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 ملخص البحث
أف خيتار أحسن  اللغة االجتماعي فوائد، ومن حلياتنا ينفعىو علم الذي  االجتماعي اللغة علم

 احملادثة عند اللغة أسلوب أو اللغةيبدي  أبف احملادثة يف القاعدة اللغات عند النطق هبا.  وذلا
 عند احلسن ابلكالـ يتكّلم أف عليو فيجب مثال، إبنة أو إبن كاف إذا .اآلخر الشخص مع
 عن يفكر أف دوف العاّمية الكالـ ابستخداـ صدِيِقو مع احملاثة يف ويغاير والديو مع ثة داحملا

مع نوعيتها أحسن اللغات  ويف تلك احلالو لزاما لكل الفرد أف خيتار اللغةالتكلم.  أخالؽ
 حتويل ىىو  االجتماعي، اللغة علم يف ةادلشهور  اللغة خيار من انواع ثالثةوأنفعها. وىناؾ 

، ويف ىذا البحث يركز على حبث ختليط الشفرة اللغة نفس يف وأسلوب الشفرة واختالط الشفرة
لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية ألف ختليط الشفرة قد حدث بكثَت لطالب عن سواه. 

الشفرة وأنواعها. وأما منهج البحث ادلستخدـ ىو وأىداؼ البحث ىى دلعرفة أشكاؿ ختليط 
بطريقة  حظة، ادلقبلة والواثئق ادلال–منهج البحث الكيفي، مع طرقيقة مجع البياانت الثالثة 

عن مظاىر اللغات.  ( sima' catatجلمع البياانت ىي االسمع ابلكتابة) أساسية يف ادلالحظة
أشكاؿ ختليط الشفرة الىت حدث لدى طالب اجلامعة شيخنا دمحم خليل بقسم  -احلاصل 

 Afwan -تعليم اللغة العربية يًتكز على شكلُت ومها ختليط الشفرة ابلكلمات على سبيل ادلثاؿ 

saya datang terlambat ustadzوحتليط الشفرة ابدلفردات على سبيل ادلثاؿ . hidupkan 

mirwahah  وأما أنواع ختليط الشفرة الىت حدث لدى طالب اجلامعة شيخنا دمحم خليل بقسم .
 تعليم اللغة يًتكز أيضا عن ختليط الشفرة اخلارجية وال حيدث كثَتا عن ختليط الشفرة الداخلية.  
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Form and Type of Code Mixing among Arabic language and Indonesian 

language in Department of Language Teaching STAI Syaichona Moh. Cholil, 

Abstract 

Social linguistics is the science that benefits our lives. One of the benefits of social 

linguistics is choosing the best languages when we want to speak. Language has the 

norm in conversation when we communicate with the other person, for example, if we 

talk with a son or daughter, we must use good words when speak with our parents, and 

in contrasts when we talk with our friend, so we has used generic words without 

thinking about the ethics of speaking. In this case, everyone has to choose the language 

with a best and most beneficial language. There are three types of popular language 

choice in social linguistics, It is the code transformation, code mixing, and a method in 

the same language. In this research, the focuses on the study is form and type of code 

mixing among students of the Department Arabic Language Teaching, because code 

mixing has happened a lot to students on the other. The aim of this research is to know 

the forms and types of code mixing. This research used qualitative method, with three 

method of date collecting – observation, interview and collect date, and the basic of 

observation is the hearing and writing (sima 'catat) about the aspects of languages. 

Conclusion - Forms of code mixing that happened to university students, in 

Department of Language Teaching STAI Syaichona Moh. Cholil, is focuses on two 

forms, namely code maxing of words, for example   Afwan saya datang terlambat ustadz 

.  And the Vocabulary code maxing, for example hidupkan mirwahah. As for the types of 

code mixing that happened to university students, in Department of Language 

Teaching STAI Syaichona Moh. Cholil, is also focused on mixing the external code and 

does not happen much about mixing the internal code. 

Keyword: Forms and type of code mixing, Arabic language, Indonesian language 
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 دقدمةادل
اللغة أعظم إجناز بشري على ظهر األرض، ولوال اللغة ما قامت لإلنساف حضارة وال 
نشأت مدنية ولقد وقر يف أذىاف الناس منذ القدًن تقديس اللغة وإعظاـ شأهنا، وبلغت 

واختلط  القداسة عند الشعوب البدائية، أف ارتبطت اللغة عندىم بتأثَت اللفظ وسحر الكلمة،
 ٔاالسم ابدلسمى، يف عقيدة ىذه األقواـ.

وقد أدرؾ العلماء يف العصر احلديث، عالقة اللغة ابجملتمع الذي تعيش فيو، ومدى 
أتثرىا وأتثَتىا عليو، كما عرفوا الصلة القائمة بُت اللغة والنفس اإلنسانية، وتلوهنا أبلواف 

ومل أيؿ علماء اللغة جهدا يف الوقوؼ على  ٕاالنفعاالت والعواطف الوجدانية، لدى بٍت البشر.
أسباب الصراع اللغوي بُت اللغات ادلتجاورة ومظاىره ونتائجو، ووالدة لغة وانداثر أخرى، 

وأفاد ىؤالء العلماء من معطيات العلـو األخرى يف الدرس  والعالقة بُت اللغات واللهجات.
اللغوي ومميزاتو، واستطاعوا أف يصفوا اللغوي، فاستخدموا ادلعامل يف الوقوؼ على كنو الصوت 

بدقة الفرؽ بُت صوت وصوت، ودييزوا الوحدات الصوتية، وتنوعاهتا ادلختلفة يف ىذه اللغة أو 
كما استخدـ العلماء طرائق علم اجلغرافيا، يف وضع الظواىر اللغوية على خرائط تبُت  تلك.

ك. شأهنا يف ذلك شأف الظواىر حاذلا، وتوضح توزيعها بُت ادلتحدثُت هبذه اللهجة أو تل
 الطبيعية واجلوية واالقتصادية، يف خرائطها الدالة عليها.

 .ٖواالجتماعي اللغة بُت وأتثَتا العالقة تدرس اليت اللغة شعبة ىي االجتماعية اللغة
 على اللغة أتثَت عن يدرس وأف واالجتماعى اللغة بُت العالقة عن يدرس الذي العلم مبعٌت

 اللغة ومها عنصراف من يتكوف االجتماعية اللغة لفظ .اللغة على االجتماعى وأتثَت االجتماعى
 اللغة أيخذ الذي أوالعلم اللغة عن تدرس اليت العلم شعبة ىي اللغة وأّما واالجتماعى،

                                                             
 ـٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔالطبعة: الثالثة  مكتبة اخلاجني ابلقاىرة. "ادلدخل إىل علم اللغة ومناىج البحث اللغوي" .رمضاف عبد التواب 1

 . ٖص عدد األجزاء: 
 ـٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔالطبعة: الثالثة  مكتبة اخلاجني ابلقاىرة. "ادلدخل إىل علم اللغة ومناىج البحث اللغوي" .رمضاف عبد التواب 2

 . ٗص ٔ عدد األجزاء:
3 Harimurti Kridalaksana. Kamus Linguistik. h 201 
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 يف القاعدة لنا االجتماعى اللغة يعطى حلياتنا ينفع االجتماعي اللغة علم ٗ.حبثو يف كادلوضوع
 إبنة أو إبن كاف إذا .اآلخر الشخص مع احملادثة عند اللغة أسلوب أو اللغة يبدي أبف احملادثة
 مع احملاثة يف يغاير و والديو مع ثة داحملا عند احلسن ابلكالـ يتكّلم أف عليو فيجب مثال،

 مع احملادثة يف أيضا يغاير عم التكلم أخالؽ عن يفكر دوف العاّمية الكالـ سيستعمل صدِيِقو
 أو ادلسجد يف التكلم طريقة أيضا لنا يبدىو  الفصيح الكالـ سيستعمل ادلدرسة يف ادلّدرس
. ويف تلك احلالو لزاما لكل الفرد أف خيتار اللغة مع ادللعب أو السوؽ أو احلديقة أو ادلكتبة

 اللغة علم يف ادلشهور اللغة اختيار من انواع ثالثةنوعيتها أحسن اللغات وأنفعها ولذا ىناؾ 
ويف ىذا  ٘.اللغة نفس يف أسلوب و الشفرة اختالط و الشفرة حتويل ىى و االجتماعي،

 البحث يركز على حبث ختليط الشفرة أو اختالط الشفرة لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية
  ألف ختليط الشفرة قد حدث بكثَت لطالب عن سواه. 

 
 البحث

 مدخل البحث
يف العلـو تركز  النوعي ويعرؼ أبنو منهجية البحثالبحث  استخدـ الباحث أساليب

 جعل الباحث نهجىذا ادل يفو  ٙ.على وصف الظواىر وصفا دقيقيا وعلى الفهم األعمق ذلا
جيري الدراسات بشأف و  ،و التقرير ادلفصل عن آراء ادلستطلعُت، الكلماتوحبث  ،صورة معقدة

ىو كيفية البحث الذي ينتج  النوعيساليب البحث أخر ورد اّف . يف بياف اآلٚالطبيعي الوضع
 ٛالبياانت الوصفيات من البياانت ادلكتوبة او اقواؿ الناس او من القضااياالنسانية ادلبحوث هبا.

 ٜويسمى أنو كيفي أو نوعي ألف البياانت اجملموعة فيها حيلل بوصف كيفي.
                                                             

4 Abdul Chaer, Leonie Agustina. Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta : Rineka Cipta. 
2010.  h. 124. 
5 Sumarsono. Sosiolinguistik. Yogyakarta : Sabda. 2009. Hal : 200-201 

)عماف: " البحث النوعي يف الًتبية وعلـو النفس"، اثئر أمحد غباري و يوسف عبد القادر أبو شندي و خالد دمحم أبو شعَتة، ٙ 
 .ٖٖـ( ص: ٜٕٓٓمكتبة اجملتمع العريب، 

 .٘ٔص: (,  ٜٜٛٔ) جكرات: كاليا انندونسيا. ، طريقة البحث، انزرٚ
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حث يريد أف يسعى سبب إختيار الباحث حبث الكيفي  يف تلك اجلامعة ألف الباو 
احلصوؿ على فهم أعمق للصورة الكربى عن ختليط الشفرة أثناء التدريس، ويبحث عن معرفة  
كيف وصلت األمور إىل ما وصلت إليو، وكيف يشعر الناس احمليطوف هبا، وماآرؤىم حوذلا وما 

 وكلها غَت الئق إال ابستخداـ منهج كيفي.  ٓٔادلعٌت الىت حيملوهنا،

ىي دراسة حالة،  -كما يف البحث النوعي -ادلستخدـ يف ىذا البحث  أما إسًتاتيجية
ويعرب أهنا عبارة عن فحص دقيق وعميق لوضع معُت أو حالة فردية لغوية، أو رلموعة من 
الواثئق احملفوظة، فالفكرة األساسية يف دراسة احلالة ىي أف تتم الدراسة حالة واحدة )ورمبا عدد 

يق وابستخداـ كافة الوسائل ادلناسبة، وقد يكوف ىناؾ تنوع يف من احلاالت( بشكل مفصل ودق
أىداؼ وأسئلة دراسة احلالة إال أف اذلدؼ العاـ ىو الوصوؿ إىل أكمل فهم ممكن لتلك احلالة، 
فأسلوب دراسة احلالة يقصد منو الوصوؿ إىل فهم عميق حلالة معينة، قد تكوف لفرد أو أفراد أو 

ذلك، ويكوف دراسة احلالة يف وضعها وسياقها الطبعيُت، دوف  فصل معُت يف مدرسة، أو حنو
 ٔٔاالنشغاؿ بتعميم النتائج على احلاالت األخرى.

كمالحظة ادلشًتكة أو ادلالحظة التامة. وجبانب   حبث النوعيوكاف دور الباحث يف  
حضور الباحث اليت يعرفها ادلبحوث عنو، فتقـو أيضا جبمع احلقائق و حتليلها و تقدًن نتائج 

( أي حضر passive participant observerالبحث. والعملية يف مجع احلقائق مشًتكة سلبية )
 تشًتؾ يف تلك األنشطة. الباحث إىل مكاف أنشطة ادلبحوث عنو و لكنها ال

جلمع ادلعلومات يف ىذا البحث ىي االسمع ابلكتابة ، ولو أىم   -الطريدقة األساسية
ادلراحلة حضر الباحث بسماع وكتابة وىذه  أوال كبَت يف البحث الًتبوي لغوية مثل ىذا اجملاؿ.

و يدّوف أيكتب مث  عملية لغوية أثناء تعليم اللغة العربية وقائع ليسمعمباشرة اىل موضع البحث 
اللغات الىت فيها ختليط الشفرات، وال يقتصر يف عملية التعليم فحسب ولكن أيضا  الوقائع

واستخدـ الباحث   -ادلالحظةاثنيا يسمع الباحث عندما حتادث الطالب خارج الفصل. 

                                                             
)عماف:  " البحث النوعي يف الًتبية وعلـو النفس"،اثئر أمحد غباري و يوسف عبد القادر أبو شندي و خالد دمحم أبو شعَتة، 10

 .ٖٗـ( ص: ٜٕٓٓمكتبة اجملتمع العريب، 

 . ٖٚ ص. ، " البحث النوعي يف الًتبية وعلـو النفساثئر أمحد غباري و يوسف عبد القادر أبو شندي و خالد دمحم أبو شعَتة، ٔٔ
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ادلالحظة يف ىذا البحث الكتشاؼ مظاىر اللغات يف عملية تعليم احملادثة سواء كاف من جهة 
ويف ذالك كاف الباحث  ادلدرس والطالب يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة شيخنا دمحم خليل، 

 لة للبحث.آىو 

العملية ادلنظمة للبحث يف نصوص ادلقابالت وادلالحظات حتليل البياانت وىي و 
دليدانية وادلواد األخرى الىت مجعت من خالذلا البياانت وتنظيمها لزايدة فهم الباحث ذلا ا

وليتمكن من تقدًن ما اكتشفو لآلخرين، ويشتمل التحليل على العمل مع البياانت وترتيبها 
 patternsحبثا عن أمناط  synthesizeوتقسيمها إىل وحدات ديكن التعامل معها وتركيبها 

 ٕٔوأنساؽ واكتشاؼ ما ىو ادلهم وما ديكن أف يستفاد من تلك البياانت.

 ختليط الشفرة

كما قاؿ نبابن ىو أحواؿ اللغة خيلط ادلتكلم بُت   (Code Mixing)أو  ختليط الشفرة
بدوف ادلطلوب يف ىذا ختليط   (Speech Acts)اللغتُت فأكثر أو أسلوب يف فعل الكالمي 

إذا يُدخل ادلتكلم عناصر من لغة ما إىل لغة أخرى، ادلثاؿ  حيدث ختليط الشفرة ٖٔالشفرة.
ُتدخل عناصر اللغة اإلندونيسيا إىل اللغة العربية عن الكالـ. بلغة أخرى أف ادلتكلم يتكلم على 
قانوف اإلندونيسيا ولكن يدخل قليال اللغة أخرى فيها بدوف أىداؼ ما، ادلثاؿ يتكلم ادلتكلم 

 اإلندونيسيا ويدخل عناصر اللغة اجلاوية فيها.  ابللغة

عبد الشكور إبراىيم وسوفرنو، أف الفرؽ بُت حتويل الشفرة وختليط الشفرة ىو،  ؿقا
حتويل الشفرة يستعمل اللغتُت واحلوؿ من لغة إىل لغة أخرى ولكن ختليط الشفرة ليس فيها 

 ٗٔأخرى اليت يستعملها ادلتكلم. حتويل الشفرة فإهنا ختليط عنصر من عناصر لغة ما مع لغة
استخداـ اللغات من اللغة إىل اللغة األخرى ىو كاف تعريف ختليط الشفرة يف القاموس اللغوي و 

 الشفرة اختالط يف  ٘ٔلتوسيع األسلوب مبا فيو استخداـ الكلمة أو البند أو العبارة وغَت ذلك

                                                             
 .ٗٗص: ، البحث النوعي يف الًتبية وعلـو النفساثئر أمحد غباري و يوسف عبد القادر أبو شندي و خالد دمحم أبو شعَتة، " ٕٔ

13 P.W.J Nababan, Sosiolinguistik, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 32 
14

 Abdul Syukur Ibrahim dan Suparno, Sosiolinguistik, (Jakarta: Universitas Terbuka, 
2007), h. 4, 16 
15 Harimukti Kridalaksana, Kamus Linguistik, Edisi Keempat, (Jakarta:Gramedia Pustaka 
Utama,2008) h. 40 
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 من أيخذه اليت اللغة وحدة .اخلصوصة اللغة يستعمل حينما األخرى اللغة وحدة ادلتكلم يطوي
 جاكارات من الشخص كاف احملادثة يف كما أيًضا الًتكيب و الكلمة ىي عاًدة األخرى اللغة

 عمل فقد قليال، اجلاوية اللغة يطوى قد ىو و سورااباي من أصدقائو مع االندونيسية اللغة يتكّلم
 ٙٔ.الشفرة اختالط الشخص

رأي سوويطا أف ختليط الشفرة ابعتبار مصدر اللغة  نوع ختليط الشفرة ادلستند إىل
ىو ختليط الشفرة صدر من اللغة األصلية  -ختليط الشفرة الداخلي: ينقسم إىل نوعُت مها

يستخدـ  وتنوعها، وىو ختليط الشفرة اللغوية يبدؿ بُت اللغة و اللغة احمللية،  ادلثاؿ حينما
ىو ختليط  -ختليط الشفرة اخلارجي ٚٔ.احمللية ادلتكلم اللغة اإلندونسية، فيدخل عناصر لغتو

ادلثاؿ عندما يتكلم ادلتكلم ابللغة العربية مث  .الشفرة اللغوية يبدؿ بُت اللغة و اللغة األجنبية
 .ٜٔيقع اللغات يف اللغة األصلية إىل اللغة األجنبيةأو   ٛٔ.االندونيسي يدخل العناصر 

 :ٕٓ رأى سويطو أنواع الوجود من ختليط الشفرة

 لغوية وحدة أصغر ىو و الكلمة انحية من الشفرة اختالط -ختليط الشفرة ابلكلمة .ٔ
 أف أريد : ادلثاؿ .أكثر أو واحد مرفيم أو واحد صوت من تتكوف قد و معٌت ذات
  villa إىل أرجع

 فعل من ليستا كلمتُت من تتكوف اليت الًتكيب وحدة ىو و -لرتاكيباب ختليط الشفرة .ٕ
 حىت لبعض بعضها الواسعة العالقة ذلا العبارة كانت و مفعوؿ و فاعل أو فاعل و

 .kursiادلثاؿ " اطلب  ٕٔ. أخر شيئ فيها حتلل أف ديكن

                                                             
16 Alek Abdullah dan Ahmad HP. Linguistik Umum. Jakarta : Erlangga. 2012. h. 158 
17 Ening Herniti. Alih Kode dan Campur Kode, hal. 417-418 

فْطمة فْطرشة فؤيدة،  ختليط الشفرة بُت اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية يف كتابة طالب الفصل الثاىن من ادلدرسة الثانوية   ٛٔ
،حبث تكميلي، كلية اآلداب و العلـو اإلنسانية،جامعة سوانف أمبيل )اإلسالمية احلكومية سيدوار جو )دراسة علم اللغة االجتماعي

 . ٖٕسورااباي، ص  اإلسالمية احلكومية
19

 Rahardi R Kunjana, Kajian Sosiolinguistik Ihwal Kode dan Alih Kode, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2010) h. 26. 
20 Suwito, Sosiolingistik Pengantar Awal, (Solo : Hendri Offset, 1985) h. 78 
21 Abdul Chaer. Linguistik Umum. Jakarta : Rhineka Cipta. 1994. Hal : 222-223 



 عربية و اللغة اإلندونسية لدى الطالب اجلامعة شيخنا دمحم خليلأشكاؿ ختليط الشفرة وأنواعها بُت اللغة ال
 )دراسة وصفية حتليلة ميدانية لدى طالب قسم تعليم اللعة العربية جبامعة شيخنا دمحم خليل اإلسالمية(

Al-Irfan, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020                                  8 
 

 لكل ادلعٌت عن معناه خيتلف تعبَت ىو و -ختليط الشفرة ابلعبارات اإلصتالحية .ٖ
 ".  bagai pinang dibelah dua، على سبيل ادلثاؿ " ىذا البستاف ألجزائو

اللغتاف  العنصراتف إدماج من مأخوذ ىو و - basterابسرت انحية من الشفرة ختليط .ٗ
 األمس اللفظ ادلدينة من kreta exspres كبتُ ر  ادلثاؿ .واحدا معنا تكوف مث ادلختلفتاف

 ىو اللغة kreta exspres اللفظ أّما و . األـّ لغة ىو "األمس ادلدينة من – ركبت"
 .من نوع ابسًت kreta exspres ىو اجلملة ىذا يف الشفرة اختالط اً  ذ إ.الثاين

 النصتكرار  أو التأكيد بقصد الكلمة يكرر أف ىو و -بتكرار الكلمة الشفرة ختليط .٘
 ُكتب قد" اللفظ .القددية ber bulan-bulan الكتاب ىذا ُكتب قد : ادلثاؿ .ادلكتوب

 اللغة ىو  ber bulan-bulanاللفظ  أّما و . األـ لغة و "القدديةه سنة – الكتاب ىذا
 .التكرار كلمة نوع من ber bulan-bulan ىو اجلملة ىذا يف الشفرة اختالط اً  ذ إ.الثاين

 عناصرىا من اجلملة تركيب ىو و - klausa كالوسا أو مجلة انحية من الشفرة ختليط .ٙ
 فعل من تًتكب أقلها الكلمات من الًتكيب وحدت أو ,اجلملة من جزء يشكل أنو إال
  tolong ambil air ya عطًشا أشعر و جًدا أتعب : ادلثاؿ .فاعل و

قد أدرؾ ذلك.  ادلتكلملشفرة واقع من قبل أف ختليط ا  abd chaer  اخلَتيرى عبد و 
تكلم  لىتاللغة ا ىلخرى إاألإدخاؿ عنصر من اللغة  ىلإ جتذبةأخرى  ابأسبا ادلتكلموجد  حيث

وفق  للتعبَت هباراحة النفس أو لعدـ وجود العبارة الكافية بو يقصد  هبا ىى ادلتكلمو أسبا. هبا
يف  اخللفية أوالالشفرة  ختليطخلفيتاف لوقوع  ىناؾسوويتو  دلا قالو وفقا  ٕٕ.  تقضيو فكرتوما 

أف يقاؿ أف ديكن ومنهما .  type linguistic  واثنيا يف اللغوايت attitudional type ادلوقف
. التعليمية ،اإليالفيةجتماعية، و اإل منوالدور و حتديد من حيث  الالشفرة. أو ختليط أسباب من 

ابلشفرة عند التخليط  ادلتكلم هباتكلم الىت تشمل اللغة  ىذهو  ،حتديد األصناؼسواء من حيث 
ىو ، وذلك التفسَتالشرح و يف من حيث الرغبة  أخَتا . و اإلجتماعية مثابتوعلى  ضعوو  الىت

 .ابلعكس، و األخرمع عالقات ادلتكلم و ادلوقف 

                                                             
22 Abdul Chaer, Linguistik Umum, Edisi Revisi Cet ke-4 (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 
2012), h. 69 
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 أسباب عن ختليط الشفرة 

، حيدث ختليط ومن ادلعلـو أف ختليط الشفرة حتدث لدى اجملتمع الذي ذلم متعددة اللغة
الشفرة بدوف أىداؼ ما، ولكن حيدث حاال بدوف معروؼ وإدارة ادلتكلم. وعند سويتو ىناؾ 

 عامالف سبباف من حدوث ختليط الشفرة منها: 

الدوافع من الفعل وادلتكلم لرفيق الكالـ، ولظهور كفاءة ادلتكلم، وتطوير أو تعرؼ إىل  . أ
 الثقافة اجلديدة 

وفيو سهوؿ الذكر، وال يظهر اإلشًتاؾ ،وحتدد الكلمة ونتيجة  الدوافع من اللغوي . ب
  ٖٕادلريدة

 البياانت 
وجد الباحث البياانت الكثَتة عن أشكاؿ ختليط الشفرة لدى طالب اجلامعة شيخنا 

وىى ختليط الشفرة  انبُتجالبحث عن  ىذا ركز الباحثو دمحم خليل بنجكاالف مدورا، 
 .ادلفرداتو  ابلكلمات

 أشكال ختليط الشفرة وأنوعها بني اللغة العربية واللغة اإلندونسية
 

 الرقم مجلة  الشفرة أشكال ختليط  أنواع ختليط الشفرة
 الكلمات  ادلفردات  الداخلي اخلارجي
√   √ Bagaimana kabarnya akhi ٔ. 
√   √  anta dikirim sama ummi nya ٕ.  
√   √ Dzikir itu ibadah, semakin 

sering maka semakin taqarrub 
ilallah  

ٖ.  

√  √  istamir yang sebelahnya  ٗ.  

                                                             
23 Laura Is Rhosiantina, : Alih Kode, Campur kode dan interferensi dalam peristiwa tutur 
penjual dan pembeli di pasar taradisional”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2014), hal 24  
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√   √ Menikahlah denganku ya 
habibi 

٘.  
√   √ Saya mau ke hammam ٙ.  
√   √ Pak, kami ujian bukan cari 

nilai pas, tapi mencari nilai 
mumtaz 

ٚ.  

√   √ Jadikanlah dosen kita sebagai 
uswatun hasanah  

ٛ.  
√  √  La ba’sa jangan khawatir ٜ.  
√   √  Cinta itu bukan nekad tapi 

akad mas 
ٔٓ.  

√   √ Kalau thalibat tidak boleh suka 
ke pondok  

ٔٔ.  
√   √ Kalimatnya harus mengikuti 

qawaid nahwu ٕٔ.  
√   √ hayya yang mau makan  ٖٔ.  
√   √  Saya akan bersamamu abadan ٔٗ.  
√   √ Saya muthala’ah pelajaran di 

waktu senggang 
ٔ٘.  

√   √ Siyaqul kalam nya mempunya 
pemahaman lain  

ٔٙ.  
√   √ Saya belajar di ma’had ٔٚ.  
√   √ Antum yang beliin ya ٔٛ.  
√   √  Saya mau ke محاـ ٜٔ.  
√   √  Nanti kamu kerumah saya 

ba’da ashar 
ٕٓ.  

√   √  Ana  sekarang lapar ٕٔ.  
√   √  Kamu itu jangan menjadi 

orang bakhil 
ٕٕ.  

√   √  Mereka shodikuka semua bak? ٕٖ.  
 √  √ Setiap malam jumat santri 

demangan ziarah ke maqbarah 
syaichona cholil  

ٕٗ.  

 √  √ Musibah sekarang ada 
dimana-mana 

ٕ٘.  
√  √   Langsung su’al ٕٙ.  



 عربية و اللغة اإلندونسية لدى الطالب اجلامعة شيخنا دمحم خليلأشكاؿ ختليط الشفرة وأنواعها بُت اللغة ال
 )دراسة وصفية حتليلة ميدانية لدى طالب قسم تعليم اللعة العربية جبامعة شيخنا دمحم خليل اإلسالمية(

Al-Irfan, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020                                  11 
 

√   √  Afwan saya datang terlambat 
ustadz 

ٕٚ.  
√   √ Nanti ambil di idzarah ٕٛ.  
√   √  Alhamdulillah kita masih 

bisa ber  muwajahah 
ٕٜ.  

√   √ Afwan saya tidak bisa hadir ٖٓ.  
√   √  Saya mau tidur huna ٖٔ.  
√   √ Mau nyetor  mufradat ٖٕ.  
√   √  Perut saya marid ٖٖ.  

 √  √ saya tidak punya fulus ٖٗ.  
√  √  qalbi berdebar-debar ٖ٘ 
√   √ Kamu jamilah jiddan  ٖٙ 
√   √ Al’an jam berapa ya??? ٖٚ 
√   √  Sekarang waktunya muraja’ah  ٖٛ 
√   √ kaifa menurutmu??? ٖٜ 
√   √  Ayo makan ma’i ٗٓ 
√   √ Mata yang pulang min jakarta ٗٔ 

 √    Kapan kamu pulang dari 
ma’had 

ٕٗ 
√   √  Ayo ke dzukkan  ٖٗ 
√   √ La a’rif kalau masalah itu ٗٗ 

 √  √ Di sekolah ada musabaqah  
sekarang 

ٗ٘ 
√   √  Ujiannya sulit jiddan ٗٙ 
√  √  Saya خالص ٗٚ 
 ٛٗ hidupkan   مروحة  √  √

 √ √  Gas  مافيو ٜٗ 
√  √  Dimana  بيتك ٘ٓ 
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√  √  Adaطالبة جديدة ٘ٔ 
√  √  Ayoنسلط!!! ٕ٘ 
 ٖ٘ Promo ليس   √  √
√  √  Saya  مصدوع ٘ٗ 
√  √  hai hubbi ٘٘ 

 عن ختليط الشفرة األشكال السابدقة
Contoh 1 - hidupkan mirwahah  

، –اللغة اإلندونيسية  –اللغة العربػػػيػػػة من  (contoh 1)كاف ختليط الشفرة يف ىذا حلوار 
". بعدما الحظ الباحث mirwahah فػػػػػهػػػػنا دخلت عنصر من عناصر اللغة وىي الػمفردات "

، عرؼ الباحث أف ىذه الكلمة حدثت حاال وغَت ىذا احلوار أو الكالـ عند ادلدرسإىل 
 متعمد.

Contoh 2- Kalimatnya harus mengikuti qawaid nahwu 

Contoh 3- Siyaqul kalam nya mempunya pemahaman lain 

عند ما صرح ادلدرس عن  عملية تعليم  يف  (contoh 2 & 3) -حدث ىذا احلواروابلتايل 
فهنا من حيث  ،ىذا ىو ختليط الشفرة من حيث عناصر اللغةو ، علم النحو داخل الفصل

  . لقد كاف ىناؾ ختليطا بُت مفردات اللغة العربية مع اجلمل اإلندونيسيةيف الكلمات ادلفردات
من الكلمة ادلعينة يف النص.  النحو عن سياؽ الكالـبياف  قاـ بو ادلدرس ،كما يف ادلثاؿ السابق

، ىذا ما يسمى بتخليط الشفرة اللغة العربية –غة اإلندونيسية ختليط الشفرة ىنا فهو من الل
  .لغة األـ واللغة الثانيةالأعٍت بُت  ،(Outer Code-Mixing)اخلارجي 

Contoh 4- Afwan saya datang terlambat ustadz 

اللغة   -اإلندونيسية  - من احلوار السابق، فهو من اللغة العربية أما ختليط الشفرة
ىذا التخليط من (. Outer Code-Mixing)اإلندونيسية، ىذا يسمى بتخليط الشفرة احلارجي 

طالب بنطق ىذه الكلمات بو ال قاـ  اللغة العربية. ، وىي مفرداتيف الكلمات حيث ادلفردات
 بتأخر يف اجملئ إىل الفصل. 

Contoh  - 5 Pak, kami ujian bukan cari nilai pas, tapi mencari nilai mumtaz 



 عربية و اللغة اإلندونسية لدى الطالب اجلامعة شيخنا دمحم خليلأشكاؿ ختليط الشفرة وأنواعها بُت اللغة ال
 )دراسة وصفية حتليلة ميدانية لدى طالب قسم تعليم اللعة العربية جبامعة شيخنا دمحم خليل اإلسالمية(

Al-Irfan, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020                                  13 
 

وىذا احلوار بينما كاف الطالب يطلب ، طالببًتكيز كالـ ال بناء على احلوار السابق
الدرجة ادلمتز بثناء ادلدرس ابستخداـ تلك الكلمة. حدث ختليط الشفرة من اللغة اإلندونيسية 

 العربية مبفردة ادلمتز. اللغة  –
را خمتصبناء على البياانت السابقة عن أشكاؿ ختليط الشفرات ونوعيتها، أخد الباحث 

طالب اجلامعة شيخنا دمحم خليل تًتكز ختليط الشفرة لدى  على أف ختليط الشقرة الىت حدث
 من تتكوف قد و معٌت ذات لغوية وحدة أصغر ىواألوؿ   -وادلفردات أو الًتاكيب  -الكلمة
 -ادلفردات-الًتاكيب–على سبيل الشكل السابق. والثاين  أكثر أو واحد مرفيم أو واحد صوت

 و مفعوؿ و فاعل أو فاعل و فعل من ليستا كلمتُت من تتكوف اليت الًتكيب وحدة ىو و
. ادلثاؿ " أخر شيئ فيها حتلل أف ديكن حىت لبعض بعضها الواسعة العالقة ذلا العبارة كانت
من نواخى  أنطالقا من ذلك أف ىناؾ يتضمن نوع من أنوع ختليط الشفرة. Promo ليس 

اخلارجي والداخلي وال حيدث كثَتا من نوع ختليط الشفرة الداخلية إال بشيئ قيليل كما يف 
 البياانت السابقة.

  ختتمةادل

 أشكاؿ ختليط الشفرة وأنوعها بُت" العنواف حتت البحث ىذا عن ث الباحثحب أف بعد
 أف ثالباح ستطيعي اللغة العربية واللغة اإلندونسية لدى الطالب اجلامعة شيخنا دمحم خليل"

 :يلي البحثكما ىذا نتائج تعرض

الىت حدث لدى طالب اجلامعة شيخنا دمحم خليل بقسم تعليم أشكاؿ ختليط الشفرة 
ة ابدلفردات أو اللغة العربية يًتكز على شكلُت ومها ختليط الشفرة ابلكلمات وحتليط الشفر 

الًتاكيب وال حيدث كثَتا عن سواىا. وأما أنواع ختليط الشفرة الىت حدث لدى طالب اجلامعة 
شيخنا دمحم خليل بقسم تعليم اللغة يًتكز أيضا عن ختليط الشفرة اخلارجية وال حيدث كثَتا عن 

 .د ما يتكلموف خيلطوف بلغة اثنيةختليط الشفرة الداخلية ألف معظم الطالب عن
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