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 العربية لدى طلبة المدارس الثانوية بماليزياالناطقة ب ةالتدخل اللغوي في مسابقة صناعة األفالم القصير 

 يعقوب بن حسند. 
yaakob@kuis.edu.my 

 د. عبد الرزيف زيين
abdulrazif@kuis.edu.my 

 
 الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور

 البحث ملخص
التعليم املاليزي بتقدمي أنشطة سنوية متنوعة لتحسني الرتبية و يقوم مركز اإليسيسكو الرتبوي يف ماليزيا بالتعاون مع شؤون الرتبية اإلسالمية بوزارة 

اليت هذه األنشطة بني ومن  ،بشكل خاص طلبة املدارس الثانوية يف ماليزيابشكل عام و طلبة اللغة العربية يف ماليزيا مستوى اللغة العربية لدى 
واملالحظ عند مشاهدهتا أّن هناك أخطاء بشكل شبه سنوي. املسابقة هي مسابقة األفالم القصرية الناطقة بالعربية؛ حيث تنظم يقدمها املركز 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة عند الطلبة معتقدين أهنا لغة سليمة  بعضهاتكرر تحيث ا أخطاء ناجتة عن التدخل اللغوي لغوية متنوعة منه
الرتبوي يف وصفي لتحليل هذا التدخل واملنهج لتدرس أخطاء التدخل اللغوي وأسباهبا عند طلبة املدارس الثانوية، وقد انتهج الباحث املنهج ال

وقد توصلت الدراسة إىل أن األخطاء اللغوية عند طلبة اللغة العربية يف املدارس الثانوية املاليزية  أو لتخفيف من حّدهتا.ابداء مقرتحات حللها 
 نتجت عن التدخل اللغوي أي تأثري لغة األم عن ترمجتها حرفيا واتباع تقافة لغة األم وقواعدها.

 املدارس الثانوية لقصرية،: التدخل اللغوي، األفالم العربية االكلمات المفتاحية 

 مقدمة
ئها اللغة حظيت اللغة العربية مكانة مرموقة بني دول العامل وخاصة الدول املسلمة؛ حيث تسعى معظم هذه الدول إىل تعليم أبنا

. والشك أّن النجاح يف تعليمها يرتكز على عّدة باإلضافة على أهنا لغة التخاطب بني املسلمني العربية ألهنا لغة القرآن ولغة دينهم
بعمل التعليم املاليزي الرتبية و أمور منها ما يقوم به مركز اإليسيسكو الرتبوي يف ماليزيا بالتعاون مع شؤون الرتبية اإلسالمية يف وزارة 

املركز مسابقات ونشاطات لغوية عدة  مؤمترات ودورات تدريبية ملدرسي اللغة العربية سواء يف املدارس أو اجلامعات. كما يقدم
وصناعة األفالم القصرية الناطقة بالعربية واخلط منها مسابقة املناظرة العربية واخلطابة العربية و لتحسني مستوى طلبة اللغة العربية 

كون ناجتة عن اء قد تت والنشاطات تصدر منهم أخطوالرسم على اجلدران وغريها. ومن املالحط عند مزاولة الطلبة يف هذه املسابقا
ناتج عن قواعد وثقافة لغة األم. وهتتم هذه الدراسة ال التدخل اللغوي بقواعدها أودراك اإلاجلهل بقواعد لغة اهلدف أو عدم 
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املتواضعة عن التدخل اللغوي يف صناعة األفالم القصرية الناطقة بالعربية لدى طلبة املدارس الثانوية بشكل عام؛ حيث تتكرر هذه 
األخطاء بني الطلبة مما يعتقد البعض أهنا لغة سليمة لذك جاءت هذه الدراسة لتوضح األسباب اليت جعلت الطلبة يقعون فيها مع 

 ا.اقرتاح ملعاجلنهإبداء 

 مشكلة البحث
يرتكب متعلمو اللغة العربية وحتديدا طلبة اللغة العربية يف املدارس الثانوية يف ماليزيا أخطاء لغوية سواء كانت صوتية أم صرفية أم 

اخلاطئ منها املعرفة الناقصة يف قواعد لغة اهلدف والتداخل اللغوي والقياس وهذه األخطاء ناجتة عن عّدة عوامل حنوية أم كتابية...
... واملالحظ يف مسابقة صناعة األفالم القصري الناطقة بالعربية أخطاء لغوية متنوعة وقع فيها طلبة املدارس ومنها أخطاء وغريها

 ؛عند معظمهم أهنا صحيحة وسليمة لغويا حىت تناقلت هذه األخطاء فيما بينهمُخّيل سببها التدخل اللغوي؛ حيث أصبحت 
 .وأسباهبا لتفسر وتشرح التدخل اللغوي الذي أدى إىل وقوع طلبة املدارس فيهالذلك جاءت هذه الدراسة 

 منهج البحث
اللغة اليت ارتكبها طلبة بعض األخطاء اللغوية يف وأسباهبا التدخل اللغوي الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي لوصف انتهج 
ومشاركتهم يف مسابقة صناعة األفالم القصرية الناطقة بالعربية، كما انتهج املنهج يف املدارس الثانوية يف ماليزيا خالل تقدميهم العربية 

 البيداغوجي لتقدمي طريقة مقرتحة حللها أو لتخفيف من سلبياهتا.

 مركز اإليسيسكو التربوي في ماليزيا
أوكتوبر  22، وقد تأسس املركز رمسيا يف يف الرباط ع ملركز اإليسيسكو الرئيسي ومقرهتابهو مركز مركز اإليسيسكو الرتبيوي يف ماليزيا 

انب البحرية يف الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور ماليزيا، كما يدير هذا املركز الدكتور عبد جبم، ويقع يف مبىن 2102
 الريف بن زيين منذ تأسيسه إىل اآلن.   

سنة، حيث خيتار املركز خرباء تربويني مؤهلني لتقدمي هذه الدورات، كما ست دورات تدريبية على مدار اليقوم املركز بتقدمي  
 ،والتعليم املاليزي حسب اتفاقية املركز مع شؤون الرتبية اإلسالمية بوزارة الرتبيةمن ماليزيا يقيم املركز هذه الدورات يف مناطق خمتلفة 

مؤمترين يف كل عام مؤمتر  املاليزية ودول اجلوار. ويقيم املركز أيضاات كما يسمح ملدرسي اللغة العربية باملشاركة فيها من مجيع الوالي
  داخلي أي يف داخل ماليزيا ومؤمتر آخر خارج ماليزيا أي يف إحدى دول األعضاء حسب ما تقرره املركز الرئيسي بالرباط. 



5th International Seminar on Islamiyyat Studies  (IRSYAD 2019 || eISBN 978-967-2122-82-1) 
5th & 6th November 2019 || Tenera Hotel, Bangi, Selangor, Malaysia 

Organized by Faculty of Islamic Civilisation Studeis. International Islamic University College, 
Selangor, Malaysia 

 
 

1006 
 

  مسابقة صناعة األفالم القصيرة الناطقة بالعربية
ها املركز لطلبة اللغة العربية سواء طلبة املدرس أو العوام من الناس. وهذه املسابقة تكون على هي من إحدى املسابقات اليت يقدم

. كما أن للمسابقة حمور جلامعاتطلبة اوفئة ل ،الثانويةو املتوسطة ملدارس فئة لطلبة ا ،فئة لطلبة املدراس االبتدائية :ئاتشكل ف
أخرى حيب التقيد هبا. وننوه هنا أن تقييم الفيلم يرتكز على ثالث نقاط رئيسة املوضوع جيب على املشاركني االلتزام به وشروط 

 وهي: املضمون واألسلوب واللغة.

 ومستوياته الخطأ اللغوي
استخدام عنصر لغوي من وحدة صوتية، أو صيغة صرفية، أو هو  ــ يف حديث متعلم اللغة الثانية أو األجنبية أو كتابتهــ اخلطأ  

كيب حنوي بطريقة يعتربها متحدث اللغة األصلي أو الناطق الطلق هبذه اللغة خاطئة أو تعلما ناقصا. واملفهوم العام مفردة، أو تر 
للخطأ يف استخدام اللغة هو: احنراف متحدثي لغة معينة عن الرتاكيب اللغوية الصحيحة املقبولة يف هذه اللغة، كاحنراف األطفال 

 كبار، واحنراف متعلمي اللغة األجنبية برتاكيب اللغة عن استخدام الناطق األصلي هلا.عن قواعد اللغة اليت يستخدمها ال
                       . (2112)عبدالسالم، 

 منها: (2112)عبدالسالم، يصنف اخلطأ من الناحية الرتكيبية إىل عدة مستويات 

معجمي، يقع يف استخدام مفردات اللغة. وقد يكون اخلطأ يف استخدام املفردات يف الداللة األساسية، وقد يكون خطأ  .0
 يف الداللة اإلضافية، اإلحيائية، أو السياقية، أو غريها.

خطأ صويت، يقع يف استخدام أصوات اللغة، ويكون هذا  يف األصوات  القطعية، وفوق القطعية من صوامت، وصوائت،  .2
                          ونرب، وتنغيم، وطبقة صوتية، ووقفات. سواء أكان هذا اخلطأ الصويت يف حدود الكلمة الواحدة أو بني الكلمات.                         

صريف، يقع يف استخدام الصيغ الصرفية االشتقاقية، ويكون هذا يف اختيار املصادر والصيغ االشتقاقية الفعلية  خطأ  .3
واالمسية املناسبة للتعبري عن املعاين املقصودة، وكذلك يف تصريف الكلمات واشتقاقها، ومراعاة القواعد الصرفية اليت حتكم 

 مال يف هذه الصيغ.القياس والسماع واالطراد والشذوذ واالستع
خطأ حنوي، يقع يف استخدام اجلمل والعبارات، سواء يف الفصائل واألنواع النحوية كالرتبة والزمن والكيفية، ويف النماذج  .4

الرتكيبية وأنواعها، وما حيكمها من قواعد، وما يتعلق هبا من دالالت. وكذلك يف اختيار هذه النماذج للتعبري عن 
العالقات بني مكونات الرتاكيب  والقرائن اليت حتددها  كالعالمة اإلعرابية، واملطابقة وغريمها، وكذلك الدالالت الرتكيبية، و 

 يف مواقع هذه الرتاكيب من النص.
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نطوقة، والعالقة بني الرتاكيب املكونة للنص، ومناسبتها للتعبري  .2
َ
خطأ أسلويب، يقع يف تأليف النصوص اخلطابية املكتوبة وامل

زاء معىن النص،  ومراعاة املوقف اخلطايب وعناصره، ومتاسك هذه األجزاء فيما بينها للتعبري عن املعىن عن جزء من أج
 الكلي، وحتقيق الغرض من تكوين النص أو اخلطاب.

خطأ كتايب )إمالئى(، يقع يف استخدام الرموز الكتابية يف متثيل أصوات اللغة، وقد يدل اخلطأ اإلمالئي عن اخلطأ الصوتى  .2
 يلبس  باخلطأ املعجمي. وقد

ويعترب خطأ الداِرِس مصدرا مفيدا للحصول عَلى املعلومات عن اإِلجراءات اليت يتبعها الدارس يف اْكتسابه املتدرِج للغة، ومن 
؛ هلا عدة أسباب منها التدخل اللغويمث تتحدد نواحي الصعوبة اليت ينبغي للمدرس أن يعاجلها. واألخطاء اليت يقع فيها الدارس 

الدارس يعمد بطريقة الشعورية إىل حتويل األشكال املوجودة يف لغته، والطريقة املستخدمة يف صياغة الكلمات واشتقاقها  حيث أنّ 
وبناء العبارات واجلمل إىل اللغة اجلديدة، فيحاول صب أشكال اللغة اجلديدة يف قوالب لغته هو، فما كان متشاهبا أو مقربا ملا يف 

 .(2112)عبدالسالم،  ليه تناوله، وما كان غري موجود أو خمالفا هلا استعصى عليه، وكان معضلة له.لغته األم سهل ع

 التدّ خل اللغوي
داخل اللغوي، فالّتدخل اللغوي كما تدل عليه الصيغة اللغوية يسري يف اجتاه واحد أي أّن دخل اللغوي والت  هناك فرق بني مصطلح التّ 

كما يشرتط يف وقوع التدخل اللغوي وجود اللغتني يف عقل هذا إذا كان الفرد يعرف اللغتني )أ( و)ب(. (ب)لغة ( تتدخل يف أ)لغة 
فيدل على تأثري متبادل بني لغتيني أي تدخل يف أما الّتداخل اللغوي  (0191)اخلويل،  واحد وال بد من عملية اإلنتاج اللغوي.

 .(0191)اخلويل، اجتاهيني تدخل لغة )أ( يف لغة )ب( وتدخل لغة )ب( يف لغة )أ(. 

املتكلم األصلي هلذه اللغة. و يرى البعض أن سبب بعض هذه عندما يتكلم الفرد اللغة الثانية، قد يرتكب أخطا ال يرتكبها 
املشكالت أو التدخالت اللغوية اليت  هو ويعين التدخل اللغوي .اًل خ  ألوىل. مثل هذه الظاهرة تدعى تداألخطاء يعود إىل تأثري اللغة ا

ون معرفة ألمناط لغوية سابقة ميكن أن تتدخل يف تظهر عند تعلم الفرد اللغة الثانية، ألنه عندما يكتسب اللغة األم إمنا يكتسبها د
هذا أمر ال يواجهه متعلم اللغة األم و إمنا يواجه متعلم اللغة األجنبية أو الثانية بعد أن رسخت يف ذهنه يتعلمها ألول مرة و اللغة اليت 

التدخل اللغوي هو نقل املتعلم ويرى العصيلي أّن . (2101)دمياطي،  األمناط الصوتية والصرفية و الرتكيبية للغة األوىل أو األم
اللغة الثانية يف الكالم أو الكتابة، نقال سلبيا يعيق عملية تعلم اللغة الثانية، كأن يقدم متعلم العربية  أنظمة لغة األم وقواعدها إىل

 .(2112)العصيلي،  ضاف متأثرا بلغته األمأو املضاف إليه على امل إلجنليزية الصفة على املوصوفاالناطق ب
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 طاء اللغوية الناتجة عن التدخل اللغوي.خنماذج من األ
 التحليلعن طريق يف جمال تعليم اللغات األجنبية التدخل اللغوي ظاهرة معروفة خاصة يف تعليم اللغة الثانية وميكن التنبؤ به 

 وتفسريها األجانب، اللغة من متعلمو فيها يقع اليت الفعلية األخطاء وصف على يقوم بـُْعديّ   حتليل التقابلي هوالتقابلي، والتحليل 
 يف اخلاطئ القياس من ناجتة أم واللغة اهلدف األم اللغة بني التداخل من ناجتة األخطاء تلك أكانت سواء احلقيقة، أسباهبا إىل ورّدها
 .(2113)العنايت،  لغوية غري عوامل بتأثري أم األجنبية، اللغة

 التفسير  األمالعبارة بلغة  التدخل اللغوي في لغة الهدف
 di mana awak يف أين أنت اآلن

sekarang? 
 ترمجة حرفية 
 املعرفة الناقصة بقواعد لغة اهلدف 
 الصواب: أين أنت اآلن؟ 

 ibu saya kerja sebagai أّمي يعمل كمدرس

guru 
 ترمجة حرفية 
 املعرفة الناقصة بقواعد لغة اهلدف 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
 الصواب: أّمي مدرسة 

 
 seblum ini saya belajar قبل هذا درست يف املدرسة الوطنية

di sekolah kebangsaan 
 ترمجة حرفية 
 املعرفة الناقصة بقواعد لغة اهلدف 
  بثقافة لغة اهلدفاملعرفة الناقصة 
 )الصواب: )كنت أدرس/ درست يف 

 
أريد أن أشرتي األجهزة املدرسية. أو 

 هكذا!
ohh macam tu  ترمجة حرفية 

 املعرفة الناقصة بقواعد لغة اهلدف 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
  :تفضل....(      / )حسًناالصواب 

 
 حرفيةترمجة  saya ada hal  . أستأذن.... عندي حال

 املفردات العربيةاملعرفة الناقصة ب 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
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 ( :عندي عمل/ عندي الصواب
 (ظرف...

 
 ترمجة حرفية sofia dari mana ?  صوفيا... من أين أنِت؟

 املعرفة الناقصة بقواعد لغة اهلدف 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
 )الصواب: )أين كنِت؟ 

 
 ترمجة حرفية saya tengok ibu x sihat  أمي غري الصحة رأيتِك يا

 املعرفة الناقصة بقواعد لغة اهلدف 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
  الصواب: )تبدويل أّنِك مريضة/ هل

 أنت على ما يرام....(
 

 ترمجة حرفية saya salah ke atas ibu  أنا أخطاء على أمي
  اهلدفاملعرفة الناقصة بقواعد لغة 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
  الصواب: )لقد أخطأت يف حقك يا

 أّمي...(
 

 ترمجة حرفية dari ibu (ummi)  من األمي 
 املعرفة الناقصة بقواعد لغة اهلدف 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
 )الصواب: )من أّمي 

 
 saya harap saya tidak أمتىن أنا ال ينسى شيء

lupa apa apa 
 ترمجة حرفية 
 املعرفة الناقصة بقواعد لغة اهلدف 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
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 )الصواب: ) أمتىن أن ال أنسى شيًئا 
 

قضيت عمري يف أمور تافهة ملاذا قلُت 
 هذا/ ملاذا أقول كذلك

 

Saya menghabiskan 

masa dengan perkara 

tidak berfaedah. 

Kenapa saya cakap 

macam tu? 

 

 ترمجة حرفية 
 املعرفة الناقصة بقواعد لغة اهلدف 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
 ( :أليّن...الصواب) 

 
 saya berharap awak   أرجو أنت معنا يف هذا اليوم

bersama kami pada hari 

ini 

 ترمجة حرفية 
 املعرفة الناقصة بقواعد لغة اهلدف 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
 )الصواب: )أن تكون معنا اليوم 

 
 ما شاء اهلل أيب )األب يغرق(

 
Masya Allah ayah saya 

lemas 
 ترمجة حرفية 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
  /الصواب: )ال حول وال قوة إاّل باهلل

 إنا هلل وإنا إليه راجعون(
 

 ترمجة حرفية saya rasa tak sihat   أشعر غري الصحة 
  الناقصة بقواعد لغة اهلدفاملعرفة 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
 )الصواب: )لست يف صحة جيدة 

 
 di kampung awak ada ما يف قريتك؟

apa? 
 ترمجة حرفية 
 املعرفة الناقصة بقواعد لغة اهلدف 
 املعرفة الناقصة بثقافة لغة اهلدف 
 )الصواب: )ماذا يوجد يف قريتك؟ 
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من املالحظ يف اجلدول السابق أن األخطاء اللغوية عند طلبة اللغة العربية يف املدارس الثانوية املاليزية نتجت عن التدخل اللغوي أي 
 تأثري لغة األم عن ترمجتها حرفيا واتباع تقافة لغة األم وقواعدها.   

 مقترحات البحث
 يلي:استنادا على ما أشرنا يف املبحث السابق نقرتح للمهتمني يف جمال تعليم اللغة العربية لطلبة اللغة العربية املاليويني ما 

 إجياد ورشة عمل لدراسة مشكلة التدخل اللغوي عند طلبة اللغة العربية بشكل عام وطلبة املدارس الثانوية بشكل خاص. .0
 طاء اللغوية الناجتة عن التدخل اللغوي مع تصحيح األخطاء وتفسريها.تأليف كتاب أو كتّيب جيمع األخ .2
 عمل برامج لتحسني اللغة العربية بعنوان ُقل وال تـَُقل. .3

 المراجع
 

 ا.كواالملبور: مركز البحوث باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي  مقدمة يف علم اللغة التطبيقي.(. 2112أمحد شيخ عبدالسالم. )

 الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية. طرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.(. 2112عبد العزيز إبرهيم العصيلي. )

 سورابايا: مطبعة دار العلوم اللغوية. حماضرة يف علم اللغة االجتماعي.(. 2101حممد عفيف الدين دمياطي. )

، 3و 2العدد  0جملة جامعة امللك سعود اجمللد (. تأثري التدخل اللغوي يف تعلم اللغة الثانية وتعلمها. 0191حممد علي اخلويل. )
011-029. 

 ديب: اجلوهرة للنشر والتوزيع. اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.(. 2113وليد العنايت. )

 

 

 


