
 ترجمة كتب التراث علىالطالبات مشكالت 

 (  Aceh Barat Dayaجبل النور الجديد  دراسة وصفية بمعهد)
 رسالة

 :إعداد

 فطرياينألفة 

 طالبة قسم تعليم اللغة العربية

 منيلبكلية الرتبية وتأهيل املع

 
 وزارة الشؤون الدينية للجمهورية اإلندونيسية

 جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

 هبندا أتشي -دار السالم

ه2440/ م0202



 







 

 ه 
 

 استهالل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ما لك من اهلل من وىل وال ال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم...
 نصري

 (202: رة البقرةسو )

 صدق اهلل العظيم

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صلى : َعْن أََنٍس رضي اهلل عنه قَالَ 
َمْن َخرََج يفْ طََلِب اْلِعْلِم فَ ُهَو يفْ : اهلل عليه وسلم

 َسِبْيِل اهلِل َحىتى يَ ْرِجْع 

 ( رواه الرتميذي)
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 اإلهداء

 

 

                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

هتدي الباحثة جهودها ملن يربيوهنا تربية حسنة وملن يرغبون 
 : فيها وملن يدعوهنا يف كل األوقا ، وهم

د موىهَلا منذ والدها الكرمي سواردي الذي ق -2
 صغاريها حىت اآلن

والدهتا الرحيمة سوارين اليت قد ََتَفىظْتها من  -0
 الصيب حىت اآلن

أختها الصغرية اجلميلة وأسرهتا  احملبوبون الذين  -1
 يدعوهنا يف مجيع األحوال

أساتيذهتا يف املعهد الذين قد علموها علوما   -4
 كثرية نافعة
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 وتقدير شكر

فسنا وسيء احلمد هلل حنمده ونستغفره ونعوذ باهلل تعاىل من شرور أن إن
والصالة والسالم على حبيبنا . له إال اهلل وحده ال شريك لهوأشهد أن ال إ. أعمالنا

وأرسله ربه . حممد صلى اهلل عليه وسلم الذي آمن الوحي وبلغه إىل الناس مجيعا
 . رمحًة للعاملني ونورا للناس

بإذن اهلل مت تأليف هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة العربية بكلية و 
: الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية َتت املوضوع

دراسة وصفية بمعهد جبل النور ) مشكالت الطالبات على ترجمة كتب التراث
 (. Aceh Barat Dayaالجديد 

لباحثة بالشكر اجلزيل إىل املشرفني على صربمها وأوقاهتما يف بدايًة تَ تَ َقّدُم ا
ن اإمتام هذه الرسالة ومها الدكتورة عائشة إدريس املاجستري والدكتور بدر الزم

املاجستري اللذين قد وجىهاها يف تأليف هذه الرسالة من بداية حىت هناية الكتابة 
 .وجها عظيما

مدير جامعة الرانريي لشكر إىل ويف هذه اللحظة تفضل الباحثة جزيلة ا
اإلسالمية احلكومية، وعميد كلية الرتبية ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ومجيع 

كتابة الرسالة وملوظفي   لوما نافعة يف هذه اجلامعة  عنداملعلمني الذين قد علىموها ع
حبث  مكتبة جامعة الرانريي ومكتبة قسم تعليم اللغة العربية الذين قد ساعدوها يف

 .ولعل اهلل أن يباركهما ويعطيهما جزاء كبريا. تعلق هبذه الرسالةكتب عنما يال
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لوالديها على حمبتهما ورعاريتهما وجلميع مث تتقدم الباحثة بالشكر 
تتمىن من اهلل عز وجل أن يعطيهما . دعاءمها يف حياهتا وعلى كل خري منها هلا

 .الصحة والعافية

 Aceh مبعهد جبل النور اجلديدإىل رئيس  وأيضا تتقدم الباحثة بالشكر

Barat Daya  واملعلمني واملوظفني والطالبا  الذين قد فتحوا أبواب املعهد وأعانوها
 . على مَجِْع البيانا  يف كتابة هذه الرسالة

وأيًضا تتقدم الباحثة بالشكر جلميع الزمالء على تفانيهم وبكل احلب 
 .عدوها فيما َتتاج الباحثة يف إمتام هذه الرسالةوالذين قد َشجىعوها وسا.  والوفاء

 .فيدوها وجعلوها املراجع النافعةوالباحثة ترجوا من القارئني أن يست
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ي اإلسالمية عميد كلية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانري  خطاب اإلشراف  -0
 على القيام بالبحث  احلكومية بندا أتشيه
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 مستخلص البحث

دراسة ) ترجمة كتب التراث علىالطالبات مشكالت :  عنوان البحث  
 ( Aceh Barat Dayaجبل النور الجديد  وصفية بمعهد

 ريانيألفة فط:  االسم كامل

 060202071:  رقم القيد

بعضهن يواجهن املشكال  على ترمجة كتب  يف معهد جبل النور اجلديد الطالبا 
على  واألهداف هذا البحث لتعرف على املشكال  اليت تواجه الطالبا . الرتاث

هذه  البحث يفمنهج إن . تلك املشكال  حماوال  املعلم حللو  ترمجة كتب الرتاث
حيث تقوم الباحثة باملقابلة للحصول على البيانا  نهج الوصفي املالرسالة هو 
والنتائج احملصولة يف هذا البحث  .طالبةن يعشر  هي العينة يف هذه الرسالةف .احملتاجة

 شاكل اللغوية املأن املشكال  اليت توجهها الطالبا  يف ترمجة كتب الرتاث هي 
 أما حماوال  املعلم حلل(. قواعد وترتيب اجلملة وتطوير مع َتويل اللغةاملفردا  وال)

املفردا ، النحو )يأمر املعلم الطلبا  ليحفظ الدروس هي  تلك املشكال 
ق خريطة يوقام املعلم بتطبويأمر املعلم الطالبا  لتدريب الرتمجة ويكررونه ( والصرف

علمهن خارج الفصل عن الصرف هن املعلم الوقت ليعطييو  املفاهم للنحو والصرف
 .كتاب الرتاثعلم املفردا  السهلة أثناء ترمجة  والنحو ويستعمل امل
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ABSTRAK 

Judul Penelitian  :Problematika Siswa Dalam 

Menerjemahkan Kitab Kuning (Penelitian 

Kualitatif dipondok Pesantren Jabal Nur 

Jadid) 

Nama  : Ulva Fitriani  

NIM ; 170202163  

Sebahagian siswa dipondok pesantren  Jabal Nur Jadid 

mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kitab kuning. Oleh 
karna itu  tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

permasalahan apa saja yang dihadapi oleh santri pondok  

pesantren Jabal Nur Jadid dalam menerjemahkan kitab kuning 

dan usaha apa saja yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi 
kesulitan tersebut. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti 

pada penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana peneliti 

melakukan wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan 
dan Sampel pada penelitian ini adalah  20 orang  santriwati. Hasil 

penelitian ini adalah santri mempunyai masalah  ketika 

menerjemahkan kitab kuning khususnya dari segi permasalahan 
bahasa yaitu dari segi mufradat, qawaid, penyusunan bahasa, 

transliterasi dan perkembangan bahasa. Adapun usaha guru dalam 

mengatasi permasalahan mereka adalah guru menyuruh santri 

mengahafal pelajaran ( mufradat, nahwu dan sharaf) dan 
mengulanginya, guru menyuruh  santri untuk melatih 

menerjemahkan teks arab, guru membuat peta konsep untuk 

mengajari nahwu dan sharaf, guru meluangkan waktu diluar jam 
pelajaran untuk mengajarkan santri nahwu dan sharaf dan guru 

menggunakan kosakata yang mudah dipahami oleh santri ketika 

menerjemahkan kitab kuning.   
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ABSTRACT 

 

Title : Student Problems in Translating Khutubu At-

Thurasi ( Qualitative Research at The Jabal Nur 

Jadid  Islamic Boarding School ) 

Name : Ulva Fitriani  

NIM : 170202163  

 

Some students at the jabal nur jadid islamic boarding school had 

difficulty translating the Kuthubu At-Thuras. Therefore, the 
purpose of this study is to find out what problems are faced by the 

students of the Jabal Nur Jadid islamic boarding school in 

translating the Kuthubu At-Thuras and what efforts are made by 

the teachers to overcome these difficulties. The method used by 
researchers in this study is descriptive method, where researchers 

conduct interviews to obtain the required data. And the sample in 

this study were 20 students. The results of this study are problems 
when translating the Kuthubu At-Thuras, especially in terms of 

language problems, namely in terms of  vocabulary, grammer, 

language preparation, literacy and language development. The 
teacher’s efforts in overcoming their problems were the teacher 

telling the students to memorize the lessons (vocabulary and 

grammer) and over and over again, asking the tudesnts to practice 

translating arabic texts, making concept maps to teach grammer, 
outside of class haurs to teach studest grammer and the teacher 

used vocabulary thant was easily understood by the students when 

translating the Kuthubu At-Thuras.  
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 الفصل األول

 ساسية البحثأ

 البحث مشكلة –أ 

ة رمسيت ، سواء كانالرتمجة شيئ مشهور يف البيئة الرتبوية
لتعلم، خاصة يف يف االرتمجة مهمة جدا  أن حيث. ةرمسيأو غري 

 انيستخدم ألن هذان املعهدان. عصريهد الاملعهد السلفي واملع
يسي، مثل تعلم  وندالنص العريب أكثر من النص اإلناملراجع من 

 كتب الرتاث وغريه، لذلك الرتمجة مطلوبة يف عملية التعلم 
  2.تطبيقها يف احلياة اليومية فهما جيدا وميكنليفهموا 

 Teks )الرتمجة هي حماولة لنقل الرسائل من النص العريب 

sumber ) طلوبةإىل اللغة امل مع مرادفها( Teks sasaran ) .0 
والرتمجة  ( Literer) رتمجة احلرفيةالوتنقسم الرتمجة إىل قسمني مها 

                                                             
1 Nurlathiefah Fadhielah, Penerjemahan Teks Arab,( Skripsi : 

IAIN Purwokerto, 2016 ) hlm 6-7. 
2 Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah, (Yogyakarta: Tiara 

Wacana Yogya, 2004 ) hlm  9-10.  
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تنقسم الرتمجة  ويقال يف بع  األحيان ( Tafsiriyah) رف بتص
  1.رتمجة التحضرييةالرتمجة الفورية  و ال، مها إىل قسمني

تطلب ي، ةلعريب إىل اإلندونيسيالقدرة على ترمجة النص ا
، تلكها املرتجمميب أن جيوبة اليت جمموعة متنوعة من املعرفة املطل

  ( Sourch Language)قن لغة األصل رتجم أن يتب امللذلك جي

 املعرفة  الكافية هبيكل اللغة اهلدفلك ميب أن جيحسنا و 

(Target Language ) . القدرة على اللغتني ليست كافية، ألن 
النص الذي املرتجم جيب أن يعرف النوع واحملتوى ومن أي جمال 

  .سيرتجم

املعاهد يف  من إحدى معهد جبل النور الجديدإن 
Aceh Barat Daya  ُهتم بدراسة كتب الرتاث  واللغة  الذى ي

 فهم كتب الرتاث وترمجتها نأن يقدر  البا ويطلب لط. العربية
أن  نيستطعو  الدين ألن كتب الرتاث أحد املراجع يف دراسة

أن  أيضا حية األخرى تلزم الطالبا اومن ن.العربية لغةلبا نيتكلم
                                                             

3
 Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah...,hlm 16-17 

4Abdul Munip, Problematika Penerjemahan Bahasa Arab ke 

Bahasa Indonesia,Vol.1,No.2 2005: 3 
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املقابلة مع أحد من ببعدما قامت الباحثة .جنلزيةغة اإلليتكلمن بال
كتاب ) تعلم كتب الرتاث الذي يعلم ( أستاذ برموى) ةساتذاأل

مشكال  يف  نجهواأن الطالبا  يوجد  الباحثة  0(.الباجورى 
أن تقوم هبذا البحث  لذلك تريد الباحثة. ة كتاب الرتاثترمج

الرتاث  ترمجة كتب على الطالبا  مشكال "وضوع َتت م
 ". (  Aceh Barat Dayaجبل النور اجلديد  دراسة وصفية مبعهد)

 أسئلة البحث –ب 

م الباحثة َتديد قدتاعتمادا على ما سبق من البيان، ف
 :املسائل كما ياىل

يف ترمجة كتب  ا لباالط هاواجهتليت ما املشكال  ا -2
 الرتاث ؟ 

املشكال  اليت تواجهها  ما حماوال  املعلم حلل -0
 ؟  يف ترمجة كتب الرتاث ا لباالط
 

                                                             
   0202مارس  0التاريخ   0
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 أهداف البحث  –ج 

وأما أهداف البحث اليت يهدف إليها الباحثة ىف هذا 
 :البحث فهي 

يف  ا لباالط هاواجهتاملشكال  اليت  التعرف على -2
 اثترمجة كتب الرت 

املشكال  اليت حلل حماوال  املعلم التعرف على  -0
 يف ترمجة كتب الرتاث ا لباالطتواجهها 

 أهمية البحث  –د  

 :أما أمهية البحث يف هذا البحث فهي 

 الرتمجة  هتن علىقدر  ا بالالط ارسةمم:  البا للط -2
عن الرتمجة  ا بلامشكال  الطعرفة م :للمدرس  -0

 اجليدة وطريقة الرتمجة ةاملناسب ميعلطريقة  الت ومعرفة
 دة املعرفة عن ترمجة كتب الرتاث ازي: للباحثة  -1
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 حدود  البحث – ه

فإن الباحثة تبحث هذا البحث َتت : وضوعى د املاحل -2
 " ترمجة كتب الرتاث علىالطالبا  مشكال  " موضوع 

فإن الباحثة تبحث عن هذا البحث يف :   د املكاين  احل -0
 Lembah يقع يف ، الذيمعهد جبل النور اجلديد

Sabil,Aceh Barat Daya . هذا املكان وتوضح الباحثة
 :باجتاه الرياح كما يف اجلدول التايل

 0-0جدول 
 موقع معهد من ناحية االتجاهات

 املمشى مشال
   بيت السكان شرق 
  lembah sabilب من مدرسة إبتدائية يقر  وبجن

  الشارع ب منيو قر 
سوق بيت السكان وقريب من ال غرب

lembah sabil 
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فإن الباحثة تبحث هذا البحث العام :   د الزماىناحل -1
 0202/ 0202الدراسي 

 مصطلحات البحث – و

 الطالبا  مشكال  -2

تكون من كلمتني ومها مشكال   الطالبا  مشكال 
أمر وهي " مشكل"مشكال  مجع من الكلمة  . والطالبا 

حىت يدل  مااليفهم: وعند األصوليني 7.صعب، ملتبس، وغام 
 6.عليه دليل من غريه

 اسم وطالب" طالب " من  املؤنث السامل مجع ا لباالط
 يف العلم يطلب الذ هو معناه طلبا– يطلب - طلب من الفاعل
 هنا ا لباالطشكال  مب واملراد 9.والعالية الثانوية التعليم مرحلة

                                                             
 معجم عربي عربي -عمعجم  المعاني الجام 7
حارة حريك، : بريو ) القاموس المنجد، شهاب الدين ابو عمرو،   6
    2242. ص(0220

  766. ، ص(الوسيط المعجم)  9
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الذي يكتب  ترمجة كتب الرتاث على ا لباالط مشكال هي 
برتمجة جيدة غة اإلندونيسية لبية مث يرتجم إىل الغة العر لبال

 . وصحيحة
 ترمجة  -0

ترمجة، ومجعها الرتاجم  –يرتجم -الرتمجة من الكلمة ترجم
أما  0.الرتمجة هي نقل من لغة إىل لغة أخرى .مبعىن التفسري

 .  غة اإلندونيسيةلة العربية إىل الغلالمن الرتمجة : املقصد برتمجة هنا

 كتب الرتاث  -1

وكتاب مصدر من فعل  "كتاب  "مجع من الكلمة تبكال
  22.موعةمبعىن الصحف اجمل ( كتاب–يكتب -كتب) 

ماينتقل من عادا  وتقاليد وعلوم وآداب وفنون : الرتاث 
، الرتاث االنياين، الرتاث األديب": وحنوها من جيل إىل جيل

                                                             
( 0221دار املشرق، : بريو  ) ، المنجد الوسيطصبحي محوي،   0

 200. ص
 . معجم عربي عربي -معجم  المعاني الجامع  22
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يف أما كتب الرتاث اليت تستخدم الباحثة  22".الرتاث اإلسالمي
 . بحث هو كتاب الباجورىهذا ال

 الدراسات السابقة – ز

،مشكلة الطلبة في تطبيق النحو عند سوهر ترياني -0
 "دراسة تحليلية في قسم اللغة العربية" تعلم المطالعة

 02( ه0440/ م2001)

التعرف على قدرة  : ةالباحث توأعراض البحث اليت دفع
عة من ناحية طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف استيعاب مادة املطال

معرفتهم النحو والتعرف على األسباب اليت تنشئ املشكلة يف 
. تطبيق النحو يف املطالعة عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية

 . َتليلية ة هو دراسة وصفيةومنهج البحث الذي تستعمله الباحث

                                                             
 . م عربي عربيمعج -معجم  المعاني الجامع  22
، مشكلة الطلبة في تطبيق النحو عند تعلم المطالعة سوهر ترياين،20

 . ص، ف( 0220: احلكومية الرانريى اإلسالمية جامعة رسالة،)
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وأما نتائج هذا البحث فهي أن قدرة طلبة الفصل 
ية يف قراءة النصوص العريبة الثالث بقسم تعليم اللغة العرب

منخفضة ومن أسباب ضعفهم خلفية دراستهم املختلفة واملشكلة 
الفضلى أهنم ندير على تطبيق النحو يف قراءة النصوص 
 املستخدمة طويلة وقلة الدوافع من بع  املدرسني وطريقة

 . مستخدمة عند تعلم املطالعة

مشكلة الطالبة ختالف، دراسة سابقة تبحث عن اال
دراسة َتليلية يف قسم اللغة )  تطبيق النحو عند تعلم املطالعة يف

 على ا الطلبمشكال  تبحث عن  وأما دراسة حالية، (العربية 
. (دراسة وصفية مبعهد جبل النور اجلديد) ترمجة كتب الرتاث

 . البةالط مشكال   حولنيالبحثالشبه، كال 
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معهد إلهام أرياندا، مشكالت الطلبة في تعلم النحو ب  -2
دراسة وصفية " التربية اإلسالمية مدينة الفتى 

 01(ه0416/م2007)" تحليلية

فهي ملعرفة إجراء تعلم  وأعراض البحث اليت دفع الباحث
واستخدم . النحو واملشكال  اليت يوجهها الطالب يف تعلمه فيه

 . الباحث يف تأليفها منهج وصفي َتليلي

ي النحو هي تدل على أن معلم ونتائج من هذا البحث
مادة النحو  يستخدمون طرق التعليم املعلمني يسيطرون على

جيدا ويدفعون الطلبة إىل تعلم النحو دائما ويسيطرون على إدارة 
فصوهلم جيدا ويلقون املادة املدروسة إلقاء يعني الطلبة على 

واملشكال  لدى الطلبة يف تعلم النحو هبذا املعهد ناشئة . الفهم
ية وأوقا  املراجعة ملادة النحو غري كافية من أن احلصص الدراس

وقلة طرحهم األسئلة عندما يواجهون مشكال  وقلة التكليف 
                                                             

مشكالت الطلبة في تعلم النحو بمعهد التربية  إهلام أرياندا،  21
( 0227: احلكومية الرانريى اإلسالمية جامعة رسالة،) اإلسالمية مدينة الفتى

 . ص، 
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تخدمة واحنصار استعمال بالتمرينا  هلم وقلة أنواع الطرق املس
اليعودون الوسائل التعليمية على الكتاب والسبورة وأن كثريا منهم 

 . أنفسهم إىل املادة املدروسة

مشكال  الطلبة  سة سابقة تبحث عنختالف، درااال
دراسة وصفية ) يف تعلم النحو مبعهد الرتبية اإلسالمية مدينة الفىت

 على ا لباالط مشكال  تبحث عن وأما دراسة حالية. (َتليلية 
  . بةالطل مشكال  حول ني، كال البحثالشبه. ترمجة كتب الرتاث 

 طريقة كتابة الرسالة  – ح

هذا البحث فتعتمد الباحثة على  طريقة كيفية كتابة وأما
الرانريي وتأهيل العلمني جبامعة النظام الذي وضعته كلية الرتبية 

 : ، وهذا النظام مذكور يف الكتاب املسمىاحلكوميةاإلسالمية 
“ Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh Tahun 2016”.  
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 ةمشكل  – أ 
. َتل بعد األشياء الىت ملهى مشكال   KBBIوفقا 

 هى شيء حيتاج إىل حل ألن هناك لذلك املقصود باملشكلة
ميكن أن .عدم توافق بني النظرية احلالية والواقع الذي حيدث

َتدث املشاكل يف أى نطاق ويف أى مكان ويف أى وقت 
 . بواسطة أى شخصو 

 : هلا أهم اخلصائص وهي فإن  املشكلة
عاج وجعل األمر صعبا وعرقلة يعين تدمري وإز : سليب  -2

 . وسائل َتقيق اهلدف
حيتوي على العديد من احلول البديلة حبيث التزل   -0

املشكلة حباجة إىل أن يتم اختيارها للحلول املمكنة من 
َتديد على العكس من ذلك، إذا مت . خالل التقييم

اختيار احللول البديلة، على سبيل املثال من خالل عملية 



21 

 

 

اختاذ القرار التحليلي، فإن حل املشكلة يظل أحد 
   2.االحتماال 

 ترجمة   – ب 
   ةالترجم وممفه  -2

إذا بينه : يقال ترجم فالن كالمه: إن الرتمجة يف اللغة  
ة ضحه وذلك يكون بتفسريه بكالم آخر كأن يأيت املتكلم جبملوو 

: يفهمها السامع، ويقال وى مث يوضحها بعبارة أخرىتعالية املس
والرتمجة . ة غري لغة املتكلمعرب عنه بلغ إذا :ترجم فالن كالم غريه

نقل األلفاظ واملعاين واألساليب من لغة إىل : الصطالح ايف 
أخرى، فالرتمجة متعلقة بنقل األلفاظ واألساليب عن طريق ذكر 

 0.يف اللغة األخرى معناها يف اللهجة أو

 

 
                                                             

1 http://unimuda.e-

journal.id/jurnalpendidikan/article/download/148/129/   
مطبعة : القاهرة)،العربية خصائصها وسماتهاعبد الغفار حامد هالل،   0
 . 020-024. ص( 2000اجلبالوى،
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 الترجمة أنواع   -2
 1الرتمجة الشفوية –  أ 

  -وهى كثرية -تستخدم ىف اللغا  الىت ال تعرف الكتابة
كما تستخدم ىف االجتماعا  والندوا  واملنظما  الدولية 

الىت ( الرتمجة الفورية) وقد  نشأ عن ذلك مل يسمى .املتخصصة
النوع يؤدى  اىل مل يكن هلا وجود منذ حواىل نصف قرن، وهذا 

ا  الرمسية مساع ما يلقى باللغة الىت يريدها املستمع من اللغ
كذلك   (.االجنليزية والفرنسية واألسبانية والروسيةالعربية و ) العاملية 

تستخدم ىف االجتماعا  الرمسية وغريها لغا  عديدة اآلن وتنقل 
 . معانيها اىل لغا  أخرى حسب املطلوب للسامع

ة ما يكون مواكبا حلديث املتكلم ومن هذهالرتمج
 :وتستعمل هلا طرق متعددة

                                                             
 027. ،ص...نفس املرجع  1
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بأن يتجمه املرتجم حنو أذن املرتجم له : طريقة اهلمس  -2
فردا أو أكثر ليعلمه مبضمون ما يقول املتكلم أو 

 .اخلطيب
كان يسمع املرتجم الكالم : طريقة السماعا   -0

 .ويرتمجه ىف مكرب الصو  فورا
بأن حيصل املرتجم على :  الرتمجة العاجلة أو املتطورة -1

 . نص مكتوب ويرتمجة فورا من غري اعداد

ومن هذا النوع من الرتمجة ما يعرف بالرتمجة، التتبعية، 
 . وفيها تتم الرتمجة بعد أن ينتهى املتحدث من كالمه

  4الرتمجة التحريرية – ب 

 :هلا جماال  عديدة منها

 ما يتم يف الدواوين، واملصاحل والصحافة و االعالم -2
وتلقى الرسائل ىف اجملاال  االجتماعية والسياسية 

 .وغريها
                                                             

 026،ص...نفس املرجع4
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ما يتم بنقل اآلثار العقلية ىف النشا  العلمى   -0
 .والتاليف فيه من كتب ومقاال  ورسائل وغريها

األدبية نشطت مصر نشاطا ملحوظ  وىف جمال الدراسا  
املاض وكثر  الرتمجا  األدبية ملا للغة العربية من غىن  ىف القرن
وعلى املرتجم أن يكون على معرفة بأصول . حوظ ىف هذ اجملالمل

العلم الذى ينقله ىف اللغتني املنقول منها واليها ىف الرياضيا  أو 
 . أو الطب اىل غري ذلك الفيزياء أو اهلندسة أو الكيمياء

 الرتمجة الشعبية  – ج 

تعىن باملوضوعا  الرتفيهية كتلك الىت تتعلق بالقصص  
ال ، وهى نوع نشر بعضها يف الصحف واجملواملسلسال ، وي
 .من الرتمجة األدبية
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 الرتمجا  يف اجملاال  األخرى – د 

عاهدا  والعقود كنقل القوانني واللوائح ونصوص امل
 0.الدولية وغري ذلك

  7:تنقسم الرتمجة إىل أربعة أنواع منها ،يف كتاب اآلخر أما

 الرتمجة احلرفية   -2

ة بالنص املصدار وهذه املناسبة بالرتمجة هي الرتمجة املناس
صدار مثل ترتيب اللغة وشكل ور بتبع املرتجم بالقوعد اللغة امليص

 .العبارا  وشكل اجلمل وغري ذلك

برتمجة كلمة بالكلمة مث املرتجم يناسب وهذه الرتمجة تقوم 
 . اهلدفللغة  إىلترتيب تلك الكلمة برتتيب الكلمة 

 

 

                                                             
 029. ،ص...نفس املرجع 0

6  Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah...,hlm 9-17  
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 الرتمجة بتصرف  -0

ة إىل الرتمجا  اليت تتجاهل القواعد تشري هذه الرتمج
 . للغة املصدر من النحوية

 الرتمجة الفورية   -1

أي إستعداد،هذه الرتمجة هي ترمجة تتم مباشرة أو بدون 
الرتمجة اليت يتم تقدميها مباشرة مبجرد نطق النص املصدر أو  

 .كتابته

 الرتمجة التحضريية   -4

شرة، مبعين أن رتمجة عادية أو غري مبايقال ب هذه الرتمجة 
الرتمجة تتم بإعداد مسبق مبجرد تتقدمي النص املصدر، وال ميكن 

 . يف ذلك الوقتتقدمي النص املرتجم 
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 ةف الترجماأهد -1
  :أهداف الرتمجة هو

حاجة إىل ر اغة املستلم ىف نقل األخبلر بانقل األخب -2
 . بع  التعديال  و املفردا 

بعمل لغة  املعىن نفس ة الذى حيملمجإنتاج عمل الرت  -0
 .أجنبية

إلنتشار املعرفة ألهنا يسمح اجملتمع ليتمتع املعرفة  -1
  6.بدال منالثقافة األجنبية

إلزامد معمور يقول أهداف الرتمجة هو إعطء مثابة أو 
مرادف املعين بني الغة املصدر والغة اهلدف مث إعادة إنتاج الرسالة 

   9.إىل اللغة اهلدف

 

 
                                                             

7 E.Sadtono, Pedoman Penerjemahan,) Jakarta: Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,deperteman pendidikan nasional 

1985) , halaman.9  
8 Ilzamudin makmur, Konsep dasar penerjemahan, Tinjauan 

teoritis Vol.21 No.102.2004, Al-qalam.halaman. 440.   



02 

 

 

 أهمية الترجمة    -4

ألن  اىف بالدنا إندونيسي مهمةالعربية وظيفة  لغةلإن 
لغة القرآن واحلديث  هيواللغة العربية  أكثر سكاهنا مسلمون،

 .صدران ىف اإلسالمحيث إهنما امل

، هاللغة العربية وسيلة أساسية لفهم اإلسالم وشرائعو 
  ريوالتفسه الفقو  ختلفة مثل التاريخالكتب اإلسالمية املأكثر و 

 مجتها إىل اللغة اإلندونيسية تساعدعربية، فرت كتبت باللغة ال
كن أن مي وال شك أن احدا ال  .على فهمها نيسلماجملتمع امل
دف صدر واللغة اهلمجة بدون تدريب وفهم اللغة امليقوم بالرت 

 .مجة ليست مهارة تدريب فحسبألن مهارة الرت 

ىف حاجة شديدة إىل  تعلم قلنا البيان،  ومن هذا 
طالعة و ىل القواعد واملإتاج حنلطالب كما لها ميعلمجة  وتالرت 
ىف ترمجة النصوص العربية  مهمةمجة مكانة ولتعليم الرت . ريهاغ

 :ىيلما كومن أسباهبا  ، إىل اللغة اإلندونيسية
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ال يفهمون النصوص  نياإلندونيس نيسلمامل أكثر -2
م ىف هاإلندونيسية تساعد مجتها إىل اللغةالعربية فرت 
 .فهم الدين

الطالب على ترمجة النصوص العربية إىل اللغة  تدريب -0
 . جيدةصحيحة اإلندونيسية ترمجة 

مجة مهمة جدا لنا، كما من احلضارة السابقة دراسة الرت   
مجة  دراسة الرت  أهدافوبذلك أن . مجةعرفنا من كتب الرت 

باشرة حبياة أولئك الكتاب والشعراء اتصال امل: منها ريةكث
 0.واخلطباء

البد أن نعرف  .لنا مجة شيئا سهاللرت ليست دراسة ا
ها وتدريب الطالب مستمرا ليسهل يبة وأسالري فردا  الكثامل
كن الطالب من توسيع ميمجة مجة وىف دراسة الرت م ىف الرت هل

                                                             
الطرق الخاصة في التربية  لتدريس اللغة  حممد عطية اإلبراشى،  0

 017. ، ص(2000الطبعة املصربية، : القاهرة)، العربية والدين
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ثقافاهتم اللغوية وتذوق الروائع األدبية الىت يكسبوهنا من وراء 
 22.ختلفةراجع املالنظر ىف األثار األدبية وامل إدامة

 خطوات الترجمة   -5
قراءة النصوص قراءة أوىل بدقة وإمعان، ويتم   -2

 َتديد الفقرة املركزية ىف النص
َتديد األمهية النسبية لباقى فقرا  النصوص،   -0

 وَتديد دور كل فقرة ىف بناء املعىن الكلى للنصوص 
ترمجة كل فقرة على حدة ىف صياغة أقرب ما   -1

 كون إىل النص األصلىت
مجة عرب ربط اجلمل والفقرا  وما تتم عملية الرت   -4

يستلزمه من توضيح للمعىن أو ضيق املساحة 
املخصصة، من تقدمي مجل أو تأخريها أو حىت 
حذفها مث تتم عملية إعادة بناء للمعىن الكلى ىف 

 صياغة متكاملة

                                                             
 216. ص...نفس املرجع 22
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جم بالنص األصلى لرصد تتم مقارنة النص املرت   -0
حلدث مدى االلتزام بالدقة ىف ترمجته ونقل وقائع ا

 دون مبالغه 
يتم ترمجة عنوان النصوص ىف هناية عملية ترمجة   -7

النص وذلك بعد أن يكون املرتجم قد تشجع 
مبحتوى النص ومدلوال  الكلما  املختلفة 

  22.داخله
 

  02طرائق الترجمة -7

 ( ترمجة املفردا  ) الرتمجة احلرفية   (2

 922هي طريقة أيب حيىي بوحان البطريق املتوىف سنة 
ويف هذه الطريقة يفسر . ، وابن الناعمة احلمص وحنومهام

                                                             
) ، مبادئ الترجمة وأساسياتها إيناس أبو يوسف وهبة مسعد،  22

 .   09. ص( 0220للمركز،  مجيع حقوق الطبع حمفوظة: القاهرة
-029.،ص...العربية خصائصها وسماتهاعبد الغفار حامد هالل،  20

022  
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 –بكلمة أخرى  -يف اللغة املنقول منها  -املرتجم الكلمة 
 فة هلا ىف الداللة واملعىن وينتقلمراد –يف اللغة املنقول اليها 

 . اىل كلمة أخرى وهذا حىت ينتهى مما يريد ترمجته

 ( ة الرتمجة العلمي) ترمجة اجلمل والعبارا    (0

من سنة ) وهي الطريقة املنسوية إىل حنني بن اسحاق 
فيعرب عن اجلملة يف  .واجلوهري وغريمها( م  920-961

النص املراد ترمجه من لغة مبعناه اجلملى يف اللغة املنقول إليها 
وحيتاج إىل هذه الطريقة يف خالفتها، سواء ساو  األلفاظ أم 

ن سابقتها ورجحها الرتمجة العلمية، وهذه الطريقة أجود م
اجلمهور لفائدهتا يف نقل املعاين نقال صحيحا، وعيب هذه 
الطريقة أن املرتجم قد يهمل كلما  وفقرا  مهمة يف خدمة 

 . املعىن ألنه مل يفهمها أوألنه يرى أهنا غري ضرورية

 ترمجة التلخيص واالختيار  (1

يفهم النص، والتعبري عنه باختصار  رتجميقوم فيها امل
معاين اجلمل األساسية وحذف احلشوو الزيادة، وبع  على 
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الباحثني يوافقون على هذه  الطريقة يف نقل النصوص 
احملافظة على بسط النص واملوضوع كامال دون وبعضهم 

اختصار وأن االختصار يؤدى إىل وقوع اخللل فيما ينقل 
ورمبا تكون يف النص كلمة أو مجلة يظن أهنا هامشية وهي 

 . م املعىن والرادتدخل يف صمي

 . الطريقة احلرفية املعنوية  (4

وهي الطريقة املنسوبة إىل األستاذ أمحد حسن الزيا  
يأخذ حماسن  . وهو من كبار املرتمجني يف العصر احلديث

طريقيت الرتمجة احلرفية وترمجة اجلمل والعبارا  ويضيف 
رك إليهما يف الرتمجة األدبية استشعار التجربة العاطفية ليشا

واملذهب الذي : "يقول الزيا . يب شاعرا أو كاتبافيهااألد
اتبعته يف كل ما ترمجت توفيق بني املذهبني جيمع ما فيها من 
احملاسن، باالضافة إىل مزية جديدة وهي استشعار التجربة 
العاطفية اليت شعر هبا الكاتب أو الشاعر، فأنا أنقل النص 

أعود فأعود فأجريه على  األجنيب إىل العربية نقال حرفيا، مث
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األسلوب العريب األصيل، مث أعود فأفرغ يف النص روح 
 ". ؤلف وشعوره باللفظ املالئم واملطابقامل

 طريقة يعقوب صروف ( 0

 :نقوم على اتباع ما يأتى

معان على سبيل احلقيقة غري املألوفة مثل ركوب  -2
 .الفرس ومثل هذا يرتمجة مبا يدل معناه

قيقة غري املألوفة فيما هو معان على سبيل احل -0
كار العربية فيرتجم بلفظه، أو مبا طارىء على أف

مثل صو  لفالن يف االنتخاب، وأطلق املدفع، .يقاربة
جديدان غري مألوفني  فالتصويت واالطالق معنيان

 . عند العرب من قبل
أيقظ الفتنة : مثلمعان على سبيل اجملاز املألوف  -1

صعوبة يف ترمجة وفرق الثمل وأما  العواطف، وال
 .الصورمبا يرادفها

لعب : معان على سبيل اجملاز غري املالوف مثل -4
 .فالن دورا، وذر الرماد ىف العيون
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 ية وطريقة ترجمتها بنمط الجمل في اللغة العر  -6

با جنيد الكلمة الصعبة اليف تركيب اجلملة اللغة العربية غ
أمثلة  تراكب  فيما يلي .لتفريق بني فاعل و مفعول و غري ذلك

 :اجلمل العربة الصعبة

 اجلملة الفعلية   -أ 

يف اللغة العربية يستفيد مجلة فعلية وهي مجلة اليت تبدأ من  
 .و فاعلفعل 

 يبيع الفالح احلضر: املثال 

: متشددا ألن يرتجم كلمة بالكلمة فصار خيطئ يف الرتمجةغالبا 
menjual petani sayur-sayuran 

petani menjual sayur sayuran: وباحلقيقة 
  

 

 

                                                             
13  Rofi’i, tt, Dalil Fi Al-Tarjamah( Bimbingan Tarjamah 

Bahasa Arab), (Yogyakarta: Pustaka), hlm.1   
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 لمعلوم ل املبين  فعل  -ب 

 .يستخدم فعل املبين املعلوم أكثر يف اللغة العربية، كالم، 

 .يقول، يقرأ،يبيع وغريه: املثال

ولكن يف ترمجة اللغة اإلندونيسية  علومامل مجلةحىت يكون 
 بشكل اجملهول 

 اشرته حممد امسهذا كتاب : املثال

 muhammad kemarin  ini kitab yang membelinya:ترمجة احلرفية

  kitab ini dibeli muhammad kemarin: باحلقيقة

 فعل املبين للمجهول   -ج 

يف هذه اجلمل الآلتية يستخدم فعل املبين للمجهول أو 
ولكن يف ترمجة اللغة . مجهولاسم املفعول وهي يستخدم لل
 النواع الفعل يستخدم وكذلك يوجد. اإلندونيسية بشكل املعلوم

 .يف شكل املبين للمجهول ومعنه املبين للمعلوم
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  سرر  بلقائك : املثل

  saya disenangi karna bertemu anda: ترمجة احلرفية

     saya senang bertemu anda: باحلقيقة

 " عن"معين حرف   -د 

" عن"أحيانا للمتعد الفعل حىت حرف " عن"حرف 
 . tentangأو   dari: اليرتجم بنصيا

 يف املدرسة الرجول عن ولدهحبث : املثل

  membahas orang itu tentang anaknya disekolah: ترمجة احلرفية

  orang itu membahas anaknya disekolah  :باحلقيقة

 "على"معين حرف    -ه 

عنده املعىن املتعددة، يرتمجه أحيانا مناسب " على"حلرف 
 باملقصود اجلمل 

                                                             
14 Rofi’i, Dalil Fi Al-Tarjamah,( Jakarta: Persada 

Kemala,2004) hlm.32.  
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 .عليك أن تطيع ولديك: املثل

 Atas kamu untuk kamu menaati kedua orang: رفيةترمجة احل

tuamu  

 Kamu harus menaati kedua orang tua kamu: احلقيقةب

 " من"معين حرف   -و 

عنده معىن متعددة فلذلك اليرتجم يف نفس " من"حرف 
: أحيانا فمعىن.املعىن ولكن يرتجم مناسب بتعريف اجلمل

karena,salah seorang,dari,terhadap dll   

 وصل السياح من اليبان : املثل

  sampai para turis itu dari jepang: ترمجة احلرفية

para turis itu datang dari jepang: باحلقيقة
    

 

 

                                                             
15 Rofi’i, tt, Dalil Fi Al-Tarjamah...hlm.105 
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 كالت الترجمة مش -8

تعرتى القائم بالرتمجة،  هناك مشكال  وصعوبا  
ما يريد نقال كامال النقص فيه، ولذلك يقول  والمتكنه من نقل

أن الرتمجان اليؤدى أبدا ما قاله احلكيم عن ) : اجلاحظ
خصائص معانية، وال يقدر أن يوفيها حقها، ويقوم فيها مبا جيب 

  . على الوكيل أن يقوم به نيابة عن الصيل

صيل يف وعليه اذا أراد ذلك أن يكون على مستوى األ
لغ مبلغة ىف علم دقائق هذه اللغة، اجادة اللغة األجنبية فيب

استعماال  تصاريف ألفاظها وتأويال  خمارجها ومعانيها و 
  27.وتتوقف درجة الدقة ىف الرتمجة على حظه من ذلك كله

 :كال  مايلىومن أهم تلك املش

 معرفة الفروق بني داللة األلفاظ ىف اللغا  املختلفة -
 الرتاكيب أو مايعرف هبندسة اجلملة -
 التعبريا  اجملازية -

                                                             
 021.،ص...العربية خصائصها وسماتهاعبد الغفار حامد هالل،  27
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 األلفاظ املستحسنة واملستقبحة -
 فاظ ذا  اجلمال اللغوىاألل -
 األلفاظ املستخدمة يف أكثر من معىن -
 هناك كلما  يصعب ترمجتها -
 البحث عن اللغة األصلية للنص املرتجم -
صالحية اللغة املنقول أو منها الستيعاب العلوم  -

 26.واملعارف

 مشكالت ترجمة لغة إلى لغة أخرى -1

 29املشاكل اللغوية  -2
 املفردا   -

ملشاكل اللغوية هي أما شيء الذي تواجه من ا
صعوبا  املفردا  غالبا، بسبب معرفة عنها حمدودة جدا 

                                                             
 020-021.،ص...نفس املرجع  26

18Ahmad Izzan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab ( 
Bandung: Humaniora,2007) hal. 216   
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 .من اللغة أو الكلما  اليت تتوي على املعىن بغري معروف
 .حلل هذه املشلة توفري قاموس حمتوي على املفردا  الكاملة

 القواعد  -

على . وكثريا ما تصادف أن املرتجم يتقن كتب القواعد
حلل هذه  .عل والفاعل واملفعولسبيل املثال، َتديد الف

املشكلة البد أن يوجد من البيئة الىت يستوىل القواعد 
 والصرف 

 ترتيب اجلملة  -

الميكن للمرء أن يرتجم ترتيبا، الكلمة بالكلمة من 
العربية إىل اإلندونيسية، ولكن لوضع الكلما  عليه يف إطار 
تلفة السياق العام للوحدة، فضال عن صياغة اللغة العربية خم

املقابل مع الصيغة اإلندونيسية وللحل هذه متاما، حىت يف 
 . املشكلة حماولة معرفة ترتيب اجلمل

 التحويل  -
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التحويل تعد إحدى من صعوبة الرتمجة، خاصة فيما 
وميكن أن التغلب على هذه . يتعلق بأمساء الناس ومدينتهم
مكثفة للحصول على قدرة الصعوبا  من خالل حماولة 

حىت اآلن اليزالون صعوبة  .غة املصدر ولغة اهلدافلغتني، ل
 . لنيل املراجع الصوتية من العربية إىل اإلندونسية أو عكسها

 تطوير اللغة  -

وتعتمد تنمية اللغة على تطور العلم والعلوم، مثل 
، أو العبارا  اليت مل تكن موجودة مصطلحا  الكلما 

لى هذه ميكن أن التغلب ع. في السابق باللغة العربيةس
الصعوبة من خالل البحث واتباع تطور اللغة، وال سيما 

 .املصطلحا  املناسبة لبع  التخصصا 

 20املشاكل غري اللغوية -0
 اإلجتماعية والثقافية  -

                                                             
العربية للطلبة بالمدرسة مشكلة ترجمة النصوص نور هريانطا،  20

 IMTIYAZ  Vol.2 No.1 2018المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانية بنجكولو،
 9-6. ص  



10 

 

 

وعادة ما تنطوي الصعوبا  العامية غري اللغوية وهي 
جيب أن تكون اإلجتماعية صعوبة اإلجتماعية والثقافية 
لفة عن اإلجتماعية والثقافية يف والثقافية يف العربية خمت

 .اإلندونيسية
 الرتدد واململة  -

العديد من الطالب واجليل األصغر اليوم، أصبحوا 
ذلك إىل عدم إتقان  لوجيع. مرتددين ومللني بالنص العريب

وميكن أن . اللغة العربية وعدم معرفة املعىن من الكلما 
الكتب  التغلب على هذه الصعوبة من خالل البدء يف قراءة

 .أو النص البسيط مكتوب باللغة العربية

 املرتجم  قدرة ةختلفامل -

ميكن أن تعزى صعوبة النص إىل مستوى القدرة على و 
ويعترب النص سهال . تني مرتابطتنيالرتمجة الناشئة وهي مسأل

ألن مستوى قدرة املرتجم جيد جدا، أو مستوى النص يعترب 
 .ة جداصعبا ألن قدرة املرتجم ال تزال منخفض
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 : ومشكال  الرتمجة الىت توجد يف كتب أخرى هي

ظ، والىت تتضمن اشتقاق األلفاظ ومعانيها ااأللف: أوال
 .الالهتا واختالف ذلك من سباق آلخردو 

الرتاكيب، والىت تتضمن بناء اجلملة وفن مضاهاة : ثانيا
تني وخصائص الصباغة ىف العربية الرتاكيب ىف اللغ

  02.واإلجنلزية

شكلة اخلاصة يف الرتمجة من اللغا  األجنبية إىل أما امل
ال ميكن أن تكون الرتمجة . اإلندونيسية هي اللغة اإلندونيسية

  02.جيدة وصحيحة، إذا كان املرتجم نفسه ال يتقن اللغة

 

 

 
                                                             

 مبادئ الترجمة أبو يوسف وهبة مسعد، إيناس 02
   07.ص...وأساسياتها،

21  Hardjapamekas, Metodelogi Pengajaran Bahasa,( Bandung 
: PT Kiblat Buku Utama, 2005 ) hlm 47  
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 كتاب التراث -ج   

 تعريف كتاب التراث   -0

 حدى أهم مورد يف دراسة اإلسالمية،هو إكتاب الرتاث 
فإنه يؤثر بالتأكيد على القدرة  ية هبذا املصدر،بدون معرفة كاف

لذلك، هناك حاجة غلى بذل . الفكرية للمراجع اإلسالمي
  00.هودلتحسني قدرة اجملتمع على فهم الكتاب الرتاثج

 همية دراسة كتاب التراثأ -2

كتاب الرتاث هو عمل علمي للباحثني السابقني الذين 
املنحة اإلسالمية مهم سجلوا يف الكتاب الرتاث لكونه اخلزانة 

 : للدراسة النه 

كتمهيدي خلطوا  االجتهاد وتطور الشريعة     -
 . اإلسالمية املعاصرة

                                                             
22  Husnel Anwar Matondang, Metode Efektif Membaca Kitab 

Kuning,( Medan : BKM.Muslimin,2003),hlm ix.  
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لقنون اإلجيايب كموضوع يف فهم وتفسري وتطبيق جزء ا -
الشريعة اإلسالمية، أو بع   الذي ال يزال يضع

 . مذهب الفقه حنو مصدر القانون، تارخييا أورمسيا

البشرية عامليا من خالل املسامهة  كمحاولة سد احتياجا 
يف تقدم العلوم القانونية نفسها من خالل الدراسا  املقارنة 

 01.للقانون

 أهداف تعليم كتاب التراث   -1
 04:قالت ميمونة أن أهداف كتاب الرتاث كما يلي

   ونشر العلملتخرب   -
لسقاية التعلم يف اجملتمع، حىت تفهم الطالب نصية   -

 .وسقاية

                                                             
23 Alimin dan Saifuddin Zuhri, Metode Mumtaz Cepat dan 

Mudah Pintar Membaca Kitab Kuning,( Jakarta:  Orbit 
Publiching,2014 ( hal,8.  

تعليم مهارة قراءة كتاب التراث لمعهد اهلل،  حممد فاتح رمحة  04
رسالة، جامعة موالنا مالك إبراهم ) ، الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنج

 . 06ص (  0229: اإلسالمية احلكومية ماالنج 
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 ى تعامل مشاكل احلياة املختلفة، إما احملليةقادرة عل  -
وامل التغيري يف أوالدولية، أن تكون الطالب من ع

 جوانب احلياة

وقال إندين جماهدين، أن أهداف الرتبية يف املعهد 
اإلسالمية هي ليكون الطالب قادرة على أن يكون مسلم حسن 

ون ترىب الطالب بعلم الدين الذي يك. إىل اجملتمعونشر علمهم 
حىت يقال أن أهداف تعليم كتاب الرتاث . يف كتاب الرتاث

وقال . عموما هي كمثل أهداف الرتبية يف املعهد اإلسالمي
 .زحمشري ظفري أن تعليم كتاب الرتاث هو لرتبية مشحي العلماء

 خطوات تدريس كتاب التراث  -4
 :وخطوا  تدريس كتاب الرتاث هي 
 التمهيد  -أ 

عربية عن ميكن للمدرس أن يعد للنصوص ال
موضوع ما من الرتبية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا وغري 

 .ذلك
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 قراءة النموذج من املدرس  -ب 

ن أمنوذجية بعد  املدرس يقرأ النص كامال قراءة
هذه مرحلة و ، البيشدد على ضرورة متابعته من الط
تكفل تقومي ألسنة  االقراءة تعد مرحلة مهمة وأساسية ألهن

م وتعد  كذلك متهيدا صاحلا لفهم وجتويد إلقائه البالط
 .املعىن

 بالقراءة الصامتة للطال  -ج 

النص قراءة صامتة والغاية منها  ؤونيقر  بالطال
لتلفظ الكلما ، والتدريب  بهو ترك الفرصة للطال

عليها وَتديد الكلما  الصعبة والكلما  اليت مل 
يتمكنوا من َتريكها، وعلى املدرس هنا إن يرقب طالبه 

 .أهنم منهمكون فعال يف قراءة النصليتأكد من 
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 ب القراءة اجلهرية لبع  الطال   -د 

 ،النص قراءة جهرية ؤونب اجليدين يقر بع  الطال
ية من هذه القراءة شد ايفضل ثالث أو أربع أبيا  والغو 

 .ب اآلخرين إىل النص وتشجيعهم على القراءةالطال

 شرح املعىن بالتفصيل   -ه 

حىت  .العربية املدرس يشرح املعىن العام للنصوص
 .الطالب يزدادون إحساسها هبم كلما ازداد فهمه للنص

 بالقراءة اجلهرية للطال   -و 

خيصص ما تبقى من الدرس لقراءة النص من   
إن هذه القراءة سوف تعتمد . ب قراءة جهريةالطال
ستكون أقرب إىل الصواب وأضمن لإلتقان  يوه. الفهم
سرتسال فيها ن يرتك للطالب االأويفضل فيها . واإلجادة

إذ . وعدم مقاطته واإلكثار من الشرح خالل هذه اخلطوة
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ب على عملية حلفظ اهلدف منها هو تدريب الطال
 00.السليم اخلايل من األخطاء اللغوية والنحوية

الطريقة تناسب مبستوايا  الطالب الذين  فتلزم 
يدرسون القراءة اجلهرية ألهنا تساعدهم يف نطق النصوص 

 وقراءة الدرس تستخدمها قطاعا . يحةالعربية الصح
كبرية يف اجملتمع خاصة الطالب واملشتقفني وذوي 

درس والتحصيل مفالطالب يقرؤون لل. املطالب املختلفة
 .للمعرفة واملعلوما 

وبع  الناس يقرؤون املذكرا  والتقارير النصوص  
وبع  اآلخر يقرؤون . العربية ملعرفة مافيها واالستفادة به

 07.وحنو ذلك اخلرائط

                                                             
طرائق تدريس اللغة العربية وأساليب فاضل ناهي عبد عون،  00

 272-272. ، ص(م0221دار صفاء للنشر والتوزيع، : عمان)، تدريسها
دار : القاهرة)، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، 07

  247. ، ص(م2002الشواف، 
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 الثالث  الفصل

 إجراءات البحث الميداني

 منهج البحث   -أ   

أن تبحث عن منهج  الباحثة يف هذا الفصل، تريد 
منهج البحث و  .عتمد عليه يف كتابة هذه الرسالةتالبحث الذي 

بواسطة  هو الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم
ى سري العقل وَتدد عملياته هتيمن عل طائفة من القواعد العامة،
 2.حىت يصل إىل نتيجة معلومة

الباحثة يف هذا البحث هي  كان املنهج الذي تستخدمه  
املنهج الوصفي هو املنهج الذي جييب عن السؤال  .فيصو منهج 
؛ فعندما يريد باحث أن يدرس ظاهرة ما، (ماهو؟: ) االبتدائي

                                                             
) ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،   2
 02. ص( م0222مكتبة العبيكان،: الرياض 
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 يريد دراستها، تكون أول خطوة يقوم هبا هي وصف الظاهرة اليت
    0.صاف ومعلوما  دقيقة عنها ومجع أو

 مجتمع البحث  - ب

الذين هلم ( أو األشياء) يقصد باجملتمع مجع األفراد
إن اجملتمع يف هذه الرسالة  1.خصائص واحدة ميكن مالحظتها

عدد  كتاب الباجورى األول  نيتعلم الاليتالطالبا  فهو مجيع 
ة يسنة الدراسال  يدجبل النور اجلد مبعهد 210هن 
 م0202/0202

  عينة البحث  - ج
هي جمموعة جزئية من جمتمع له خصائص فالعينة 

 يف هذا البحث تستخدم الباحثة العينة لتحديدو  .4مشرتكة

                                                             
البحث العلمي مناهجه وأسس  نوح عبد الرؤوف حامد  التكينة،   0

  12.ص( م0224مطبعة جي تاون،: السودان)، هكتابت
الطبعة  مدخل إلى مناهج البحث التربوي،،زجاء حممو أبو عالم،   1
  90.ص ( م 2090مكتبة الفالح، : الكويت) االوىل 

 91.،ص...نفس املراجع  4
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هي الطريقة العمدية  .(  (Purposive sampling الطريقة العمدية
طريقة أخذ العينا  مع اعتبارا  خاصة حبيث تكون مناسبة 

ن يالباحثة عشر   العينة يف هذه الرسالة، فأخذإن  .0العينةألخذ 
 .الاليت يتعلمن كتاب الباجورى عهد جبل النور اجلديدمب طالبة

 
 أدوات البحث -د  

ومن . ستقوم الباحثة أدوا  البحث وهلا عالقة باملوضوع
 : األدوا  اليت تستخدمها يف هذه الرسالة هي

  (Intrview ) املقابلة -
هي طريقة جلمع البيانا  عن طريق سؤال املقابلة 

 املقابلة أما يف هذا البحث تستخدم الباحثه .ستفىت مباشرةامل
املشكال  اليت يواجهها الطلبة يف ترمجة كتب  ليعرفاملنظمة 
 standardized) تسمى باملقابلة الفصيحة املقابلة املنظمة . الرتاث

                                                             
5 Yaya Suryana, Metodelogi Penelitian Manajemen 

Pendidikan,( Bandung : Cv Pustaka Setia, 2015), hlm 254.  
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interview)     يارا  اإلجابة متت كتابة ترتيب األسئلة مع خ
 7. املستعدة
 

 طريقة تحليل البيانات  - ه 

َتليل البيانا  هو عملية البحث بشكل منهجي وجتميع 
املالحظا  بال  و االبيانا  اليت مت احلصول عليها من املق

امليدانية واملواد األخرى، حبيث ميكن فهمها بسهولة وميكن 
  6.إبالغها مجيعا لآلخرين

“Data analysis is the process of systematically searching 

and arranging the interview transcripts,fieldnotes,and other 

materials that you accumulate to increase your own 

understanding of them and to enable you to present what 

you have discovered to others”. 

ليل بيانا  املقابلة، تستخدم الباحثة تحب وتقوم الباحثة
أى من خالل  .Herbermanو   Interaktif Milesمنوذج التحليل 
   collecting)    ( dataمجع البيانا  عملية أربع مراحل وهي 

                                                             
6 Dedi, Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Rosda. 2006) hal 120.   
7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,( Bandung : 

Alfabeta,2017),hlm 334.  
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 data) وعرض البيانا  (data reducting) وتقليل املعلوما  

display) واستخالص النتائج (conclusion).    

. اة هذا البحث قد مت الصدق منه الصدق احملتوىأما األد
الصدق احملتوى هو مقياس يوضح الدرجة يف اإلختبار  املرتبطة و 
تبارها من يتم اخيف جمال الدراسة اليت كفائة أو إتقان املختربين ب

       9.خالل جهاز اإلختبار

                                                             
8  Elis Ratnawulan dan Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran ( 

Bnadung: Pustaka Setia) hal.59-60  
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات  – أ 

الباحثة يف الفصل السابق عن منهج البحث  قد بينت     
ويف هذا البحث ستوضح الباحثة ما يتعلق بالبحث . وأدواته

وللحصول على . امليداين عند الطالبا  مبعهد جبل النور اجلديد
البيانا ، فقامت الباحثة بالبحث امليداين مبعهد جبل النور 

للسنة الدراسة  Lembah Sabil,Aceh Barat Daya اجلديد
 .    م0200/ 0202

 لمحة عن ميدان البحث -0

هد اهو إحدى املع جبل النور الجديدكان معهد 
. Merandeh,Lembah Sabil,Aceh Barat Daya، ويقع يف عصريةال

قام بقيام ابوي   م0220يناير  20تأسس هذا املعهد يف التاريخ 
س رمحه اهلل وهو إحدى العلماء متخرج من .تنكو يك دوان ح
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يتعلم الطالب من يف أول مرة . لسالم أتشيه اجلنوبيةمعهد دار ا
كتب الرتاث مثل  ، خاصة يف تعلم  السالفية املعهد اإلسالمية

الكيالين وكتاب الباجورى وكتاب كتاب املختصر اجلدا وكتاب 
استمر هذا النموذج التعليمي .إعانة الطالبني حىت كتاب احمللي

 .م0224السلفي حىت سنة 

رئيسه  جبل النور الجديدمعهد  م0224مث يف السنة 
. س رمحه اهلل.و وهو ابن من تنكو  يك دوان ح.تنكو ارميا د

هذا . و.هذا املعهد حيول َتويال كبريا َتت رئيس تنكو ارميا د
يف  (SMP)بسبب فُتحت املدرسة الرمسية وهي املدرسة املتوسطة 

 (SMA)ها حبر ولد، واملدرسة الثانوية تسام َتت رئ0226 السنة
قد حول . ستها الدكتوراند إسنيونيتام َتت رئ0229يف السنة 

أما رئيس . هذا املعهد من التعليم السلفي إىل التعليم العصرى
املدرسة املتوسطة اآلن أستاذ هرمانشه ورئيسة املدرسة الثانوية 

 . أستاذة ووك أجريين
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 0-4الجدول 

-2020هيكل إدارة المعهد جبل النور الجديد سنة 
 م2020

 وظيفة  أسماء الموظف رقم 
 رئيس املعهد األستاذ أرميا دوان  2
 مدير املعهد األستاذ حبرالدين فرس 0
 سكرتري املعهد  األستاذ رمحن ابن حسن 1
 حماسب املعهد  األستاذ سفردي 4
رئيس املدرسة  األستاذ هرمانشه 0

 املتوسطة
ورئيسة املدرسة  األستاذة ووك أجريين 7

 الثانوية
  

التعلم يف هذا املعهد كاملعهد العصرى اآلخر، أي دراسة  
والتفسري والعلوم ( فقه) العلوم الدينية مثل تعلم كتاب الرتاث
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األخالقية واحلديث والنحو والصرف واللغة العربية واللغة اإلجنيلزية 
مث . وغريها، ويتعلم العلوم الطبيعية أيضا كما يف املدارس العامة

بل النور اجلديد هم متخرجيون من جامعا  املعلمون يف معهد ج
خمتلفة، سواء  كان من املسار العام أو املعهد، إن املدرسني الذين 

ويعلمون باملواد  10يعلمون بالتعليم يف هذا املعهد عددهم 
واملعلمون الذين يعلمون كتب الرتاث عددهم ثالث،  .املختلفة

 : وستوضح يف اجلدول التايل

 2-4الجدول 

 مي الذين يعلمون كتب التراث عدد معل

 متخرج أسماء المعلمين  رقم 
 دار اهلدى معهد  األستاذ برموي 2
 معهد دار السالم  األستاذ جكفر 0
 معهد دار الوسطا األستاذة إريل  1
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من  الطالب والطالبا  يف املعهد جبل النور اجلديد 
وتوضح ، 161 الفصل األول حىت الفصل السادس عددهم 

 :ثة يف اجلدول التايل حالبا

  

 1-4الجدول 

 في المعهد جبل النور الجديدعدد الفصل والطالب 

 عدد الفصل رقم 
 لبة االط  الطالب

 - 27 ( أ)الفصل األول    2
 - 26 ( ب)الفصل األول   0
 20 - ( ج)الفصل األول    1
 27 - ( د)الفصل األول    4
 - 29 (أ)الفصل الثاين     0
 -  02 ( ب)فصل الثاين   ال 7
 29 - ( ج)الفصل الثاين    6
 29 - ( د)الفصل الثاين     9
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 - 02 ( أ)الفصل الثالث    0
 - 02 (ب)الفصل الثالث  22
 24 - (ج)الفصل الثالث   22
 20 - ( د)الفصل الثالث   20
 - 06 ( أ)الفصل الرابع    21
 12 - ( ب)الفصل الرابع   24
 - 00 (أ)اخلامس   الفصل 20
 02 - (ب)الفصل اخلامس  27
الفصل اخلامس   26

 ( ج)
- 02 

 - 0 (أ)الفصل السادس   29
الفصل السادس  20

 ( ب)
- 00 
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 إجراء املقابلة مع املدرس والطالب  -2

 4يف يوم اجلمعة  الطالبا املقابلة مع بالباحثة  قامت 
يف يوم السبت  درساملاملقابلة مع بالباحثة  قامتم 0202يونيو 
 : وتوضح الباحثة باجلدول التايل . م0202يونيو  0

 4-4الجدول 

 إجراء المقابلة مع المدرس والطالبات

 التارخ اليوم اللقاء رقم 
 م0202يونيو  4 اجلمعة اللقاء األول 2
 م0202يونيو  0 السبت اللقاء الثاين  0

 
 تحليل البيانات  – ب 

 راث المشكالت في ترجمة كتب الت  -0

تنقسم املشكال  يف ترمجة كتب الرتاث إىل قسمني، ومها  
، ولكن يف هذا البحث املشكلة اللغوية واملشكلة غري اللغوية

 شكلة اللغوية فحسب ألن الوقت حممددالباحثة يف امل تركز
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ونتيجة البحث ملعرفة املشكال  اليت تواجهها . للباحثة
 : الطالبا  يف ترمجة كتب الرتاث كمايلي

 ملفردا  ا  -أ 

بعدما قامت الباحثة باملقابلة مع الطالبا  واملدرسني  
وجد  الباحثة أن الطالبا  قلة فهم املفردا  بدليل قال 

 Dan shalat istisqa’ disunatkan bagi muqim dan “املستجبني 

mushafir ketika berhajat kepada mereka”   وكذلك قال
 Shalat istisqa’ sunat bagi muqim dan“ املستجبني اآلخر 

mushafir”   يقل واملستجبني اآلخر “Bermula shalat istisqa’ itu 

disunatkan bagi orang mushafir ketika”.   وأكثر منهن يعرفن
 و  ”Shalat, sunat, mushafir“ املفردا  إال قليال، على متثل 

“Shalat istisqa’ sunat bagi musafir”   ال وهذه أجوبة يف السؤ
 ’Shalat istisqa “واجلواب الصاححية من هذا السؤال .رقم العشر

hukumnya sunah bagi orang-orang yang  bertempat tinggal  

dan orang-orang yang berpergian  ketika membutuhkan 

hujan atau air dan sebagainya”  . وكذلك يف رقم الثالث أن
اث أكثر منهن يرون القاموس حىت الطالبا  أثناء ترمجة كتب الرت 
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، ويأكد بأجوية املدرسني أن الطالبا  %62 -02حيصل على 
، وهذا %72-02ينظر القاموس أكثر يف ترمجة كتب الرتاث 

 .يدل على قلة فهم املفردا 

 القواعد   -ب 

وجد  الباحثة نتيجة البحث باملقابلة مع الطالبا  
وإعراب الكلما    واملدرسني أن الطالبا  صعوبة لوضع احلركة

صعوبة لفرق بني املبتدأ واخلرب وصعوبة لفرق بني اإلضايف )
الدليل على صعوبة يف إعطاء حركة يف . والتصريف( والوصفي

 َاْخَتِلطَ  َكأنَ " كثر منهن يقرأن  كمايلي . السؤال رقم السادس
َقَطعِ  الَوْردِ  َكَماءِ  َصَفاَتهْ  يف  يُ ْواِفُقهُ  َما بِاملاَءِ  ُن ْ

اءِ  الرَاْئَحةً  امل
َ
 َوامل

ْستَ ْعَملْ 
ُ
اءِ  ِاْختَ َلطَ  َكأنَ  "و" امل

َ
 الَوَردَ  َكَماءَ  ِصَفاتِهِ  يف  يُ َوافَ َقهُ  َما بِامل

َقَطعَ  ُن ْ
اءُ  الرَاَئَحةَ  امل

َ
ْستَ ْعَملُ  َوامل

ُ
اءِ  َاْختَ َلطَ  َكَأنى  "و" امل

َ
 يُ َواِفَقهُ  َما بِامل

نْقَطعَ  الَورِدُ  َكَماءِ  َصَفاَتهِ  يف 
َ
اءِ  الرَاِئَحةَ  امل

َ
ْستَ ْعَملِ  َوامل

ُ
وجواب ". امل

اءِ  ِاْختَ َلطَ  َكَأنى "الصحيحة هو 
َ
 َكَماءِ  َصَفاَتهِ  يف  يُ َواِفُقهُ  َما بِامل

َقِطعِ  الَوْردِ  َن ْ
اءِ  الرَاِئَحةِ  امل

َ
ْستَ ْعَملِ  َوامل

ُ
". امل
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والدليل على صعوبة يف إعراب الكلما  يف السؤال رقم  
" و " مبتدأ و فعل املاض: فصل" ربن كثر منهن يع. السابع
مبتدأ : ثالثة" و " نعت ومفعول به: الغسل" و " خرب: فرائ 
خرب، : وجواب الصحيحة هو فصل". خرب: أشياء" و " ومضاف
: مبتداء وهو مضاف، الغسل: حرف اإلبتداء، فرائ : والوو

 . مضاف اليه: خرب وهو مضاف، أشياء: مضاف اليه، ثالثة

صعوبة يف التصريف وجد  الباحثة يف والدليل على 
وأكثر منهن خيطئن يف التصريف اسم املصدر . السؤال رقم الثامن

كما جييب . وفعل األمر وفعل النهي واسم املكن والزمان وألة
 ،اِْنِصرْ  َمْنُصوٌر، نَاِصُر،َوَذكَ  فَ ُهوَ  َنْصرًا، يَ ْنِصُر، َنَصَر،)املستجبني 
َوَجبَ )، (،ِمْنَصرٌ رٌ َمْنصِ ،َمْنِصرٌ  ،اَلتَ ْنِصرْ 

- 

فَ ُهَو  -َوْجًبا -يُ ْوِجبُ  
 -َمْوُجبٌ  -َمْوُجبٌ  -التَ ْوِجبْ  -ْوِجبْ اَ  -وذك َمْوُجْوبٌ  -يَاِجبٌ 
 -حَمُْسنُ  َوَذكَ  -َحِسنُ  فَ ُهوَ  -َحْسناً  -حَيِْسنُ  -َحُسنَ )، (َمْوُجبٌ 
ويأكد بأجوبة  (.حِمَْسنٌ  -حَمِْسنٌ  -حَمِْسنٌ  -اَلََتِْسنْ  -ِاْحِسنْ 
درسني أن الطالبا  صعوبة لفرق بني املبتدأ واخلرب وصعوبة امل
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وهذا اجلوب السؤال للمدرس يف رقم  لفرق بني اإلضايف والوصفي
 . وهذه معلما  يدل على قلة فهم القوعد. اخلامس

 ترتيب اجلملة   -ج 

نتيجة البحث بطريقة املقابلة مع املستجبني، أن 
لغة اإلندونيسية املشكال  الطالبا  على ترتيب اجلملة ال

ضعيفا، والدليل عن هذه املعلما  وجد  الباحثة يف السؤال 
 Dan bermula shalat“يرتجم املستجبني كمايلي  . رقم العشر

istiaqa’ itu sunat bagi muqim dan mushafir ketika hajat dari 

pada inqitha ghaisu atau mata air dan seumpama demikian” ،
  Dan shalat istisqa’ itu disunatkan “ جبني اآلخرويرتجم املست

bagi orang yang bermukim dan mushafir ketika ada hajat 

tidak turun hujan atau sumber air dan daripada sedemikian”  
 Dan shalat-shalat yang meminta “لك جواب اآلجر وكذ

akannya hujan itu disunatkan bagi kaum musafir ketika 

membutuhkan hujan atau mata air dan lainnya”.  واجلواب
 Shalat istisqa’ hukumnya sunah “الصاححية من هذا السؤال

bagi orang-orang yang  bertempat tinggal  dan orang-orang 

yang berpergian  ketika membutuhkan hujan atau air dan 

sebagainya”  .ضعيفة يف جوبة املدرسني أن الطالبا  ويأكد بأ



00 

 

 

ترتيب اجلملة اللغة اإلندونيسية، وهذا اجلوب السؤال للمدرس يف 
 .رقم السادس

  

 تطوير وَتويل  اللغة   -د 

نتيجة البحث بطريقة املقابلة مع املستجبني، عندما يرتجم 
الطالبا  كتب الرتاث وجد  الباحثة هن اليتبعن تطوير اللغة 

والدليل عن هذه املعلما  يف . باللغة الصارمةمبعن هن يرتمجن 
 Dan shalat“يرتجم املستجبني كمايلي . السؤال رقم العشر

istisqa’ sunat bagi orang mukim dan mushafir jika ada hajat 

sebab tidak turun hujan atau mata air mengering dan 

sejenisnya” .لك جواب اآلجر وكذ “Dan bermula shalat 

istiaqa’ itu sunat bagi muqim dan mushafir ketika hajat dari 

pada inqitha ghaisu atau mata air dan seumpama demikian” 
من هذه املعلما  قد عرفت الباحثة أن الطالبا  ال يتغرين يف 
ترمجة كتاب الرتث هن يتجمن كما يف الورقة ليس فيه التطوير وال 

   .َتويل اللغة
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حاوالت المعلم لحل المشكالت التي تواجهها م -2
 الطالبات في ترجمة كتب التراث 

 املفردا    -أ 

أما حماوال  املعلم حلل املشكال  الطالبا  يف 
. املفردا ، يأمر املعلم للطلبا  ليحفظ الدروس ويكررونه

حماوال   املعلم . وطالبا  يقلن أن املعلم يأمرن حلفظ املفردا 
ا  مناسب بنظرية حلل املشكال  حلل مشكال  املفرد

. املفردا 

  

 القواعد  -ب 

أما حماوال  املعلم حلل املشكال  الطالبا  يف القواعد، 
وطالبا  يقلن . قام املعلم بتطبق خريطة املفاهم للنحو والصرف

أن املعلم إعطائهن الوقت ليعلمهن خارج الفصل عن الصرف 
.بنظرية السابقة والنحو هذه احملاوال  جيد ولكن مل يكن مناسبا
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 ترتيب اجلملة   -ج 

أما حماوال  املعلم حلل املشكال  الطالبا  يف ترتيب 
اجلملة، أن املعلم يأمر الطالبا  لتدريب الرتمجة، وطالبا  يقلن 

هذه احملاوال  غري . أن املعلم يأمر الطالبا  لتدريب الرتمجة
مناسب بنظرية السابقة وباحلقيقة حلل هذة املشكال  البد 
للمعلم أن يستويل ويفهم ترتيب اجلملة اللغة املصد إىل اللغة 

.اهلدف

  

 تطوير وَتويل اللغة   -د 

أما حماوال  املعلم حلل املشكال  الطالبا  يف تطوير 
وَتويل اللغة أن املعلم أثناء يرتجم كتاب الرتاث يستعمل 

. املفردا  السهلة

  

 مناقشة البحث   -ج 

مشكال  الطالبا  عن  بعدما قامت الباحثة مبقابلة مع
وجد  الباحثة املشكال   واجهها يف ترمجة كتب الرتاثتاليت 
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املفردا  : جاء  املشكال  يف عناصر لغوية منها. املتنوعة
. تطوير مع َتويل اللغةوالقواعد وترتيب اجلملة و 

  

وجد  . أوال، مشكال  الطالبا  من ناحية املفردا 
وهذه تسبب . فردا  جيدةالباحثة أن الطالبا  مل يسيطرن امل
ثانيا، من ناحية القواعد هن مل . الصعبة يف ترمجة كتب الرتاث

يقدرن وضع احلركة يف الكلمة، ومل يقمَن باإلعراب جيدا، ومل 
. ثالثا، هن مل يستطعن ترتيب اجلملة. يستطعن تصريف الفعل

. اجلملة باللغة اإلندونيسية ضعيفاومن هذه الناحية هن يرتينب 
، من ناحية تطوير وَتويل اللغة هن مل يتبعن تطوير اللغة رابعا

وكل املشكال  متسوية بالنظرية . مبعىن هن يرتمجن باللغة الصارمة
قيل أن املشكال  يف ترمجة تشمل على . اليت كتبت الباحثة
. العناصر األربعة

  

أما حماوال  املعلم حلل املشكال  الطالبا  يف ترمجة  
املعلم الطلبا  ليحفظ الدروس ويكررونه،  كتب الرتاث هي يأمر

يأمرن  املعلم حلفظ املفردا ، قام املعلم بتطبق خريطة املفاهم 
للنحو والصرف، إعطائهن املعلم الوقت ليعلمهن خارج الفصل 
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عن الصرف والنحو، املعلم يأمر الطالبا  لتدريب الرتمجة، 
وبع  . رتاثيستعمل املعلم املفردا  السهلة أثناء يرتجم كتاب ال

.وية بالنظرية اليت كتبت الباحثةهذه احملاولة غري متسا
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث   -أ 

  يف الفصول السابقة قد حبثت الباحثة عن هذا املوضوع
 : وختلص الباحثة خالصة البحث كما يلي

إن املشكال  اليت توجهها الطالبا  على ترمجة كتب  -2
 : الرتاث هي
 فراد  قلة فهم امل -
هن مل يقدرن وضع احلركة يف الكلمة، ومل يقمَن  -

 باإلعراب جيدا، ومل يستطعن تصريف الفعل
 اجلملة باللغة اإلندونيسية ضعيفا  هن يرتبني -
هن مل يتبعن تطوير اللغة مبعىن هن يرتمجن باللغة  -

 الصارمة
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إن حماوال  املعلم حلل املشكال  اليت تواجهها  -0
 : هي  رتاثترمجة كتب ال يف ا لباالط
 يأمر املعلم الطلبا  ليحفظ الدروس ويكررونه   -
 يأمرن  املعلم حلفظ املفردا   -
 تطبق خريطة املفاهم للنحو والصرف قام املعلم   -
املعلم الوقت ليعلمهن خارج الفصل عن  يعطيهن  -

 الصرف والنحو
 يأمر املعلم الطالبا  لتدريب الرتمجة -
ء يرتجم كتاب يستعمل املعلم املفردا  السهلة أثنا  -

 الرتاث
 

 المقترحات  -ب 
الباحثة  هر السابقة فتقدمااعتمد  الباحثة على الظو 

: قرتاحا  األتيةاال
  

مية املناسبة يملدرس أي يستخدم الوسائل التعلمن ايرجو   -2
على  نري سيطالتعليم والتعلم لتكون الطالبا  ييف عملية 

 .املفردا  والنحو والصرف
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رغبة يف تعلم النحو والصرف لطالبا  بزيادة يرجو من ا  -0
 .  َتليل إعراهبا ة وحيولنالنصوص العربي ويكثرن قراءة
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DAFTAR WAWANCARA SISWA YANG SEDANG 

BELAJAR KITAB KUNING 

DI MA’HAD JABAL NUR JADID ACEH BARAT DAYA 

  

Berdasarkan dengan hasil rekaman wawancara antara  

peneliti dengan siswa yang sedang belajar kitab kuning di 

pondok pesantren jabal  nur jadid, maka hasilnya sebagai 

berikut:  

1) Peneliti : Permasalahan apa yang anda hadapi ketika 

menerjemahkan kitab kuning? 

Siswa 1 : Ketika menerjemahkan kitab kuning saya 

kesusahan karna tidak bisa    membariskan    

kalimatnya, dan saya juga kurang tau kosa 

katanya  kosakata dan juga saya sangat 

susasah ketika disuruh mengi’rabkan 

kalimat. 

Siswa 2 : Membariskan, mengi'rab,dan meembuat 

maknanya karna bahasa kitab terlalu baku 

2) Peneliti : Apakah anda harus melihat kamus ketika 

menerjemahkan kitab     kuning? 

Siswa 1 : iya saya melihat kamus ketika          

menrejamahkan  

Siswa 2 :  iya saya harus melihat kamus  

3) Peneliti  : Jika ada, berapa persen anda melihat 

kamus ketika menerjemahkan kitab 

kuning ? 



 
 

 

Siswa 1 :  saya melihat kamus sekitar 70% 

Siswa 2 :  sekitaran 50%  

4) Peneli    : Apakah anda mengalami kendala dalam 

mengkaitkan nahwu         dan    sharaf 

ketika menerjemahkan kitab kuning?  

Siswa 1       :  iya Ada  

Siswa 2       :  iya saya mengalami kendala  

5) Peneliti  : Jika ada, kaidah nahwu dan sharaf apa 

yang sulit anda kaitkanketika 

menerjemahkan kitab kuning? 

Siswa 1 :  Mentasrif, membariskan dan mengi'rab 

Siswa 2 : Hampir semua kaidah nahwu dan sharaf 

seperti meng’rab yang mana muftada dan 

yang mana kabar, yang mana idhafah dan 

yang mana wasfi dan banyak lagi.   

6) Peneliti : Jika anda mengalami permasalahan dalam 

membariskan teks,    coba anda bariskan 

kalimat berikut:  كأن اختلط باملاء ما يوافقه
يف صفاته كماء الورد املنقطع الرائحة واملاء 
 املستعمل

Siswa 1  :  ِاء
َ
َما يَ ْواِفَقِه يف ِصَفاتُُه َكَماِء  َكَأنى ِاْختَ َلِط بِامل

اِء اُلمْستَ ْعِمُل 
َ
َقِطَع الرَاَئَحُة وامل َن ْ

 الَوَرِد امل



 
 

 

Siswa 2  :  اِء َما يُ ْوافَ ْقُه يف ِصَفاتِِه َكَماِء
َ
َكَأنى ِاْخِتَلُط بِامل

ْستَ ْعَمل 
ُ
اِء امل
َ
َقِطُع الرَاِئَحٌة َوامل ُن ْ

 الَوْرٍد امل
7) Peneliti  : Jika anda mengalami permasalahan dalam  

  mengi'rab, coba anda     i'rab  kalimat         

  berikut: فصل، وفرائ  الغسل ثالثة أشياء   
Siswa 1 : Faslon: muftada hukum muftada marfu' 

alamat rafa' zummah   yang zahir pada 

akhirnya. Wau: athaf, faraizhu: yang 

diathafkan, al-ghusla: fail, salasata: 

marfu',aisyiaa  muftada. 

Siswa 2  : Faslon fiil madhi, selebihnya saya tidak 

mengi’rab lagi  

8) Peneliti : Jika anda mengalami permasalahan dalam 

mentasrif, coba anda  tasrifkan kata 

berikut; نصر، وجب، حسن 

Siswa 1   : ،َمْنُصوٌر، ، فَ ُهَو نَاِصُر،َوَذَك َنْصرًا َنَصَر، يَ ْنُصُر
             اُْنُصْر، اَلتَ ْنُصْر، َمْنُصٌر،َمْنُصٌر،ِمْنَصرٌ 

َوَجَب، يُ ْوِجُب، َوْجًبا، فَ ُهَو يَاِجٌب، وذك 
 -َمْوُجبٌ  ْب، َمْوُجٌب،التَ ْوجِ  َمْوُجْوٌب، ِاْوِجْب،

           َمْوُجب



 
 

 

، َوَذَك ِسنُ فَ ُهَو حَ  َحَسَن، حَيِْسُن، َحْسناً،
 ،اَلََتُْسْن، حَمُْسٌن، حَمُْسٌن، -حَمُْسُن، َاْحُسنْ 

           حُمَْسنٌ 
 

Siswa 2 :  ،َنَصَر، يَ ْنِصُر، َنْصرًا، فَ ُهَو نَاِصُر،َوَذَك َمْنُصوٌر
           اِْنِصْر، اَلتَ ْنِصْر، َمْنِصٌر،َمْنِصٌر،ِمْنَصرٌ 

ذك َوَجَب، يَ ْوِجُب، َوْجًبا، فَ ُهَو واِجٌب، و 
 َمْوُجْوٌب، جِيْب، الَتوِجْب، َمْوِجٌب،َمْوِجٌب، 

       ِموَجبٌ 
َوَذَك  -فَ ُهَو َحِسنُ  -َحْسناً  -حَيِْسنُ  -َحُسنَ 
 -حَمِْسنٌ  -حَمِْسنٌ  -اَلََتِْسنْ  -ِاْحِسنْ  -حَمُْسنُ 

 حِمَْسنٌ 
  

9) Peneliti  : Apakah anda mengalami kesulitan dalam   

  merangkai kalimat          bahasa indonesia?  

Siswa 1  :  Merasa kesulitan  

Siswa 2 : Iya, karna bahasanya terlalu baku 

10) Peneliti  : Jika ada, coba anda terjemahan kalimat 

berikut:  وصالة االستسقاء مسنونة ملقيم



 
 

 

ومسافر عند احلاجة من انقطاع غيث أو 
  عني ماء وحنو ذالك

Siswa 1   : shalat istisqa sunah untuk mukim dan         

mushafir ketika berhajat     dari ingqitha 

ghaistu atau mata air dan contoh lainya   

Siswa 2    :  Dan bermula shalat istiaqa' hukumnya     

sunatkan bagi orang yang   bermuslim 

dan mushafir  ketika ada hajat tidak 

turun hujan          atau  sumber air dan 

daripada sedemikian  

11) Peneliti    : Bagaimana cara atau langkah-langkah        

yang dilakukan ustdz/ustzah dalam 

mengajarkan kitab kuning  

Siswa 1 : Pertama ustd membariskan terus 

mengartikan satu-satu  

Siswa  2    : Menerjemahkanya dengan cara mengulang 

kata-kata dan  menerjemahkan satu-satu 

12) Peneliti    : Apakah cara atau langkah-langkah yang 

dilakukan ustdz/ustzah dalam mengajar 

memudahkan anda ketika 

menerjemahkan kitab kuning? 

Siswa 1      : memudahkan  

Siswa 2      : memudahkan  



 
 

 

13) Peneliti    : Usaha apa yang anda lakukan dalam 

mengatasi kesulitan anda ketika 

menerjemahkan kitab kuning? 

          Siswa 1      : Meminta bantuan kawan untuk mengajari  

Siswa 2   : Banyak menghafal kosa kata dan fokus  

saat ustd menjelaskan  

14)  Peneliti      : Usaha apa yang dilakukan ustdz/ustzah 

dalam       mengatasi permasalahan anda 

ketika menerjemahkan kitab        kuning? 

Siswa 1   : Mengajari saya dengan penuh kesabaran 

dan mencari cara yang mudah agar saya 

paham  

Siswa 2  : Lebih banyak menyuruh menghafal kosa 

kata dan menyuruh memperhatikan.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DAFTAR WAWANCARA SISWA YANG SEDANG 

BELAJAR KITAB KUNING 

DI MA’HAD JABAL NUR JADID ACEH BARAT DAYA 

 

Berdasarkan dengan hasil rekaman wawancara 

antara  peneliti dengan guru yang sedang belajar kitab 

kuning di pondok pesantren jabal  nur jadid, maka hasilnya 

sebagai berikut: 

1) Peneliti : Permasalahan apa yang dihadapi oleh 

santri ketika  menerjemahkan kitab 

kuning?  

Guru    :  Kurang menguasai mufradat, kurang 

memahami nahwu dan   sharaf, sulit  

dalam menyusun kalimat bahasa 

indonesia dan juga kekurangan waktu 

dalam belajar disebabkan aktivitas 

pesatren yang padat.   

2) Peneliti    : Berapa persen santri melihat kamus ketika 

menerjemahkan      kitabkuning? 

Guru           :  60% selebihnya dari ustd.  

3) Peneliti   : Apakah santri melihat kamus jika terdapat 

kosakata yang sulit        saja atau semua 

kosakata? 

Guru   : hampir semua kosa kata karna saya 

menuntut mereka agar sering      

melihatkamus  agar mereka cepat 

mengahafal kosa kata  

4) Peneliti    : Seberapa persen santri bisa mengkaitkan 

nahwu dan sharaf        ketika 

menerjemahkan kitab kuning?  

  Guru        :  sekitaran 40%  



 
 

 

5) Peneliti      : Kaidah nahwu dan sharaf apa yang sering 

susah dikaitkan oleh santri ketika 

menerjemahkan kitab kuning 

Guru        :Mereka sering kewalahan ketika 

membedakan  huruf-huruf dalam kalimat 

seperti huruf wau ( ibtida', athaf, dll )  

6) Penelti    : Apakah santri bisa merangkai kalimat bahasa 

indonesia yang   sesuai ketika 

menerjemahkan kitab kuning? 

Guru       :  Tidak terlalu bisa tetapi jika kata tersebut 

personal mereka bisa menerjemahkannya 

sedikit-sedikit  

7) Peneliti  : Metode apa yang anda terapkan ketika 

mengajar santri     menerjemahkan kitab 

kuning? 

Guru     : Metode terjemahan harfiyah ( terjemahan kata 

demi kata ) 

8) Peneliti     :  Apa alasan anda menerapkan metode 

tersebut dalam mengajar menerjemahkan 

kitab kuning?  

Guru          : Karna itu ilmu yang saya ketahui dan 

metode tersebut      memudahkan   santri 

dalam menerjemahkan kitab kuning   

9) Peneliti  :  Usaha apa yang anda lakukan untuk 

mengatasi kesulitan santri dalam 

menerjemahkan kitab kuning?  

Guru     :  Memberi banyak kesempatan untuk santri 

bertanya tentang hal  yang belum 

diketahui, lebih menerapkan mereka 



 
 

 

untuk menghafal dan menyuruh mereka 

agar giat untuk mengulang    
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