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مستخلص

ا تساعدهم يف ،الرتمجة هي من إحدى اجلزء املهم للطلبة يف تعلم اللغة العربية أل
ت يف عملية الرتمجة من اللغة العربية الطلبة يواجهون معظم ،عملية التعليم. ولكن الصعو

ت يف الرتمجة تعوق حتقيق هدف التعليمية. وأما الطلبةإىل اللغة اإلندونيسية. وصعو
ت الطلبةهو فهدف البحث  يف الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة لتحليل صعو

ت اليت يواجهون الطلبة يشتمل على اإلندونيسية. إن نتائج البحث تدل على أن  الصعو
ت الرتمجة نفسها ،صعوبة يف اختيار الشكل،يعين صعوبة يف اختيار املعىن،شكل صعو

العوامل ،و يشتمل أيضا بعض العوامل يعين العوامل اللغويةوصعوبة يف اختيار القواعد.
والعوامل اخلارجية.،العوامل الداخلية،غري اللغوية

تاألساسيةالكلمات  .اللغة اإلندونيسية،اللغة العربية،الرتمجة،: الصعو
ABSTRACT

Translation is an important part of students in learning Arabic, because it will
help them in the learning process. But most of them face difficulties when trying to
translate reading texts from Arabic to Indonesian. Difficulties of students in
translation will hinder the way of achieve a goal of learning. The purpose of this
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study is to determine the difficulties of students in translating Arabic to
Indonesian. The results of this study indicate that the difficulties faced by students
include the form of translation difficulties themselves in the form of difficulties in
choosing the meaning, form, and rules. And also includes several factors in the
form of linguistic, non-linguistic, internal, and external factors.

Keywords : difficulty, translation, Arabic, Indonesian

ABSTRAK

Penerjemahan adalah salahsatu bagian penting bagi siswa dalam
mempelajari bahasa Arab, karena akan membantu mereka dalam proses
pembelajaran. Namun sebagian besar dari mereka menghadapi kesulitan ketika
mencoba untuk menerjemahkan teks bacaan dari bahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia. Kesulitan siswa dalam penerjemahan akan menghambat jalan
tercapainya suatu tujuan dari pembelajaran.Adapun tujuan dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui kesulitan-kesulitansiswa dalam menerjemahkan bahasa
Arab ke dalam bahasa Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa meliputi bentuk kesulitan penerjemahan
itu sendiri yang berupa kesulitan dalam memilih makna, bentuk, dan kaidahnya.
Dan juga meliputi beberapa faktor yang berupa faktor linguistik, non-linguistik,
internal, dan eksternal.

Kata kunci : kesulitan, penerjemahan, bahasa Arab, bahasa Indonesia

قدمة امل-أ

نشاط ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية تركز جمال الدينية. على سبيل 
تبحث القرآن الكرمي وحديث النيب  وكتب التفسري والدعوة واألخالق وكتب اليت ،املثال

م حيتاجو حول اإلسالم. وهذا  ن علوم الدين احلال معروف مبجتمع اإلندونيسيني أل
ا ليتموا ويتعلموا مما رسة اإلسالم كاملة يف كل جمال. وهذا يؤكد آراء أن الرتمجة قام 

تمعني فيما يتعلق مع جمال ليس هلم ال ،بعض ا ولكنهم مطلوبة بشدة. وذلك ا
ميلكونه جمتمع األخر ويكتبون بلغتهم.

ة حتتاج يف إطار اإلسالم ألن بعض املسلمني الذين يفهمون اللغة العربية والرتمج
يريدون أن يبلغوا املعلومات اليت حتتوى يف القرآن الكرمي أو الكتب اإلسالمية كتبت 

يف جتريبه حىت حيصل على خربة متنوعة يف هذا النشاط فشيل ،للغة العربية. يف البداية
صول ومرجع يف عملية نشاط األخر.حل مشكالت الرتمجة. وذلك اخل ربة يتخذ 
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تيواجهمجا قد يكون مرت ،يف ترمجة نصوص العربية الصعوبة يف ،بعض الصعو
منها جانب اللغوية ،يشتمل على بعض اجلوانبترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية 

وغري اللغوية. إن جانب اللغوية يركز يف عرض التشوش بني اللغة العربية واللغة 
هناك فرق ،فيما يتعلق بصعوبة الرتمجة نفسهاإلندونيسية. وأما جانب غري اللغوية
نقص سيطرة الرتمجة حنو لغة املستسلم حىت يهل ،موضوعي بني اللغة العربية واإلندونيسية

رض التشوش ونقص سيطرة الرتمجة حنو نظرية الرتمجة.على ع

والعالية اإلسالمية أن اللغة العربية يف مدرسة الثانويةالتعليم الرمسي خاصةيفو 
خاصة يف والطريقة اليت يستخدمها املعلم عادة يف عملية تعليم اللغة العربية ،لغة الدين

ملباشرة. ليس من النادر أيضا أن يقوم ترمجة نصوص العربية إىل اإلندونيسية هي الطريقة ا
ستخدام طريقة قواعد و ترمجة ث يتم تعليم الطلبة حي،املعلم بعملية تعلم اللغة العربية 

م ملمارسة الرتمجة.وهذا احلال يهدف إىل قدرة الطلبة يف فهم  قواعد اللغة أوال مث دعو
الطلبة الصعوبة يف قراءة يواجهيف حني ال يفضل ملمارسة الرتمجة حىت قواعد اللغة العربية 

نصوص العربية وترمجة النصوص ما قرأهم.

م يف املفردات وقواعد اللغة العربية.  وصعوبة الطلبة يف الرتمجة بسبب نقص قدر
حىت بسبب ذلك ،كان يف حتديد الفعل والفاعل املفعول به يف اجلملة،على سبيل املثال

احملتوى يف اللغة العربية.فهم وتعبري املعىنالالصعوبة تتأثرهم يف 

ت ،انطالقا من هذه اخللفية لصعو فسيقدم هذا البحث االستعراض اآلدبيات 
يرجو أن يكون ،غة اإلندونييسية. من نتائج البحثالطلبة يف ترمجة اللغة العربية إىل الل

صا إىل املعلمات اللغة العربية.هذا البحث معلومات للقارئ و الباحث وخصو 

النظرية- ب

ن ال يريد أن األول إيصال الكالم إىل م،عند الزرقاين الرتمجة لغة فيها أربعة معاين
للغة العربية أو ،ينال الكالم للغة املساوية مثل بيان اللغة العربية  والثاين بيان الكالم 
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للغة املفرتقة مثل بيان  للغة اإلندونيسية أيضا. والثالث تفسري الكالم  اللغة اإلندونيسية 
للغة اإلندونيسية. فلذلك يسمى املرتجم  مبينا أو مفسرا. والرابع نقل الكالم اللغة العربية 

ى بناقل من لغة إىل لغة أخرى يعين حتويل اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية. املرتجم يسم
اللغة.

وأما كلمة الرتمجة اصطالحا هي تعبري عن معىن الكالم أخر من لغة إىل أخرى 
الرتمجة مبعىن بيان اللغة األخرى أو نقل املعىن من اللغة ١مع الوفاء جبميع معاين و مقاصد.

والرتمجة حماولة نقل الفكرة من اللغة العربية إىل اللغة . الواحدة إىل اللغة األخرى
لتأكيد من مرحلتنياإلند يعين تقبال ومنتجة. فتتم مرحلة ،ونيسية. عملية الرتمجة متر 

ل سياق الكالم ونسق غتها األصلية اليت ينطوى على حتليالتقبل الدراسة حنو النصوص بل
اجلملة ومعىن كل كلمات. وأما يف مرحلة اإلنتاجية فسعي املرتجم العادة بناء هذه 

إىل اللغة اهلدف.الفكرة

وهي فن قدمي قدم احلضارة ،الرتمجة هي فن نقل الكالم من لغة إىل أخرى
ذا الفن أن يواصل سعيه الدائم للحافظ على مستواه يف اإلنسانية . وعلى من يعمل 

٢اللغتني اليت ينقل منها واليت ينقل إليها.

الرتمجة احلرفية. وهي ،األولمثانية أقسام : وتنقسم الرتمجة بشكل عام على 
لنص األصلي ملعىن احلرىف الكلمات،الرتمجة اليت يلتزم املرتجم فيها  وهي ،ويتقد فيها 

حيث ال ترتك للمرتجم فرصة للتصرف مبزونه ،أسوأ أنواع الرتمجة يف رأي الشخصى
،الرتمجة بتصرف. وفيها ميكن املرتجم أن يبدل،والثاينللوصول إىل أحسن صياغة. 

شائع يف ترمجة الكتب وهذا النوع ،ويقدم العبارات بغرض حسن الصياغة،ؤخروي

ندونج : هومانييورا, Indonesia(Teori dan Praktek)Penerjemahan Arabشهاب الدين, ١ )٢٠٠٥ ,(
٨.

ت ترمجة النص من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية, مالراك فونوروغو, عيفا مفتية القدرية, ٢ حتليل صعو
٢٠٢٠-٢٠١٩
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الت وغريها.  ت وا الرتمجة التقسريية. وفيها يتدخل املرتجم بتفسري ،والثالثوالدور
أن يكون ويفضل،وشرح بعض األلفاظ الغامضة والعبارات اليت تود يف النص األصلي

التلخيصية. وفيها خيتصر املرتجم املوضوع الذي يرتمجه الرتمجة،والرابعذلك يف اهلوملش.
سلوبه هو.  ،الرتمجة الفورية. وهي ترمجة مباشرة للقاءات،واخلامسويقدمه 

التعريب ،والسادسواملقابالت واالحدات اهلامات. ،واإلجتماعات واملؤمترات الصحفية
لطبع إال يف ترمجة القصص والروفيات والأعمال األدبية بصفة عامة وهو ال يتم ،يصلح 

ولكن تعريب املواقف والشخصيات والبيئة أيضا. ،مبجرد تعريب الكلمات واملصطلحات
وهي تتم ،األقلمة. واألقلمة هي جعل النص يناسب اإلقليم الذي سينشر فيه،والسابع

خذ املرتجم ،والثامنمبختلف أنواعها. األدبية أيضا يف األعمال اإلقتباس. ويف اإلقتباس 
فكرة رئيسية من عمل فين أو أديب وخيرجها يف صورة جديدة بلغة جديدة تناسب أهل 

٣شعب زدولة بعينها.

الطريقة- ج

راء ،دبيات هي شكل من الكتابة املخططة واملفصلةاالستعراض األ فيما يتعلق 
ا وهي ٤الدراسة اليت مت على حبوث أخرى جارية أو سيتم إجراؤها. ال تعين يف قراء

ولكن مييل العديد إىل التقومي الدقيق والتفصيل عن البحوث السابقة يف ،فحسب
االدبيات هي تقومي دقيق وتفصيل عن حبوث سابقة.إن االستعراض املوضوع.

لتقومي على جودة و دبيات واالستعراض األ البحوث ابتكار منالصحيحة اليت يقوم 
٥العلمية.

ت ترمجة النص من اللغة العربية إىل اللغة عيفا مفتية القدرية, ٣ اإلندونيسية, مالراك فونوروغو, حتليل صعو
٢٠٢٠-٢٠١٩

4 Reswell John W., 2010, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods Approaches, 3th, terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta, h.40

5 Romi Satria Wahyono., 2016, Research Methodology, Literature Review : Pengantar
dan Metode,
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سيستخدم هذا ،يبحث هذا البحث يف سبعة دراسات عملية من الرسالة عملية
ت الطلبة وممن البحث الوصف   شكلتهم يف الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة صعو

ت استعراض  االدبيامتن خالل االختزال ويقدم يف اإلندونيسية. وهذا إلجراء حتليل البيا
الشكل الوصفيي.

نتائج املناقشة-د

ت الطلبة يف ترمجة اللغة  بعد اطالع على األوراق العملية اليت متعلقة بصعو
فهذا سبعة دراسات عملية كما كتبت يف اجلدوا التايل.،العربية إىل اللغة اإلندونيسية

النتائج مستجب التصميم/الطريقة املوضوع الكاتب رقم
-Kesulitan siswa dalam
menerjemahkan teks
Bahasa Arab ke dalam
Bahasa Indonesia di MTs
Mataram adalah :
-kesulitan linguistik dan
non-linguistik
-kurangnya penguasaan
mufradat
-kurangnya penguasaan
qawaid bahasa Arab
-kesulitan menterjemah
sesuai qawaid

36siswa Penelitian
Kualitatif

Analisis kesulitan
siswa dalam
menerjemahkan teks
bahasa Arab ke
bahasa Indonesia
dalam materi
pelajaran  bahasa
Arab pada kelas VIII
di MTsN 3 Mataram
tahun 2014-2015

Faesi Fahrozi ١

Problematika siswa  dalam
penerjemahan bahasa Arab
ke dalam bahasa
Indonesiadan solusinya, :
- Kurangnya
penguasaankosa kata
Bahasa Arab(Mufradat,
solusinya melafalkan
kosakata berulang-ulang
dan menghafalkan dengan
lagu ataupun kosakata
bergambar
-Belum memahami
kedudukan kalimat bahasa
Arab(Qawaid), solusinya

Siswa-siswi
SMP Maarif
NU 1

Analisis Kualitatif Problematika siswa
dalam
menerjemahkan
Bahasa Arab ke
dalam Bahasa
Indonesia dan
alternatif solusinya
di SMP Ma’arif NU
1 Kemrajen
Banyumas

Nilla Khoiru
Nilin

٢
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sering membaca buku-
buku qawaid Nahwu
Sharaf dan aktif bertanya
- Kesulitan penguasaan
konteks, solusinya mencari
kosakata yang tidak ada
artinya pada teks bacaa
dengan panduan guru

ت اليت يواجهها  الصعو
الطالب يف عملية ترمجة 

النصوص : 
يفتقر الطالب إىل إتقان -

املفردات 
جيد الطالب صعوبة يف -

القواعد يف \تركيب اجلملة 
النص

العدد الكثري يف املفردات -
اجلديدة بني أمساء األشخاص 

واملصطلحات اجلديدة ال 
يفهمها 

ت من حيث - صعو
املرادفات

ت الرتمجة بسبب - صعو
عدم فهم الكتابة

طالب الصف 
احلادي عشر

البحوث النوعية ت  تتحليل صعو
ترمجة النص من اللغة 

العربية إىل اللغة 
اإلندونيسية لطلالب 
الصف احلادي عشر 

ملدرسة الثانوية 
اإلسالمية "نور 

تهدين" مالراك  ا
فونوروغو السنة 

- ٢٠١٩الدراسية 
٢٠٢٠

عيفا مفتية القدرية ٣

مشكالت الطالب يف الرتمجة 
:
ع أنيالطالب مل يستط-

الفصل الثامن الكيفي الوصفي مشكلة ترمجة 
النصوص العربية على 
اللغة اإلندونيسية 

سلمى السيوطي ٤
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يتميز انواع التغيريات املختلفة 
من مجلة الفعل

الطالب مل يستعدوا أن -
ينظم اجلمل يف ترمجتها (مجلة 

طويلة)
الطالب مل يتمكن من -

التمييز بني اجلملة اإلسم 
والفعل 

عدم معرفة الطالب عن -
املفردات العربية و معناها

املعرفة غري املتكافئة لدى -
الطالب حول املفردات 

واجلمل اليت قراهم 
نقصان وقت تعلم اللغة -

العربية اخلاص
اختالفات اللغوية بني -

اللغتني العربية واإلندونيسية

للطلبة يف الفصل 
ملدرسة الثامن 

املتوسطة احلكومية 
لنكارا األوىل 

مشكالت اليت يواجهها 
يف الرتمجة طالب التيالندي

اللعربية إىل اإلندونيسية :
عدم إتقان املفردات-
عدم إتقان قواعد اللغة -

طالب 
التيالندي 

شعبة تعليم 
اللغة العربية 

الرتبية 

الوصفية و املدخل 
الكيفي

ترمجة مشكالت
نصوص اللغة العربية 
إىل اللغة اإلندونيسية 
عند الطالب
التاناليديني يف اجلامعة 

خاجلة ممأسيغ ٥
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العربية
ت الرتمجة خاصة - صعو

مساء الناس  فيما يتعلق 
واملدن

اللغةمشكالت تطوير -
واحللول املقرتحة هلا : طلب 
املساعدة من أصدقاء أو 
احملاضر وفتح القواعد 
والقاموس واإلنرتنت وحفظ 

مرة أخرى

اإلسالمية  اإلسالمية احلكومية 
لنكارا

الطالب يواجهمشكالت 
يف ترمجة اللغة العربية إىل 

اللغة اإلندونيسية :
مشكالت اللغوية

املفرداتاستيعابعدم -
عدم فهم مواقف مجلة -

العربية (القواعد)
ت - يواجه الطالب صعو

السياقيف إتقان جوانب 
مشكالت غري اللغوية

علم وظائف األعضاء-
علم النفس  -

طالب فصل 
العاشر

التحليل النوعي الرتمجة من اللغة العربية 
إىل اللغة اإلندونيسية 
ا وحلوهلا  مشكال
لطالب فصل العاشر 
ملدرسة الثانوية منهاج 
الطلبة بوكاتيجا 

لنجا  بور

لؤلؤ الكرمية ٦

مشكالت الطالب يف الرتمجة  طالب قسم  حبوث النوعية  مشكالت طالب  سلمى نبيلة ٧
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:
مشكالت اللغوية 

الضعف لطالب يف فهم -
املفردات

صعوبة الرتمجة املعنوية-
ترتيب الكلمة واختيار -

املعىن الدقيقة 
اختالف بني القاعدية-

مشكالت غري اللغوية 
عدد من الطالب -
طريقة التعليم غري مناسبة-
مناسبةوقت التعليم غري-

تعليم اللغة 
العربية يف 
املستوى الثامن

الوصفية قسم تعليم اللغة العربية 
مالك  جبامعة موال
إبرهيم يف تعلم الرتمجة 

واحللول املقرتحة هلا

البحث يف هذا االستعراض اآلدبيات حتليلية بعض اجلوانب الذي يتعلق 
ت  كما يلي :،الطلبة يف ترمجة اللغة العربية إىل اإلندونيسيةبصعو

حتليل الدراسة اخللفية - ١

سبعة املقاالت اليت أن تكون املبحث يف هذا البحث مستعرض من اخللفية ل حتلي
البحث.

ت الرتمجة لدى الطالب فيها املشكلة : ١املقالة  تشمل على عامل صعو
جه املفردات املوال اللغوية يف عملية الرتمجة يشمل صعوبةاللغوية وعامل غري اللغوية. عام

صعوبة مواقف و،دة أو املفردات يف النصوص ال يعلمها السابقةو ألن معرفة اللغوية احملد
على سبيل املثال كان الصعوبة يف حتديد الفعل والفاعل واملفعول به كاملة يف ،القواعد
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ومشكلة تطوير اللغة ،مساء الناس واملدن. وصعوبة التعريب خاصة فيما يتعلق اجلملة
فيها اللغة العربية يتبع تطوير العلوم والعلوم كمثل املفردات واملصطلحات والتعبريات ليس 

السابقة. وعامل غري اللغوية يشمل على االجتماعية والثقافية. 

تفيها املشكلة :٢املقالة  وفهم مواقف ،يف إتقان املفرداتالطالبصعو
سياق الكالم.استيعابوصعوبة ،قواعد اللغة العربية

ت يف ترمجة العربية كان الطالب يواجهفيها املشكلة :٣املقالة  ون بعض الصعو
تشتمل على افتقار إتقان اللغوية وغري اللغويىة و اليتإىل اإلندونيسية منها صعوبة 

وصعوبة اليت يسببها العدد الكثري من املفردات ،وصعوبة يف تركيب اجلملةالطالب. 
،وصعوبة من حيث املرادفات،أمساء األشخاص واملصطلحات اجلديدةبنياليتاجلديدة

وظروف الطالب املختلفة وصعوبة يف الرتمجة ،وصعوبة الرتمجة بسبب عدم فهم الكتابة
بسبب ضيق الوقت الالزم للرتمجة. 

ت يف الرتمجة يعين عدم معرمفة الطالب مفردات صعفيها املشكلة :٤املقالة  و
ويشعروا الشرح من ،ومل يتمكنوا من التمييز بني اجلملة االسم والفاعل،العربية ومعناها

،أنواع التغيريات املختلفة من اجلملةواأن يتميز وااملعلم غري تساوى يف الفصل ومل يستطيع
هناك ،ان وقت تعلم اللغة العربية اخلاصومل يستعدوا أن ينظم اجلمل يف ترمجتها ونقص

ومييلون ،ندونيسية مثل الشكل وبناء اجلملةاالختالفات اللغوية بني اللغتني العربية واإل
ن تعلم اللغة العربية  م على استيعاب واختالف قدر،هو أصعب اللغاتإىل االنطباع 

حية الرتمجة.تعلم اللغة العربية  من 

أن يصعبوا طالب التيالندي يف ترمجة النصوص بسبب املشكلة :فيها ٥املقالة 
مساء الناس ،عدم إتقان املفردات وقواعد اللغة العربية وصعوبة الرتمجة خاصة فيما يتعلق 

.يعتمد غلى تطور العلوم والعلومواملدن و مشكلة تطوير اللغة
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و عدم ،املفرداتستيعابأن الصعوبة املوجه عدم االفيها املشكلة :٦املقالة 
وعامل وظائف األعضاء و عهمل ،فهم موقف القواعد و صعوبة إتقان جوانب السياق

النفس. علم

قّسم الباحث يف مشكالت اليت تواجه طالب يف الرتمجة فيها املشكلة :٧املقالة 
اليت يشتمل على ضعف فهم املفردات وصعوبة ،يعين مشكالت اللغوية وغري اللغوية

واختالف القواعد اللغة. ،وضعف يف ترتيب الكلمة واختيار املعىن الدقيق،ملعنويةالرتمجة ا
ومشكلة ،وطريقة تعليم لرتمجة غري مناسبة،مث مشكلة بكثرة عدد الطالب يف الفصل

وقت التعليم.

ت الطلبة يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية- ٢ حتليل صعو

ت يف هذا القسم حماولة حتلي لية عن نتائج البحث من سبعة البحوث عن صعو
شكل وهذا البحث يتكون من.الطلبة يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية

ا والعوامل الداخلية ،والعوامل غري اللغوية،غويةوعواملها اليت تشتمل العوامل الل،صعو
والعوامل اخلارجية.

ت-أ شكل الصعو

ت غالبا ما تكون مشكلة اتصال للمتعلم اللغة الثانية (اللغة هناك ثالث  صعو
،واآلمال،وإلفكار،وهو اختيار املفاهيم،هو صعوبة يف اختيار املعىن،األجنبية)
صعوبة يف ،وما إىل ذلك الذي يرغب متعلم اللغة الثانية يف التواصل معه،والعواطف

صعوبة يف اختيار قواعد احلديث.،اختيار الشكل

م ،ال يزال العديد من املتعلمني يرتددون يف ممارسة لثقافة اللغة األجنبية أل
خيافون من اخلطيئة يف ذكر املفردات والقواعد اليت جيب عليهم استخدامها يف مجل 

حتدث.      
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اللغويةعوامل- ب

دراالرتمجة مل نشاطيفو  لصعويأنيكن  الذين الطلبةيواجه بعض ،تواجه 
ت لنسبة ،يتعلمون اللغة العربية صعو ال سياما عن القدرة على ترمجتها. خاصة 

عند ترمجة ،للطالب الذي ال يزالون يف البداية يف عملية الرتمجة. يف بعض األحيان
جلوانب اللغوية وغري ،النصوص اللغة العربية ت خمتلفة تتعلق  يواجه الطالب صعو

اللغوية. والصعوبة اللغوية ترجي أن تكون الكتابة واألصوات وهيكال اجلملة بني العربية 
تشتمل صعوبتها يف اجلزانب اللغوية لعملية الرتمجة كما يلي :و .واإلندونيسية

من كثرةافتقاد الطالب التقان املفردات يف النص العريب. حيدث هذا غالبا بسبب  - ١
سيجعل ،املفردات اجلديدة اليت مل يفهموا معناها. مبعرفة حمدودة للغاية حول املفردات

ت كاملة يف ترمجة النص من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية .  الطالب يواجهون صعو
دة حفظ من قليال فقليال. مث،املفردات اجلديدةميكن التغلب على ذلك عن طريق ز

واميس قياسية حتتوى على مفردات قياسية ميكن أيضا التغلب على هذه خالل توفري ق
ت. الصعو

ت من صعوبة مواقف القواعدال- ٢ يف النص. ليس من الغريب أن يواجه الطالب صعو
ومل،املفعول،الفاعل،الفعل،مبتدأ اخلربحتديدحيث بنية اجلملة. على سبيل املثال يف

ومل يستعدوا أن ،أو تصريف لغويتغيريات املختلفة من اجلملةيتقنوا أن يتميزوا أنواع ال
مثل ،. ميكن التغلب على هذه الصعوبة بدراسة القواعد نظرينظم اجلمل يف ترمجتها

وكثرة التمارين يف ترمجة ،شط سؤال املدرس،تعود قراءة كتب قواعد النحو والصرف
النصوص القصرية.

الصعوبة يف حبث املعاين من املفردات اجلديدة واليت بني أمساء األشخاص - ٣
واملصطلحات اجلديدة. ينظر العديد من الطالب إىل عدد الكلمات اجلديدة مل يتم 
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،يعين ينتقل نتائج الرتمجة احلرفية إىل الرتمجة املعنوية،. وصعوبة الرتمجة املعنويةفهمها
ر املعىن الدقيق.وضعف يف ترتيب الكلمة واختيا

وال يفهمون ،أو عدم فهم سياق الكالمصعوبة الرتمجة بسبب عدم فهم الكتابة- ٤
الطالب ما قرأهم من النصوص العربية.

،هناك االختالفات اللغوية بني اللغتني العربية واإلندونيسية مثل الشكل وبناء اجلملة- ٥
ن تعلم اللغة العربية هو أصعب اللغات م على ،ومييلون إىل االنطباع  واختالف قدر

ا هي خلفية تعليمية خمتلفة  حية الرتمجة. من بني أسبا استيعاب تعلم اللغة العربية من 
،هناك الذين سبقوا تعليم اللغة العربية منذ املدرسة اإلبتدائية،وهناك بعض الطالب،هلم

ا على اإلطالق.ولكن هنا ك أيضا مل يتعلمو

ت من حيث املرادفات.- ٦ الصعو

غري اللغويةعوامل- ج

تعلق تلغوية. وهي اليت غري تصعوهناك ،اللغويةصعوبةالخبالف ذلك 
الثقايف خمتلفني عن - االجتماعي- جيب أن يكون العربوالثقافية.مبشكلة االجتماعية 

تؤثر الظواهر وهذا االختالف يثري املشاكل.،يةالثقافة االجتماعية اإلندونيس
بة مبعرفة وحل هذه الصعو على تدريس اللغة العربية.،مبا يف ذلك اللغة،االجتماعية
حاضرا.كون قدميا أو ترجي أن ت،جتماعية والثقافية شعوب العريبخلفية اال

م حباجة إىل لغة حيدث هذا ألن كل إنسان سوف يعتاد على استخدام لغة أل
م اليومية ،للتواصل املستمر. للطالب اإلندونيسية ال يستخدمون اللغة العربية يف حيا

ت خمتلفة عندما يواجهون لغات أجنبية،للتواصل خاصة اللغة ،لطبع سيواجهون صعو
العربية.
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امل الداخليةو ع-د

،أو عامل املولودمعامل الداخلية هو عامل الذي جييئ من داخل الطلبة نفسه
،وهذا العامل يتأثر كثريا يف عملية تعلم الطلبةويكون عادة يف الصفة والشخصية هلم.

ونقص امليول ،كان أو من أجل اخلربةيف العقلية مولوداالطلبةضعف هذا علىيشتملو 
هارات اللغوية والتعود يف ونقص استيعاب م،والتعب،والقلق،والعقلية السلبية،والدوافع

ت فهم ،خلفية الطلبةوفرق ،التعلم دروس يف تعلم اللغة العربية.الوصعو

لذلك فهم ،هناك من يقول أن اللغة العربية صعبة،ف ظروف الطالبختالمث ا
لكسل يف تعلمها مللل عند ،ليسوا متحمسني وغالبا ما يشعرون  وحىت يشعر الكثري 

جلسم املادي للفرد تعلق ما يهو و ،وظائف األعضاءعامل و إجراء عملية التدريس.
لروح أو شيئ ما الذوعامل علم النفس هو،يدرسون شجع يي ميكن أن عامل متعلق 

ذكاء الطالب وحافز ،اهتمام الطالب،أنشطة التعلم للشخص. مبا ذلك املواهب
الطالب.

امل اخلارجيةو ع- ه

،خارج نفس الطلبة وغالبا هذا يشمل البيئات العائالتما جييئ من وهو 
تمع.  ،نقص تعلم الطلبة يف البيت أو املدرسةويشتمل عامل اخلارجية كمثل واملدارس وا

وتوفري القاموس العربية. وجميئ املدرسةيتأثر قدرة الطلبة ،وجتهيزات املدرسة غري االكتمال
الرتمجة.عملية تعلميف

ونقصان وقت تعلم اللغة العربية ،ويشعروا الشرح من املعلم غري تساوى يف الفصل
يف حني أن الوقت املناسب لتدريس اللغة العربية مرة واحدة ،اخلاص أو قلة وقت الرتمجة

اء ذلك الوقت. لتأكيد للمبتدئني إل يف األسبوع مع ساعتني ال يكفي 



١٦

اعل بني املعلم والطالب.وعدم التف،رتيبةوجوها تعليم لرتمجة غري مناسبةالوطريقة 
مث مشكلة بكثرة عدد الطالب يف وأعظم من انفعال قالوا إن وقت التعليم غري فاعل.

٢٠- ١وحلوهلا جيعل الفصل بفصل الصغري يعين ،الفصل يتأثر عملية التعليم الرتمجة
.طالب يف فصل واحد
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اخلامتة-ه

تةبالطليواجه معظم،اللغة العربيةويف عملية تعلم خصوصا يف سيطرة ،الصعو
ت يتأثر  الرتمجة.  اللغة العربية لغري ال سياما متعلم ،كثريا يف عملية تعلمهموذلك الصعو

ا بسبب اختالف اللغتني بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. يرجي أن ،الناطقني 
حية حية ثقافتها. بناء على نتائج يكون االختالف من  تركيب اللغة أو من 

ت الطلبة يف  ،رتمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسيةالاالستعراض اآلدبيات حول صعو
ومها ،ت اليت يواجه الطلبة تنقسم إىل قسمنيصعوأنقد استعرض من عديد البحث 

ت ترمجة نفسها وعوامل غري ،وعواملها اليت تشمل عوامل اللغوية،من شكل صعو
ويكون شكل صعوبتها صعوبة يف اختيار وعوامل الداخلية وعوامل اخلارجية.،اللغوية
عدم على سبيل املثال،يركز يف اللغويةعوامل اللغويةالوالقواعد. وأما ،والشكل،املعىن

حية غري اللغوية تع .ين من خالل االجتماعية والثقافيةإتقان املفردات وقواعدها. مث من 
والعوامل اخلارجية تشمل بيئات الطلبة وجميئ ،كمثل امليول والدوافعوالعوامل الداخلية

مدرستهم.

املراجع- و
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لنكارا ملدرسة املتوسطة احلكومية األوىل  .للطلبة يف الفصل الثامن 
 : لنكارالنكارا اجلامعة اإلسالمية احلكومية 



١٩

مشكالت ترمجة النصوص اللغة العربية إىل اللغة .٢٠١٨خالية. ،مامأسيغ
لنكارااإلندونيسية عند الطال لنكارا.ب التاناليديني يف اجلامعة احلكومية 

لنكارا : اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
ا .٢٠١٩الكرميةو لؤلؤ.  الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية مشكال

ملدرسة الثانوية منهاج الطلبة بوكاتيجا  وحلوهلا لطالب الفصل العاشر 
لينجا بورووكرتو : اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.بور

مالك .٢٠١٧سلمى. ،نبيلة مشكالت طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موال
مالك إبرهيم .إبراهيم يف تعلم الرتمجة واحللول املقرتحة هلا ماالنق : جامعة موال

ق الناإلسالمية احلكومية ما

املراجع اإلندونيسية
Fahrozi، Faesi. 2014. Analisis kesulitan siswa dalam menerjemahkanteks bahasa

Arab ke bahasa Indonesia dalam materi pelajaran bahasa Arab pada kelas
VIII di MTsN 3 Mataram. Mataram : Institut Agama Islam Negeri Mataram

Nailin، Nila Khoiru. 2015. Problematika siswa dalam menerjemahkan bahasa
Arab ke dalam bahasa Indonesia dan alternatif solusinya di SMP Maarif NU
1 Kemrajen Banyumas. Purwokerto : Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri
Purwokerto

Reswell John W.2010.Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed
Methods Approaches, 3th, terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta

Romi Satria Wahyono. 2016.Research Methodology, Literature Review :
Pengantar dan Metode


