hatاسم ) (capمثال ،وأخطاء االستعمال اػباص يف سياق يتعلق بالتجربة كأن يشَت الدارس إىل
سفينة حربية  naval shipبوصفها قاربا boat.وأخطاء اجتماعية حُت خيتار الدارس صيغة غَت
مناسبة لعالقتو االحتماعية مع سامعو كأن حيي الطالب أسناذه بقولو" حسنا ،كيف كبن اليوم أيها
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العجوز؟ "وأخطاء سياقية حيث ال خيتار الدارس الصيغة الصحيحة بنيويا ليظهر العالقة اؼبقصودة بُت
صبلتُت يف اغبديث ،من ذلك أن جييب عن السؤال  who is over thereبقولو  john is.وىذا
التحليل التصنيفي لألخطاء يعطينا تقسيما رباعيا.
•

مراحل دراسة األخطاء
وسبر دراسة األخطاء بثالث مراحل ىي:

تعريف الخطأ :ويقصد بو ربديد اؼبواطن اليت تنحرف فيها استجابات الطالب عن مقاييس
االستخدام اللغوي الصحيح.
توصيف الخطأ :ويقصد بو بيان أوجو االكبراف عن القاعدة ،وتصنيفو للفئة اليت ينتمي إليها،
وربديد موقع األخطاء من الباحث اللغوية.
تفسير الخطأ :ويقصد بو بيان العوامل اليت أدت إىل ىذا اػبطأ واؼبصادر اليت يعزى إليها.
وىناك مدخالن لتفسَت األخطاء:
األول ويهتم دبصادر اػبطأ .وىناك مصدران أساسيان لألخطاء الشائعة .فاػبطأ قد يكون نتيجة
نقل اػبربة من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية .وىذا النوع من األخطاء يسمى بأخطاء ما بُت اللغات .وقد
يكون اػبطأ ناذبا عن عجز الدارس عن االستخدام اللغوي الصحيح يف مرحلة معينة من تعلمو ىذه
اللغة .أي أن اػبطأ ال يعزى إىل عمليات النقل من لغة إىل أخرى قدر ما يعزى إىل اعبهل بقواعد اللغة
اعبديدة ،أو التداخل بينهما يف عقل الدارس يف مرحلة ما .وىذا النوع من األخطاء يسمى باألخطاء
التطورية أو أخطاء داخل اللغة ذاهتا.
أما اؼبدخل الثاين لتفسَت األخطاء فيهتم بتأثَت اػبطأ .ويقصد بالتأثَت ىنا دور اػبطأ يف تشويو
الرسالة اليت يريد اؼبرسل إبالغها .
• تصنيف األخطاء
جيب تصنيف األخطاء يف ضوء مدى إعاقتها ؼبلية االتصال .ويف ىذا الصدد ديكن اإلشارة إىل
نوعُت من األخطاء:
1أخطاء كلية global errors

فاألخطاء كلية ىي اليت تعوق عملية االتصال ،ألهنا تؤثر على التنظيم الكلي للجملة ،كالًتتيب
اػباطئ للكلمات داخل اعبملة مثل" :اللغة العربية حيبون كثَت من الناس "بدال من " كثَت من الناس
حيبون اللغة العربية"استبدال أدوات الربط مثل " :ذباوز يف سيئاهتم " بدال من " ذباوز عن سيئاهتم"
2أخطاء جزئية partial errors
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أما األخطاء اعبزئية فهي اليت ال تؤثر غلى غملية االتصال بصورة كبَتة.جيب تدريب معلمي اللغة
العربية على تصحيح صبيع األخطاء اليت يرتكبها الدارسون .مع األخذ يف االعتبار أن كثَتا من األخطاء
سيظل مالزما لبعض الدارسُت بعض الوقت ،كما أن بعض األخطاء سيظل مالزما لبعض الدارسُت
االخرين طوال حياهتم.
إن بعض الكبار اليسرىم تصحيح أخطائهم ،خاصة إذا مت التصحيح بصورة علنية أمام أفراد
الصف ،ألن ذلك يسبب ؽبم اػبرج ،فإذا تكرر ىذا أدى إىل فقدان الثقة من جانب الدارس الكبَت،
لذلك ال جيب االستمرار يف تصحيح األخطاء اعبزئية ،أما األخطاء الكلية فالبد أن تصوب خالل
عملية تعلم اللغة .مع األخذ يف االعتبار أن التدريب اؼبوزع خَت من التدريب اؼبركز.
•

موقع تحليل األخطاء
يعرض براون تصورا ؼبدرستُت زبتلفان يف وجهة النظر كبو تعلم اللغة األجنبية وتعليمها.

أما اؼبدرسة األوىل فًتى أن تعلم لغة أجنبية ،إن ىو إال عملية يكتسب الفرد من خالؽبا أمناط
اللغة اعبديدة فبا ال يتوفر يف لغتو األم .ومن مث فللغة األم تأثَت ،أي تأثَت على عملية تعلم اللغة
األجنبية .ويف ضوء ىذه النظرة الضيقة لتعلم اللغة األجنبية ،شغل الباحث أنفسو بدراسة العالقة بُت
اللغة األم واللغة األجنبية لبيان أوجو العالقة بينهما ،وقسمت العناصر اللغوية إىل عناصر متماثلة
)(identicalبُت اللغتُت ،وعناصر متشاهبة ) (similarوعناصر ـبتلفة (different).وتوقع
الباحث أن يبدأ سلم الصعوبة من تلك العناصر اؼبختلفة منتهيا إىل العناصر اؼبتماثلة تلك اليت يتمثلها
الدارس يف فًتة وجيزة وال سبثل مشكلة عنده.
تحليل البيانات
ربليل البيانات عملية الباحث ىف تبسيط البيانات إىل األشكال البسيطة لتسهيل قراءهتا وربليل
مشكالت البيانات ،واستحدم الباحث ىف ربليل ىذه اؼبشكالت اؼبنهج الدراسة الوصفية واؼبنهج التحليل
التقابلي .
والتحليل التقابلي ىي من العملية الىت جير هبا التحليل التقابلي بُت لغة األوىل ( اإلندونيسية )واللغة
الثانية( العربية )ؼبعرفة اإلختالفات بُت اللغتُت ،ومنهج بُت اللغتُت بالتحليل التقابلي ديكن أن يستعمل
ألساس الدليل يف معرفة مشكالت الطالب يف تعليم اللغة خصوصا اىل اللغة الثانية.
على سبيل التفصيل يستمر ربليل البيانات يف ىذا البحث على اػبطوات اآلتية:
عرض البيانات
•
حيتوي عرض البيانات من عملية التحرير والتنظيم حىت ترتب البيانات يف اعبدول وكذلك عملية
اختصار صبع البيانات وتفريقها اىل الفكرة والفصيلة اؼبعينة أو اىل اؼبوضوع اؼبعُت .فعرض البيانات
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كمجموعة البيانات اؼبنتظمة واؼبرتبة حىت ديكن من استنباطها وزبطيط أية خطوة منها ،فبهذا العمل
يقوم الباحث بتحرير وتنطيم تلك البيانات.

اإلنشاء األول :
يف السنتُت اؼباضيتُت عندما زلت تلميذا جديدا دخلت يف الصف األول يف ىذه اؼبدرسة وأنا
رئيس الصف .فبكن ألين ؼبا عندي ذبريبة يف الرئيسة فكثَت من أصدقاء صفي خرجوا من الصف بدون
إذين .وكذلك ىم صنعوا الضوضاء ,بعد ذلك يف يوم اإلثنُت عند قبتمع كلنا يف الصف دعى رئيس
اؼبدرسة إيل .بعد تقدمت إىل األمام ضرب األستاذ إىل خذي .وىذا ىو الضرب األول منذ أنا يف ىذه
اؼبدرسة .وبعد ذلك حرست أصدقاء الصفي حرسا تاما.
تذكرت قبل أدخل يف ىذه اؼبدرسة ليس عندي أصدقاء لكن بعد تدخلت فيها فعندي أصدقاء
كثَتون ,وأن أحب إحدى صديقيت يف الصفي ألهنا صبيلة ونشيطة جدا .مث كتبت إليها الرسالة احملبة
ولكن ىي ال ذبيب غبيب( .حبر العلوم)
التوضيح  :توجد أربع تركيبات تدخلتها اإلندونسية وىي:
• بعد ذلك يف يوم اإلثنُت عند قبتمع كلنا يف الصف
• بعد تقدمت إىل األمام ضرب األستاذ إىل خذي
• قبل أدخل يف ىذه اؼبدرسة ليس عندي أصدقاء
• بعد تدخلت فيها فعندي أصدقاء كثَت,
إن تركيب العبارات األربعة مقلدة على تركيب العبارات اإلندونسية التالية:
di dalam
kelasa
Ket.tempat

berkumpul
KK

ketika.
Ket
Waktu

kami
semua
KB

تدخلت فيالًتاكيب العربية:
بعد ذلك يف يوم اإلثنُت عندقبتمع كلنا يف اؼبصلى
ظرف فعل مضارع
والعبارات اإلندونيسية:
KB

pada hari
senin
Ket. Waktu

Setelah
itu,
KK

Setelah
saya majuke depanustadzmemukulpipi saya
K.ket. Waktu KB KK Ket. tempat KB
KK

تدخلت يف الًتاكيب العربية:
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بعد تقدمت إىل األمامضرباألستاذإىل خذي
ظرف فعل ماضي ظرف مكان فعل ماضي اإلظباإلسم
والعبارات اإلندونسية:
KB

Sebelumsayamasukdi sekolah inisayatidak punyabanyak teman
KK. waktu KB KK
Ket.Tempat KB KK

تدخلت يف العبارات العربية:
قبألدخل يف ىذه اؼبدرسةليس عنديأصدقاء
اإلظباإلسم
ظرف فعل ماضي ظرف اؼبكان
والعبارات اإلندونسية :

Setelahsayamasukdi madrasah itu, sayapunyabanyak teman
KK. Waktu KB KK
Ket. tempat
KB KK
KB

تدخلت يف الًتاكيب العربية:
بعد دخلت فيهافعندي أصدقاء كثَت,
فعل ماضي ظرف مكان اإلظباإلسم
ظرف
ال توجد يف اإلندونسية زيادة لفعل اؼبضاف إىل عند ) (ketikaوقبل ) (sebelumوبعد
(setelah),وزبالف هبا العربية خالفا بعيدا .يشًتط فيها زيادة" ما "اؼبصدرية قبل فعل اؼبضاف إىل عند و
"أن "اؼبصدرية قبل الفعل اؼبضاف إىل قبل وبعد تامًاً على شروط اؼبضاف إليو ألن يكون اإلظبًا .وأن وما
بعدىا يف تأويل اؼبصدر .
اعتماداً على تركيب العربية الصحيحة فالًتاكيب األوىل الصحيحة ىي فيما يلي:

بعد ذلك يف يوم اإلثنُت عندماقبتمع كلنا يف الصف
ظرف زمان حرف مصدري فعل مضارع

مضاف إليو
مضاف
أو إذا تؤول باؼبصدر فتكون الًتاكيب ىي  :بعد ذلك يف يوم اإلثنُت عند اجتماع كلنا يف اؼبصلى
والًتاكيب الثانية الصحيحة ىي:
بعد أن تقدمتإىل األمام ضرب األستاذ خذي
ظرف الزمان حرف مصدري فعل ماضي
مصدر مؤول مضاف إليو(بإزالة كلمة إىل لصحة تركيبو ومعناه)
مضاف
أو إذا تؤول باؼبصدر فتكون الًتاكيب ىي  :بعد تقدمي إىل األمام ضرب األستاذ خذي.

70

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2017
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

والًتاكيب الثالثة الصحيحة ىي :
ً
قبل أن أدخل يف ىذه اؼبدرسة ليس عندي
أصدقاءٌ
ظرف حرف مصدري فعل مضارع
مصدر مؤول مضاف إليو
مضاف
ً
أو إذا تؤول باؼبصدر فتكون الًتاكيب ىي  :قبل دخويل يف ىذه اؼبدرسة ليس عندي
أصدقاءٌ
والًتاكيب الرابعة الصحيحة ىي:
بعد أن دخلت فيها فعندي أصدقاء كثَتون,
ظرف الزمان حرف مصدري فعل ماضي
مصدر مؤول مضاف إليو
مضاف
وإذا تؤول باؼبصدر فتكون الًتاكيب ىي  :بعد دخويل فيها فعندي أصدقاء كثَتون
و التقابل بينهما يأيت واضحا يف اعبدول اآليت:
الًتاكيب العربية اؼبتدخلة

تركيب اإلندونسية الفصيحة

تركيب العربية الصحيحة

بعد ذلك يف يوم اإلثنُت عند

Setelah
itu, pada
ketika
 hari seninعندما نجتمع كلنا يف الصف /
semua
 kamiبعد ذلك يف يوم اإلثنُت عند
 berkumpul di kelasاجتماع كلنا يف الصف

بعد تقدمت إىل األمام ضرب
األستاذ إىل خذي

 Setelah saya majuبعدما تقدمت إىل األمام ضرب
 ke depan ustadzاألستاذ خذي /بعد تقدمي إىل
 memukul pipi sayaاألمام ضرب األستاذ خذي.

قبل أدخل يف ىذه اؼبدرسة ليس

قبل أن أدخل يف ىذه اؼبدرسة

نجتمع كلنا يف الصف

عندي أصدقاء

بعد تدخلت فيها فعندي أصدقاء
كثَتون

بعد ذلك يف يوم اإلثنُت

Sebelum

saya

masuk di sekolah ini
saya
tidak punya
banyak teman

ليس عندي أصدقاء /قبل
دخولي يف ىذه اؼبدرسة ليس

ً
عندي
أصدقاءٌ

saya masuk
 Setelahبعد أن دخلت فيها فعندي
 di madrasah itu, sayaأصدقاء كثَتون /بعد دخولي فيها
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 punya banyak temanفعندي أصدقاء كثَتون

•

عوامل تدخل تراكيب اللغة اإلندونسية في كتابة اللغة العربية عند الطالب فى مركز ترقية اللغة
األجنبية بمعهد" نور الجديد اإلسالمي "بيطان بربالنجا

•

من اؼبالحظة عن تدخل تراكيب اللغة اإلندونسية يف كتابة اللغة العربية اليت نقوم هبا يف مركز
ترقية اللغة األجنبية دبعهد" نور اعبديد اإلسالمي "بيطان بربالنجا ,قبد فيها عدة عوامل اؼبؤثرة هبا .عامة
عوامل تدخل تراكيب اللغة اإلندونسية يف كتابة اللغة العربية اليت نقوم هبا الطلبة يف اؼبرحلة األوىل يف
مركز ترقية اللغة األجنبية دبعهد" نور اعبديد اإلسالمي "بيطان بربالنجا ,صدرت من جهة الداخلي ومن
جهة اػبارجي.
أما العوامل الداخلي كما يلي:
يصدر من قدرة الطالب اؼبرموقة وعادهتا يف استخدام اللغة اإلندونسية وجيعلها اللغة األوىل يف
تواصلهم اليومية يف أحوال رظبية وغَت رظبية ,وىذا ؽبم أثر كبَتة يف صحة استخدام اللغة العربية
كالما وكتابًة.
• وغَت ذلك العوامل اؼبؤثرة ىي قلة كفائتهم ومعرفتهم عن القواعد النحوية والصرفية اليت البد يف
العربية هبما.
• وأيضا قلة التدريب عن تطبيق القواعد يف التكلم والكتابة يف العربية عند الطالب يف يومياهتم
حينما يتعاملون مع غَتىم.
• عدم اؼبدرس الذي لو كفائة يف تدريس اللغة العربية ,واؼبدرس يف ىذه اؼبادة ليس لو خلفية يف
دراسة اللغة العربية ,ىي إحدى عوامل تدخل تراكيب اللغة العربية يف اللغة اإلندونسية.
جانب العوامل الداخلية السابقة ,على اؼبعروف ,أن العوامل اػبارجية ىي:
1.الفروق البعيدة بُت اللغة اإلندونسية واللغة العربية من جهة الًتكيب والصوت والصرف وغَتىا من
عناصر اللغة.
• .وأيضا البيئة اللغوية اليت يبنوىا األسرة واجملتمع تلعب دورا ىامًاً يف قدرهتم و صحتهم يف اللغة
العربية .إذا كان اؼبخاطبون يستخدمون اللغة اإلندونسية سو ًاءٌ يف تكلمهم وكتابتهم أكثر من اللغة
العربية ,فال ديكن أن يتعود الطالب باللغة العربية ويستخدموهنا استخدامًاً جيدًاً .وأما األدلة عنها
ىي عدة البيانات اليت وجدهتا الدالة على ظاىرة تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية ,
كما سبق ذكرىا.

•

أسباب تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية في كتابة اللغة العربية عند الطالب فى مركز ترقية اللغة
العربية بمعهد"نور الجديد اإلسالمي "بيطان بربالنجا
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أسباب األخطاء الكالمية والكتابية عند الطلبة دبركز ترقية اللغة األجنبية
قد قام الباحث باؼبقابلة مع األستاذ ؿبمد علوم األسقاف أن األسباب اؼبؤثرة اىل وقوع الطلبة
يف األخطاءا الكالمية ىي اللغة األم(اإلندونيسية )واؼبنهج( خصص التعليم )الذي مر هبا الطلبة مرة ىف
األسبوع ،وىو حوايل طبسة وأربعُت دقيقة ،ونوعية التدريس وقلة اىتمام األساتذة دبرافقة الطلبة ىف
األنشطة اؼبركزية مثل :اػبطابة واعبدال وسرد القصص وما اىل ذلك .وأما أسباب األخطاء الكتابية فقال
األستاذ زين اغبسن خالل اؼبقابلة فهي اللغة األم(اإلندونيسية )اؼبتدخلة ىف اللغة العربية واؼبنهج( ضيق
خصص التعليم )ونوعية التدريس اػباطئة وقلة اىتمام األساتذ دبرافقة الطلبة ىف األنشطة اؼبركزية مثل :
اػبطابة وتقدًن اآلراء وغَتمها حبيث يشًتط أن يكون ىف كل برامج تدوينا كتابيا لكل نوع من أنواع
الربامج .وكانت ىذه األسباب األربع -سواء ىف الكالم أو ىف الكتابة – مناسبة لإلستبيان الذي نشره
الباحث كبو طلبة األوىل دبركز ترقية اللغة األجنبية
تصحيح األخطاء الكالمية والكتابية دبركز ترقية اللغة األجنبية
قال األستاذ زين اغبسن واألستاذ ؿبمد علوم األسقاف ىف اؼبقابلة إن حصة التعليم ؼباديت
الكالم والكتابة ىف األسبوع مرة واحدة ،وىي تًتاوح ما بُت طبس وأربعُت إىل ستُت دقيقة (45-60

•

•

•

د ).وأما عملية التصحيح لألخطاء اللغوية( الكالمية والكتابية )دبركز ترقية اللغة األجنبية فهي التصحيح
عن طريق اؼبباشرة يف الفصل عند احملاضرة وخارجو يف دبر كل الربامج اؼبركزية .كان اؼبركز ترقية اللغة
األجنبية األنشطة مثل اػبطابة واغبوار واعبدال وغَتىا .واشًتك الطلبة ىذه األنشطة اؼبركزية كل يوم
وليلة ويرافق فيها األساتذة مث يقومون يف هنايتها بالتصحيح لألخطاء اللغوية الكالمية والكتابية ،وىكذا
فصاعدا
ىنا عديدة من تعلم اللغة العربية لدى الطلبة يف مركز ترقية اللغة األجنبية يتعرض إىل حد
كبَت ألنواع من التدخل اللغوي وذلك ألسباب كثَتة نتلخص أمهها فيما يلي:
وجود الفروق سواء كانت لغوية( صوتية ،وكبوية ،وصرفية ،وداللية )أو ثقافية بُت اللغة العربية واللغة
اإلندونيسية ،فبا يؤدي إىل صعوبة إجادهتا لدى الطلبة ومن مث إىل تدخل لغتهم اإلندونيسية يف عملية
تعلمها.
إن اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة األجنبية مل تكن شائعة االستخدام كغَتىا من اللغات األجنبية .إمنا
تتعلمها وتستخدمها فئات معينة من الطلبة اؼبركزي يف بيئات ؿبدودة .وىذه جيعل طلبتها قليل اػبربة يف
االتصال هبا– األمر الذي يفتح بابا لبقاء ىيمنة اللغة اإلندونيسية وتدخلها فيها.
إن نظام التعليم يف مركز ترقية اللغة األجنبية ويف مقدمتو تفرض الطالب على التحدث باللغة مبكرا قبل
أن يكون لديهم ما يكفي من الرصيد اللغوي .وىذا جيعلهم يلجئون كثَتا إىل نظام اللغة اإلندونيسية
وينقلوهنا عند أدائهم اللغة العربية .فال يبقى يف كالمهم من ظبات الكالم العريب إال ألفاظ وكلمات .
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إن معلمي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة األجنبية كان معظمهم ال يتمتعون باػبربات اللغوية الكافية
معرفية كانت أم مهنية .وأسوء ما يًتتب على ذلك أهنم يتعرضون ؼبشكلة التدخل ذاتو ويعجزون عن
أداء دور اإلشراف اللغوي على طالهبم لتذليل مشكالهتم اللغوية.
ىناك عدد غَت قليل من الكلمات اإلندونيسية مقًتضة من اللغة العربية .وبعض ىذه الكلمات بعد أن
صارت خاضعة لنظام اللغة اإلندونيسية تغَتت صوتيا ،كبويا ،وصرفيا ،ودالليا .والطلبة عندما مروا هبذه
الكلمات أثناء تعلمهم واستخدامهم اللغة العربية ،خاصة أعضاء اؼبركز يف اؼبرحلة األوىل من تعلمهم،
مالوا إىل استخدامها وفقا لنظام اللغة اإلندونيسية ،فبا يؤدي إىل تدخل صويت وكبوي وصريف وداليل .

•

•

•

الحلول عن تدخل تراكيب اللغة اإلندونيسية في كتابة اللغة العربية عند الطالب فى مركز ترقية اللغة
العربية بمعهد"نور الجديد اإلسالمي "بيطان بربالنجا
إن التدخل الًتكييب من حيث أشكاؽبا ال بد إزالتو ,ألنو يؤدي إىل كثَتة من اؼبخالفة اللغوية
اػبطَتة اليت تسبب فسادًا يف خصائص نظام اللغة العربية يف قواعدىا ,والعربية ال بد منها .لذا أقدم
عدة التوصية لعالجو فيما يلي:
• البد للمدرس أن يعطي اإلشارة كبو طالهبم على ـبالفة تركيب اللغة العربية الذي قد صنعوا أثناء
التدريب يف الكتابة وتصحيحها تصحيحا تامًاً مطابقة للقواعد.
• التدريب اؼبكثف عبميع الطالب يف تطبيق الكتابة باللغة العربية صحيحا سو ًاءٌ كان يف الصف أو
يف اؼبركز.وىو من خالل اعطائهم الواجبات تتعلق دبهارة الكتابة.
• أن حياول اؼبدرس إلعطاء التدريس اإلضايف لدى طالهبم يف اللغة العربية وباػباصة مادة قواعد اللغة
العربية كي تكون كفاءهتم يف القواعد يتطور تطورًاً سارعًاً حىت ال يقعون يف األخطاء اللغوية.

الخالصة

وبعد البحث عن التدخل قد مكنتنا ىذه الدراسة من الوصول إىل العديد من النتائج اليت نلخصها
كما يلي:
• تأيت أشكال تدخل تراكيب اللغة اإلندونسية يف كتابة اللغة العربية عند الطالب يف اؼبركز ترقية
اللغة األجنبية دبعهد نور اعبديد اإلسالمي بيطان بربالنجا على التركيب الظرفي ,وىي  :عند
نجتمع ,اؼبتدخل من تركيب اللغة اإلندونيسية:Ketika kami berkumpul,

بعد تقدمت ,اؼبتدخل من: Setelah saya majuقبل أدخل ,اؼبتدخل من : Sebelum

saya masuk ,بعد دخلت ,اؼبتدخل من  : Setelah saya masuk.وأيضا مثل  :في

هنا ,اؼبتدخل من  : Di sini,في هناك ,اؼبتدخل من  : Di sana,في أمامه ,اؼبتدخل من :
Di depannya.
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والتركيب الفعلي وىي :ألين ال أريد أخيت كسالنة يف ىذا اؼبركز ,اؼبتدخل من تركيب اللغة
اإلندونيسية:
Karena saya tidak ingin saudara perempuan saya menjadi malas
di lembaga ini
و أسبٌت يف اؼبستقبل أواصل دراسيت خارج البالد ,اؼبتدخل من تركيب اإلندونيسية:
Dan saya bercita – cita kelak untuk melanjutkan pendidikan di luar
negeri
شعرت أفرح كثَتًاً ألعب يف اغبديقة اؼبتدخل من تركيب اإلندونيسية :
Saya merasa sangat senang bermain di taman ini
ووجد الباحث كثَتا من التدخل يف الرسائل اليت كتبها الطالب وىي مثل  :أخرب أين و أعلم أين و
أفيد أين ,اؼبتدخل من تركيب اإلندونيسية :
Saya memberi tahukan bahwa
•

وتنقسم عوامل تدخل تراكيب اللغة اإلندونسية يف كتابة اللغة العربية عند الطالب يف مركز ترقية
اللغة األجنبية دبعهد نور اعبديد اإلسالمي بيطان بربالنجا على الداخلية وىي استخدام اللغة
اإلندونسية أكثر من العربية يف تعاملهم اليومية كتابة كانت أو ؿبادث ًة ,وقلة كفائتهم ومعرفتهم يف
قواعد اللغة العربية .واػبارجية ىي الفروق البعيدة بُت العربية واإلندونسية ,و البيئة اللغوية اليت
يبنوىا األساتذة واؼبشرفُت ال تدافع قدرة الطالب وصحتهم يف اللغة العربية.

•

وأما أسباب األخطاء الكتابية فهي  :اللغة األم(اإلندونيسية )اؼبتدخلة ىف اللغة العربية ،واؼبنهج
(ضيق خصص التعليم) ،ونوعية التدريس اػباطئة ،وقلة اىتمام األساتذ دبرافقة الطلبة ىف األنشطة
اؼبركزية مثل  :اػبطابة وتقدًن اآلراء وغَتمها حبيث يشًتط أن يكون ىف كل برامج تدوينا كتابيا
لكل نوع من أنواع الربامج.

التوصيات

يف ختام ىذا البحث قد مكنتنا أن نقدم اإلقًتاحات فأدل بالتوصيات التالية:
إن التدخل الًتكييب من حيث أشكاؽبا ال بد إزالتو ,ألنو يؤدي إىل كثَتة من اؼبخالفة اللغوية
اػبطَتة اليت تسبب فساداً يف خصائص نظام اللغة العربية يف قواعدىا ,والعربية ال بد منها .لذا أقدم
عدة التوصية لعالجو فيما يلي:
• البد للمدرس أن يعطي اإلشارة كبو طالهبم على ـبالفة تركيب اللغة العربية الذي قد صنعوا أثناء
التدريب يف الكتابة وتصحيحها تصحيحا تامًاً مطابقة للقواعد.
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•
•

ً

الدعوة عبميع الطالب أن يتعودون يف تطبيق الكتابة باللغة العربية صحيحا سو ًاءٌ كان يف الصف
أو مركزىا.
أن حياول اؼبدرس إلعطاء التدريس اإلضايف لدى طالهبم يف اللغة العربية وباػباصة مادة قواعد
اللغة العربية كي تكون كفاءهتم يف القواعد يتطور تطورًاً سارعًاً حىت ال يقعون يف األخطاء اللغوية.

قائمة المراجع

ؿبمدًؿبمدًداود ,العربيةًوعلمًاللغةًاغبديثً(القاىرةً :دارًغريب ,بدونًسنة
ؿبمدًعليًاػبويلً،الثنائيةًاللغة( .الرياض :جامعةًاؼبلكًسعود1988ً،
رشديًأضبدًطعيمةً،اؼبرحعًيفًمناىجًتعليم ًاللغة ًالعربيةًللناطقُتًبلغاتًأخري ً(القاىرة :دارًالفكرًالعريبً،
2010) .
عبدهًالراجي ,علمًاللغةًالتطبيقيًوتعليمًالعربية (,رياض ,جامعةًاإلمامًؿبمدًبنًسعودًاإلسالمية1995.
ؿبمودًإظباعيلًصيٍتًوإسحاقًؿبمدًاألمُتً،التقابلًاللغويًوالتحليلًاألخطاءً،الرياض :جامعةًاؼبلكًسعودً،
1982.
عبدالرضبنًأضبدًعثمان ,مناىجًالبحثًالعلميًوطرق ًكتابةًالرسائلًاعبامعية( ,اػبرطومً :جامعةًإفريقيةًالعاليةً
للنشر1995 .ساميًعريفجًوًاخرون ,يفًمناىجًالبحثًالعلميًواساليبو ( ,عمانً :اجملدالوي1998.
Metodologi Pembelajaran Bahasa, Analisis Kontrastif Antar Bahasa, Analisis
)Kesalahan Berbahasa, (Jakarta : Erlangga, 1997
)Abd, Chaer, Psikolinguistik ; Kajian Teoritik, ( Jakarta ; Rineka Cipta, 2003
Ag. Bambang Setiadi, Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing,
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006),
Syamsudin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa,
)(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007

76

