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 أهدي هذه الرسالة :

بد هللا صفلينا بنت ع املكرمة وأميأنوار بن شرواين  املكرمإىل أيب 
ة واآلخر  الدنياو  الدين سالمةال يف وأبقامها هللا حفظهما، صغريا ربياين اللذين

 جزاكم. أسريت مجيع وإىلحممد مجادى الفضل،  احملبوب أخي الصغري وإىل
 .مجيعا لنا حيفظ أن تعاىل هللا ونسألء اجلزا خري هللا

 قد ذينال، اإلسالمية احلكومية الرانريي أساتذيت يف جامعةوإىل 
قديرا صحيحا هلم ابلكثري ت املفيدة وأرشدوين إرشادا العلوم أنواع علموين
 .وإجالال

وإىل مجيع زمالئي وزمالئيت الذين قد سعدوين إلكمال هذه 
 .أتشيه بندا احلكومية جامعة الرانريي اإلسالمية يف الرسالة. وإىل أصدقائي

العلمي، وال  البحث هذا إجناز يف يل مساعدتكم جزيال على شكرا أقول
 م، ولكافةذه الرسالة تنفع يل، هلهعل ول .القدرة يل إال إبذن هللا ودعائهم

 .صنوف األمة
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 شكر وتقدير

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحْيمِ 
اع علينا القرآن عربيا، وأنعم علينا أبنو  احلمد هلل الذي أنزل

النعم ولطائف اإلحسان، وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم 
 وعلى حممد سيدان الرمحن حبيب على والسالم والصالةوالبيان. 

 .الدين يوم إىل وإحسانه هبدايته تبعه ومن أمجعني وأصحابه آله
 حتت الرسالة هذه كتابة من هللا إبذن الباحثة انتهت فقد

ات على احلرة لرتقية قدرة الطالبتطبيق طريقة الرتمجة  " املوضوع
 الىت "(MAN 1 Aceh Baratترمجة النص العريب)دراسة جتريبية بـ 

 على للحصول املقررة والواجبات الشروط لبعض إمتاما قدمتها
 الرانريي جبامعة املعلمني وأتهيل الرتبية كلية يف (S.Pd) شهادة

 .أتشيه بندا اإلسالمية احلكومية
 جلمع جزيال شكرا الباحثة تشكرعيدة الس الفرصة ذهه ويف

 . وانفعة كثرية علوما الباحثة علموا قد الذين الشريفني األساتيذ
 األستاذ ومها الكرميني شرفنيامل إىل الباحثة تشكر وخاصة
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 ،درا مبصرة واألستاذة املاجستري ،سهيمي ،اندوسالدكتور 
 هذه على لإلشراف ماهتأوقا أنفقا قد ماهنإ حيث. املاجستري

 يف اجلزاءوابرك هللا هلما وجزامها خري  ايتها،هن إىل أوهلا من الرسالة
 . واآلخرة الدنيا

ر بن شرواين وصفلينا اأنو  لوالديها العاىل الشكر قول وتقول
هتذيبا انفعا  وهذابها حسنة تربية ربياها قد اللذينبنت عبد هللا 

 الدنيا يف الثواب أحسن جيزيهما هللا تعاىل ولعل   كرمي خالقأب
 .العالية اجلنة يف ويسكنهما واآلخرة

 الرتبية كلية وعميد اجلامعة ملدير عظيما شكرا شكرتو 
 تضيع ال اخلري، إهنا هللا وتسأهلم العربية اللغة تعليم قسم ورئيس

 ساعدوه قد أصدقائي الذين جلميع وكذلك .عمال أحسن من أجر
 من أصدقائي إىل وخاصة الرسالة هذه كتابة إمتام يف أبفكارهم

م وجزاهم هللا 6106 سنة العربية اللغة تعليم بقسمول األ صفال
 على إحساهنم.

 العربية اللغة ملعلمي الشكر قد مت أن ةالباحث نسىت وال
 قد يتال MAN 1 Aceh Barat ــبـداين فيرتايان  ةاألستاذ وخاصة
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 Boarding ينالثا فصلال يف العلمي البحث بقيام الفرصة اأعطاه

School (MIA 2)  ا يعطيه أن هللا عسى إليها احملتاجة البياانتجلمع
 .عظيما أجرا

 وترجو انفعة مثرة العمل هذا جيعل أن هللا تدعو وأخريا،
 خيلو ال اإلنسان ألن الرسالة هذه بنائيا لتكميل نقدا القارئني من
 وللقارئني انفعة للباحثة تكون أن وعسى والنسيان اخلطاء من

 .مجيعا
 العلي ابهلل إال قوة وال حول وال الوكيل ونعم هللا وحسبنا

 .رب العاملني هلل واحلمد العظيم،
 

 6161أبريل  8 السالم، دار
 

 الباحثة
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 البحث مستخلص
تطبيق طريقة الرتمجة احلرة لرتقية قدرة  : البحث عنوان

 (MAN 1 Aceh Barat)دراسة جتريبية بـ 
 :  أغستيا رمحني  الكامل اإلسم

   061616116:    القيد رقم
من املدارس احلكومية اليت تستخدمها  MAN 1 Aceh Barat نإ

 قراءةعلى  زرتتكفهذه املهارة  ،الدراسية املنهج يف القراءة مهارة
لة اليت واملشك .صحيحة والقدرة على ترمجتها العربية نصوصال

 لصعوابتا يواجهن هن يف الصف الثاين الطالباتحدثت فيها أن 
 العربية اللغة نصوص يرتمجون العربية اللغةسو مدر  .الرتمجة جانب ىف
دة، وما جي صحيحة لرتمجة دون شرح فورا اإلندونيسية اللغة إىل

حىت  ،عند الطالبات فرصة أن يرتمجن النص العريب نفسهن إال قليال
 هذا هدفي النصوص العربية.  ويفهمنال يقدرن لرتمجة صحيحة 

طريقة  قطبيأنشطة الطالبات واملدرسة يف تالتعرف على  البحث
، والتعرف على فعالية طريقة MAN 1 Aceh Barat ـــبـالرتمجة احلرة 

الطالبات على ترمجة النص    العريب 
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الرتمجة احلرة لرتقية قدرة الطالبات على ترمجة النص العريب يف هذه 
 جترييب منهج فهو الرسالة هلذه البحث منهج وأما.  املدرسة

 One Grup Pre-Test Post-Test) بنوع التمهدية بتصميمات

Design). تطبيق طريقة الرتمجة هي ف البحث هذا من نتائج وأما
رة على املباش الحظةوهذا يبدو من نتيجة امل جيد جداكون ت احلرة

تدل  % 86،04 الطالبات أنشطةو  % 90،6 املدر سة أنشطة
وتطبيق  .جيد جدا بتقدير %011 -80بني حد على أهنما 

رمجة النص ت فعال لرتقية قدرة الطالبات علىطريقة الرتمجة احلرة 
 Rankت )–من اإلختبار  أن نتيجة هذا على والدليل .العريب

Test( حتصل على النتيجة )-ومستوى الداللة 4,626 )Sig. (2-

tailed) ( 1،111 <1،15وهو.)  البديل فيدل على أن الفرض
)a(H  الصفري  الفرضمقبول و)O(H .مردود 

 لعريبا، النص الرتمجة احلرة طريقة ،تطبيق:  األساسية الكلمة
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ABSTRACT 

 

Title  : The Application of Free Translation Method 

to Improve Student's Ability in translating The 

Arabic Text (Experimental Studies at MAN 1 

Aceh Barat) 

Name  : Agustia Rahmaini 

MAN 1 Aceh Barat is one of the schools that uses the reading 

skill in the curriculum. This skill is based on reading correct 

Arabic texts and the ability to translate them. The problem 

that occurred is that the students in the second grade confront 

difficulties in the translation aspect. The Arabic teachers 

translated Arabic texts directly into Indonesian language 

without explaining how to translate them good and correct 

first, opportunities for students to translate text are few, so 

they are can’t translate and understand Arabic texts well.  The 

purposes of this study are to determine the activities of 

students and teachers in the application of free translation 

method  in MAN 1 Aceh Barat, and the effectiveness of free 

translation method to improve student's ability in translating 

the Arabic text in this school. And the research method used 

by the researcher is experimental research with one group pre 

test post test design. The results of this research are the 

application of free translation method is very good, This is 

proved by the direct observation of teacher activities by 

91,6% and student activities by 82,14% it indicates that they 

are between 81-100% With very good category. And the 

application of free translation method effective to improve 

NIM : 160202002 
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student’s ability to translate the Arabic text.  The proof is that 

the value of The Rank Test gets the result (-4,626) and the 

Sig level. (2-tailed) which is (0,000 > 0,05). It indicates that 

(Ha) is acceptable and (Ho) is returned.  

Keywords : Application, Free Translation Method, Arabic 

Text 
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ABSTRAK 

Bebas Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Siswa dalam 

Menerjemahkan Teks Bahasa Arab 

(Penelitian Eksperimen di MAN 1 

Aceh Barat) 

MAN 1 Aceh Barat adalah salah satu sekolah yang 

menggunakan keterampilan membaca dalam proses 

pembelajaran, keterampilan ini terpusat pada membaca teks-

teks Arab dengan benar dan menerjemahkannya ke bahasa 

Indonesia. Masalah yang terjadi adalah siswa di kelas dua 

tersebut menghadapi kesulitan dalam aspek penerjemahan. 

Guru-guru bahasa Arab menerjemahkan teks-teks bahasa 

Arab ke dalam bahasa Indonesia secara langsung tanpa 

menjelaskan cara menerjemahkan dengan baik dan benar 

terlebih dahulu, kesempatan siswa dalam menerjemahkan 

teks hanya sedikit, sehingga mereka tidak mampu 

menerjemah dan memahami teks bahasa Arab dengan baik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

siswa dan guru dalam pembelajaran terjemah teks Arab 

dengan penerapan Metode Penerjemahan Bebas di MAN 1 

Aceh Barat,  dan  efektivitas penerapan metode penerjemahan 

bebas untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menerjemahkan teks bahasa Arab di sekolah ini. Adapun 

metode penelitian skripsi ini adalah eksperimen dengan 

model (One Grup Pre-Test Post-Test Design). Hasil dari 

Judul Skripsi           :   Penerapan Metode Penerjemahan 

Nama          :  Agustia Rahmaini 

NIM          :  160202002 
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penelitian ini adalah penerapan metode penerjemahan bebas 

sangat baik, ini terbukti dari hasil pengamatan langsung 

(observasi) terhadap kegiatan guru sebesar 91, 6% dan 

kegiatan siswa sebesar 82, 14% keduanya berkisar antara 81-

100% dengan kategori sangat baik. Metode ini juga efektif 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menerjemahkan teks Arab. Dan ini berdasarkan nilai T-Rank 

Test menghasilkan nilai (-4,626) dan tingkat Sig. (2-tailed) 

yaitu (0,000 > 0,05). Ini menunjukkan bahwa (Ha) dapat 

diterima dan (HO) ditolak.  

Kata Kunci : Penerapan, Metode Penerjemahan Bebas, Teks 

Bahasa Arab 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة  البحث -أ
إن اللغة العربية هلا مكان عظيم عند املسلمني، حيث أهنا   
لذا وجب  1.لغة العلوم اإلسالميةغة القرآن الكرمي ولغة العبادة و ل

يتعلق   نآر الق ايتا فهم ألنهذه اللغة، أن يتعلموا  على املسلمني
يطلب على أبناء  كثريا بفهم هذه اللغة فهما جيدا. ولذلك 

اللغة العربية  املسلمني أن يكونوا قادرين على سيطرة هذه اللغة.
نيسيا من إندو سية اليت يتعلمها املتعلمون يف مادة من املواد الدرا

 هذه يستدر  أغراض منو املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية. 
 تماعاالس مهارة وهي مهارات أربع على املتعلم يسيطر أن اللغة
 املهمة املهارات إحدى القراءة ومهارة .الكتابةو  والقراءة الكالمو 

                                                           
1 Azhar Arsad, Bahasa Arab dan Beberapa Metode 

Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 8 
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 ةقراء زرتتكف على القراءة مهارة أما، العربية اللغة تدريس يف
  .صحيحة والقدرة على فهم املقروء العربية نصوصال
ة إن للرتمجة دورا عظيما يف التعليم والتعلم وهبا تساعد الطلب  

 االتصال عملية يف مهمة هي الرتمجةعلى فهم النصوص العربية. 
 إىل العربية من الرسائل لرتمجة .املعلومات على وللحصل

 هناك ولكن .اللغوية واملهارات املعرفة يتطلب مثال اإلندونيسية
 قراءة فهمل اإلندونيسي الشعب يواجهها اليت الصعوابت من كثري
 سيةياإلندون غةوالل العربية اللغة بني الفرق هناك ألن، العربية اللغة
واملشكلة الكبرية عند الطلبة يف  2.والثقافة والرتمجة القواعد يف

تطبيق ألن فيها كلمات عديدة تشرتك يف املعىن. إذا أراد أحد 
الطلبة أن يرتجم النصوص العربية فوجد الصعوبة 
 جا حيت كلولذ يف إختيار املعىن املناسب كما طلب يف النصوص.

 ترمجةى عل التالمذ يستطيع لكي ترمجة لتعلم مناسبة بطريقةبة الطل
 .جيدا النصوص العربية

                                                           
2 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet.IV, 

(Bandung : Humaniora, 2011), hlm.70  
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 ةالتعليمي العملية يف الطلبة جناح يف تؤثر العوامل تلك ومن  
 تربز اليت املناسبة الطريقة اختيار ألن. التعليمية الطريقة هي

 اليت ابيةجياإل التغيريات وتربز الطالب من اإلجيابية االستجابة
 3.التعليمية العملية يف يشرتكوا أن بعد يالقوهنا

من املدارس الثانوية اإلسالمية  MAN 1 Aceh Baratإن   
توجد يف هذه املدرسة برانجمان  غربية.الاحلكومية اليت تقع يف أتشيه 

يتم فيها تدريس  .Boarding School و Reguler School ، مها 
يسكنون  الذين اللغات األجنبية، منها اللغة العربية. وجد الطلبة

تعلم اللغة األجنبية أكثر من  (Boarding School) يف املسكن
(. فمن Reguler Schoolيسكنون يف املسكن)ال  نالطلبة الذي

مل   MAN 1 Aceh Baratأن الطالبات يف الصف الثاين بـ  الواقع
 العربية وصالنص قراءة على يقدرن هنيسيطرن على اللغة العربية، 

لتعليم إن طريقة ا .الرتمجة جانب ىف الصعوابت يواجهن ولكنهن
، ةاإلندونيسييستخدمها املدرس هي ترمجة مباشرة إىل اللغة 

 اللغة إىل العربية اللغة نصوص يرتمجون العربية اللغة ومدرس
                                                           

3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta : PT Raja 

Grafindo, 2011 ), hlm. 15 
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 ، وما عندجيدة صحيحة لرتمجة شرح دون فورا اإلندونيسية
 عملية يفالطالبات فرصة أن يرتمجن النص العريب نفسهن إال قليال، 

الكتاب  ، هوفقط التعليمية الكتب املدرس يستخدم لم،يالتع
، ) املناه  لفصل الثاينادرسة الثانوية امل"درس اللغة العربية لطلبة 

 .أخرى تعليميةال الوسائل استخدام دون( " 2113الدراسية 
 حيحةص لرتمجة ، حىت ال يقدرنالقاموس عن الطالبات وغريب

  ويفهمن النصوص العربية.
 " عن تبحث أن الباحثة تريد ذكره سبق ما على إبعتماد  

رمجة تة ارحر  لرتيية يرة  الطالبا  لل  تطبيق طريقة الرتمج
 (".MAN 1 Aceh Barat)دةاسة جتريبية بـ  النص العريب

 
 أسئلة  البحث -ب

 أسئلة البحث يف هذه الرسالة فهي كما يلي :أما 

ريقة ط طبيقكيف أنشطة الطالبات واملدرسة يف ت -1
 ؟ MAN 1 Aceh Barat ـــبـالرتمجة احلرة 
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درة فعال لرتقية ق طريقة الرتمجة احلرةتطبيق  هل -2
 MAN 1 Aceh ـــبـ النص العريب ترمجةعلى  الطالبات

Barat ؟  
 البحث أهراف -ج

 كما يلي :  فهي أهداف البحث يف هذه الرسالةأما 
 بيقطالتعرف على أنشطة الطالبات واملدرسة يف ت -1

 .MAN 1 Aceh Barat ــــــــــبـطريقة الرتمجة احلرة 
 قدرةرتقية ل طريقة الرتمجة احلرة فعالية التعرف على -2

 MAN 1 ـــبـ النص العريب ترمجةعلى  الطالبات

Aceh Barat. 
 البحث أمهية -د

 أمهية البحث يف هذه الرسالة فهي كما يلي :أما 
رمجة تلدى الطلبة، لرتقية استجابة الطلبة على  -1

 النص العريب بطريقة الرتمجة احلرة.
لدى املدرس، يستطيع أن خيتار الطريقة املناسبة  -2

 .النص العريب لرتقية ترمجة
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 الستكمال مفيد البحث هذا فإنلدى الباحثة،  -3
 لعربيةا اللغة تعليم على واحلصول ةالدراسي املواد

 ولزايدة اخلربات والعلوم التعليمية.
 

 إفرتاضا  والفروض -ه
 املعتمد عليه يف هذا البحث األساسي اإلعتبار أما

 الطلبة جناح يف تؤثر املناسبة التعليمية الطريقةأن :  فهو
 العربة ةاللغ تعليم يف املهمة العناصر إحدى وهيللتعلم 
 .وتعليمها

وأما الفروض اليت قدمتها الباحثة يف هذا البحث 
 فكما يلي :

 الفرض البديل : -1
 MAN 1 Acehتطبيق طريقة الرتمجة احلرة بـ إن 

Barat رمجة ت  لرتقية قدرة الطالبات علىفعاال يكون
 . النص العريب
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  الفرض الصفري : -2
 MAN 1 Acehتطبيق طريقة الرتمجة احلرة بـ  إن 

Barat مل يكن فعاال لرتقية قدرة الطالبات على 
 .ترمجة النص العريب

 مصطلحا  البحث -و
 معاين شرحت أن هبا نحيس الرسالة هذه الباحثة تبحث أن قبل
 : هيو . املكتوبة يف املوضوع املصطلحات أو األلفاظ بعض
 الرتمجة احلرة -1

 من بشئ خرىأ اىل اللغة من الرتمجة هي احلرة الرتجة
 يف وجودةامل األصلية املعاين ذكر مع التعبري يف التصرف
 لكلمةا مثال حبث اىل يلزم ما احلرة الرتمجة 4.املرتجم األصل

. نصوص أو فقرة اىل يدل   املثال حبث ولكن اجلملة، أو

                                                           

: مكتبة لبنان،  رايض ، )حمفوظة ارحقوق محيع معجم وهبه، حمدى4 
 83(، ص. 1894
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 أو فقرة إيل األصلية اللغة يف األمانة أيخذ أن الرتمجة يالزم
 5.األخرى اللغة إيل ينتقلها مث.حقيقا نصوص

 النص العريب -2
. "العريب"  و" النص: " كلمتني من ترتكب هي

 صيغة هو و مؤلف وضعها اليت الكالم صغة:  النص
 نم شئ منسوب إىل العرب. وهي جيل: العريب 6.مكتوبة
 قيالشر  العرب جزيرة شبه بالدهم األصل سامي، الناس
 7األمحر. البحر

 الة:الرس هذه يف العريب النص الباحثة وتقصد
 سيوناإلندون أو العربيون العلماء كتبها اليت املؤلفات

                                                           
5 Nana Jumhana dan Khusnul Khatimah, اثر ممارسة الرتمجة احلرة, 

Jurnal Al-Ittijah Vol.10 No. 02, 2018, hlm. 4 

وت : دار ، )بري املنجر الوسيط يف العربية املعصاة  أنطوان نعمة ورفاقة،6 
 1125(، ص. 2113املشرق، 
.ص. .،.....املنجر الوسيط يف العربية املعصاة  أنطوان نعمة ورفاقة،7 
715 
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 العلوم يهاف وتشمل العربية، ابللغة حديثها حىت قدميها
 .العربية الكتب منها املختلفة

 البحث حرود -ز
احلد املوضوعي : تريد الباحثة أن حتدد هذا البحث  -1

رتقية الرتمجة احلرة لتطبيق طريقة  حتت املوضوع "
 MAN 1على ترمجة النص العريب بـ  قدرة الطالبات

Aceh Barat ."ابملنه  التجرييب 
احلد املكاين : تريد الباحثة أن حتدد هذا البحث بـ  -2

MAN 1 Aceh Barat  الثاين واخلاصة يف الفصل 
Boarding School (1MIA .) 

احلد الزماين : تريد الباحثة أن حتدد هذا البحث يف  -3
   2121 -2118السنة الدراسة 

 الرةاسا  السابقة -ح
 طلبة كفاء  يف أثرهو  اللغوي الذوق" الرضا، -1

 انرييالر  جبامعة حتليلي وصفي حبث)الرتمجة. 
 م 1111(" سنة بنرا أتشيه ارحكومية اإلسالمية
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أما املشكلة يف هذا البحث يرى الباحث أن قدرة الطلبة 
ويهدف  .ندونيسيةإىل اإل العربية اللغة ترمجة جمال يف عيفةض

 تعليم جراءإ كيفية الباحث يف كتابة هذا البحث : التعرف على
 الطالب درةق والتعرف على الدراسية الطلبة صفوف يف الرتمجة مادة
 يف لطلبةا يواجهها اليت املشكالتعلى  التعرفو  الرتمجة مادة على
 .الرتمجة لىع طلبة كفاءة يف اللغوي الذوق أثر رفة ومع الرتمجة مادة

يف هذا البحث هو  الذي استخدمته الباحثإن منه  البحث 
هي ف أما النتائ  اليت حصل عليه الباحث .التحليلي الوصفي منه 
 هادفة قابلة تكن مل الرتمجة طلبة كفاءة ترقية يف املدرس حماولة أن

 تعلم يف جهودهم يوفروا ملا الطلبة أن. الرتمجة تدريس مبطلبات
 .الرتمجة ادةم يف اللغوي ذوقهم ويقارنوا يشحذوا وملا الرتمجة وتعمق

 يف تشبه هلما احلالية الدراسةو  السابقة الدراسةفالتشابه بني 
ق اللغوي الذو  عنتبحث  السابقة الدراسةتعليم الرتمجة. حيث إن 

 الرانريي جبامعة (حتليلي وصفي حبث) واألثره يف كفاءة طلبة الرتمجة
هي ف هلا اختالف بينهما احلالية الدراسةو  .احلكومية اإلسالمية
 على لطالباتا قدرة عن تطبيق طريقة الرتمجة احلرة لرتقية تبحث
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إذن، .  MAN 1 Aceh Baratترمجة النص العريب)دراسة جتريبية( بـ 
 تعليم الرتمجة. يفالعالقة بني رسالتني هي 

أثرمماةسة الرتمجة ارحر  يف يرة  "ننا مجحنا ،  -1
الطالب لل  ترمجة اللغة العربية إىل اإلنرونيسية 
)حبث جترييب يف مرةسة بيت القرآن الثانوية 

 سنة "بننت(–اإلسالمية تشيكنرى سريانج 
 م 1112

 لعربيةا النصوص الرتمجة مشكالت من أكثر البحث اهذ يف 
 بيت مدرسة يف الطالب مشكالت وجدت. األندونسيىة إىل

 ال الطالب بننت- سريان  تشكندى اإلسالمية الثانوية القرآن
 هذه الن  . اجيد األندونسية إىل العربية اللغة الرتمجة على يقدرون
 الطالب سيطرة قلة بسبب الرتمجة الصعوبة يف الطالب مشكلة
 قبيجة جةنتي ومن النحو القائداة ىف الطالب ينقص,املفردات على

دف الباحثة ويهاللغة العربية.  نصوص على ترمجة نقيصة ونشيطة
 النصوص ترمجة على الطالب قدرة ملعرفة يف كتابة هذا البحث :
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 لدي احلرة الرتمجة ممارسة ملعرفةاإلندونيسية و  إىل العربية اللغة
ملعرفة أاثر ممارسة اإلندونيسية و  إىل العربية النصوص من الطالب

الرتمجة احلرة يف قدرة الطالب على ترمجة اللغة العربية إىل 
اإلندونيسية يف الصف الثاىن يف مدرسة بيت القرآن الثانوية 

 ه  البحث الذيإن من. بننت–اإلسالمية تشيكندى سريان  
 توصل قدو استخدمته الباحثة يف هذا البحث هو منه  جتريب. 

 العربية عليمت ىف احلرة الرتمجة ممارسة أن أمهها من نتائ ، إىل البحث
 شرع الثانية الصف ىف الطالب قدرة مستوى رفع إىل ترؤدي
 علىرتمجة ان سري - تشيكندي القرآن، بيت مبدرسة الثانوية للمرحلة
 إلختبارا النتائ  بني اباملقارنة وذلك. اإلندونيسية إىل العربية

.  النتائ  عدلمب احلرة ترمجة مبمارسة الرتمجة تدريس قبل التحصيلي
 .1363 البعدي اإلختبار وبنتائ  1181 قبلي اإلختبار

 فهو يف احلالية الدراسةو  السابقة الدراسةفالتشابه بني  
 لبحثااستخدام طريقة الرتمجة احلرة يف تعليم الرتمجة و يف منهجها، 

 واملكان وضوعامل يف ننا مجحنا اليت كتبه ابلبحث خيتلف احلايل
 لرتمجةا أثرممارسة عن يبحث السابقة والدراسة البحث، واملشكلة
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 حبث) ندونيسيةاإل إىل العربية اللغة ترمجة على الطالب قدرة يف احلرة
 سريان  يكندىتش اإلسالمية الثانوية القرآن بيت مدرسة يف جترييب
الرتمجة احلرة قة طريتطبيق  عن فتبحث احلالية الدراسة وأما. (بننت–

 MANيةبـ ترمجة النص العريب)دراسة جتريب على الطالبات قدرة لرتقية

1 Aceh Barat) .  إذن، العالقة بني رسالتني هي يستخدمان
  الباحثان دراسة جتريبية عن طريقة الرتمجة احلرة يف تعليم الرتمجة.

استخرام طريقة جممولة التحقيق يف نعمة العزيز ، " -3
ة دةاسة وصفية يف يسم تعليم اللغ)تعليم الرتمجة 

العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 م 1112 " سنة(ارحكومية ماالنج

بناء على نتائ  املالحظات اليت أجرئتها الباحثة من خالل 
ية املالحظات الصفية يف فصل الرتمجة ابلطلبة قسم تعليم اللغة العرب

 وانتقلت من جتربة شخصية يف تعليم الرتمجة يف جامعة 2112سنة 
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن  أظهرت أن حتقيق  

ت الطالب يف الرتمجة ختضع أقل من املستوى األمثل. كفاءا
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االفرتاض األساسي الذي أدى إىل حتقيق كفاءات الطالب يف 
 كتابة ويهدف الباحثة يفالرتمجة هو الطريقة االختيارة املستخدمة. 

ملعرفة كيف استخدام طريقة جمموعة التحقيق يف  هذا البحث :
ومية راهيم اإلسالمية احلكتعليم الرتمجة يف جامعة موالان مالك إب

عليم استخدام طريقة جمموعة التحقيق يف تفعالية  ملعرفة، و ماالن 
باحثة خدمته الإن منه  البحث الذي استهذه جامعة. الرتمجة يف 

تائ  أما النيف هذا البحث هو دراسة الوصفي مع املنه  الكمي. 
لتحقيق االيت حصلت عليها الباحثة فهي استخدام طريقة جمموعة 

فعالة لتعيلم الرتمجة يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 احلكومية ماالن .

 يف تشبه هلما احلالية الدراسةو  السابقة الدراسةفالتشابه بني 
 نعمة العزيزة كتبها  اليت ابلبحث خيتلف احلايل البحثتعليم الرتمجة. 

 قةالساب والدراسة البحث،واملنه   واملشكلة واملكان املوضوع يف
 يف قطريقة جمموعة التحقيستخدام اب الرتمجة تعليم عن بحثت

دراسة ) جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن 
الرتمجة احلرة ة طريقتطبيق  عن فتبحث احلالية الدراسة وأما. (وصفية
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 MANـ ترمجة النص العريب دراسة جتريبية ب على الطلبة قدرة لرتقية

1 Aceh Barat .  تعليم  يفهان تشب هلماإذن، العالقة بني رسالتني
 الرتمجة.

 طريقة كتابة الرسالة -ط
 النظام لىع الباحثة فاعتمدت الرسالة هذه كتابة كيفية أما

 اإلسالمية لرانرييا الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة كلية وضعته الذي
 :كتاب يف مذكور النظام وهذا احلكومية،

"Panduan akademik dan penulisan skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016” 
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 الفصل الثاين

  اإلطار النظري 
 الرتمجةتعريف  -أ

 مبعىن الكالم ترجم يقال والتوضيح التبيان هي لغة الرتمجة
 أخرى إىل لغة من نقاله أي وعنه الكالم، وترجم بينه ووضحه

 وبعبارة 6مرتمجني. على وجتمع ابلرتمجة مرتجم للمستغل ويقال
 أى عنه وترجم بلسان أخرى فسره أى الكالم ترجم أن أخرى
 .التفسري هي تراجم مجعها والرتجم أمره أوضح

 اللغ من الكتابة أو القول فن   هي اصطالحا الرتمجة وأما
موفور  مصطلحات بيأنه أضاف وقد. اللغة املنشودة إىل األصلية

 اللغة من اللغوي بتني الذوق الوثيقة العالقة وجود أبهنا بسبب

                                                           

، املعارف دار  :القاهرة، ) الوسيط معجم،  وآخرون مصطفى ابراهيم1 
 98(، ص.6891
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 يف كالم معىن عن التعبري هي والرتمجة 2.املرتمجة واللغة األصلية
 8.ومقاصده معانيه جبميع الوفاء مع أخرى لغة من اخر بكام لغة

 .الرتمجة مفهوم من صالتلخي يوجد السابقة التعريفات من
 ،واآلراء ،كاراألف نقل ىه مجةالرت :  الباحثة عند مجةالرت  تعريف وأن
 أو صدرامل لغة تعين األوىل اللغة, أخرى لغة إىل لغة من علوماتوامل
رد إذا، ليست ترمجة جم .الغاية لغة الثانية اللغة وأما، األصل لغة

ة األخرى ولكن هي عملي اللغة الواحدة إىل اللغةعملية النقل من 
ملعىن و ا نقل املعىن و األسلوب إىل اللغة املنشودة متساويني مع

ضمونا إىل املهناألسلوب يف اللغة األصلية حىت يتقرب مضمو 

ه وبذلك معىن الرتمجة واسعة هي كل ما يفعل ب . األصلية يف اللغة
ساان أو كتااب من األخبار إيصال األخبار ل الناس يف النقل او

 األصلية إىل األخبار املنشودة.

 
                                                           

2 Mustholah Maufur, Belajar Menterjemahkan, (Wonosobo : 

Ratna Press, 1991), hlm. 2 
3 Umi Hanifah, Metode Terjemah, ( Sidoarjo : Dwipustaka Jaya, 

2013 ), hlm. 8 
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 أمهية الرتمجة     -ب
 معناها وأما .املعلومات على وحصول لفهم أداة اللغة إن

 واللغة4ألفاظ يعربهبا كل قوم عن مقاصدهم.  "فهي اصطالحا
 يف الدراسية إحدى املواد اللغة هذه وتكون دولية، لغة هي العربية
 كانت لذلك .اإلسالمية واجلامعات للمدارس إندونيسيا بالدان

 من كثريا ألن وشرائعه، اإلسالم لفهم أساسية وسيلة اللغة العربية
 كتبت والتفسري والتاريخ الفقه املختلفة مثل اإلسالمية الكتب
 .العربية ابللغة

 اللغة نصوص ىلإ العربية اللغة نصوص فرتمجة
 أن والشك .فهمها املسلمني على جمتمع تساعد اإلندونيسية

على  واحلصول تدريب بدون ابلرتمجة يقوم أن ميكن ال أحدا
 .االخرتاع

 وابلغة بريةك أمهية للرتمجة:  الباحثة عند مجةالرت  أمهية وأن
 من الكثري هميف أن القارئ يستطيع الرتمجة طريق فعن حياتنا يف

                                                           

ة ، اجلزء األول)بريوت : املكتبجامد الدروس العربيةمصطفى الغليىن، 4 
 8ه(، ص.6421املصرية، 
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 النص حترير هافي يتم اليت العملية ابهنا الرتمجة وتعرف النصوص،
 تسعي اليت األهداف اهم ومن أخرى، لغة إىل معينة لغة من وترمجته

 تلفخم على والتعرف األخرين مع التواصل هو الرتمجة اليها
 املعرفة قلن إىل أيضا الرتمجة هتدف كما األخرى للشعوب الثقافات

 ملنطلقا هذا ومن ووضوح دقة بكل أبعاد من عليه حتتوي ما بكل
 معاين تفسري افيه يتم اليت العملية هي الرتمجة إن نقول أن لنا ميكن
 .األصلي النص

 
 الرتمجة مراحل -ج

 1:وهي مراحل ثالث على الرتمجة تتم
 مراكبته،و  الكلماته، صيغ حتليل بصحة النص قراءة -6

 الكلماته، معاىن ومعرفة كلماته، إعراب ومواقع
 .وأسالبيه

                                                           

 دار  :الرايض للتعرب،) مالحق مع املرتجم دليل صيين، إمساعيل حممد5 
 42(، ص. 6891 العلوم،
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 بعد هترمجت املراد النص فهم لكى الفكرة استيعاب -2
 قطعة ترمجة أن احلكمة من فليس إبمعان، تقرأه أن

 .فهمها عن عجزان
 وتعابري سليمة، مستهدفة بلغة الفكرة نقل -8

 .صحيحة

 ثالث على تمت الرتمجة نأ الباحثة تنهى السابقة املباحثة ومن
 فهم لكى الفكرة استيعاب مث ةيحبصح النص قراءة أي مراحل
 وتعابري ليمةس مستهدفة بلغة الفكرة نقلوأخريا  ترمجته املراد النص

 .صحيحة

 طرائق الرتمجة -د

طريقة الرتمجة هي كيفية املرتجم إليصال اإلعالم من إحدى 
اللغات إىل األخرى جيدا. يرى أسعد مظفر الدين أن نوجز 

 1طرائق الرتمجة يف أربع نقط اتلية :
                                                           

، )دمشق : دار طالس علم الرتمجة النظريحكيم،  مظفر الدينأسعد 6 
 691(، ص.6898للدراسات والرتمجة والنشر، 
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 طريقة الرتمجة احلرفية -6
 كل فوق واضعا رتجم،امل إليها يلجأ اليت مجةالرت  يه

 أن دون ،مجةالرت  لغة يف يطابقها ما األصلي النص يف كلمة
 حيافظ أن ودون إليها نقولملا اللغة ني قوان االعتبار نيبع أيخذ
 .عىنملا على أي الثابت ضمونملا جانب على

  املعنوية طريقة الرتمجة -2

 للنقل عنويةملا الطريقة أن   فروخ عمر الدكتور يري
 يبدأ أن قبل هكل النص الناقل يقرأ أن يه لغة إىل لغة من

األصلي،  ؤلفملا منحى يعرف أن يستطيع، حىت النقل
 1ه.تراكيب وصورةه ألفاظ ونوع ،ريهتفك واجتاه

 ماثلةامل طريقة الرتمجة -8
 األصل ملضمون الوايف النقل تعترب املماثلة الرتمجة

 ةالقيم ذات األسلوب وظيفة مطابقة مراعاة مع املعنوي
 أن أي قة،دقي تكون أن ينبغي ةالرتمج إن  .له املعادلة الكاملة

                                                           

 684،.......ص.علم الرتمجة النظريحكيم،  مظفر الدينأسعد 7 
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 رتمجةلا لدق ة الضروري الشرط وإن. األصل يتضم ن ما تنقل
 ابقاتطامل اختيار على والقدرة لألصل، الصحيح الفهم هو
 9.وافقةامل
 طريقة الرتمجة احلرة -4

 من شئب اخرى اىل اللغة من الرتمجة هي احلرة ةالرتمج
 يف وجودةامل األصلية املعاين ذكر مع التعبري يف التصرف
  8.املرتجم األصل
طريقة  الباحثة ختارتا السابقة طرائق الرتمجة منو 

 الرتمجة احلرة لتطبيقها يف تعليم ترمجة النص العريب.
 طريقة الرتمجة احلرة -ه

 الرتمجة أن   (L.S. Barkhodarov) ابرخودارف. س.ل يري
 لنقل لالزما املستوى من أعلى مستوى يف املنفدة الرتمجة هي احلرة

 التكافؤ نإ .الرتمجة لغة قوانني مراعات مع الثابت، املضمون جانب

                                                           

 688-681،.......ص.علم الرتمجة النظريحكيم،  مظفر الدينأسعد 8 

(، 6894لبنان، مكتبه :رايض (حمفوظة احلقوق محيع معجم وهبه، حمدى9 
 84-88ص.
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 املوقف، فوص مستوى يف عامة، كقاعدة يتحقق، احلرة الرتمجة يف
 يف ولةاملنق املعلومات إن .األعالم مستوى يف األحوال أحسن ويف

 مثل ؤديت .مصورة غري عادة تبقى اللغوية والرموز القول مستوى
 يف وقفامل وصف إىل أي اإلسهاب، إىل كبرية لدرجة الرتمجة هذه

 يف ألصليا النص مع التطابق احلرة الرتمجة تفيد. األصلي النص
 الد  و  الشكلية األصل مكوانت عن بعيدة بصورة الرتمجة، لغة

 61.اللية
 الرتمجة ففي .احلرفية الرتمجة من أكثر مقبولة احلرة الرتمجة إن  

 لغة ننيبقوا إخالل للمعىن،وال تشويهة عامة، قاعدة التوجد احلرة
 ينقل ال األصلي النص معىن فإن احلرة الرتمجة عيب وأما.الرتمجة

 نظرا ر،احل النقل أثناء يضيع املعلومات من قسما وإن اتمة، بدقة
 وعندئذ،. اعنه غين يف هو لتحويالت يتعرض األصلى النص ألن  

 احلرة مجةالرت  فيه يتحول الذي احلد إىل اإلنتقال خطرا دوما يوجد
 .املرتجم" عندايت" إىل

                                                           

 686،.......ص.علم الرتمجة النظريحكيم،  الدين مظفرأسعد 10 
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 هي احلرة الرتمجة نأ الباحثة تنهى السابقة املباحثة ومن
 ذكر مع ريالتعب يف التصرف من بشئ اخرى ىلإ اللغة من الرتمجة
 اىل يلزم ما رةاحل الرتمجة. املرتجم األصل يف املوجودة األصلية املعاين
 أو فقرة اىل يدل   املثال حبث ولكن اجلملة، أو الكلمة املثال حبث

 فقرة يلإ األصلية اللغة يف األمانة أيخذ أن الرتمجة يالزم. نصوص
  .رياألخ اللغة إيل يعبريها و ينتقلها مث.حقيقا نصوص أو
 الرتمجة عملية خطوات -و

 وجب ىتال الرتمجة خطوات توجد، سابقا التفصيل ومن
 :66يلى مما وهو ،معرفتها مرتجم كل على
 ألفكاروا, واملوضوع, اآلراء ملعرفة حملة   النصوص قراءة 

, املرحلة ذهه ىف. املرتجم سيرتمجها الىت اللغة من العامة
 يشطبهاو  املفردات على ليتعر ف قلما   املرتجم ميسك أن

 .معانيها ىف املرتجم يفهم مل الىت
 واملقصود .املرتجم سيرتمجها الىت النصوص تعديد قراءة 

 .عم قة  مت النصوص مضمون مجيع لفهم العملية هذه من
                                                           

11 Nur Mufid, Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia, 

(Surabaya : Pustaka Progresif, 2008 ), hlm. 26 



21 
 

 
 

 جماملرت  قرأي رحلةامل ذهه ىف. النصوص إىل التالية القراءة 
 الحاتاالصط معاىن يعرف وأن, ففقرة    فقرة   النصوص
 راءاتالق وكتب القاموس جماملرت  لكمي وأن. ةاملستخدم

 ىف مجللمرت  ينفع ذاوه.  صالن وضوعمب تتعلق ما
 .مجةالرت 

   ذلك دوبع, فجملة   مجلة   النصوص ماملرتج يقرأ أن مث 
 .كلها النصوص جماملرت  جميرت 

 ناسبةمل وصالنص ترمجة بعد ابلتنقيحات جماملرت  يقوم أن 
 يقوم أن وأيضا. الغاية لغة إىل مجةالرت  حاصل

 .القراءة عالمات أخطاء ىف ابإلصالحات
 ىأخر  مرة مجةالرت  حاصل جماملرت  يقرأ أن ذلك وبعد 

 واالصطالحات, وصولامل وأمساء, األساليب لنيل
 .الغاية بلغة والصحيحة ناسبةامل
 ضمانل أخرى مرة مجةالرت  حاصل جماملرت  يقرأ أن وأخريا 

, واألسلوب, النحوى ىف األخطاء توجد مل إن
 .مجةالرت  ىف ناسبةامل االصطالحات واستعمال
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 للقراء الفهم وسهلة الواضحة اللغة جماملرت  يستخدم أن 
 .مجةالرت  عند

 الرتمجة خطوات توجد الباحثة تنهى السابقة املباحثة ومن
 ةملعرف حملة النصوص قراءة وهو معرفتها، مرتجم كل على وجب الىت

 تصبح، ماملرتج سيرتمجها الىت اللغة من العامة واألفكار املوضوع
 النصوص رتجمامل يقرأ أن. مث املرتمجني جلميع الرئيسية اخلطوة هذه
 عملية يف .كلها النصوص املرتجم يرتجم ذلك وبعد فجملة، مجلة

 يقوم أن ،النصوص ترمجة يف القاموس املرتجم يستخدم الرتمجة
 إىل الرتمجة صلحا ملناسبة النصوص ترمجة بعد ابلتنقيحات املرتجم

 عالمات أخطاء ىف ابإلصالحات يقوم أن وأيضا. الغاية لغة
 ضمانل أخرى مرة الرتمجة حاصل املرتجم يقرأ أن وأخريا .القراءة

 واستعمال, واألسلوب, النحوى ىف األخطاء توجد مل إن
 ملناسبةا املصطلحات واستخدام الرتمجة ىف املناسبة االصطالحات

 .بسهولة الرتمجة نتائج فهم للقارئ يتسين حىت
 
 



21 
 

 
 

 مزااي وعيوب طريقة الرتمجة احلرة -ز
 : 62يهف الرتمجة احلرةطريقة وأما املزااي املتعلقة ب

 .ميكن للقارئ فهم النص املرتجم بسهولة -6
 .النص املرتجم يبدو طبيعيا ومتواصال -2
 الثقايف. االستيعاب يكون أن ميكن -8
تصبح نتائج الرتمجة أكثر إاثرة لالهتمام وسعيدة  -4

 .القراءة ألن النتائج ليست جامدة

 68ييما يلف املتعلقة بطريقة الرتمجة احلرة العيوبوأما 
 ألصلية ا لغةال يف الثقافة جوانبكثري من خيبو      -6 :

ال ميكن للقارئ تقدمي تفسري للنص ألنه مت بواسطة     -2
 مرتجم

 تعليمية طريقة كل أن الباحثة تنهى السابقة املباحثة ومن
 اوالتحم وأما. احلرة الرتمجة طريقة وكذلك والعيوب، املزااي هلا

                                                           
12 Kardimin, Pinter Menerjemah : Wawasan Teoritik dan Praktek, 

( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013 ), hlm. 395 
13 Kardimin, Pinter Menerjemah : Wawasan Teoritik dan 

Praktek,………..hlm. 396 
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 عن تالنظاراي يؤكد فهي الطريقة هذه العيوب للتغلب املدرس
 والصرف النحوي أي القواعد ويؤكد الطلبة على والتدريب الرتمجة
 تعليم يف املناسبة التعليمية الوسيلة املدرس واستخدام للطلبة
 .الرتمجة

 النص ترمجة على الطلبة قدرة ترقية يةكيف -ح
 يتبع أن ةالرتمج ملدرس ينبغي صحيح بشكل النص لرتمجة

 الرتمجة وخطوات انجحة، التدريس عملية لتكون. التالية اخلطوات
 :64الناجحة

 فهمه تمي حىت مرات عدة لرتمجته املراد النص قراءة -6
 ضحاوا للنص العام املعىن يكون أن بد فال جيدا،
 .تهترمج يف الشورع قبل املرتجم ذهن يف جليا

 يساعده مما وغريها واملوسوعات، املعاجم إعداد -2
 يف ماملرتج جيعلها وأن للنص ترمجته حسن على

 .عمله أثناء يده متناول
                                                           

طالئع، ر الدا)القاهرة :  ،واملبتدئني للطالب الرتمجة فن أكرم أ. مؤمن، 14 
 9(، ص.2164
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 بداية دحتدي على احلرص مع النص، ترمجة يف البدء -8
 يقةبطر  الرتقيم عالمة واستخدام اجلمل، وهناايت
 .إليها ينقل اليت اللغة تناسب صحيحة

 والتعبريات األلفاظ اختيار املرتجم حيسن أن -4
 .إليها ينقل اليت اللغة يف املناسبة

 النص قراءة من البد الرتمجة من االنتهاء بعد -1
 أخطاء من فيه يوجد قد ما وتصويب املرتجم
 قد ام وأتخري وتقدمي غريها أو حنوية أو إمالئية

 وتتم جلملوا العبارات تستقيم حىت عبارات من يلزم
 طتراب مراعاة مع تكون، أن ينبغي كما الصياغة

 .املناسبة اللغوية األدوات ابستخدام اجلمل
 اإلطالة أو واالختصار احلذف إىل اللجوء عدم -1

 تليس فالرتمجة األحوال، من حال أبي واإلسهاب
 لخي قد مما اللغوية القدرات الستعراض وسيلة

 يكون أن والبد املرتجم عنق يف أمانة وهي ابلنص،
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 قدر بدقة املعىن يوصل وأن محلها، على قادرا
 .املستطاع

 بشكل صالن ترمجة نأ الباحثة تنهى السابقة املباحثة ومن
 النص راءةقوهي  اخلطوات يتبع أن الرتمجة ملدرس ينبغي صحيح

 املعاجم إعداد مث جيدا فهمه يتم حىت مرات عدة الرتمجته املراد
 يف البدء ذلك وبعد. للنص ترمجته حسن على يساعده مما وغريها
 ل،اجلم وهناايت بداية حتديد على احلرص مع النص، ترمجة

 ينقل ليتا اللغة تناسب صحيحة بطريقة الرتقيم عالمة واستخدام
 يف ملناسبةا والتعبريات األلفاظ اختيار املرتجم حيسن أن مث .إليها
 النص قراءة نم البد الرتمجة من االنتهاء بعد .إليها ينقل اليت اللغة

 أو ويةحن أو إمالئية أخطاء من فيه يوجد قد ما وتصويب املرتجم
 واستعمال املستطاع قدر بدقة املعىن يوصل وأن غريها

 . مجةالرت  ىف ناسبةامل االصطالحات
 ودة الرتمجةجلأدوات التقومي    -ط

 دقةل أدوات التقومي( 6: تشمل ودة الرتمجةجلأدوات التقومي 
 وضوحل ميالتقو  أدوات( 8 ،الرتمجة لقبول أدوات التقومي( 2 ،الرتمجة
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 الثةث من الرتمجة ودةجل تقوميال أدوات من كل يتكون 61.الرتمجة
 رقم أو رجةد هو الثاين اجلزء. الرتمجة فئة يعرض األول اجلزء. أجزاء

 ادتز  كلما أي املقلوب، للهرم وفق ا مرتبة ،8 حىت 6 من مبقياس
 ، عليها حصلت اليت األرقام أو النقاط زادت الرتمجة، جودة

 ئةف كل من نوعية معلمة هو الثالث اجلزء. ابلعكس والعكس
 عن يوضح التايل واجلدول .أدانه معروضة الثالثة األدوات. الرتمجة

 : الرتمجة دقة تقومي أداة

 2-1اجلدول 

 الرتمجة لدقةأدوات التقومي 
 النوعية املعلمات ةنتيج ةالرتمج فئة

 املصطلحات أو الكلمات معىن نقل يتم 8 دقيق
 للغةا نص أو اجلمل أو العبارات أو الفنية

 وجدي وال ،ةاهلدف اللغة إىل بدقة املصدر
 .اإلطالق على للمعىن احنراف أي

                                                           
15 Mangatur Nababan, dkk, Pengembangan Model Penilaian 

Kualitas Terjemahan, Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra Vol. 24 No. 01, 

2012, hlm. 50 
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 أو الكلمات معاين معظم نقل مت 2 دقيق أقل
 جلملا أو العبارات أو الفنية املصطلحات

 دقةب املصدر بلغة اخلاصة النصوص أو
 زالت ال ذلك، ومع. املستهدفة اللغة إىل

 ملعاينا ترمجة أو معىن يف احنرافات هناك
 .الرسالة تكامل تزعزع اليت املزدوجة

 املصطلحات أو الكلمات معىن نقل يتم 6 دقيق غري
 للغةا نص أو اجلمل أو العبارات أو الفنية

 .ةهلدفا اللغة إىل دقيق غري بشكل املصدر

 كلما. 8 حىت 6 من امقياس الرتمجة دقةل أدوات التقومي تبع
. الناجتة مجةالرت  دقة زادت قي م،امل قدمها اليت ميالتقو  درجة ارتفعت

 للرتمجة، املعطاة الدرجة اخنفضت كلما ذلك، من العكس على
 عن يوضح التايل واجلدول .الرتمجة دقة مستوى اخنفض كلما

 : الرتمجة لقبول تقوميال واتأد
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 2-2اجلدول 
 لقبول الرتمجةأدوات التقومي 

 النوعية املعلمات ةنتيج ةالرتمج فئة
 الفنية واملصطلحات طبيعية، الرتمجة تبدو 8 مقبول

 ،والعبارات للقارئ، مألوفة املستخدمة
 للقواعد مطابقة املستخدمة واجلمل

 .اإلندونيسية
 مشكلة هناك ولكن طبيعية، الرتمجة تبدو 2 مقبول أقل

 لفنيةا املصطلحات استخدام يف بسيطة
 .بسيط حنوي خطأ يوجد أو

 اتواملصطلح طبيعية، ليست الرتمجة 6 مقبول غري
 مألوفة وغري عادية غري املستخدمة التقنية

 ال ةاملستخدم واجلمل والعبارات، للقارئ،
 .اإلندونيسية اللغة قواعد مع تتفق
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 حتديد يف للمقيمني دليل هي الرتمجة لقبول تقوميال واتأد
 درجة كل. 8 حىت 6 من املقدم النطاق يرتاوح. الرتمجة املقبولية
  61.الرتمجة قبول للمستوى انعكاس هي مقدمة

 

 2-3اجلدول 
 الرتمجة التقومي لوضوح أدوات

 النوعية املعلمات ةنتيج ةالرتمج فئة
 وضوح
 عالية

 وأ الكلمات فهم بسهولة للقارئ ميكن 8
 جلملا أو العبارات أو الفنية املصطلحات

 .املرتمجة النصوص أو
 وضوح

 متوسطة
 ناكه ولكن ، القارئ بواسطة ترمجة ميكن 2

 من ثرأك قراءهتا جيب اليت األجزاء بعض
 .لرتمجتها مرة

                                                           
16 Mangatur Nababan, dkk, Pengembangan Model Penilaian 

Kualitas Terjemahan,................. , hlm. 51 



81 
 

 
 

 وضوح
 فضخم

 .فهمها القراء على يصعب الرتمجة 6

 حتديد يف للمقيمني دليل هي الرتمجة لقبول تقوميال واتأد
 كل. 8 حىت 6 من املقدم النطاق يرتاوح. الرتمجة  وضوحل مستوى

 .الرتمجة  وضوح للمستوى انعكاس هي مقدمة درجة

 قادرة البحث خالل من املنتجة الرتمجة جلودة ميتقو ال منوذج
 املقبوليةو  الدقة مسألة فقط تعاجل واليت جودة ذات تكون أن على

 ميتقو ال ذجمنو  تطبيق ميكن .املرتجم وضوح مستوى قابلية ولكن
 سياق يف ميالتقو  إعدادات من متنوعة جمموعة يف الرتمجة ودةجل

 61.ةالرتمجتدريس  سياق ويف املهنية الرتمجات جودة ميتقو 

 ودةجل ميتقو ال واتأد نأ الباحثة تنهى السابقة املباحثة ومن
 أدواترتمجة و ال لدقة ميلتقو ا أدواتة انواع، ثالث على تشمل الرتمجة

 كل يتكون. ةالرتمج وضوحل ميالتقو  أدواتو  الرتمجة لقبول ميلتقو ا

                                                           
17 Mangatur Nababan, dkk, Pengembangan Model Penilaian 

Kualitas Terjemahan,……….. hal. 55 
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 يعرض ولاأل اجلزء. أجزاء ثالثة من الرتمجة ودةجل تقوميال أدوات من
 ،8 حىت 6 من مبقياس رقم أو درجة هو الثاين اجلزء. الرتمجة فئة

 ادتز  الرتمجة، جودة زادت كلما أي املقلوب، للهرم وفق ا مرتبة
 اجلزء .ابلعكس والعكس ، عليها حصلت اليت األرقام أو النقاط
 .الرتمجة فئة كل من نوعية معلمة هو الثالث
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لثالفصل الثا  

احلقلي البحث إجراءات  
 منهج البحث -أ

 منهجيف هذا البحث هو  الباحثة تستعمله الذي املنهج إن
 منهج إن .) Experiment Researchأو ما يقال ابإلجنليزية ) جترييب

 بواسطة ومالعل يف احلقيقة عن الكشف إىل املؤدي الطريق البحث
 ملياتهع وحتدد العقل سري على هتيمن العامة، القواعد من طائفة
1.معلومة نتيجة إىل يصل حىت

 حثالب منهج هو التجرييب والبحث 
 يستطيع لذيا الطبيعية العلوم تقدم يف اجللي األثر له الذي العلمي
 على( قلاملست املتغري) السبب أثر يعرف أن بواسطته الباحث

                                                           

السلوكية،  العلوم يف البحث إىل املدخلالعساف،  محد بن صاحل1 
 02(، ص.0222العبيكان،  مكتبة :)الرايض
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 حبثها يف الباحثة جتري البحث هذا ويف 0(.التابع املتغري) النتيجة
 One Group Pretest Posttest Design.3 ويسمى اجملموعة،

  لقانون التايل : لباحثةاعتمد تو 
 

 

 
 التفصيل:

 القبلي االختبار:  1خ
 البعدي الختبار: ا 0خ

   التجريبية : املعاجلة xم

                                                           

 السلوكية،... العلوم يف البحث إىل املدخلالعساف،  محد بن صاحل0 
    727ص. 

3 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian,(Rineka Cipta : 

Jakarta, 2005), hal. 212  

 1خ
 2خ xم
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 البحث عينةو  جمتمع    -ب
 MAN 1 بـ  مجيع طلبة هو البحث هذا من اجملتمع ويكون

Aceh Barat348م وعددهم 0202-0210 الدراسية للسنة 
ة العمدي ابلطريقة البحث عينة منه الباحثة فأخذت طلبة.

(Purposive Sampling) الثاين  الصف يف الطالبات وهوBoarding 

School (MIA 2 )ريقةالط هلذه أيضا وتقال .ةطالب 03 عددها يبلغ 
 أساس أن تعين وهي ابخلربة االختيار أو املقصودة، ابلطريقة
 اجملتمع متثل تلك أو املفردة أبهنذه ومعرفته الباحث خربة االختيار

اختارت الباحثة عينة يف هذا البحث ألن هلن الثقافة البحث. 
املساء  يتعلمن اللغة عند .ومعلومة عن اللغة العربية أكثر من اآلخر

 الصف يف الطالبات البحث عينة الباحثة ولذلك ختتار والليل.
 Boarding School (MIA 2 .)الثاين 

 وأدواهتا البياانت مجع طرق -ج
 :التالية الطريقة على الباحثة فتعتمد البياانت مجع طريقة وأما
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 املباشرة املالحظة -1
 ظةمبالح الباحثة تقوم حيث هي املباشرة املالحظة

 أو ابألشخاص مباشرة اتصاله خالل من معني سلوك
هذه  وأما أداة البحث يف تطبيق4يدرسها. اليت األشياء

باشرة م الطريقة هو جدول املالحظة وتقوم الباحثة مبالحظة
الفصل وتالحظ أنشطة الطلبة يف عملية التعليم، حىت يف 

تستطيع الباحثة أن تنظر على األثر من إجراء الدراسة يف 
ظة اليت الباحثة أدواهتا بقائمة املالح فتستعمل نفوس الطلبة.

أعدهتا قبل دخول الفصل لنيل البياانت عن أنشطة 
 الطالبات واملدرسة.

 قائمة املالحظة للمدرسة (أ
قائمة املالحظة للمدرسة لتالحظ قدرة 
املدرسة ) الباحثة نفسها( على عملية التعليم 
والتعلم بتطبيق طريقة الرتمجة احلرة، وأما قائمة 

                                                           

 ،...السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخلالعساف،  محد بن صاحل4 
   728. ص
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املالحظة تشتمل على مالحظة املعلم عن الكيفية 
التدريس اليت تتكون على الطريقة واملادة الدراسية 

تعليم ال اليت تستخدمها املدرسة أثناء إجراء عملية
 بتطبيق طريقة الرتمجة احلرة. 

 قائمة املالحظة للطالبات  (ب
قائمة املالحظة للطالبات هي مالحظة 
 أنشطة الطالبات أثناء عملية التعليم بتطبيق طريقة
الرتمجة احلرة حيث تشتمل على انتباههن 
ونشاطهن وأتملهن إىل املادة أثناء إجراء عملية 

 التعليم بتطبيق طريقة الرتمجة احلرة. 
وعندما تستخدم الباحثة طريقة املالحظة 

تاجة إليها فتالحظ الباحثة جلمع البياانت اجمل
أنشطة الطالبات واملدرسة عند إجراء عملية التعليم 
والتعلم بتطبيق طريقة الرتمجة احلرة يف جمموعة  

 لتجريبية واستعد الباحثة ورقة املالحظة.
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 اتاالختبار  -2
هو الذي يطلق عليها اختبار القلم والورقة  االختبار

 5اد.درات اإلفر ات العلمية لقياس قاالختبار وكذلك بعض 
هلذا البحث العلمية ينقسم إىل قسمني،  االختباروأما 

 فهي:
  (Pre-Test)القبلي االختبار (أ

 طريقة الرتمجة احلرة قبل الباحثة ختتربه الذي هو
. بطرق ريبالنص الع ترمجةقدرة الطلبة على فعالة لرتقية 

 اليت أتمر أن يرتمجن النص العريب إىل اللغة اإلندونيسية.
  (Post-Test)البعدي االختبار (ب

 طريقة الرتمجة احلرة بعد الباحثة ختتربه الذي هو
بطرق  .ريبالنص الع ترمجةقدرة الطلبة على فعالة لرتقية 

 اليت أتمر أن يرتمجن النص العريب إىل اللغة اإلندونيسية.

                                                           

: ) القتهرة ،مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبيةرجاء حممود أبو عالم، 5 
 027ص.(، 0211دار النشر للجامعات، 
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 القبلي بني االختبار الباحثة تقارن ذلك وبعد
 زايدة على لتعرفبينهما  وحتلل البعدي واالختبار

 لبة على ترمجة النص العريب.الط
 يف تستو أن فيجب اجليدة البحث أدة وأما

 .والثبات الصدق مها شرطني
 .لقياسه أعد ما يقيس كان إذا صادقا االختبار يعد

 صدق على تدلتستجدمها الباحثة  األداة كانت
 :   جملة إىل استندت ألهنا احملتوى

Mangatur Nababan,dkk., 2012, Pengembangan 

Model Penilaian Kualitas Terjemah, Jurnal Kajian 

Linguistik dan Sastra, Vol.24 No. 01 

 ودةجل ميتقو ال واتأن أد الباحثة عرفت اجمللة هذه يف 
 ميلتقو ا أدوات( 1: ة انواعثالث على تشمل الرتمجة
( 7 ، الرتمجة لقبول ميلتقو ا أدوات( 0 ، الرتمجة لدقة

 دواتأ من كل يتكون .الرتمجة وضوحل ميالتقو  أدوات
 ألولا اجلزء. أجزاء ثالثة من الرتمجة ودةجل تقوميال

 قمر  أو درجة هو الثاين اجلزء. الرتمجة فئة يعرض
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 يأ املقلوب، للهرم وفًقا مرتبة ،7 حىت 1 من مبقياس
 األرقام أو النقاط زادت الرتمجة، جودة زادت كلما
 لثالثا اجلزء. ابلعكس والعكس عليها، حصلت اليت
 الثةالث األدوات. الرتمجة فئة كل من نوعية معلمة هو

 .أدانه معروضة
 

 البياانت حتليل طرق -د
 للمالحظة املباشرة البياانت حتليل -1

 اعتمدت الباحثة يف حتليل البياانت اليت حصلت يف
البحث على عدد القانون املقرر حسن البياانت اليت 
ستحللها الباحثة. وحتسب البياانت من أنشطة املدرسة 
والطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستعمل 

 القانون: 
 

𝑃 =  
𝑅

𝑇
𝑋 ٠١١% 
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 البياانت : 
  P  :املئوية النسبة 

   R : عليها احلصولة القيمة جمموع  

   T : الكاملة النتيجة 

وحتليل املسند الستجابة كما نرى يف أنشطة 
املدرسة والطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل 

 8مخسة أحوال:

 = جيد جدا 122% -31

 = جيد % 32 -81

 = مقبول % 82 -41

 = انقص % 01-42

   = راسب 02% – 2

                                                           
6 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta 

: Bumi Aksara, 2003), hal. 281  
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 اتلالختبار  البياانت حتليل -0
للحصول كذلك لتحليل األسئلة الثانية )بياانت 
االختبار( فاستعملت الباحثة اجملموع واملعدل من إجابة 

طريقة  عاليةفاالختبارين )االختبار القبلي والبعدي(. وملعرفة 
. لنص العريبا ترمجةعلى  الطالبات قدرةلرتقية  الرتمجة احلرة

رجة الطالب الذي حصلوا قامت به الباحثة إبدخال د
   3عليها يف كل االختبار التايل :

 = جيد جدا 122 -31

 = جيد  32 -81

 = مقبول  82 -41

 = انقص  01-42

 = راسب 02 – 2

                                                           
7 Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS, 

(Graha Ilmu : Yogyakarta, 2006), hal. 54 
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 One Group Pretestإن منهج يف هذا البحث    

Posttest Design  ،  فاختارت الباحثة حتليل البياانت بـــ
Wilcoxon Sign Rank Test  أوT-test .استخدام  حديدتل

Rank Test  أوT-test تنبغي الباحثة أن تقوم البحث ،
واالختبار  (Uji Normalitasالطبيعي) اإلجراء االختبار

 .(Uji Homogenitasاملتجانس )

 (Uji Normalitasالطبيعي) االختبار  (أ

وتقصد اختبار الطبيعي ملعرفة العينة من جمموعة 
الباحثة اختبار الطبيعي تكون طبيعية أم ال. وتقوم 

( ألن العينة يف هذا البحث Uji Shapiro-wilkابستخدام )
 Ujiفتستخدم ) 52إذا كان العينة أكرب من  52أصغر من 

Kolmogrof Smirnowالطبيعي   ( وصيغة الفروض الختبار
 كما يلي :  
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oH  : طبيعية )إذا   من اجملموعة ليست العينة
من مستوى  أصغر  Sig. (2-tailed)كان

 (2025الداللة 
aH : طبيعية )إذا   من اجملموعة كانت العينة

أكرب من مستوى   Sig. (2-tailed)كان
 (2025الداللة 

  (Uji Homogenitasاالختبار املتجانس )    (ب

استخدمت الباحثة اختبار املتجانس داللة أن 
لباحثة ا البياانت بني اجملموعتني متجانس. قد استخدمت

. وأما 2025متجانس على مبستوى الداللة اختبار 
 الفروض الختبار املتجانس كما يلي :

oH : ة التجريب يوجد املتجانس بني اجملموعة
  Sig. (2-tailed)واجملموعة الضابطة )إذا كان

 (2025أصغر من مستوى الداللة 
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aH : يبة التجر  ما يوجد املتجانس بني اجملموعة
-Sig. (2واجملموعة الضابطة )إذا    كان

tailed)   2025أكرب من مستوى الداللة) 
طبيعية ومتجانسة،  إذا كانت البياانتلذلك 

البياانت غري  وإذ كانت T-Testفاستخدمت الباحثة ابختبار 
 .Rank Testطبيعية ومتجانسة، فاستخدمت بـــ 

على ما شرحت الباحثة فعرض يف اجلدول  خالصة
األيت عن أسئلة الباحثة وحتليل البياانت اليت  1-7

 اسخدمت فيها.
 3-1اجلدول 

 أسئلة البحث وحتليلها
 حتليل البياانت أسئلة البحث رقم
 الطالباتكيف أنشطة  1

يقة ق طر تطبيواملدرسة يف 
 MAN 1 ـــبـالرتمجة احلرة 

Aceh Barat ؟ 

والنسبة املعدلة 
 املائوية )%(
 )املالحظة( 
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تطبيق طريقة الرتمجة هل  0
لرتقية قدرة  فعال احلرة

الطالبات على ترمجة النص 
 العريب؟

T-Test/ Rank 

Test 

وتتم كل العماليات السابقة ابستخدام الربانمج 
من النظام احملسوب. ابستعانة  SPSSاإلحصائي املسمى بــــ 

كما  .”SPSS Statistics 22 “احلساب على األدوات الرقمية 
 يلي :

  (.Sig)إذا كانت نتيجة مستوى الداللة .1
فهذا يدل على أن فرض الصفري  2،25أصغر

)O(H  مردود وفرض البديل)a(H .مقبول 
  (.Sig)إذا كانت نتيجة مستوى الداللة .0

فرض الصفري فهذا يدل على أن  2،25أكرب
)O(H  مقبول وفرض البديل)a(H .مردود 
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صل الرابعالف  
 ومناقشتها البحث نتائج

 البياانت عرض     -أ

 بتطبيق تتعلق عما السابقة الفصول يف الباحثة حبثت لقد
 طريقة الرتمجة احلرة لرتقية قدرة الطالبات على ترمجة النص العريب

وللحصول على البياانت  MAN 1 Aceh Barat.ـــــ ب دراسة جتربية
 Boarding الثاين يف الفصلابلبحث التجرييب  ةالباحث امتفق

School (MIA 2 )  اعتمادا على  9152/9191للسنة الدراسية
اإلسالمية  املعلمني جبامعة الرانريي وأتهيل عميد كلية الرتبية إفادة

 B-16391احلكومية بند أتشيه رقم: 

Un.08/FTK.1/TL.00/12/2019  ديسمرب. 1يف التاريخ 
 MAN 1 Aceh Baratحملة عن  -1

 اليت تقع يف املدارس إحدى هي MAN 1 Aceh Baratإن 
 Sisingamangaraja Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan شارع

Aceh Barat   م. يتم فيها  5291 السنةهذه املدرسة يف  أسسوقد
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 MAN 1 Acehت فكان تدريس اللغات األجنبية، منها اللغة العربية.

Barat 9151 الدراسية منهج فيها ستعملت( Kurikulum 2013 ) 
رقم (KMA) بتطوير منهج اللغة العريبة مبوجب قرار وزير الدين 

 ألسبوعا يف العربية اللغة تعلم ساعات وعدد ،9152يف عام  581
 العربية اللغة تعلم Boarding School يف الطلبة ولكن ، ساعتني

 كل رداتاملف حلفظ وفريضة املساء، عند اللغة دروس هلم ألن أكثر
  .صباح

جوت أسوادي، املاجستري.  السيد اآلن املدرسة هذه يرأس
 9191-9152 الدراسية للسنة شخصا 98 املدرسني عدد ويبلغ

مدرسني،   4العربية يف هذه املدرسة فعددهم  وأما مدرسو اللغةم. 
 كما يتضح يف اجلدول اآليت:

 



11 
 

 
 

 4-1اجلدول 
 اللغة العربية نيعدد املدرس

 متخرج مادة اء املدرسنيامس رقم 

 جامعة الرانريي اللغة العربية مولياسري 5
 جامعة الرانريي اللغة العربية داين فيرتايان 9

 جامعة الرانريي اللغة العربية سعدية 1

 جامعة الرانريي اللغة العربية ليا امامي 4

 فصال 92 إىل يبلغ ناأل ل يف هذه املدرسةالفص عددو 
 849 إىل يبلغ كلهم الطلبة عددو  التعليم مراحل ثالثة إىل ينقسمو 

 يوضح التايل واجلدول طالبة.  188طالبا و 912، وهم شخصا
 5: درسةملا ذهه يف الطلبة عدد عن

 

                                                           
1 Sumber Waka Kurikulum MAN 1 Aceh Barat 



14 
 

 
 

 4-2اجلدول 

للسنة الدراسية  MAN 1 Aceh Baratـــــ بعدد الطلبة 
2112/2121 

عدد  الفصول الدراسية الرقم
 الطلبة

 الفصل األول 5
X MIA 1 99 

9 X MIA 2 91 

1 X MIA 3 19 

4 X MIA 4 19 

1 X MIA 5 19 

9 X MIA 6 19 

2 X MIA 7 19 

8 X MIA 8 19 

2 X MIA 9 14 

51 X IIS 1 14 
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55 X IIS 2 14 

 الفصل الثاين 59
XI MIA 1 98 

51 XI MIA 2 92 

54 XI MIA 3 15 

51 XI MIA 4 19 

59 XI MIA 5 11 

52 XI MIA 6 19 

58 XI MIA 7 14 

52 XI IIS 1 12 

91 XI IIS 2 12 

الفصل  95
 الثالث

XII MIA 1 92 

99 XII MIA 2 11 

91 XII MIA 3 11 

94 XII MIA 4 19 

91 XII MIA 5 51 

99 XII IIS 1 12 
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92 XII IIS 2 99 

 849 اجملموع
 طلبة

نقسم من اليت ت شخصا 849الطلبة  عدد أن اجلدول أشار
 هذا البحث يف ةختارت الباحثاو  الثالث.فصل الالفصل األول حىت 

 .( MIA 2الفصل الثاين)

وللحصول على األهداف الرتبوية املرجوة فقد أعدت املدرسة 
 التعليمية كما يلي: بعض الوسائل

 4-3اجلدول 
 MAN 1 Aceh Barat ـــــ ب  املباين والوسائل

 عددال الوسائل الرقم
 5 املدرسة مدير مكتب 5
 5 املدرسني مكتب 9
 92 الدراسة غرفة 1
 5 املكتبة 4
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 8 املرحاض 1
 5 مصلى   9
 9 املقصف 2
 5 احلاسوب معمل 8
 5 غرفة الصحةال 2

 43 اجملموع
 

 تطبيق طريقة الرتمجة احلرة لرتقية قدرة الطالبات على -2
 ترمجة النص العريب
 أ( أنشطة البحث

 حثابلب نفسها الباحثة فقامت البياانت وجلمع
يناير  59يناير إىل  8 التاريخ يف املدرسة هذه يف احلقلي

ة م. ستوضحها الباحثة ابلتوقيت التجرييب يف اجملموع 9191
   التجريبية كما يف اجلدول التايل: 
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 4-4اجلدول 
 ريبيةيف العملية التج التوقيت

 الساعة  التاريخ األنشطة اليوم اللقاء

 اللقاء
 األول

ميساخل  االختبار القبلي 

ة طريقتطبيق و 
 الرتمجة احلرة

يناير  2
9191  

51:11- 
51:11 

 اللقاء
 الثاين

تطبيق طريقة  األربعاء
 الرتمجة احلرة

يناير  51
9191  

55:11-
51:11 

 اللقاء
 الثالث

ميساخل تطبيق طريقة  
 الرتمجة احلرة،

اإلختبار البعدى 
واملالحظة 

 املباشرة

يناير  59
9191  

51:11- 
51:11 
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على  الرتمجة احلرة لرتقية قدرة الطالباتتطبيق طريقة ب( 
 ترمجة النص العريب

ق طريقة تطبي عن التجريبية ابلدراسة الباحثة تقوم
ـــــ ب الرتمجة احلرة لرتقية قدرة الطالبات على ترمجة النص العريب

.MAN 1 Aceh Barat  وقد قامت الباحثة بنفسها كمدرسة
 التعليم مأخوذة منوإن مادة  اللغة العربية يف الصف الثاين.

 ة لصفاإلسالميالثانوية دروس اللغة العربية للمدرسة  كتاب
 ." العامة واالجتماعيةالتسهيالت  ابملوضوع " الثاين

 تتكون اليت واستعدادهتا البحث أدوات الباحثة نفذت
 للمدر سة املالحظة وقائمة للطالبات املالحظة قائمة من

 .(RPP) الدراسة واعداد البعدي واالختبار القبلي واالختبار

 بثالث ة احلرةالرتمج طريقةبترمجة النص العريب وأما إجراء تعليم 
 فكما يعرض يف اجلدول التايل: اللقاءات
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 4-5 اجلدول
الرتمجة احلرة  طبيق طريقةعملية تعليم وتعلم اللغة العربية بت

 لرتقية قدرة الطالبات على ترمجة النص العريب
 (األول )اللقاء

 الطالباتأنشطة  ةسأنشطة املدر  
قاء الفصل إبل ةساملدر   دخلت -

 السالم
 السالم الطالباترد ت -

 الدعاء الطالباتقرأ ت - ءالدعا بقراءة ةساملدر   مرأت -
ف كش  ة بقراءةساملدر   تقوم -

الغياب وتدعو واحدا 
  فواحدا

شف ك بدعوة الطالبات تمهت -
 الغياب

عن  أسئلة ةساملدر   سألت -
 الشرح السابق

 سؤال الطالبات جتيب -
 املدر سة

قال االختبار ةساملدر   قوموت -
 بلى 

 أسئلة الطالبات جتيب -
 القبلي االختبار
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 أهداف املدر سة تشرح  -
 التعلم

 رحش إىل الطالبات تستمع -
 التعلم أهداف عن املدرسة

 عالقة ســــــــــــــةاملدر   تســــــــــــــأل -
  مبوضــــــــــــــوع التعلم أهــــداف

الـــتســـــــــــــــــهـــيـــالت الـــعـــــــامـــــــة 
 واالجتماعية

 عالقة الطالبات جتيب -
 مبوضوع التعلم أهداف

التسهيالت العامة 
 واالجتماعية

قراءة النص  سةاملدر   تعرض -
عن التسهيالت العامة 

 Powerيف  واالجتماعية

Point. 

قراءة النص  الطالبات تبصر -
عن التسهيالت العامة 

 Powerيف  واالجتماعية

Point. 
 الطالبات سةاملدر   تعطي -

 وأ السؤال ليسألن الفرصة
 ادةامل من الصعبة املفردات

 مل عما الطالبات تسأل -
 املادة من يفهمن

 الطالبات املدر سة طلبت -
 إىل العريب النص رتمجةل

 اإلندونيسية

 النص الطالباتترتجم  -
 اإلندونيسية إىل العريب
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 الطالبات املدر سة رشدت -
 يف قاموسال ليستخدمن

 النصوص ترمجة

 الطالباتتستخدم  -
 وصالنص ترمجة يف قاموسال

 الطالبات املدر سة طلبت -
 لنصا ترمجة نتائجلينق حن 
 املعىن على للحصول
 املناسب

 رمجةت نتائج الطالباتتنق ح  -
 ىناملع على للحصول النص

 املناسب

 نتائج املدر سة تصحح -
 نوتضم الطالبات الرتمجة

 القواعد يف أخطاء عدم
 املصطلحات واستخدام

 للقارئ يتسين حىت املناسبة
 هولةبس الرتمجة نتائج فهم

 الطالبات تصحح -
 ماك ترمجتهن نتائج
 املدر سة اقرتح

 نم اخلالصة املدرسة تشرح -
 املوضوع

 إىل الطالبات تستمع -
 جيدا اخلالصة
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 املدر سة تؤدي -
 تطلبو   (Refleksi)التعزيز

 نهمشاعر  كتابةل الطالبات
 الورق على

 الطالبات تكتب -
 بكتابة (Refleksi)التعزيز
 الورق على هنمشاعر 

بقراءة  ةاملدرس تاختتم -
 الدعاء وإلقاء السالم

 لالفص من اخلروج للدليل

 السالم الطالبات ترد -

 
 (الثاين )اللقاء

 الطالباتأنشطة  ةسأنشطة املدر  
قاء الفصل إبل ةساملدر   دخلت -

 السالم
 السالم الطالباترد ت -

 الدعاء الطالباتقرأ ت - ءالدعا بقراءة ةساملدر   مرأت -

 ة بقراءت كشفساملدر   تقوم -
الغياب وتدعو واحدا 

  فواحدا

ف كش بدعوة الطالبات تمهت -
 الغياب
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عن  أسئلة ةساملدر   سألت -
 الشرح السابق

 سؤال الطالبات جتيب -
 املدر سة

 أهداف املدر سة تشرح  -
 التعلم

 رحش إىل الطالبات تستمع -
 التعلم أهداف عن املدرسة

 عالقة ســــــــــــــةاملدر   تســــــــــــــأل -
  مبوضــــــــــــــوع التعلم أهــــداف

الـــتســـــــــــــــــهـــيـــالت الـــعـــــــامـــــــة 
 واالجتماعية

 عالقة الطالبات جتيب -
 مبوضوع التعلم أهداف

التسهيالت العامة 
 واالجتماعية

قراءة النص  سةاملدر   تعرض -
عن التسهيالت العامة 

 Powerيف  واالجتماعية

Point. 

قراءة النص  الطالبات تبصر -
عن التسهيالت العامة 

 Powerيف  واالجتماعية

Point. 
 الطالبات سةاملدر   تعطي -

 وأ السؤال ليسألن الفرصة
 ادةامل من الصعبة املفردات

 مل عما الطالبات تسأل -
 املادة من يفهمن
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 الطالبات املدر سة طلبت -
 إىل العريب النص رتمجةل

 اإلندونيسية

 عريبال النص الطالباتترتجم  -
 اإلندونيسية إىل

 الطالبات املدر سة رشدت -
 يف قاموسال ليستخدمن

 النصوص ترمجة

 سقامو ال الطالباتتستخدم  -
 النصوص ترمجة يف

 الطالبات املدر سة طلبت -
 لنصا ترمجة نتائجلينق حن 
 املعىن على للحصول
 املناسب

 رمجةت نتائج الطالباتتنق ح  -
 املعىن على للحصول النص

 املناسب

 نتائج املدر سة تصحح -
 نوتضم الطالبات الرتمجة

 القواعد يف أخطاء عدم
 املصطلحات واستخدام

 لقارئل يتسين حىت املناسبة
 هولةبس الرتمجة نتائج فهم

 الطالبات تصحح -
 كما ترمجتهن نتائج
 املدر سة اقرتح
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 نم اخلالصة املدرسة تشرح -
 املوضوع

 إىل الطالبات تستمع -
 جيدا اخلالصة

 املدر سة تؤدي -
 تطلبو   (Refleksi)التعزيز

 نهمشاعر  كتابةل الطالبات
 الورق على

 الطالبات تكتب -
 بكتابة (Refleksi)التعزيز
 الورق على هنمشاعر 

بقراءة  ةاملدرس تاختتم -
 الدعاء وإلقاء السالم

 لالفص من اخلروج للدليل

 السالم الطالبات ترد -

 
 (الثالث )اللقاء

 الطالباتأنشطة  ةسأنشطة املدر  
قاء الفصل إبل ةساملدر   دخلت -

 السالم
 السالم الطالباترد ت -

 الدعاء الطالباتقرأ ت - ءالدعا بقراءة ةساملدر   مرأت -
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 ة بقراءت كشفساملدر   تقوم -
الغياب وتدعو واحدا 

  فواحدا

 كشف بدعوة الطالبات تمهت -
 الغياب

عن  أسئلة ةساملدر   سألت -
 الشرح السابق

 ر سةاملد سؤال الطالبات جتيب -

 أهداف املدر سة تشرح  -
 التعلم

 شرح إىل الطالبات تستمع -
 التعلم أهداف عن املدرسة

 عالقة ســــــــــــــةاملدر   تســــــــــــــأل -
  مبوضــــــــــــــوع التعلم أهــــداف

الـــتســـــــــــــــــهـــيـــالت الـــعـــــــامـــــــة 
 واالجتماعية

 افأهد عالقة الطالبات جتيب -
 التسهيالت مبوضوع التعلم

 واالجتماعيةالعامة 

قراءة النص  سةاملدر   تعرض -
عن التسهيالت العامة 

 Powerيف  واالجتماعية

Point. 

قراءة النص  الطالبات تبصر -
عن التسهيالت العامة 

 .Power Pointيف  واالجتماعية



98 
 

 
 

 الطالبات سةاملدر   تعطي -
 وأ السؤال ليسألن الفرصة

 ادةامل من الصعبة املفردات

 مل عما الطالبات تسأل -
 املادة من يفهمن

 الطالبات املدر سة طلبت -
 إىل العريب النص رتمجةل

 اإلندونيسية

 ريبالع النص الطالباتترتجم  -
 اإلندونيسية إىل

 الطالبات املدر سة رشدت -
 يف قاموسال ليستخدمن

 النصوص ترمجة

 يف قاموسال الطالباتتستخدم  -
 النصوص ترمجة

 الطالبات املدر سة طلبت -
 لنصا ترمجة نتائجلينق حن 
 املعىن على للحصول
 املناسب

 رمجةت نتائج الطالباتتنق ح  -
 املعىن على للحصول النص

 املناسب

 نتائج املدر سة تصحح -
 نوتضم الطالبات الرتمجة

 القواعد يف أخطاء عدم

 جنتائ الطالبات تصحح -
 اقرتح كما ترمجتهن
 املدر سة
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 املصطلحات واستخدام
 لقارئل يتسين حىت املناسبة

 هولةبس الرتمجة نتائج فهم
 نم اخلالصة املدرسة تشرح -

 املوضوع
 اخلالصة إىل الطالبات تستمع -

 جيدا
 ابالختبار املدرسة تقوم -

 البعدي
 ختباراال أسئلة الطالبات جتيب -

 البعدي
 املدر سة تؤدي -

 تطلبو   (Refleksi)التعزيز
 نهمشاعر  كتابةل الطالبات

 الورق على

 الطالبات تكتب -
 بكتابة (Refleksi)التعزيز
 الورق على هنمشاعر 

بقراءة  ةاملدرس تاختتم -
 الدعاء وإلقاء السالم

 لالفص من اخلروج للدليل

 السالم الطالبات ترد -

 
 



21 
 

 
 

 ومناقشتها البياانت حتليل -ج
 حتليل املالحظة املباشرة -1

 إجراء دعن والطالبات املدر سة أنشطة من البياانت حتسب
 : القانون ابستعمال والتعلم التعليم عملية

 

𝑃 =  
𝑅

𝑇
𝑋 ٠١١% 

 البياانت : 
  P  :املئوية النسبة 

   R : عليها احلصولة القيمة جمموع  

   T : الكاملة النتيجة 

 وحتليل أنشطة املدرسة والطالبات أثناء عملية التعليم والتعلم 
 9:أحواليسند إىل مخسة 

 = جيد جدا 511% -85

                                                           
2 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta 

: Bumi Aksara, 2003), hal. 281 
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 = جيد % 81 -95

 = مقبول % 91 -45

 = انقص % 95-41

 = راسب 91% – 1

 أنشطة املدرسة (أ
وأما بنود مالحظة أنشطة املدرسة امللحوظة عند تطبيق 

 الرتمجة احلرة، فتتضح يف اجلدول التايل :طريقة 

 4-6 اجلدول
  حلرةتطبيق طريقة الرتمجة ا عند أنشطة املدرسة دليل مالحظة

 ال نعم الناحية امللحوظة الرقم
   األوىل األنشطة 1

الفصل وتبدأ  املدر سة تدخل -5 
 الدرس يف حينه

√  

املدر سة اإلدراك ابلرتابط  قومت -9 
(Apersepsi)  عن ابلسؤال 

√  
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وما  ايعرفوهن اليت العامة املرافق
 حوهلا

عن غرض  املدر سةتشرح  -1 
 يتعلق فيماالتعليم 

 العامة هيالتسابلت
 واالجتماعية

√  

   األساسية طةاألنش 2
 ابللغة نًصا سةاملدر   تعرض -5 

 اللغة ىلإ ترمجته سيتم العربية
 اإلندونيسية

√  

 مجةالرت  طريقةسة املدر   طبقت -9 
 نصوصال ترمجةاحلرة يف تعليم 

 العربية

√  

 بصوت املادة سةاملدر   شرحت -1 
 واضح

√  
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 الطالبات سةاملدر   تعطي -4 
 أو السؤال ليسألن الفرصة

 املادة من الصعبة املفردات

√  

ني ب ناقشةسة املاملدر   طلبت -1 
 املادةعن  الطالبات

 √ 

 الطالبات املدر سة رشدت -9 
 قاموسال ليستخدمن

 الكلمات معىن على للحصول
 سيةاإلندوني اللغة لقواعد وفًقا

 والصحيحة اجليدة

√  

 مجةالرت  نتائج املدر سة تصحح -2 
 عدم وتضمن الطالبات

 واستخدام القواعد يف أخطاء
 حىت املناسبة املصطلحات

 جنتائ فهم للقارئ يتسين
 بسهولة الرتمجة

√  
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   النهائية األنشطة 3
 هبتوجياملدر سة  وم تق -5 

إلمتام املواد اليت  الطالبات
 يتعلموهنا

√  

مواد لل التعزيز املدر سة تؤدي -9 
 اليت يتعلموهنا

√  

     11 اجملموع 
 

 نتيجة أنشطة املدر سة عند عملية التعليم والتعلم، هي: 

𝑃 =  
𝑅

𝑇
𝑋 511% 

𝑃 =  
55
59

𝑋 511% 

𝑃 =  
5511

59
 

𝑃 =  25،9 % 
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تدل على أهنا وقعت بني حد  % P  = 25،9 نتيجةو 
. وهذا يدل على أن أنشطة املدر سة عند تطبيق 511% -85

 رمجةت حصلت على درجة جيد جدا يف تعليم طريقة الرتمجة احلرة
 .النص العريب

 
 أنشطة املدرسة (ب

وأما بنود مالحظة أنشطة الطالبات امللحوظة عند تطبيق 
 :طريقة الرتمجة احلرة، فتتضح يف اجلدول التايل 

 4-7 اجلدول
ة تطبيق طريقة الرتمج عند أنشطة الطالبات دليل مالحظة

 احلرة
الناحية  الرقم

 امللحوظة
 تقرير

اهتمام  5
 الطالبات

 يهتمنالبات الطمجيع  √4
 اليت عن املوضوع ابلنصوص

 املدر سةعرضها ت
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 يهتمن الباتالط كثري 1
 اليت عن املوضوع ابلنصوص

 املدر سةعرضها ت
 يهتمنالبات الط بعض 9

 اليت عن املوضوع ابلنصوص
 املدر سةعرضها ت

الطالبات يهتمن ال احد  5
 اليت عن املوضوع ابلنصوص

 املدر سةعرضها ت
مناقشة  9

 الطالبات
ن ع يناقشنالبات الطمجيع  4

 املوضوع
ن ع يناقشنالبات الط كثري  1

 املوضوع
9√ ن ع يناقشنالبات الط بعض 

 املوضوع
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 عن الطالبات يناقشنال احد  5
 املوضوع

نشيط  1
الطالبات يف 
 طرح األسئلة

 ؤالالس يسألنالبات الطمجيع  4
 ةاملاد من الصعبة املفردات أو

 ؤالالس يسألن الباتالط كثري √1
 ةاملاد من الصعبة املفردات أو

 ؤالالس يسألن الباتالط بعض 9
 ةاملاد من الصعبة املفردات أو

 يسألن الطالباتال احد  5
 نم الصعبة املفردات أو السؤال

 املادة
استخدام  4

 القاموس
 يستخدمنالبات الطمجيع  √4

 النصوص ترمجة يف قاموسال
 العربية
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 يستخدمن الباتالط كثري 1
 النصوص ترمجة يف قاموسال

 العربية
 يستخدمن الباتالط بعض 9

 النصوص ترمجة يف قاموسال
 العربية

 يستخدمنالطالبات ال احد  5
 النصوص ترمجة يف قاموسال

 العربية
تنقيح نتائج  1

 الرتمجة
 ائجنتينق حن البات الطمجيع  √4

 على للحصول النص ترمجة
 املناسب املعىن

 تائجنينق حن  الباتالط كثري 1
 على للحصول النص ترمجة
 املناسب املعىن
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 تائجنينق حن  الباتالط بعض 9
 على للحصول النص ترمجة
 املناسب املعىن

 ائجنتالطالبات ينق حن ال احد  5
 على للحصول النص ترمجة
 املناسب املعىن

مطابقة نتائج  9
 الرتمجة

 جنتائالبات يقرأن الطمجيع  4
 على للحصولتكرارا  ترمجة

اللغة الصحيحة وفقا لقواعد 
 اللغة اإلندونيسية

 ئجنتاالبات يقرأن الط كثري √1
 على للحصولتكرارا  ترمجة

اللغة الصحيحة وفقا لقواعد 
 اللغة اإلندونيسية

 ئجنتاالبات يقرأن الط بعض 9
 على للحصولتكرارا  ترمجة
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اللغة الصحيحة وفقا لقواعد 
 اللغة اإلندونيسية

 جنتائيقرأن الطالبات ال احد  5
 على للحصولتكرارا  ترمجة

اللغة الصحيحة وفقا لقواعد 
 اللغة اإلندونيسية

ة النتيجة النهائي 2
 للرتمجة

البات يرتمجن الطمجيع  4
 حىتالنصوص العربية جيدة 

 بسهولة قارئيفهمها ال
البات يرتمجن الط كثري √1

 حىتالنصوص العربية جيدة 
 بسهولة قارئيفهمها ال

البات يرتمجن الط بعض 9
 حىتالنصوص العربية جيدة 

 بسهولة قارئيفهمها ال
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يرتمجن  الطالباتال احد  5
 حىتالنصوص العربية جيدة 

 بسهولة قارئيفهمها ال
 23 اجملموع

 
 نتيجة أنشطة املدر سة عند عملية التعليم والتعلم، هي: 

𝑃 =  
𝑅

𝑇
𝑋 511% 

𝑃 =  
٣٢

٣٢
𝑋 511% 

𝑃 =  
٣٢11
٣٢

 

𝑃 =  ٠١ ،٢٣ % 
تدل على أهنا وقعت بني حد  % P  = 89،54 نتيجةو 

. وهذا يدل على أن أنشطة الطالبات عند تطبيق 511% -85
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 رمجةت حصلت على درجة جيد جدا يف تعليم طريقة الرتمجة احلرة
 .النص العريب

 حتليل االختبار -3
( يف  MIA 2)على نتائج طالبات الفصل الثاين وللحصول 

عدي. الباحثة ابالختبار القبلي واالختبار البتعليم الرتمجة، قامت 
 والنتائج اليت حصلت عليها الطالبات تتضح يف اجلدول التايل :

 4-8 اجلدول
 والبعدي االختبار القبلينتائج 

 نتيجة نتيجة الطالبة
االختبار 

 القبلي
االختبار  تقدير

 البعدي
 تقدير

الطالبة 
5 

 مقبول 19 انقص 11

 الطالبة
9 

 جيد جدا 81 مقبول 11
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 الطالبة
1 

 جيد 81 مقبول 19

 الطالبة
4 

 جيد 28 انقص 41

 الطالبة
1 

 جيد جدا 21 جيد 92

 الطالبة
9 

 جيد جدا 82 مقبول 11

 الطالبة
2 

 جيد جدا 511 جيد 91

 الطالبة
8 

 جيد 28 انقص 41

 الطالبة
2 

 جيد جدا 21 مقبول 11

 الطالبة
51 

 جيد 92 مقبول 11
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 الطالبة
55 

 جيد 92 انقص 11

 الطالبة
59 

 جيد 28 انقص 41

 الطالبة
51 

 جيد جدا 511 مقبول 19

 الطالبة
54 

 جيد جدا 511 انقص 41

 الطالبة
51 

 جيد جدا 88 مقبول 44

 الطالبة
59 

 جيد 28 انقص 11

 الطالبة
52 

 جيد جدا 21 مقبول 44

 الطالبة
58 

 جيد جدا 511 مقبول 91
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 الطالبة
52 

 جيد 28 انقص 11

 الطالبة
91 

 جيد جدا 511 جيد 91

 الطالبة
95 

 مقبول 19 مقبول 41

 الطالبة
99 

 جيد جدا 21 مقبول 91

 الطالبة
91 

 جيد جدا 82 مقبول 11

 الطالبة
94 

 جيد 92 انقص 41

 الطالبة
91 

 جيد جدا 81 انقص 41

 الطالبة
99 

 جيد 91 مقبول 41
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 الطالبة
92 

 جيد 81 مقبول 41

 الطالبة
98 

 جيد جدا 511 مقبول 19

 جيد جدا 83 مقبول 47،26 

ومن هذا اجلدول يدل على أن نتيجة االختبار القبلي 
ونتيجة االختبار البعدي املعدلة بتقدير  42،29املعدلة بتقدير 

. ولتحليل بياانت االختبار القبلي واالختبار البعدي قامت 81
( ابستخدام برانمج Uji Normalitas)الباحثة أوال ابالختبار الطبيعي

“ SPSS Statistics 22” ، نتيجته يف اجلدول التايل: وتتضح 

 4-2 اجلدول
 (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي نتيجة 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

PreTest .146 28 .129 .952 28 .222 
PostTest .138 28 .181 .922 28 .038 

a. Lilliefors Significance Correction 
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د االختبار القبلي بعنتيجة يدل على أن  اجلدول هذا ومن
مستوى ( حصلت على Uji Normalitas)إجراء االختبار الطبيعي

عية طبي من اجملموعة كانت العينة  2،20 أكرب من 2،000 (sig) الداللة
( ونتيجة 1011أكرب من مستوى الداللة  Sig. (2-tailed)ألن )

 1،118  (sig) مستوى الداللةحصلت على االختبار البعدي 
-Sig. (2طبيعية ألن ) من اجملموعة ليس العينة 1،11أصغر من 

tailed)   فتشري إىل أن البياانت  (1011أصغر من مستوى الداللة
س ال تتم توزيعها بشكل طبيعي، مث تقوم الباحثة ابإلختبار املتجان

(Uji Homogenitas ) نتيجته يف اجلدول التايل: وتتضح 

 4-11 اجلدول
 Uji Homogenitas)) ختبار املتجانساالنتيجة 

Test of Homogeneity of Variances 

NILAI   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.061 1 54 .308 
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 املتجانساالختبار نتيجة يدل على أن  اجلدول هذاومن 
(Uji Homogenitas حصلت على )مستوى الداللة (sig) 2،320 

 فتشري إىل أن البياانت متجانسة. . 2،20 أكرب من
 لطبيعياالختبار اابعتماد على البياانت السبقة أن نتيجة 

(Uji Normalitas)   توزيعها بشكل طبيعي ونتيجة لإلختباراليتم 
ال متجانسة. و  أن البياانت تشري إىل Uji Homogenitas)) املتجانس

ومن مث  Paired Sample T-Test) ) ت –ميكن إجراء ابختبار 
 .Wilcoxon Sign Rank Test اختارت الباحثة

الطالبات ية قدرة لرتقملعرفة أتثري تطبيق طريقة الرتمجة احلرة 
بنظر إىل  Rank Testالبد أن حتلل اختبار على ترمجة النص العريب 

نتيجة املعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي، ونتيجته كما 
 يف اجلدول التايل: 
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 4-11 اجلدول
 Uji Rank Test ابستخداماختبار نتيجة 

Ranks 

 N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

PosTest - PreTest Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 28b 14.50 406.00 

Ties 0c   
Total 28   

a. PosTest < PreTest 
b. PosTest > PreTest 
c. PosTest = PreTest 

Test Statistics 

 PosTest – PreTest 

Z -4.626 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
 

 

-Sig. (2 الداللةيتضح أن نتيجة مستوى  اجلدول هذاومن 

tailed)  1،111  1،11 الداللةنتيجة مستوى وهي أصغر من 
 O(H(الصفري  الفرضمقبول و  H)a(البديل فيدل على أن الفرض 

الطالبات ية قدرة  لرتقفعاال يكونتطبيق طريقة الرتمجة احلرة مردود. ف
 . ترمجة النص العريب على
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 املناقشة -4
أنشطة املدر سة والطالبات  هذا البحث فهي أنمناقشة  أما

تطبيق طريقة الرتمجة احلرة حصلت على درجة جيد جدا فيدل عند 
،  ص العريبترمجة الن قدرة الطالبات علىعلى أهنا تؤثر يف ترقية 

 كما ورد يف ورقيت مالحظة أنشطة املدر سة والطالبات. 

جراء نتيجتا االختبار القبلي واالختبار البعدي بعد إوتتضح 
، ”SPSS Statistics 22 “ابستخدام برانمج  (Rank Test) -ت 

وهي  Sig. (2-tailed) 1،111 الداللةنتيجة مستوى دلت على 
تطبيق  وهذا يدل على أن 1،11 الداللةنتيجة مستوى أصغر من 

رمجة ت  لرتقية قدرة الطالبات علىفعاال يكونطريقة الرتمجة احلرة 
 . النص العريب
 يف  مجحنا ننا قالت ومبا االختبارات بياانت ظهرت كما

 أن كنمي اليت طرائق إحدى هي احلرة الرتمجة طريقة أن رسالتها
1.اإلندونسية إىل العربية اللغة النصوص ترمجة حتسن

 املزااي وأما 

                                                           
3 Nana Jumhana dan Khusnul Khatimah, اثر ممارسة الرتمجة احلرة, 

Jurnal Al-Ittijah Vol.10 No. 02, 2018, hlm. 3 
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 املرتجم النص فهم للقارئ ميكن وهي احلرة الرتمجة بطريقة املتعلقة
 يكون نأ ميكنومتواصال و  طبيعيا يبدو املرتجم النصبسهولة و 

 لالهتمام رةإاث أكثر الرتمجة نتائج وتصبح الثقايف االستيعاب
 تؤثر العوامل تلك ومن 4.جامدة ليست النتائج ألن القراءة وسعيدة

 ألن. التعليمية الطريقة هي التعليمية العملية يف الطلبة جناح يف
 لطالبا من اإلجيابية االستجابة تربز اليت املناسبة الطريقة اختيار
 العملية يف شرتكواي أن بعد يالقوهنا اليت ابيةجياإل التغيريات وتربز

 1.التعليمية
 على الباتالط قدرة ترقية يف تؤثر أهنا علينا دلت الظواهر

 نتيجتا ضحوتت املباشرة املالحظة يف رأينا العريب،كما النص ترمجة
 اللغة عليمت مشكلة فلذالك . البعدي واالختبار القبلي االختبار

 مهاما دورا عبيل املدرس ولكن فحسب الطلبة إال يسببها ال العربية
 التعليمية وسائل الطريقة، يستحق املدرس بد الو  .التعليم وضعف
 ومدرس الرتمجة جانب يف خاصة .للمدرس مهمة إلهنم املتنوعة

                                                           
4 Kardimin, Pinter Menerjemah : Wawasan Teoritik dan Praktek, 

( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013 ), hlm. 395 
5 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta : PT Raja 

Grafindo, 2011 ), hlm. 15 
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 اإلندونيسية ةاللغ إىل العربية اللغة نصوص يرتمجون العربية اللغة
 يرتجم أن الطلبة أحد أراد إذاجيدة،  صحيحة لرتمجة بشرح

 .نصوصال يف طلب كما املناسب املعىن فوجد العربية النصوص
 الفروضحتقيق  -5

 لي: ، فكما يالباحثة الفرضني يف الفصل األولقد ذكرت 
  : O(H(الفرض الصفري  -5

تطبيق طريقة الرتمجة احلرة مل يكن فعاال لرتقية قدرة  إن 
 .ترمجة النص العريب الطالبات على

 :a(H(الفرض البديل  -9
ية قدرة  لرتقفعاال إن تطبيق طريقة الرتمجة احلرة يكون

  ترمجة النص العريب الطالبات على

 تاالختبار القبلي واالختبار البعدي إبجراء وبعد حتليل 
- (Rank Test)  ابستخدام برانمج“ SPSS Statistics 22”  تتضح

  Sig. (2-tailed) الداللةالنتيجة حصلت على نتيجة مستوى 

وهذا يدل  1،11 الداللةنتيجة مستوى وهي أصغر من  1،111
مردود.  O(H(الصفري  الفرضمقبول و  H)a(البديل على أن الفرض 
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 لرتقية قدرة فعاال يكونتطبيق طريقة الرتمجة احلرة فتدل على أن 
 .ترمجة النص العريب الطالبات على
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ
يتعلق بتطبيق  عما السابقة الفصول يف الباحثة حبثت وقد

 .طريقة الرتمجة احلرة لرتقية قدرة الطالبات على ترمجة النص العريب
   :االتية اخلالصة الباحثة وستقدم
 البحث نتيجةن ألطة املدّرسة جيدة جدا أنشإن  -1

 أن قدرة املدّرسة يف تنيي  عملية التعلي  إىل ريتش
طة أنشوكذلك يف  % 4119والتعل  بقيمة 

الطالبات على إقبال املواد الدراسية جيدة جدا 
عند حتليل بياانت املالحية  % 41119بقيمة 
 املباشرة.

درة فعال لرتقية قتطبيق طريقة الرتمجة احلرة إن  -1
لباحثة ا وتعتمدالعريب. ترمجة النص  الطالبات على

 (Rank Test) ت–من اإلختبار  نتيجة أن على
( ومستوى الداللة 4,626-حتصل على النتيجة )
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Sig. (2-tailed) 01000  نتيجة وهي أصغر من
ل البديفيدل على أن الفرض  0109 الداللةمستوى 

)a(H  الصفري  الفرضمقبول و)O(H  .مردود 
 

 املقرتحات    -ب
 حاتاقرت اال الباحثة تقدم السابقة اليواهر على اعتمادا

 :هي 1ةالتالي
 لرتمجةا ريقةتستخدم ط أن سةاملدر  من الباحثة ترجو -1

 لتعليميةا عملية يف ختلفةامل اآلخرى الطرق أو احلرة
 يف اصةخ العربية اللغة على على التالميذ ليسهل
 .الرتمجة جانب
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 رتج ي ال أن العربية اللغة مدرس من الباحثة ترجو -1
 1 وراف اإلندونيسية اللغة اىل العربية اللغة نصوص
 يةكيف وشرح القاموس لفتح الطلبة إرشاد ولكن
 .جيدا الرتمجة

 ربيةالع اللغة يدرسوا أنالطالبة  من الباحثة ترجو -3
 .اتما فهما العربية اللغة ادةمويفهموا  جيدا

 البحث هذاأن جتعل  اجلامعة من الباحثة ترجو -9
 لبةللط مرجعا صبحوي مفيدا كوني أن يستطيع

 .العربية اللغة أحباث يف امعةجب
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 اراع امل
 

 اراع االغة االرارية امل -أ
االنظاري،  9797أسعد مظفر الدين حكيم،  ، عغماالرتمج 

 للدراسات والرتمجة والنشر. طالس داردمشق : 
اواملبتدئني، 4192أكرم أ. مؤمن،  الغطالب االرتمج   ،فن

 ر الطالئع.دا : القاهرة
االرارية اا، 4112أنطوان نعمة ورفاقة،  االوسةطايف املنجد

 ، بريوت : دار املشرق.املرصارة
االثامن ، 9792إبرهيم أنيس،  االطبر  االوسةط، ، املرجم

 القاهرة : دار املعارف.
 ، القاهرة الوسةط مرجم،  9791وآخرون ،  مصطفى إبراهيم

 املعارف. دار :
 :، بريوتواإلعالم الغة  يف املنجد ،4114املشرق،  دار

 الشرقية. املكتبة
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االرغوما، 4199رجاء حممود أبو عالم، ايف االبحث مناهج
 هرة : دار النشر للجامعات.ا، القالنفسة اوالرتية 

 يف البحث إىل املدخل، 4111العساف، محد بن صاحل
 العبيكان. مكتبة :الرايضالسغوكة ،ا الرغوم

رايض حمفوظ ،ا احلقوق ة مج مرجم، 9792  وهبه، حمدى
 : مكتبة لبنان.

اواألعالم،ا، 4114مؤسسة دار املشرق،  االغة  ايف املنجد
 ، بريوت: دار املشرق. االتاسر اوالثالثونربالط

، اجلزء عامداالدروساالرارية ه،  9241مصطفى الغليىن، 
 األول، بريوت : املكتبة املصرية.

 مالحق م  املرتعم دلةلا، 9791صيين،  إمساعيل حممد
 العلوم. دار : الرايضلغترارب،ا

ااجلامرة  البحوثااا-ب
مج االرتااطغب اكفاءةايفاواألثارهاالغةوياالذوق، 4199الرضا،

اأتشةه اإلسالمة االارانريياجبامر  ايندا  بندا، احلكومة 
 .احلكومية اإلسالمية الرانريي جامعة :أتشيه
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أثارممارس االرتمج ااحلارةايفاقدرةا، 4199، ننا مجحنا، ننا مجحنا
امدرس ايفاالطالباعغىاتارمج االغة االرارية اإىلااإلندونةسة 

،ايننت–يةتاالقارآناالثانوي ااإلسالمة اتشةكندىاسريانجا
اإلسالمية حسن الدين  موالانسلطان  : جامعة بننت

ا.احلكومية
استخداماطاريق اجمموع االتحقةقايفاترغةما،ا4192نعمة العزيزة، 
امالكااالرتمج  اموالان اجبامر  االرارية  االغة  اترغةم اقسم يف

 ماالنج : جامعة موالان،اماالنجإياراهةمااإلسالمة ااحلكومة ا
 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MAN 1 Aceh Barat 

Mata Pelajaran: Bahasa Arab 

Kelas/Semester: II MIA 1/ II(Genap) 

Materi Pokok   : التسهيالت العامة واالجتماعية 

Alokasi Waktu : 6 x 45 menit (3x Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, 



prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang  

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan 

kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) & Indikator 

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

1.1.Mensyukuri kesempatan 

dapat mempelajari 

Bahasa Arab sebagai 

Bahasa pengantar 

1.1.1 Menikmati 

kesempatan dapat 

mempelajari 

Bahasa Arab 



komunikasi 

internasional yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

 

sebagai Bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar.  

1.1.2 Mengkombinasi 

nilai-nilai agama 

dalam 

pembelajaran 

Bahasa Arab. 

2.1 Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.1.1 Menerapkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan guru dan 

teman. 

2.1.2 Mempertahankan 

perilaku jujur dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

dengan guru dan 

teman. 



3.2  Memahami lafal kata, 

frasa, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 

 التسهيالت العامة واالجتماعية

 

3.2.1 Membaca huruf, kata, 

frasa, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 

 التسهيالت العامة واالجتماعية

dengan intonasi dan 

makhraj yang baik dan 

benar. 

3.2.2 Menentukan arti kosa 

kata dalam teks 

berkaitan dengan 

التسهيالت العامة 

 واالجتماعية

3.2.3 Menerjemahkan frasa 

dan kalimat bahasa 

Arab dalam teks 

yang berkaitan 

dengan  التسهيالت العامة

 dengan واالجتماعية



bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

serta mudah 

dipahami. 

3.3 Menemukan makna 

atau gagasan dari 

ujaran kata, frasa, dan 

kalimat bahsa Arab 

yang berkaitan dengan 

 التسهيالت العامة واالجتماعية

baik secara lisan 

maupun tertulis. 

3.3.1 Mengungkapkan 

makna atau gagasan 

yang terdapat dalam 

teks yang berkaitan    

التسهيالت العامة 

 dengan واالجتماعية

bahasa Indonesia 

yang baik dan benar.  

 

C.    Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi, siswa 

mampu membacakan teks bahasa Arab yang berkaitan 

dengan التسهيالت العامة واالجتماعية dan menerjemahkannya ke 

dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mudah 

dipahami oleh pembaca.   



D. Materi Pembelajaran 

 

 قراءةال
 التسهيالت العامة واالجتماعية

 )أ(
 ُنَشاِهُد أَنْ َواَع الَوَساِئل الَِِّت تَ ُقْوم

رَُهابِتَ ْوِفيِْ  لِلنَّاس  َها احلُُكْوَمة َأْو َغي ْ
 َتسِهْيالً ِلُمَماَرَسِة أَْعَماِِلِْم. 

 َوِمْن أََهّم هِذِه الَوَساِئل :
 ةالَتْسِهْياَلُت االْجِتَماِعيَّ  (1)

رُهَ الَِِّت  ا يَِتمُّ تَ ْوفي ْ
ِلَمَصاحِلِِهْم االْجِتَماِعيَّة 

َداِرس 
َ

ِمْثل امل
ْسَتْشَفَيات وُدْوِر 

ُ
وامل

 .الِعَباَدة

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ة (2)  الَتْسِهْياَلُت الَعامَّ

رَُها   الَِِّت يَِتمُّ تَ ْوفي ْ
ًعا،  ي ْ ِلَمَصاِلِح النَّاس َجَِ

َوارِع واإلََنَرة  ِمْثُل الشَّ
 الَكْهَربِيَّة. 

 )ب( 
 ُنَشاِهد بَ ْع ََ َأنْ َوِفْ َجاَكْرََت َنْسَتِطْيع 

ة ِمْن فَ ْوِق البُ رْج الَقوْ  رَاِفق الَعامَّ
َ

 ِمّي.امل
رَة، َهذَ  ا نَ ْنظُُر ِف املِْنظار أْشَياء َكِثي ْ

رُُه ِمَن  َمْسِجُد االْسِتْقاَلل َوَغي ْ
َساِجد الَِِّت تْرَتِفع َمآِذنُ َها ِإَل 

َ
 امل

َماء.  السَّ
َواصَ َوهِذه 

ُ
 تالَ َشَوارِع تَ ْزَدِحم ِِبالت امل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ر َوهِذه ُجُسْور ََيُّر فَ ْوَقُه الناس َوُجُسو 
يَّارات. َها السَّ  ُأْخَرى ََتُّر َعَلي ْ

 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1  

No Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

a. Guru membuka kegiatan 

belajar dengan salam dan 

do’a. 

b. Guru menyapa peserta didik 

dan mengabsen peserta didik 

c. Guru menyampaikan topik 

dan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dapat dicapai oleh 

siswa berkenaan dengan 

 التسهيالت العامة واالجتماعية

d. Guru melakukan apersepsi 

dengan menanyakan 

pengalaman siswa dan 

20 menit 



menghubungkannya dengan 

materi yang akan dipelajari.  

e. Guru melakukan pre-test 

sebelum pembelajaran. 

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

- Guru menampilkan teks 

bacaan tentang  التسهيالت

 pada واالجتماعية   العامة 

power point. 

- Siswa menyimak bacaan 

teks yang dibacakan 

gurunya pada power point 

dengan teliti. 

- Siswa diminta membaca 

ulang teks yang 

ditampilkan pada power 

point. 

b. Menanya 

-  Siswa menanyakan 

kata/kalimat yang belum 

60 menit 



dipahami pada bacaan 

tentang    التسهيالت العامة

 .واالجتماعية

c.  Mengeksplorasi 

      - Guru meminta siswa 

membaca paragraf per 

paragraf dan mengartikannya 

      - Siswa menggunakan kamus 

untuk membantu proses 

penerjemahan teks. 

- Guru menuntun siswa dalam 

menggunakan kamus untuk 

mendapatkan arti kata sesuai 

kaidah bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

d. Mengasosiasi 

- Setiap siswa diminta untuk 

merevisi kembali hasil 

terjemahan teks untuk 

mendapatkan arti yang sesuai. 



- Setiap siswa membaca berulang 

kali hasil terjemahan untuk 

mendapatkan teknik dan istilah 

bahasa yang tepat sesuai dengan 

tata bahasa Indonesia dan 

mencatat hasil akhir yang sudah 

dikerjakan. 

e. Mengkomunikasi 

- Setiap siswa menyiapkan 

laporan akhir sesuai dengan 

hasil terjemahan yang didapat. 

- Beberapa siswa membacakan 

hasil terjemahan di depan kelas. 

- Guru mengadakan perbaikan 

terhadap hasil kerja  masing-

masing siswa dan memastikan 

tidak ada kesalahan dalam tata 

bahasa, dan penggunaan istilah 

yang sesuai sehingga hasil 

terjemahan mudah dipahami 

oleh pembaca. 

3 Penutup  10 menit 



a. Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran dan guru 

memberi penguatan. 

b. Guru menyampaikan pesan 

moral kepada siswa. 

c. Siswa merefleksikan kegiatan 

pembelajaran dengan 

menuliskan emoticon pada 

kertas yang disediakan guru. 

d. Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa 

dan salam. 

 

Pertemuan 2  

No Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

a. Guru membuka 

kegiatan belajar dengan 

salam dan do’a. 

15 menit 



b. Guru menyapa peserta 

didik dan mengabsen 

peserta didik 

c. Guru menyampaikan 

topik dan tujuan 

pembelajaran yang 

diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa 

berkenaan dengan 

 .التسهيالت العامة واالجتماعية

d. Guru melakukan 

apersepsi dengan 

menanyakan 

pengalaman siswa dan 

menghubungkannya 

dengan materi yang 

akan dipelajari.  

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

- Guru menampilkan 

teks bacaan tentang 

60 menit 



 التسهيالت العامة واالجتماعية

pada power point. 

- Siswa menyimak 

bacaan teks yang 

dibacakan gurunya 

pada power point 

dengan teliti. 

- Siswa diminta 

membaca ulang teks 

yang ditampilkan pada 

power point. 

b. Menanya 

-  Siswa menanyakan 

kata/kalimat yang belum 

dipahami pada bacaan 

tentang   التسهيالت العامة

 .واالجتماعية

c.  Mengeksplorasi 

      - Guru meminta siswa 

membaca paragraf per 



paragraf dan 

mengartikannya 

      - Siswa menggunakan 

kamus untuk membantu 

proses penerjemahan teks. 

- Guru menuntun siswa 

dalam menggunakan 

kamus untuk mendapatkan 

arti kata sesuai kaidah 

bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

d. Mengasosiasi 

- Setiap siswa diminta untuk 

merevisi kembali hasil 

terjemahan teks untuk 

mendapatkan arti yang sesuai. 

- Setiap siswa membaca 

berulang kali hasil terjemahan 

untuk mendapatkan teknik 

dan istilah bahasa yang tepat 

sesuai dengan tata bahasa 



Indonesia dan mencatat hasil 

akhir yang sudah dikerjakan. 

e. Mengkomunikasi 

- Setiap siswa menyiapkan 

laporan akhir sesuai dengan 

hasil terjemahan yang 

didapat. 

- Beberapa siswa membacakan 

hasil terjemahan di depan 

kelas. 

- Guru mengadakan perbaikan 

terhadap hasil kerja  masing-

masing siswa dan memastikan 

tidak ada kesalahan dalam tata 

bahasa, dan penggunaan 

istilah yang sesuai sehingga 

hasil terjemahan mudah 

dipahami oleh pembaca. 

3 Penutup  

a. Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran dan guru 

memberi penguatan. 

15 menit 



b. Guru menyampaikan pesan 

moral kepada siswa. 

c. Siswa merefleksikan 

kegiatan pembelajaran 

dengan menuliskan 

emoticon pada kertas yang 

disediakan guru. 

d. Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa 

dan salam. 

 

Pertemuan 3 

No Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

a. Guru membuka kegiatan 

belajar dengan salam dan 

do’a. 

b. Guru menyapa peserta didik 

dan mengabsen peserta didik 

c. Guru menyampaikan topik 

dan tujuan pembelajaran 

10 menit 



yang diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa berkenaan 

dengan  التسهيالت العامة

 واالجتماعية

d. Guru melakukan apersepsi 

dengan menanyakan 

pengalaman siswa dan 

menghubungkannya dengan 

materi yang akan dipelajari.  

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

- Guru menampilkan teks 

bacaan tentang  التسهيالت

 pada واالجتماعية     العامة 

power point. 

- Siswa menyimak bacaan 

teks yang dibacakan 

gurunya pada power point 

dengan teliti. 

50 menit 



- Siswa diminta membaca 

ulang teks yang 

ditampilkan pada power 

point. 

b. Menanya 

-  Siswa menanyakan 

kata/kalimat yang belum 

dipahami pada bacaan 

tentang   التسهيالت العامة

 .واالجتماعية

c.  Mengeksplorasi 

      - Guru meminta siswa 

membaca paragraf per 

paragraf dan mengartikannya 

      - Siswa menggunakan kamus 

untuk membantu proses 

penerjemahan teks. 

- Guru menuntun siswa dalam 

menggunakan kamus untuk 

mendapatkan arti kata sesuai 



kaidah bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

d. Mengasosiasi 

- Setiap siswa diminta untuk 

merevisi kembali hasil 

terjemahan teks untuk 

mendapatkan arti yang sesuai. 

- Setiap siswa membaca berulang 

kali hasil terjemahan untuk 

mendapatkan teknik dan istilah 

bahasa yang tepat sesuai dengan 

tata bahasa Indonesia dan 

mencatat hasil akhir yang sudah 

dikerjakan. 

e. Mengkomunikasi 

- Setiap siswa menyiapkan 

laporan akhir sesuai dengan 

hasil terjemahan yang didapat. 

- Beberapa siswa membacakan 

hasil terjemahan di depan kelas. 

- Guru mengadakan perbaikan 

terhadap hasil kerja  masing-



masing siswa dan memastikan 

tidak ada kesalahan dalam tata 

bahasa, dan penggunaan istilah 

yang sesuai sehingga hasil 

terjemahan mudah dipahami 

oleh pembaca. 

3 Penutup  

a. Guru memberikan post-test 

terhadap materi yang sudah 

dipelajari 

b. Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran dan guru 

memberi penguatan. 

c. Guru menyampaikan pesan 

moral kepada siswa. 

d. Siswa merefleksikan kegiatan 

pembelajaran dengan 

menuliskan emoticon pada 

kertas yang disediakan guru. 

e. Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa 

dan salam. 

30 menit 



F. Pendekatan/Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Pendekatan Saintifik 

Metode : 1. Drill (Latihan) 

  2. Tanya Jawab 

                           3. Ceramah 

G. Media/Alat/Bahan  dan Sumber Pembelajaran  

a. Media 

 Power Point 

b. Alat/Bahan 

 Laptop 

 Infocus 

 Papan Tulis 

 Spidol 

c. Sumber  

 Buku pelajaran Bahasa Arab kurikulum 2013 

kelas XI 

 Kamus Bahasa Arab  

 Bahan lain di internet 

  



Rubrik Penilaian Aspek Pengetahuan dan Pedoman 

Penskoran 

N

o 

Aspek 

yang 

dinilai 

Kategori 

Terjemahan 

Indikator S

k

o

r 

1 Keakurat

an 

Terjema

han 

Akurat Makna kata, istilah 

teknis, frasa, 

klausa, kalimat atau 

teks bahasa sumber 

dialihkan secara 

akurat kedalam 

bahasa sasaran, 

sama sekali tidak 

terjadi 

penyimpangan 

makna. 

 

3 

Kurang 

Akurat 

Sebagian besar 

makna kata, istilah 

teknis, frasa, 

klausa, kalimat atau 

teks bahasa sumber 

sudah dialihkan 

secara akurat 

kedalam bahasa 

sasaran. Namun, 

masih terdapat 

penyimpangan 

 

 

 

2 



makna atau 

terjemahan makna 

ganda yang 

mengganggu 

keutuhan pesan. 

Tidak Akurat Makna kata, istilah 

teknis, frasa, 

klausa, kalimat atau 

teks bahasa sumber 

dialihkan secara 

tidak akurat ke 

dalam bahasa 

sasaran. 

 

1 

2 Keberteri

maan 

Terjema

han 

Berterima Terjemahan terasa 

alamiah, istilah 

teknis yang 

digunakan lazim 

dan akrab bagi 

pembaca, frasa, 

klausa dan kalimat 

yang digunakan 

sudah sesuai 

dengan kaidah-

kaidah bahasa 

Indonesia. 

 

 

3 

 

Kurang 

Berterima 

Pada umumnya 

terjemahan sudah 

terasa alamiah, 

namun ada sedikit 

 

2 



masalah pada 

penggunaan istilah 

teknis atau terjadi 

sedikit kesalahan 

tata bahasa. 

Tidak 

Berterima 

Terjemahan tidak 

alamiah, istilah 

teknis yang 

digunakan tidak 

lazim dan tidak 

akrab bagi 

pembaca, frasa, 

klausa dan kalimat 

yang digunakan 

tidak sesuai dengan 

kaidah-kaidah 

bahasa Indonesia. 

 

 

1 

3 Keterbac

aan 

Terjema

han 

Keterbacaan 

Tinggi 

Kata, istilah teknis, 

frasa,klausa, 

kalimat atau teks 

terjemahan dapat 

dipahami dengan 

mudah oleh 

pembaca. 

 

3 

Keterbacaan 

Sedang 

Pada umumnya 

terjemahan dapat 

dipahami oleh 

pembaca, namun 

ada bagian tertentu 

 

2 



yang harus dibaca 

lebih dari satu kali 

untuk memahami 

terjemahan. 

Keterbacaan 

Rendah 

Terjemahan sulit 

dipahami oleh 

pembaca. 

1 

Pedoman Penskoran 

  

    Skor yang diperoleh  

   Nilai = ___________________ x 100 

Skor maksimal 



Soal pre-test 

1. Terjemahkan teks dibawah ini ke dalam bahasa 

Indonesia yang baik dan benar ! 

 التسهيالت العامة واالجتماعية
ُكْوَمة َأْو ُنَشاِهُد أَنْ َواَع الَوَساِئل الَِِّت تَ ُقْوم بِتَ ْوِفْيَِها احلُ  (أ)

رَُها لِلنَّاس َتسِهْيالً ِلُمَماَرَسِة أَْعَماِِلِْم.   َغي ْ
 َوِمْن أََهّم هِذِه الَوَساِئل :

 الَتْسِهْياَلُت االْجِتَماِعيَّة (1)
رَُها ِلَمَصاحِلِِهْم االْجتِ الَِِّت يَِتمُّ  َماِعيَّة ِمْثل تَ ْوفي ْ

ْسَتْشَفَيات وُدْوِر الِعَباَدة.
ُ

َداِرس وامل
َ

 امل
ة (2)  الَتْسِهْياَلُت الَعامَّ

ًعا  ي ْ رَُها ِلَمَصاِلِح النَّاس َجَِ ، ِمْثُل الَِِّت يَِتمُّ تَ ْوفي ْ
َوارِع واإلََنَرة الَكْهَربِيَّة.   الشَّ

َرافِ َوِفْ َجاَكْرََت َنسْ  (ب)
َ

ة ِمْن َتِطْيع َأْن ُنَشاِهد بَ ْع ََ امل ق الَعامَّ
َرة، َهَذا نَ ْنظُُر ِف املِْنظار أْشَياء كَ فَ ْوِق البُ رْج الَقْوِمّي.  ِثي ْ

َساِجد الَِِّت تْرَتِفع مَ 
َ

رُُه ِمَن امل آِذنُ َها َمْسِجُد االْسِتْقاَلل َوَغي ْ



َماء.َوهِذه َشَوارِع تَ ْزَدِحم  َواصَ ِإَل السَّ
ُ

اَلت َوهِذه ِِبالت امل
َها  ُجُسْور ََيُّر فَ ْوَقُه الناس َوُجُسور ُأْخَرى ََتُّر َعَلي ْ

يَّارات.  السَّ
  



Soal post-test 

1. Terjemahkan teks dibawah ini ke dalam bahasa 

Indonesia yang baik dan benar ! 

 التسهيالت العامة واالجتماعية
ُكْوَمة َأْو ُنَشاِهُد أَنْ َواَع الَوَساِئل الَِِّت تَ ُقْوم بِتَ ْوِفْيَِها احلُ  (أ)

رَُها لِلنَّاس َتسِهْيالً ِلُمَماَرَسِة أَْعَماِِلِْم.   َغي ْ
 َوِمْن أََهّم هِذِه الَوَساِئل :

 الَتْسِهْياَلُت االْجِتَماِعيَّة( 1)
رَُها ِلَمَصاحِلِِهْم  الْجِتَماِعيَّة ِمْثل االَِِّت يَِتمُّ تَ ْوفي ْ

ْسَتْشَفَيات وُدْوِر الِعَباَدة.
ُ

َداِرس وامل
َ

 امل
 الَتْسِهْياَلُت الَعامَّة( 2)

ًعا  ي ْ رَُها ِلَمَصاِلِح النَّاس َجَِ ، ِمْثُل الَِِّت يَِتمُّ تَ ْوفي ْ
َوارِع واإلََنَرة الَكْهَربِيَّة.   الشَّ

ة ِمْن ْع ََ َوِفْ َجاَكْرََت َنْسَتِطْيع َأْن ُنَشاِهد ب َ  (ب) رَاِفق الَعامَّ
َ

 امل
رَ  ة، َهَذا فَ ْوِق البُ رْج الَقْوِمّي. نَ ْنظُُر ِف املِْنظار أْشَياء َكِثي ْ

َساِجد الَِِّت تْرَتفِ 
َ

رُُه ِمَن امل ع َمْسِجُد االْسِتْقاَلل َوَغي ْ



َماء.َوهِذه َشَوارِع تَ ْزَدِحم ِِبالت  َمآِذنُ َها ِإَل السَّ
َواَصاَلت َوهِذه جُ 

ُ
ور ُأْخَرى ُسْور ََيُّر فَ ْوَقهُ الناس َوُجسُ امل

يَّارات. َها السَّ  ََتُّر َعَلي ْ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Berilah tanda (√) untuk jawaban “Ya” atau “Tidak” sesuai 

dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

 

No Aspek yang diamati Ya Tidak 

1 Kegiatan Awal :   

 1. Guru masuk kelas dan 

memulai pelajaran tepat 

waktu. 

√  

 2. Guru melakukan 

apersepsi dengan 

menanyakan sarana 

umum apa saja yang 

mereka ketahui dan yang 

ada disekitar mereka. 

√  

 3. Guru menyampaikan 

topik dan tujuan 

pembelajaran yang 

diharapkan dapat dicapai 

oleh siswa berkenaan 

√  



dengan  التسهيالت العامة

  واالجتماعية

2 Kegiatan Inti :   

 1. Guru menampilkan 

sebuah teks bahasa Arab 

yang akan diterjemahkan 

kedalam bahasa 

Indonesia.  

√  

 2. Guru menerapkan 

pembelajaran dengan 

menggunakan metode 

Penerjemahan Bebas 

untuk menerjemahkan 

teks Arab. 

√  

 3. Guru menjelaskan materi 

dengan suara yang jelas. 

√  

 4. Guru memberikan 

kesempatan siswa 

bertanya. 

√  



 5. Guru meminta siswa 

berdiskusi tentang materi 

yang telah diberikan. 

 √ 

 6. Guru menuntun siswa 

dalam menggunakan 

kamus untuk 

mendapatkan arti kata 

sesuai kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

√  

 7. Guru mengadakan 

perbaikan terhadap hasil 

kerja  masing-masing 

siswa dan memastikan 

tidak ada kesalahan 

dalam tata bahasa, dan 

penggunaan istilah yang 

sesuai sehingga hasil 

terjemahan mudah 

dipahami oleh pembaca. 

√  

3 Penutup :   



 1. Guru mengarahkan 

siswa membuat 

kesimpulan materi 

yang telah dipelajari. 

√  

 2. Guru memberikan 

penguatan terhadap 

materi yang telah 

dipelajari. 

√  

 Jumlah 11  

 

 

Komentar dan Saran Pengamat : 

………………………………………………………………

………………..……………………..………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………..……….. 

 

Meulaboh, 16 Januari 2019 

Pengamat/Observer 

 

(Dian Fitriyana, S.Ag) 

NIP. 19780826200501200 



LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Berilah tanda (√) pada kolom keterangan yang disediakan 

sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

 

No Aspek yang 

diamati 

Keterangan 

1 Perhatian 

siswa 

√4 Semua siswa memperhatikan 

teks terkait topik 

pembelajaran yang 

ditampilkan oleh guru. 

3 Sebagian besar siswa 

memperhatikan teks terkait 

topik yang ditampilkan oleh 

guru. 

2 Sebagian kecil siswa 

memperhatikan teks terkait 

topik yang ditampilkan oleh 

guru. 

1 Tidak ada siswa yang 

memperhatikan teks terkait 



topik yang ditampilkan oleh 

guru. 

2 Diskusi siswa 4 Semua siswa berdiskusi 

bersama seputar materi yang 

diberikan. 

3 Sebagian besar siswa 

berdiskusi bersama seputar 

materi yang diberikan. 

√2 Sebagian kecil siswa 

berdiskusi bersama seputar 

materi yang diberikan. 

1 Tidak ada siswa yang 

berdiskusi bersama seputar 

materi yang diberikan. 

3 Keaktifan 

siswa dalam 

bertanya 

4 Semua siswa menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami 

yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

√3 Sebagian besar siswa 

menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami yang 



berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

2 Sebagian kecil siswa 

menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami yang 

berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

1 Tidak ada siswa yang 

menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami yang 

berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

4 Penggunaan 

kamus 

√4 Semua siswa menggunakan 

kamus untuk membantu 

proses penerjemahan teks. 

3 Sebagian besar siswa 

menggunakan kamus untuk 

membantu proses 

penerjemahan teks. 

2 Sebagian kecil siswa 

menggunakan kamus untuk 



membantu proses 

penerjemahan teks. 

1 Tidak ada siswa yang 

menggunakan kamus untuk 

membantu proses 

penerjemahan teks. 

5 Revisi hasil 

terjemahan 

√4 Semua siswa merevisi 

kembali hasil terjemahan teks 

untuk mendapatkan arti yang 

sesuai. 

3 Sebagian besar siswa merevisi 

kembali hasil terjemahan teks 

untuk mendapatkan arti yang 

sesuai. 

2 Sebagian kecil siswa merevisi 

kembali hasil terjemahan teks 

untuk mendapatkan arti yang 

sesuai. 

1 Tidak ada siswa yang 

merevisi kembali hasil 

terjemahan teks untuk 

mendapatkan arti yang sesuai. 



6 Kesesuaian 

hasil 

terjemahan 

4 Semua siswa membaca 

berulang kali hasil terjemahan 

untuk mendapatkan teknik 

dan istilah bahasa yang tepat 

sesuai dengan tata bahasa 

Indonesia. 

√3 Sebagian besar siswa 

membaca berulang kali hasil 

terjemahan untuk 

mendapatkan teknik dan 

istilah bahasa yang tepat 

sesuai dengan tata bahasa 

Indonesia. 

2 Sebagian kecil siswa 

membaca berulang kali hasil 

terjemahan untuk 

mendapatkan teknik dan 

istilah bahasa yang tepat 

sesuai dengan tata bahasa 

Indonesia. 

1 Tidak ada siswa yang 

membaca berulang kali hasil 



terjemahan untuk 

mendapatkan teknik dan 

istilah bahasa yang tepat 

sesuai dengan tata bahasa 

Indonesia. 

7 Hasil akhir 

terjemahan 

4 Semua siswa menerjemahkan 

teks dengan baik sehingga 

mudah dipahami oleh 

pembaca. 

√3 Sebagian besar siswa 

menerjemahkan teks dengan 

baik sehingga mudah 

dipahami oleh pembaca. 

2 Sebagian kecil siswa 

menerjemahkan teks dengan 

baik sehingga mudah 

dipahami oleh pembaca. 

1 Tidak ada siswa yang 

menerjemahkan teks dengan 

baik sehingga mudah 

dipahami oleh pembaca. 

Jumlah 23 



 

Komentar dan Saran Pengamat : 

………………………………………………………………

………………..……………………..………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………..……… 

Meulaboh, 16 Januari 2019 

Pengamat/Observer 

 

(Dian Fitriyana, S.Ag) 

NIP. 19780826200501200 
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