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 إهداء
ن ربياين سيه الذيأو أمي املكرمة نور    ، ودن كرم كسمناملإىل أيب   .1

صغريا، لعل هللا أن حيفظهما وأبقهما يف سالمة الدينا واآلخرة. 
 وإىل أخوايت ومجع أسريت املكرمي.

احلكومية، الذين قد وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية   .2
لكثري وين إرشاد صحيحا، هلم ب د علموين أنواع العلوم املفيدة وأرش

 تقديرا وإجالال. 
الئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية. أقول وإىل مجيع زم .3

البحث  لكتابة هذا  شكرا جزيال على مساعدتكم يف تشجيعي 
  ، جزاكم هللا خري اجلزاء.العلمي



 و 
 

 شكر وتقدير 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبي، والصالة والسالم على رسول 

اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعي ومن تبعه إىل 

 .يوم الدين

البحث، وختتص الباحثة هذا قد متت الباحثة إبذن اهللا وتوفيقه أتليف هذا  

يف  (Google Translate) البحث حتت املوضوع  استفادة ترمجة جوجل

اللغة العربية اليت قدمتها المتام  إجراء عملية الرتمجة عند طلبة قسم تعليم 

الواجبات املقررة للحصول على التخصص يف علم الرتبية جبامعة الرانريي 

  .احلكومية اإلسالمية بندا آتشية 

قدم الباحثة بلشكر العميق للمشرفي الكرميي مها تيف هذه الفرصة الطيبة  و 

الدكتور سالمي حممود، املاجستري و الدكتور ترميذي نينورسي، املاجستري. 

ن قد أنفقا أوقاهتما النفيسة ومساعد يكر هلما الذ فتقدم الباحثة أفضل الش



 ز 
 

أوله إىل آخره، عسى هتما  إلشراف هذا البحث إشرافا جيدا كامال من  

 .اهللا أن يباركهما وجزامها خري اجلزاء

املعلمي  وأتهيل  الرتبية  وعميد كلية  اجلامعة  ملدير  الشكر  الباحثة  وتقدم 

ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ومجيع األساتذة واألستاذات بكلية الرتبية  

املتنوعة   العلوم  علموها  الذين  الرانريي  جامعة  املعلمي  املفيدة وأتهيل 

 .وأرشدوها إرشادا صحيحا

 العظيم   واالحرتامالعميق  بلشكر  الباحثة  تقدم  اجليدة  الفرصة  و يف هذه  

نواسيه     لوالديها   و  مها كسمنودين  حسنة تربية  ربياها  الذان  احملبوبي 

 ياالدناجلزاء يف  أحسن  هللا جيزيهما    لعلالصغار.منذ   انفعاهتذيبا  وهذبها  

 وألخرة 

قد الذين  األصدقاء  جلميع  وجبانب ذلك ال تنسى الباحثة أن تقدم بلشكر

يف    اهاساعدو  دنياهم   برك  الرسالة،هذه  كتابة    إمتامأبفكارهم  يف  هللا 

  .اخرهتم
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وأخريا، تدعو اهللا أن جيعل هذا العمل مثرة انفعة وترجو من القارئي نقدا 

حث ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ والنسيان، وعسى بنائيا لتكميل هذا الب

ونعم  اهللا  وحسبنا  مجيعا.  وللقارئي  للباحثة  انفعا  البحث  هذا  يكون  أن 

 .الوكيل وال حول وال قوة إال بهللا العلي العظيم، واحلمد هللا رب العاملن

 

 البتحثة2021يونيو  15بندا أتشية،  

  الباحثة   
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 مستخلص البحث بللغة العربية
يف إجراء   (Google Translate)ترمجة جوجل  استفادة    :        عنوان البحث 

 قسم تعليم اللغة العربية  عند طلبة   عملية الرتمجة 
 مريسه : نور      سم الكامل اال

 170202068:       رقم القيد
يف   (Google Translateترمجة جوجل )استفادة  إن املوضوع هذه الرسالة "

العربية"  اللغة  تعليم  قسم  طلبة  عند  الرتمجة  عملية  تطور   إجراء  غري 
التكنولوجيا على كيفية رؤية الطلبة الطريقة الرتمجة النصوص اللغة العربية. 

عصران احلاضر، ال حيتاج إىل فتح املعاجم البحث عن إن ترمجة العربية يف  
معاين الكلمات. عملية الرتمجة على إدخال الكلمة من اللغة املرتمجة عنه 
إىل أجهزة الرتمجة، وعلى املرتجم معرفة اللغة املرتمجة إليها مباشرة، وكل أحد 

ذلك، اإلمكان على تنفيذه أبنواع العلوم املتعلقة بلرتمجة، بإلضافة إىل  
اعترب الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 

يف   بندا اتشيه أن ظهور جوجل للرتمجة هي أجهزة حلل مشكالت الطلبة
عملية العربية.  النص   رتمجةال  اجراء  ترمجة   اللغة  من  الرتمجة  نتيجة  ولكن 

تخدام مرتجم جوجل نتائج الرتمجة بس جوجل البد ان تصحيح الطلبة ألنه
معرفة للوأما أهداف البحث يف هذه الرسالة فهي  .  كلها  صحيح  ليست

عند طلبة قسم تعليم اللغة   الرتمجة إجراء عمليةيف  ترمجة جوجل  استفادة  
يواجهها    و  العربية اليت  العربية يف إجراء   طلبةاملعوقات  اللغة  تعليم  قسم 



 ف  
 

الرتمجة مرتجم    عملية  استخدم.  لجوجبستخدام  اليت  البحث   ها طريقة 
استخدمت  البياانت  فلجمع  الوصفية،  الطريقة  الباحثة ورقة   الباحثة هي 

البحث هم الطلبة بقسم ا  تمع يف هذ ما اجملاالستبانة واملقابلة الشخصية وا
طالبا.   183، وعدهم  2017الثامن دخول  اللغة العربية مبستوى    تعليم

وهي  البحث  عينة  البحثونتائ  طالبا.   30  وأما  نتائج    ج  إىل  استناًدا 
أهنم ساعدوا من خالل ترمجة   بة٪ من الطل80، شعر أكثر من  راسةالد 

 قسم تعليم اللغة العربية بة مفيدة لطلجوجل    مرتجم ، فهذا يعين أن جوجل
جوجل ترمجة كثري من الطلبة الذين يستخدمون  . و الرتمجة إجراء عمليةيف  
الوصول إليه وجماين وبه ميزات كاملة على ألنه سهل  عملية الرتمجة،  يف  

حىت ال حيتاج الطلبة إىل إعادة  وترمجة نص الصورة شكل مسجل صوت
املراد ترمجته النص  الطلبة إكمال املهام  كتابة  هذا بلتأكيد يسهل على 

النص  ترمجة  عملية  يف  الطلبة  يواجهها  اليت  واملعوقات  وكفاءة.  بسرعة 
ة، أي أن نتيجة الرتمجة ال تتوافق مع القواعد بستخدام ترمجة جوجل الرتمج

 . املعمول
 
 
 
 



 ص 
 

 مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزية
Research Title     : Benefit of Google Translate in the translation  

process for Arabic education student 

Full Name    : Nur Marisah 

The subject of this message is "The benefit of Google Translate in 

performing the translation process for students of the Arabic 

Language Teaching Department." The evolution of technology has 

changed how students view the way Arabic texts are translated. 

The translation of Arabic in our time does not need to open 

dictionaries to search for the meanings of words. The translation 

process seeks to insert the word from the translated language into 

the translation devices, and the translator immediately knows the 

translation language, everyone is able to apply it without the need 

to know the types of knowledge about translation. Arabic language 

education students at UIN Ar-Raniry assessed that the emergence 

of the google translate translation tool could help them in the 

process of translating Arabic text. However, the translation results 

from Google Translate must be corrected again by students because 

the translation results translated using Google Translate are not all 

correct. Therefore, in this study the researcher wanted to know the 

benefits of Google translate for Arabic language education students 

in the translation process and the obstacles faced by Arabic 

education students in carrying out the translation process using 

Google translate. The research method that the researcher uses is 

this method, which is a descriptive study. To collect data the 

researchers used a questionnaire and personal interviews. The 

population in this study were students majoring in Arabic language 

education in semester 8 who entered 2017 and amounted to 183 

students. Based on the results of the study, more than 80% of 

students felt helped by the existence of Google Translate, which 

means that Google Translate is useful for Arabic language 

education students and the translation from Google is very useful 

for students of the Arabic language education department, because 

it is easy to access, free and has full features in the form of voice 

NIM    : 170202068 



 ق  
 

recorder and photo text translation. So that students do not need to 

retype the text to be translated, this certainly makes it easier for 

students to complete tasks quickly and efficiently. And the 

obstacles that students face in the process of translating the text 

using Google Translate, meaning that the translation result does not 

comply with the established rules.  
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 مستخلص البحث ابللغة اإلندونيسية
Judul penelitian : Manfaat terjemahan google (google translate) 

dalam proses   penerjemahan mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Arab  

Nama Lengkap  : Nur marisah    

Nim                   : 170202068 

Judul penelitian ini adalah manfaat terjemahan google dalam 

proses  penerjemahan mahasiswa pendidikan baahsa arab. Evolusi 

teknologi telah mengubah pandangan mahasiswa terhadap cara 

menerjemahkan teks bahasa Arab. Menerjemahkan teks bahasa 

arab di zaman sekarang tidak perlu membuka kamus untuk mencari 

arti kata didalam teks yang akan diterjemahkan. Proses 

penerjemahan yang dilakukan google translate yaitu dengan cara 

menyisipkan kata dari bahasa terjemahan ke dalam perangkat 

terjemahan, dan penerjemah langsung mengetahui bahasa 

terjemahan, setiap orang mampu menerapkannya tanpa perlu 

mengetahui jenis-jenis ilmu yang terkait dengan penerjemahan.   

Mahasiswa pendidikan bahasa arab UIN Ar-Raniry menilai 

kemunculan perangkat penerjemahan google translate dapat 

membantu mereka dalam melakukan prose penerjemahan teks 

bahasa arab. Namun hasil terjemahan dari Google Translate harus 

dikoreksi lagi oleh mahasiswa karena hasil terjemahan yang 

diterjemahkan menggunakan Google Translate tidak semuanya 

benar.   Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui manfaat Google translate bagi mahasiswa pendidikan 

Bahasa Arab dalam melakukan proses penerjemahan dan kendala 

yang dihadapi mahasiswa pendidikan Bahasa Arab dalam 

melakukan proses penerjemahan menggunakan aplikasi Google 

translate.  Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah kajian 

deskriptif  kualitatif. Untuk mengumpulkan data peneliti 

menggunakan angket dan wawancara pribadi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan bahasa arab 

semester 8 yang masuk tahun 2017 dan berjumlah 183 mahasiswa. 

Sedangakan sampel penelitian ini yaitu sebanyak 30 orang  

mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 80% lebih 



 ش  
 

mahasiswa merasa terbantu dengan adanya gogle translate itu 

berati google translate bermanfaat bagi mahasiswa pendidikan 

bahasa arab. Dan banyak dari mahasiswa pendidikan bahasa Arab 

yang menggunakan google translate sebagai perangkat 

penerjemahan karena mudah diakses, gratis dan memiliki fitur 

lengkap berupa perekam suara dan terjemahan teks gambar 

sehingga siswa tidak perlu mengetik ulang teks yang akan 

diterjemahkan. Adapun  kendala yang dihadapi siswa dalam proses 

menerjemahkan teks menggunakan google translate, yaitu hasil 

terjemahan google translate tidak sesuai dengan tata bahasa yang 

berlaku. 



 

 الفصل األول

البحث اتسيأسا  
 البحث  تأ. مشكال 

اللغة  البشر  براعة  على  ساحقا  العولـمة  تقدم  أصبح 
البشر من خمتلف  العولـمة على اّتصال  األجنبية. ألن أجرب تقدم 

بينهم. واملعاملة  التفاعالت  لظهور  الثقافات،  أو  فــــــقال   1القبائل 
وتثافق الثقافات على تدّخل اللغة    أثّر النشر  (Weinreich)  وينريج

املعامالت العالقة بينهما بصورة  األجنبية إىل اللغة األخري. لوجود  
بإلضافة إىل ذلك، أصبحت الرتمجة حماولة حلل    2ة.ـــيف عصران العومل

البشر بتصال  املتعلقة  م  املشكالت  القبائـخـمن  أو  ـتلف  ل 
الرتج  ت.الثقافا تنفيذ  من  بيـمـوالـهدف  أكــتــغـل  ة  أو  هو  ـثـي  ر 

 
  
1   Astri, R, & Hadi, S, Pengaruh Budaya Terhadap Istilah Sains 

dan Teknologi dalam bahasa Arab. Jurnal Adabiyyat, Vol. XII, No. 2, 

Oktober 2014, h. 254. Diakses pada tanggal 31 Desember 2014 dari situs 

http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/827658. 
2 Ruskhan, A. G, Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia: Kajian 

Tentang Pemungutan Bahasa, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h 1. 
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رسل  ـّوة بي املـرجــلومات املـعــاين واملـعــم على املـللوصول إىل التفاه
  3و املرسل إليه. 

ة إحدى العوامل اليت تؤثر ـمـانب ذلك، أصبحت الرتجـجـوب
ثال: تطّورت  ــل املــيــعلى سب 4الد. ـبـقافات الــعارف وثـعلى تقدم امل

بـيـاإلسالمقافة  ــالث الـمجد  أوج  على  وصل  ترجـة حىت  مة  ـواسطة 
 ومصر  (Prancis)  وفرنسي  (Yunani)  ل دولة يواننـبــوب من قــالكت

(Mesir) مة يف عهد خليفة أيب  ـة. وبدأ عملية الرتجـيـإىل اللغة العرب
جد يف عهد ـ م(، ووصل على أوج املـ  ۷۷۵-۷۵4جعفر املنصور )

املــفــيــخل  )ــة  ح  ۸۳۳-۵۱۳أمون  بـم(.  خل ـىت  املــفــيـين  أمون  ــة 
غداد، وأصبحت هذه  ــم يف البــيت احلكــمي بـرة بســيــة الكبــبــكتــامل

 5مة. ــرج ــلوم والتــعــة مركز الــبــتــاملك

 
3  Setiawan, T. Korpus Dalam Kajian Penerjemahan. 

Dipresentasikan pada Seminar Nasional Perspektif Baru Penelitian 

Linguistik Terapan: Linguistik Korpus dalam Pengajaran Bahasa, 

Yogyakarta: UNY, 2007. 
4  Nadar, F. X, Paham dan Terampil Menerjemahkan, 

(Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya 

UGM, 2003), h 2. 

 
منري،   5 الرتمجة،  حممد  أجهزة  لرتمجة ضبط  األخطاء  حتليل  عن  الرابع  الوطين  املؤمتر 

 .711. ص  2018   اكتوبر 6الطالب بستخدام أجهزة جوجل للرتمجة. ملج يف 
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ال تــــيــولكن  ال  عــكــوم،  الــيــل ــمــون  عمل ــرجــتــة  من  ة ــيــمة 
ي  .فحسب  ((translatorم  ــرتجــــاملـالبشر ك اســمـــبل  خدام ــتـــكن 

الــهـأج ع(  Machine Translation Tool)مة  ــرجــتــزة  ة ـــيــلـ مـيف 
اضر  ـحـران الــصـورة يف عـــهـــش ـــمة املـرجــتــزة ال ــة. وإحدى أجهـمـرجـتــال

ل من ــ كــش ـمة كــرجــتــ. ال(google translate)ة  ـمـرجـتــل لل جوجـهو  
دف،  ــهــات الــغــل ــاللغات األخرى كإىل ة   ـغـر يف الل ـيــبــعـتــال الـأشك

يــيــف بــل ــعــتــما  ومعادالت  ــق  ن  دالالت  رســقــيف  نــالــل  مــيــصــة  ن ـة 
باه  ــتــم االنـــرج ــتــب على املــجــدف، يــهـــة  الـــغــ در إىل الل ــصـــة املــغــل

.  هذا TSuو    TSaؤ يف  ــكافــتــذلك الــ ة وكــيــوانب الداللــجــالإىل  
تمام يف ذلك  ـاج إىل االهـتـحـي تــقط التــ ت فــس ــل ليــين أن الرسائـــعـــي

ال يـمــرجـتـالوقت  ولكن  الـجــة  على  االنـيـمــرتجــمـــب  إىل  ــتبــن  اه 
ل  جوجين أجهزة  ــتــع اقــواقــادل يف الـــعــما ي  اــضً ــة أيــيــب الداللــوانـجــال
الرتجـتـلل  حصيلة  املــرمجة  أي  ــس ــتعــمة  األجهزة    متــ ترجفة،  هذه 

املــملبلمات  ـالك دون  الكلمة ــتواليات  أنسب  اختيار  إىل  الحظة 
            6والـهجاء وقواعد اللغة وما أشبه ذلك. 

 
6 Arifatun, N. Kesalahan Penerjemahan Teks Bahasa Indonesia 

ke Bahasa Arab melalui Google Translate (Studi Analisis Sintaksis)”. 

Jurnal Lisanul‘Arab, Vol. I No.1, Januari 2012, h 2. 
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احلاض عصران  يف  يستخدم  روالواقع   جوجلزة  ـأجه، 
ة  ـمــلمات املرتجـكـدد الـعـون مستخدم، بــيــمل   500مة قدر  ـرجــتــلل 

ة بستخدام ـ مـة الرتجـيـلـ ار كلمة كل يوم. وأغلبية عمـيـمل   ۱۰۰قدر  
ة واللغة األسبانية  ــزيــيــل ــجــة هي من اللغة اإلنـ مــرجــتــلل   جوجلزة  ـهـأج

(Spanyol)    العربية واللغة الروسي ة  ـيـالـغــواللغة الربت(  Rusia)واللغة 
(Portugal)  7سيا.ــ يـدونـة اإلنــغــوالل   

لــيــبـطــتــة كـمــرجــتــل ل الـل ـ عـق  اللغة  أن ــطبـتــم  قادرة على  يقي 
أخرى إىل  لغة  من  الرسائل  نقل  يف  جسرا  إىل ـبإلضاف  .تكون  ة 

الــتــال الرتجق،  ــسابـصور  نوع  املــمــظهرت  عصران ــدمــخــستــة  يف  ة 
مة  ــرجـتــموثق، والـؤّهل بلــم املـرتجــمــل الــ بــة من قــمــاليوم. أي الرتج

أجهزة  ــتــبس لل جوجــخدام  فــمــرجــتــل  قبل  ظهرــة.  من  املشكلة 
التعقيدات لـمّتهم  ود  ـة هي وجـل ــدئ، وأما سبب املشكــبتــاملرتجم امل

حو عدة اللغات بصورة التواصل الكتايب أو التواصل  ــرجم نــتــام املــإمل

 
7 Zaenudin, A. (2017, Oktober). Kelahiran Mesin Penerjemah 

dan Masa Depan Google Translate. httsp://tirto.id.    Dikutip dari   حممد
املؤمتر الوطين الرابع عن حتليل األخطاء لرتمجة الطالب  ضبط أجهزة الرتمجة،  منري،  

711ص . .2018اكتوبر 6بستخدام أجهزة جوجل للرتمجة. ملج يف    
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 (intent)اللفظي. والبد قادر املرتجم على كشف املقاصد والرسائل  
 .هــيــم إلــرجــت ــه إىل اللغة املــنــرتجم عــحتوي النصوص يف اللغة املــمن م

تصارا أي استخدم املرتجم ــبتدئ اخــاملم  ــرجــتــوأخذ أغلبية امل
الرتجــامل للرتججوجة كمثل أجهزة  ـمــبتدئ أجهزة  مة يف عملية ــل 

الرتمجة. ولكن الواقع، ظهرت املشكلة اجلديدة من استخدام هذه 
احل ألن  الرتمجة.  عملية  يف  بستخدام ـاألجهرة  الرتمجة  من  اصل 

لكلمة والعبارة واألساليب ة حيث اــبــل للرتمجة غري مرتجوجــأجهزة  
بتأكيد لن يتم فصل    واملصطالحات وقواعد اللغة وما إىل ذلك.

طلبة قسم تعليم اللغة العربية عن مواد حماضرات اللغة العربية فكل 
تستخدم مواد أو كتب بللغة العربية. يف الدورات الرئيسية تقريًبا  

طلبة  حياول  املادة،  لفهم  املاد حماولة  ترمجة  اللغة  عموماً  إىل  ة 
 8اإلندوبيسية. 

مة  ــتائج الرتجــبناًء على جتربة الباحثي، يعرف الطلبة أن ن
ة ما ليست دائًما صحيحة، فالعديد من  ـجمل ـل لجوجــمة  ــمن ترج

 
املؤمتر الوطين الرابع عن حتليل  ضبط أجهزة الرتمجة، حممد منري،  8

   اكتوبر 6األخطاء لرتمجة الطالب بستخدام أجهزة جوجل للرتمجة. ملج يف 
 . 711. ص 2018
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ال أو  ترمجتها بستخدام مرتجم  ــالكلمات  عند  مناسبة  جمل غري 
 مرة أخرى عي على الـطلبة تصحيح النص املرتجم  ــتــلذلك ي  .لجوجــ

مرتج لذلك جوجـــم  ــبستخدام  حبثا   ل.  تبحث  أن  الباحثة  فرتيد 
(  Google Translateل)جوجترمجة  استفادة  ".  علميا عن املوضوع

 ". عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف إجراء عملية الرتمجة
 ب. أسئلة البحث

 :هذا البحث سؤالي ومهاـوتقدم الباحثة ل
  عند  عملية الرتمجة  إجراء  ل يفجوج  ةترمج   استفادة  كيف-1
 ؟تعليم اللغة العربية قسم طلبة
قسم تعليم اللغة العربية    طلبة ماهي املعوقات اليت يواجهها  – 2

 ؟ لجوجبستخدام مرتجم   يف إجراء عملية الرتمجة
 ج. أهداف البحث 

وأما أهداف البحث اليت هتدف إليها الباحثة يف هذه الرسالة  
 هي:

على  -1 يف  جوج  ةترمج  استفادة  التعرف  عملية إجراء  ل 
 .تعليم اللغة العربية قسم طلبة عند الرتمجة 
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قسم تعليم اللغة   طلبةاملعوقات اليت يواجهها   التعرف على  -2
 .لجوج بستخدام مرتجم    العربية يف إجراء عملية الرتمجة

 د. أمهية البحث
والتقييم يف مشاكل يفيد هذا البحث نظراًي يف إثراء املعرفة  

 الرتمجة، إلثراء اجملال العلمي لغة العربية وخاصة الرتمجة. 

عملية أساًسا    ،فوائد  عمليا  البحث  هذا  يكون  أن  ميكن 
فضالً عن كونه أحد احللول يف التغلب    واعتبارات يف تعلم الرتمجة

 على مشكلة ترمجة النصوص العربية بشكل عام.
 . حدود البحث ه
 املوضوعىاحلدود  - 1

البحثي هذا  على  عملية  جوج  ةترمج  استفادةتضمن  يف  ل 
 .اللغة العربية تعليم  قسم طلبة عند الرتمجة 

 احلدود املكان  - 2
بحث عن هذا البحث يف معهد جامعة ت  ةفإن الباحث 
 الرانريي. 

 احلدودالزمان  - 3
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املستوى الثامن  حلد الزماين، حتدد الباحثة يف الطلبةا
 .2021-2020 يتعلمون يف السنة الدراسية الذين

 و. معاين املصطلحات
 Googleل)جوجترمجة  استفادة  إن موضوع هذه الرسالة "

Translateالرتمجة عملية  إجراء  يف  اللغة    (  تعليم  قسم  طلبة  عند 
سن ما حت" وقبل أن تبحث الباحثة عما يتعلق هبذا املوضوع العربية

هذا  يف  تكون  اليت  الكلمات  من  املصطلحات  املعاين  تشرح  أن 
ب تقصد  اليت  معانيها  القارئون  ليفهم  وهذه  ـ املوضوع  الباحثة  ها 

 املصطلحات هي:
 الرتمجة -1

"االقتبس وأما معىن الرتمجة يف معجم اللغة اإلندونيسيا مبعين  
اللغة األخر  اللغة إىل    وفًقا لكاتفوردوأما الرتمجة    9".يوالنقل من 

(Catford)   )فإن الرتمجة هي استبدال مادة نصية يف لغة )لغة مصدر
 10مبا يعادل مادة نصية بلغة أخرى )لغة اهلدف( 

 
9 W.J.S, P,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka. 1984), h. 75. 
10 Tri Pujiati, Pemanfaatan Google Translate Dalam 

Penerjemahan Teks Bahasa Ingris ke Dalam Bahasa Indonesia, Tesis, 

(Universitas Pamulang, 2007), h. 128 Dikutip dari Catford, J.C. “A 
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 ل جوجترمجة  -2

وبنسبة إىل أجهزة جوجل للرتمجة أنـها أجهزة خاصة املّعة  
قبل   إنج  جوجمن  هذه (  Google inc)  ل  من  الوظائف  وأما   .

األجهزة هي لرتمجة النصوص واملقالة يف صفحة املواقع من لغة ما 
إىل لغة أخري. واستخدمت هذه األجهزة برجميات خاصة لعملية  

 11الرتمجة. 
 عملية الرتمجة  -3

عملية الرتمجة هي سلسلة من األنشطة اليت يقوم هبا املرتجم 
عملية   عندما يقوم بنقل الرسالة من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف

هبا املرتجم إلنتاج  الرتمجة هي اخلطوات أو املراحل اليت جيب أن مير  
 12. منتج الرتمجة

 
linguistic Theory of Translation: An Eassy in Applied Linguistics”. 

(London: Oxford University Press 1965), h. 20 
املؤمتر الوطين الرابع عن حتليل األخطاء لرتمجة ضبط أجهزة الرتمجة،  حممد منري،     11

 711. ص  2018   اكتوبر 6الطالب بستخدام أجهزة جوجل للرتمجة. ملج يف 
12. Mr. Nababan, Arah Penelitian Penerjemahan, (Semarang: 

pustaka ilmu 2003), h. 24 
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 ز. الدراسات السابقة
ية الرتمجة ، مرتجم جوجل يف عملمصطلخ  خبيبول أمام .أ

أطروحة -العربية من  الرابع  الفصل  لطلبة  اإلندونيسية 
النتائج    13.جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج 

مت احلصول عليها من هذا البحث هي، أواًل، من نتائج  اليت  
   ، جوجل ترمجة هلا دور كبري كأداة يف عملية الرتمجة.املقابلة

االستبيان أداة  من كثافة من  جوانب  هناك  ، كانت 
٪ 60٪،  58ام جوجل ترمجة حيث كانت هناك  استخد

وظيفية،   فعالية45جوانب  جوانب  جوا59،  ٪  نب ٪ 
جوانب ٪ 61، ٪ جوانب أتثري االستخدام58استخدام، 
جودة،  63كفاءة،   جوانب  مرافق٪47  جوانب   ٪ ،
السليب58تستفيد   اجلانب  فائض  52  ٪،   ،٪56 .٪

،   استخدام الرتمجة من جوجل نوعان، أتثري النتيجة الثانية 
هناك   والسلبية.  اإلجيابية  و  58التأثريات  إجيايب  أتثري   ٪

 
أمام،     13 العربيةمصطلخ  خبيبول  الرتمجة  اإلندونيسية -مرتجم جوجل يف عملية 

رسالة )جامعة   لطلبة الفصل الرابع من أطروحة جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج،
 ( 2015ارنج  وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مس
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لذلك  .٪ أتثري سليب انتج عن استخدام ترمجة جوجل42
جيب أن يكون الطلبة أيًضا أكثر حرًصا حىت ال يعتمدوا 
على استخدامها. الفرق بي هذا البحث والبحث الذي  

تقنية  سي البحث يدرس دور  الكاتب هو أن هذا  به  قوم 
الرتمجة يف طلبة الفصل الرابع من قسم تعليم اللغة العربية  
والذي يتم استخدامه على نطاق واسع بينما يرتبط البحث 
الذي سيقوم به املؤلف بفوائد تقنية الرتمجة لطلبة قسم تعليم 

احلك اإلسالمية  الرانريي  جامعة  العربية يف  بندا  اللغة  ومية 
 أتشيه.

مني   .ب األخطاء   ،حممد  حتليل  عن  الرابع  الوطين  املؤمتر 
لرتمجة الطالب ابستخدام أجهزة جوجل للرتمجة. ملج 

الدراسة،  201814   اكتوبر  6يف   هذه  فوجد  نتائج 
للرتمجة يف ترمجة احلملة الكاتب عدم دقّة أجهزة جوجل  

ذ املفيدة يف  األخطاء  فظهر  أو  ،  املفرد  وذكر  العدد،  كر 
 

املؤمتر الوطين الرابع عن حتليل األخطاء لرتمجة  ضبط أجهزة الرتمجة، حممد منري،  14
 . 2018   اكتوبر 6الطالب بستخدام أجهزة جوجل للرتمجة. ملج يف 

 



12 
 

 

األساليب تناسب  وعدم  واألاجلمع،  تعيي ،  يف  خطاء 
، طاء يف تعيي الرتادف بي الغتي، واألخاملفردات املناسبة 

خفض  دون  حرفية  الرتمجة  ذكر  يف  األخطاء  مث  ومن 
الفرق  إليه.  اللغة الرتمجة  الكلمات غري حمتاجة ل احلملة 

أج الذي  والبحث  الدراسة  أن  بي هذه  الباحثون هو  راه 
هذه الدراسة حتلل أخطاء ترمجات الطالب بستخدام أداة  

ب يقوم  الذي  البحث  أن  حي  يف  جوجل  من  ه  الرتمجة 
 .جوجلاملؤلفون يتعلق بفوائد مرتمجي 

الطل،  حدي مولد .ج الرتمجة   بةتصور  الستخدام خدمات 
اإلجنليزية واملواد  للرتمجة  إعالمية  جوجل كوسيلة    .من 

اإلجنليزية اللغة  .  15بنجرمسني   STKIP PGRI،  تعليم 
مرتجم  الستخدام  الطلبة  تصورات  الدراسة  هذه  تصف 
جوجل لرتمجة املواد اإلجنليزية. تستخدم املقابالت يف مجع  

السابعالبيا الصف  طالبة  املادة  أن    . انت  البياانت  ُتظهر 

 
  15 Hidya Maulida. 2020. Peran Google Translate Sebagai 

Media Belajar Bagi Mahasiswa Program Studi BahasaInggris, 

Banjarmasin.: STKIP PGRI 2020 
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تصورات الطلبة حول استخدام القواميس عرب اإلنرتنت يف 
يوفر ترمجة املواد اإلجنليزية إجيابية. يذكر أن مرتجم جوجل  

، على الرغم من استمرار وجود  الكثري من املساعدة. الطلبة
نتائج الرتمجة بستخدام مرتجم جوجل.   نقاط ضعف يف 

يف   الوقت  توفر  جوجل  يتم  ترمجة  اإلجنليزية.  املواد  ترمجة 
التغلب على الضعف من خالل إعادة قراءة ملفات الرتمجة  
مع السياق وإصالحها. يُقرتح أن يستفيد الطلبة من املزااي  

كان االختالف بي هذه الدراسة     األخرى لرتمجة جوجل.
والبحث الذي أجراه الباحثون هو أن هذه الدراسة وصفت 

الطلبة عن ترمج النص تصورات  ة جوجل يف عملية ترمجة 
متعلًقا  املؤلف  به  قام  الذي  البحث  بينما كان  اإلجنليزي 

بفوائد نظارات الرتمجة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية.



 

 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 الرتمجة أ.
 الرتمجة  مفهوم .1

"تـُْرمُجًا   األرمينيا  اللغة  من  هو  وتشبه كلمة    1". الرتمجة 
"تـُْرمُجًا" بكلمة "تـَْرمَجًا" و "تـَْرمُجًا"  أي مبعين نفر الذي يشرح الكالم 
املعين  أصل  إذ  األخرى.  اللغة  بستخدام  ولكن  النطقي  بصورة 
الكلمة ترمجة من اللغة العربية "ترمجة" مبعىن "الشرح بستخدام اللغة  
اللغة  إىل  اللغة  من  املعين  "نقل  اآلخر  مبعين  أو  األخرى".  

   2".رىاألخ
لكاتفورد   مادة   (Catford)وفًقا  استبدال  هي  الرتمجة  فإن 

نصية يف لغة )لغة مصدر( مبا يعادل مادة نصية بلغة أخرى )لغة  

 
حممد،   1 تونس ديداوي،  والتطبيق.  النظرية  بني  الرتمجة  دار    علم   :

 ۳۷ص. . ۱۹۹۲  ، املعارف
لبنان    – . برود    سان العرب مجال الدين حممد ابن مكرم ابن منظور ،   2

 ۲۲۹ص. . ۱۹۹۰ ،: دار الفكرى 
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تبري  3(. اهلدف و  لنيد  وفًقا  إنتاج (  Nida and Taber)الرتمجة  هي 
أقرب معادل طبيعي لرسالة اللغة املصدر إىل لغة املستلم، أوالً من  

 املعىن واثنًيا من حيث األسلوب. حيث 
، فإن ترمجة معىن الرتمجة وفًقا  (Roger T Bell)وفًقا لروجر ت بيل

اللغة املصدر ملا يتم   لدوبوا، تنص على أن الرتمجة هي تعبري عن 
معادالهتا  على  احلفاظ  خالل  من  اهلدف،  اللغة  يف  عنه  التعبري 

 4سلوبية. واألالداللية 
لذلك كانت الرتمجة هي عملية تفسري معاين نص مكتوب 

امل اللغة  )اللغة اهلدف(.  )اللغة املصدر( مبا بعدها من  إليها  رتحم 
والرتمجة   ولغة.  وأسلوب  وفكر  وعلم  وثقافة  احلضارة  نقل  فهي 
بشكل ليست جمرد نقل كل كلمة مبا يقابلها يف اللغة األخرى ولكن 
ذاهتا ونقل  للمعلومة  املعلومة ونقل  توصل  اليت  اللغة  لقواعد  نقل 

 
3 Tri Pujiati, Pemanfaatan Google Translate Dalam 

Penerjemahan Teks Bahasa Ingris ke Dalam Bahasa Indonesia, Tesis, 

(Universitas Pamulang, 2007), h. 128 Dikutip dari Catford, J.C. “A 

linguistic Theory of Translation: An Eassy in Applied Linguistics”. 

(London: Oxford University Press 1965), h. 20. 
4 Hidya Maulida, Peran Google Translate Sebagai Media 

Belajar Bagi Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris, Jurnal 

Saintekom, Vol. 7, No. 1, Maret 2017, h. 58.  Dikutip dari Roger T Bell 

1993, Translation and Translating: Theory and Practice, (New York: 

Routledge 1993). h. 5. 
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بد من الفكر الكاتب وثقافته وأسلوبه أيضا. واعتمادا على ذلك ال
وجود عناصر اساسية جيب اتباعها للقيام بعملية ترمجة صحيحة.  
ملن يقوم بلرتمجة كتابة أي يقوم بنقل نص مكتوب بلغة إىل نص 

"الرتمجان"   أما  أخرى.  بلغة  على   ( interpreter)مکتوب  وجيمع 
ترامجه فتطلق عادة على الرتمجة الشفوية.  قال سحبندر يوسف أن  

 نشطة البشرية يف نقل املعلومات أو الرسائل.  الرتمجة هي جمموعة األ
والكلمة األساسية يف الرتمجة هي بصورة املقالة أو القراءة  
ذلك.   إىل  وما  األساليب  أو  العبارة  أو  الكلمة  بصورة  واملرادف 
بإلضافة إىل ذلك، البد على املرتجم أن يستويل لغتي على األقل 

ثنائي اللغة هو اإلنسان الذي  أو ما يسمي بثنائي اللغة.  واملراد من  
يستويل لغتي سوي لغة األم، ومثة املؤهل على املواصالت بستخدام 

 5حتريراي. تلك اللغة شفهيا كان أم 

 
. ما لنج: اجلامعة موالن ملك ابراهيم مالنج .البيئة اللغوية حلمي زهدي   5

 ۱۰ص . . ۲۰۰۹
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وأما املعايري للرتمجة اجلّيدة عند نبابن البد أن يشتمل على 
القبول وجانب   الدقّة وجانب  الرئيسي أي جانب  اجلوانب  ثالثة 

 6:البيان من هذه اجلوانب الثالثة هي كما يلياملقروء. وأما 
جانب الدقّة، أي املصطالحات املستخدمة لتقييم   .أ

املعرفة   الرتادف، ألجل  حاصل الرتمجة من حيث 
  ( Tsu)على وجود الرتادف بي الكلمة املرتجم عنه  

إليه   املرتجم  الكلمة  على   (.  Tsa)إىل  البد  ويليه 
يف الرتادف  وجود  يستعرض  أن  مضمون    املرتجم 

 الرسائل بي هاتي لغتي. 
املستخدمة  .ب  املصطالحات  أي  القبول،  جانب 

ألجل   القبول،  حيث  من  الرتمجة  حاصل  لتقييم 
واملقياس  القواعد  يف  الرتادف  وجود  على  املعرفة 

عنه   املرتجم  اللغة  من  اللغة   (BSu)والثقافة  إىل 
وكانت حاصلة الرتمجة اجلّيدة    (.   Bsa)  املرتجم إليه  

 
املؤمتر الوطين الرابع عن حتليل األخطاء  ضبط أجهزة الرتمجة،  حممد منري،    6

   .. ص 2018   اكتوبر  6جوجل للرتمجة. ملج يف    لرتمجة الطالب بستخدام أجهزة
713 
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الرت  واملقياس  هي  بلقواعد  تتعارض  ال  اليت  مجة 
  (.Bsa)والثقافة يف اللغة املرتجم إليه 

املستخدمة   .ج املصطالحات  أي  املقروء،  جانب 
لتقييم حاصل الرتمجة من حيث مضمون القراءة أو  

واملقالة املرتجم    (  Tsu)  املقالة يف املقالة املرتجم عنه  
مقروء(Tsa)إليه   الرتمجة  حاصلة  تكون  حىت  ة  . 

 7مضمونـها.وسهل على فهم 
وبإلضافة إىل تلك اجلوانب الثالثة، فاخلالصة املأخوذة من جودة  

 :نصوص الرتمجة على أساس هذه املعايري الثالثة
 الدقّة، أي املنحرف أو غري املنحرف.  .1
 املعقولية، أي املعقول أو اجلامد. .2
 8. املقروء من جهة اللغة، أي العضوية أو غري عضوية .3

 
7 Arifatun, N. Kesalahan Penerjemahan Teks Bahasa Indonesia 

ke Bahasa Arab melalui Google Translate (Studi Analisis Sintaksis)”. 

Jurnal Lisanul‘Arab, Vol. I No.1, Januari 2012, h 2. 
8 Al Farisi, M. Z, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011), h 8-9. 
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  الرتمجة أمهية .2
إن اللغة أداة لفهم وحصول على املعلومات. وأما معناها  
اصطالحا فهي " ألفاظ يعرببـها كل قوم عن مقاصدهم.  واللغة 
العربية هي لغة دولية، وتكون هذه اللغة إحدى املواد الدراسية يف  
لذلك كانت  اإلسالمية.  واجلامعات  للمدارس  إندونيسيا  بالدان 

سيلة أساسية لفهم اإلسالم وشرائعه، ألن كثريا من اللغة العربية و 
والتفسري كتبت   والتاريخ  الفقه  مثل  املختلفة  اإليسالمية  الكتب 

 بللغة العربية. 
فرتمجة نصوص اللغة العربية إىل نصوص اللغة اإلندونسية 
تساعد جمتمع املسلمي على فهمها. وال شك أن أحدا الميكن أن 
أمهية   وأن  االخرتاع.  على  واحلصول  تدريب  بدون  بلرتمجة  يقوم 
الرتمجة عند الباحثة: للرتمجة أمهية كبرية وبلغة يف حياتنا فعن طريق 

أ القارئ  يستطيع  وتعرف  الرتمجة  النصوص،  من  الكثري  يفهم  ن 
لغة معينة الرتمجة بهنا العملية اليت يتم فيها حترير النص وترمجة من  

الرتمجة هو   اليها  تسعي  اليت  األهداف  اهم  ومن  أخرى،  لغة  إىل 
األخرين مع  للشعوب   التواصل  الثقافات  خمتلف  على  والتعرف 

ل ما حتتوي األخرى كما تـهدف الرتمجة أيضا إىل نقل املعرفة بك 
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لنا أن  املنطلق ميكن  أبعاد بكل دقة ووضوح ومن هذا  عليه من 
النص  معاين  تفسري  فيها  يتم  اليت  العملية  هي  الرتمجة  إن  نقول 

    9.األصلي
 طرائق الرتمجة  .3

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

 10: الرتمجة يف أربع نقط اتلية 
 طريقة الرتمجة احلرفية  .أ

هي الرتمجة اليت يلجأ إليها املرتجم، واضعا فوق كل  
كلمة يف النص األصلي ما يطابقها يف لغة الرتمجة، دون  
أن أيخذ بعي االعتبار قواني اللغة املنقول إليها ودون  

 املعىن.أن حيافظ على جانب املضمون الثابت أي على 

 
تطبيق طريقة الرتمجة احلرة لرتقية قدرة الطالبات على  أغستيا رمحي،    9

رسالة، جامعة  (.  MAN 1 Aceh Baratترمجة النص العريب ) دراسة جتريبية بـ  
      19-18 ص.  202الرانريي،

، )دمشق: دار  علم الرتمجة النظرى أسعد مظفر الدين حكيم,   10
  187(، ص. 1989طالس للدراسات والرتمجة والنشر  
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 الرتمجة املعنوية  طريقة .ب
يري الدكتور عمر فروخ أّن الطريقة املعنوية للنقل من 
يبدأ  النص كله قبل أن  الناقل  لغة إىل لغة هي أن يقرأ 
النقل، حىت يستطيع أن يعرف منحى ااملؤلف األصلي،  

 11. تراكيبه واجتاه تفكريه، ونوع ألفاظه وصورة 
 طريقة الرتمجة املما ثلة  .ج

األصل  املضمون  الوايف  النقل  تعترب  ااملماثلة  الرتمجة 
املعنوي مع مراعاة مطابقة وظيفة األسلوب ذات القيمة إ  
الكاملة املعادلة له. إّن الرتمجة ينبغي أن تكون دقيقة، أي 
أن تنقل ما ن يتضّمن األصل. وإن الشرط الضروري لدقّة 

تيار  الرتمجة هو الفهم الصحيح لألصل، والقدرة على اخ
 .12وافقةملااملطابقا 

 طريقة الرتمجة احلرة  . د

 
 193،... ص. علم الرتمجة النظرى أسعد مظفر الدين حكيم,   11
- 196،...ص.  علم الرتمجة النظرى أسعد مظفر الدين حكيم,   12

199 
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هي الرتمجة من اللغة إىل لغة اخرى بشئ   الرتمجة احلرة  
املوجودة     من التصرف يف التعبري مع ذكر املعاين األصلية

  يري ل.س. برخودارف   13.يف األصل يف الرتجم
(L.S Barkhodarov)       الرتمجة هي  احلرة  الرتمجة  أّن 

املنفدة يف مستوى أعلى من املستوى األزم لنقل جانب 
الرتمجة.إن  لغة  قواني  مراعات  مع  الثابت،  ااملضمون 

 التكافؤ
 خطوات عملية الرتمجة .4

ومن التفصيل سابقا، توجد خطوات الرتمجة الىت وجب على 
 14: كل مرتجم معرفتها، وهو مما يلى

واملوضوع، وألفكار العامة قراءة النصوص حملًة ملعرفة اآلراء،   •
من اللغة الىت سيرتمجها الرتجم. يف هذه املرحلة، أن ميسك  
املرتجم قلماً ليتعّرف على املفردات ويشطبها الىت مل يفهم 

 .  املرتجم يف معانيها
 

محدى وهبه، معجم حميع احلقوق حمفوظة) رايض :مكتبه لبنان     13
   94-93(، ص. 1984

14  Nur Mufid, Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia, 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 2008), hlm. 26 
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قراءة تعديد النصوص الىت سيرتمجها املرتجم. واملقصود من  •
 متعّمقًة. هذه العملية لفهم مجيع مضمون النصوص 

القراءة التالية إىل النصوص. يف هذه املرحلة يقراء املرتجم  •
االصطالحات  معاىن  يعرف  وأن  ففقرًة،  فقرًة  النصوص 
املستخدمة. وأن ميلك املرتجم القاموس و كتب القراءةات 

 ما تتعلق منوضوع النص. وهذا ينفع للمرتجم يف الرتمجة.  
، وبعد ذلك يرتجم مثّ أن يقرأ املرتجم النصوص مجلة فجملة •

 املرتجم النصوص كلها. 
ملناسبة   • النصوص  ترمجة  بعد  بتنقيحات  الرتجم  يقوم  أن 

يقوم  أن  وأيضا  الغاية.  لغة  إىل  الرتمجة  حاصل 
 بالصطالحاات ىف أخطاء عالمات القراءة.

وبعد ذلك أن يقرأ املرتجم حاصل الرتمجة مرة أخرى لنيل  •
واالصطالحا املوصول،  وأمساء  املناسبة  األساليب،  ت 

 والصحيحة بلغة الغاية.
وأخري أن يقرأ املرتجم حاصل الرتمجة مرة أخرى لضمان إن   •

واستعمال  واألسلوبب،  النحوى,  يف  األخطاء  توجد  مل 
 االصطالحات املناسبة يف الرتمجة. 



22 
 

 

أن يستخدم املرتجم اللغة الواضحة وسهلة الفهم للقراء عند  •
 الرتمجة. 

هو قراءة النصوص حملة  وجب على كل مرتجم معرفتها، و 
املرتجم،   سيرتمجها  الىت  اللغة  من  العامة  واألفكار  املوضوع  املعرفة 
املرتجم   يقرأ  أن  مث  املرتمجي.  جلميع  الرئيسية  اخلطوة  هذه  تصبح 
  النصوص جلة فجملة، وبعد ذلك يرتجم املرتمجم النصوص كلها. يف 

، أن يقوم  عملية الرتمجة يستخدم املرتجم القاموس يف ترمجة النصوص
 املرتجم بلتنقيحات بعد ترمجة النصوص ملناسبة 

حاصل الرتمجة إىل لغة الغاية. وأيضا أن يقوم بإلصالحات  
يف أخطاء عالمات القراءة. وأخراي أن يقرأ املرتجم حاصل الرتمجة  
مرة أخرى لضمان إن مل توجد األخطاء يف النحوى، واألسلوب،  

يف   املناسبة  االصطالحات  واستخدام  واستعمال  الرتمجة 
الرتمجة   نتائج  فهم  للقارئ  يتسين  حىت  املناسبة  االصطالحات 

 15. بسهولة
 

تطبيق طريقة الرتمجة احلرة لرتقية قدرة الطالبات على ترمجة أغستيا رمحي،   15
.  2020رسالة، جامعة الرانريي (. MAN 1 Aceh Baratالنص العريب ) دراسة جتريبية بـ  

      26 ص.
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 عمليات يف الرتمجة  .5
  لغة   د كتابة األفكار أو نقلها منكانت الرتمجة ليست جمرّ   

حتتاج إىل العوامل املساعد   هاإىل لغات أخرى حسب املوجود ولكنّ 
رتمجة وما الذي جيب ماهية ال. وإىل اجلانب أن يفهم املرتجم  فيها

اليت ، وكذلك أن يفهم املرتجم أن الرتمجة تكون عملية  اإلنتاج منها
 ن من العمليات والعناصر. تتكوّ 

بيطق روانلض  دکتور  سبعة   (Dr. Ronald H Bathgate)  تيقدم 
متمم   اليت كان    (Unsure Integral)عناصر  الرتمجة  عملية  من 

 16: تفصيلها كما يلي
 ( Penjajagan)إستعالمية  .أ

(  Tuning/Penjajagan)اإلستعالمية    عمللزم املرتجم أن ي 
اليت يراد هبا الرتمجة. ألن ، أن يستعلم املرتجم عن املواد  أوال
بلغة املصدر يف املعاين الرتمجة جيب أن تكون متعادال    لغة

أوال املواد اليت   ، لذلك على املرتجم أن يستعلموالطاقات 
 . سيرتمجها

 
16 Widyamartaya, Seni Menerjemahkan (Yogyakarta: Kanisius, 

1989), h 15-18. 
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   (Analisis)التحليل  .ب
، فعليه أن يعمل اليت سيرتمجها   د وبعد استعالم املرتجم املوا

الص لغة  الكلمات يف  إىل التحليل من كل  در إبيضاحها 
أن يثّبت املرتجم   ، مثّ  (frasa)كلمة أو نثرتات  وحدات ال

 عالقة القواعد بي عناصر تلك الكلمة. 
   (Pemahaman)الفهم  .ج

املرتج عرف  الكلمةم  وإذا  من كل  والعناصر  ،  الوحدات 
املرتجم . وعلى  يفهم مضمون املواد اليت سيرتمجهافعليه أن  

، اآلراء املساعدة وتنميتها يف كل أن يعرب الفكرة األساسية
ببعض يف كل   الفقرات وعليه أن يفهم عالقة الفكرة بعضها

 .الفقرة وبي الفقرات 
 (Peristilahan)اإلصطالحية  . د

املرتجم ، فكر  ن واألشكال يف لغة املصدراملضمو   بعد فهم 
، السيما عن اإلصطالحات اليت عن تعبريها يف لغة اهلدف

لغة    ستعملهايس يف  أن املرتجم  اجلانب،  وإىل   . اهلدف 
اإلصطالحة املستعملة يف لغة اهلدف غري ضابط  ,  التكون
 . ب بإلصطالحات يف لغة اهلدفالتساس
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 (Restructuring)ترکيبية  . ه
حلول لغة اهلدف والكلمات احملتاجة إليها لرتكيب وبعد  

أن يركب تلك الكلمات   جماجلمل موجودة، فعلى املرت 
 . لتكون اجلمل املتعادلة معانيها وطاقتها بلغة اهلدف

 (  Pengecekan)التفتيش  .و
عملية   أن  املرتجم  اليظن  بتيجتها  أن  انتهت  قد  الرتمجة 

  أخري عالقتها ، ولكن أن يفتش املرتجم ترمجته مرة  األوىل
تركيب  وكذالك  القراءة،  عالقة  واستخدام  الكلمة  بكتبة 

 17الكلمة لكي تنتج كلمات أشّدت فعاليا.  
 
 
 
 
 

 

، دراسة وصفية عن الرتمجة من الغة الفربية إىل  هباء الدين   17
م تعليم اللغة العربية كلية  سحبث علمي ) قاإلندونسية بوسيلة مرتجم جةجل، 

 . 20- 18 ص. (2010اي، الرتبية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورب  
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 (Pembicaraan)الكالم  . ز
من خري الكيفيات لتأخري عملّية الرتمجة هي أن يناقش املرتجم  

 18ترمجة عالقتها مبضموهنا أم لغتها. 
  ب. ترمجة جوجل

 ل جوجمفهوم ترمجة  .1
بنسبة إىل أجهزة جوجل للرتمجة أهنا أجهزة خاصة املعدة  

إنج   جوجل  قبل  هذه  (  Google inc)من  من  الوظائف  وأما   .
األجهزة هي لرتمجة النصوص واملقالة يف صفحة املواقع الغة ما إىل 
لعملية   خاصة  برجميات  األجهزة  هذه  واستخدمت  أخري.  لغة 

احمل ذو  أجهزة  أن كل  املعلوم  ومن  ومثة  الرتمجة.  والنقائص،  دودية 
أجهزة جوجل للرتمجة أهنا تستحق عدة احملدودية والنقائص. ولكن 
ترمجة   يف  اإلنسان  مساعدة  األجهزة  هذه  تقدر  عامة،  بصورة 
املقرؤء  مضمون  بيان  أي  احلرفية  بصورة  النصوص  أو  الكلمات 

 
، دراسة وصفية عن الرتمجة من الغة الفربية إىل  هباء الدين 18

حبث علمي ) قسم تعليم اللغة العربية كلية  اإلندونسية بوسيلة مرتجم جةجل، 
 . 20- 18ص.  (2010الرتبية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورب اي، 
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هذه   تستحق  مل  الدقة  انحية  من  ولكن  فحسب،  عامة  بصورة 
19اجليدة يف صواب الرتمجة. األجهزة قوة الدقة 

 

تقدم   أبن  فهمنا  سوف  السابقة  البياانت  إىل  بإلضافة 
الرتمجة.   عملية  يف  خاصة  الرتمجة،  طريقة  تغيري  إىل  تؤدي  العوملة 
القادرة على ترمجة   العوملة إىل وجود األجهزة اخلاصة  تقدم  طلب 

الة  النصوص واملقالة بلسرعة مع قوة الدقة اجليدة. إذ تؤدي هذه احل
إىل استخدام أجهزة الرتمجة، إحدي منها استخدام أجهزة جوجل  
للرتمجة. ولكن من األسف الشديد، أن هذه األجهزة مل تستحق 
النصوص   ترتجم  اليت  العامة  ألهنا كاألجهزة  اجليدة.  الرتمجة  دقة 
واملقالة بصورة احلرفية أي ترمجة النصوص حرفية، إذ مل تقدر هذه  

لرتمجة حسب قواعد اللغة اجليدة أو حسب األجهزة ترتيب حاصل ا
 20أنسب ترادف الكلمات اجليدة. 

 
19 Arifatun, N. “Kesalahan Penerjemahan Teks Bahasa 

Indonesia ke Bahasa Arab melalui Google Translate (Studi Analisis 

Sintaksis)”. Jurnal Lisanul‘Arab, Vol. I No.1, Januari 2012, h 3. 

املؤمتر الوطين الرابع عن حتليل األخطاء  ضبط أجهزة الرتمجة،  حممد منري،   20
.  . ص2018   اكتوبر   6جوجل للرتمجة. ملج يف    لرتمجة الطالب بستخدام أجهزة 

715 . 
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ل،  جوجبل عن الربامج املقتسمة لشركة  ظرا مما قدذكران ق 
جوج مرتجم  لبحثكان  هذا  يف  الرئسي  احلايسم  هوبرانمج  . ل 

إستفاضة شاملة حول ما يدور ويتعلق به من منافعة   ةفيبحث الباحث
  . وأدواته وسعدانتهىالكقسومة حسب وظيفتها املتنوعة 

 أنواع أجهزة الرتمجة إىل جانب ترمجة جوجل  .2
1. iTranslate 

شركة    iTranslate   تطبيق طورته    Sonico Mobileالذي 
يساعدك هذا التطبيق يف ترمجة النصوص أو مواقع الويب 
األفعال  املعاين وحىت تصريفات  البحث ذات  أو كلمات 

جلميع    iTranslateمت تصميم تطبيق   لغة.  100أبكثر من  
 Kindle fire dan ,Google play. أنواع أنظمة التشغيل مث

,iOS ,Windows 
2. Babylon Translator 

يف   بلغات   Babylon  1700يوجد  وقواميس  مسارد 
عاًما ويُزعم   19خمتلفة. موقع الرتمجة هذا موجود منذ  

أو  املرادفات  قاموس  دقيقة من حيث  نتائج  يقدم  أنه 
، يرتجم  على عكس برامج الرتمجة األخرى  21القاموس.

 
21 Din, 10 pilihan aplikasi penerjemah selain google translate, 

Januari 2021. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021 dari situs 
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Babylon      املستندات كـMS Office   دون فقد التنسيق
لغة    77ترمجة أكثر من    Babylonاألصلي. يتيح لك  

 مبا يف ذلك اإلجنليزية واهلولندية. 
3. TripLingo Translator 

TripLingo   يستخدمها اليت  التطبيقات  أفضل  أحد 
السياح األجانب غالًبا. ميكنك تعلم مجل مهمة وترمجة 

، بصرف النظر عن ذلك مالحظاتك الصوتية بسرعة.  
ل أيًضا على دورات قصرية حول الثقافة احمللية عند حتص

 السفر إىل بلدان خمتلفة. 
4. Translate.com 

يقدم   Translate.comموقع الرتمجة الذي ال يقل دقة هو  
هذا املوقع ترمجة من لغة إىل أخرى مثل خدمات الرتمجة 
موقع  يوفر  وبسيطة.  عملية  بطريقة  عام  بشكل 

Translate.com   طر خمتل ثالث  اختيارها  ق  ميكنك  فة 
والنص.  للرتمجة والصوت  الصور  وهي  إىل ،  بإلضافة 
، ميكن أيًضا ترمجة املستندات األجنبية مباشرًة عن ذلك 

 
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210107093248-190-

590540/10-pilihan-aplikasi-penerjemah-selain-google-translate. 
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املوقع. على  وحتميلها  الصور  التقاط  ذلك   طريق  بعد 
يف تلقائًيا املوجودة  الكلمات  برتمجة  املوقع  سيقوم   ،

 .الصورة على الفور
 

5. Bing Translator 

أن   املعروف  خدمة    Bing Translatorمن  أفضل  هو 
بGoogle Translateبعدترمجة   فريد.  دقة شكل  تعد   ،

Bing Translator   أكثر مالءمة يف بعض حاالت ترمجة
 Google.22مجلة من الرتمجة من 

 لجوجفوائد ترمجة  .3
هي خدمة ترمجة آلية جمانية متعددة اللغات  لجوجترمجة 

لرتمجة النص أو الكالم أو الصور أو مواقع الويب  غوغل طورهتا
 .أو مقاطع الفيديو يف الوقت الفعلي من لغة إىل أخرى

 كمرتجم أو مرتجم .أ

 
22 Din, 10 pilihan aplikasi penerjemah selain google translate, 

Januari 2021. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021 dari situs 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210107093248-190-

590540/10-pilihan-aplikasi-penerjemah-selain-google-translate. 
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ه يف الواقع هي الوظيفة الرئيسية، وحتديداً كمرتجم عرب هذ
ترمجة  اإلنرتنت خاصًة  العربية   لجو ج ،  اليت  اإلندونيسية 

ا الرتمجة  أنشطة  لالندونيسية.تستخدم كثريًا يف     إلجنليزية 
ذلك  الرتمجة من ومع  تواصل خدمة  الذي  للتطور  نظرًا   ،

، ستكون هناك العديد من املزااي األخرى  القيام به  لجو ج
اجملانية من   الرتمجة  االستغناء    لجو جخلدمة  واليت ميكنك 

 .عنها عن كونك مرتمجًا أو مرتمجًا
 اإلنرتنتكقا موس على    .ب 

هي أنه قاموس على اإلنرتنت   ل جو جفائدة أخرى لرتمجة  
أحياانً  اإلنرتنت"  )أو  "عرب  أيًضا  عليه  عرب يطلق   ،

هذه   الرتمجة  آلة  مستخدمو  يقوم  عندما  ألنه  اإلنرتنت(. 
ستعرض   لجو ج  مجة منلكل كلمة، فإن خدمة الرت برتمجة  

تلقائًيا العديد من اخليارات لنتائج الرتمجة للكلمة املصدر 
 املعنية يف اللغة اهلدف. 

 كمكنز على اإلنرتنت .ج
، ميكن ه مرتمجًا وقاموًسا عرب اإلنرتنتبصرف النظر عن كون

مفيدة أيًضا كمكنز أو    لجوجأن تكون خدمة الرتمجة من  
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)مرا الكلمة  معىن  نفس  الختيار  عرب مرجع  دف كلمة( 
االخت إىل  بإلضافة  ملرادفات اإلنرتنت.  املتنوعة  يارات 

 ، يتم أيًضا عرض مستوى استخدام الكلمة.الكلمات 
 كتدقيق إمالئي .د

يقوم  اإلنرتنت،  عرب  لغة  مرتجم  عن كونه  النظر  بصرف 
بسبب جو ج تنشأ  اليت  للكلمات  اإلمالئي  بلتدقيق  ل 

تريد أن تفعل التدقيق األخطاء اإلمالئية. مفيد جدا عندما  
 23.اإلمالئي بللغة اإلجنليزية

 كأداة تعلم نطق اللغة األجنبية  .ه
الذين األجنبية  بلنسبة ألولئك  اللغات  تعلم  ،  يرغبون يف 

اللغة  تعلم  يف  يرغبون  الذين  أولئك  املثال  سبيل  على 
الكلمات   اإلجنليزية نطق  وخاصة كيفية  ميكن جمااًن،   ،

استنا جوجل  مرتجم  الواردة  استخدام  املعلومات  إىل  ًدا 
، هناك العديد من فوائد مرتجم جوجل اليت مل يعرفها  أعاله

 
23 Hidya Maulida. “Peran Google Translate Sebagai Media 

Belajar Bagi Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris”, Jurnal 

Saintekom, Vol. 7, No. 1, Maret 2017, h. 60 
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وظيفته   املستخدمي  معظم  يعرف  بعد.  مستخدموها 
 24الرئيسية فقط هذا للرتمجة فقط.

 مزااي و عيوب ترمجة غوغل .4
تقدم  أبن  فهمنا  سوف  السابقة  البياانت  إىل  بإلضافة 

تغيري   طريقة الرتمجة، خاصة يف عملية الرتمجة،  العوملة تؤدي إىل 
طلب تقدم العوملة إىل وجود األجهزة اخلاصة القادرة على ترمجة 
هذه   تؤدي  إذ  اجليدة.  الدقة  قوة  مع  بلسرعة  واملقالة  النصوص 
احلالة إىل استخدام أجهزة الرتمجة، إحدي منها استخدام أجهزة  

 25جوجل للرتمجة.
إنشاء مرتجم   للمساعدة يف الرتمجة.  جوجكخدمة، مت  ل 

من  جوجمرتجم   العديد  بسرعة.  املفردات  ترمجة  على  قادر  ل 
الكلمات اليت مل يتم العثور عليها من قبل يف القاموس واليت ميكن 

عل  للرتمجةالعثور  جوجل  موقع  على  معانيها  تتيح  ى  أهنا  ، كما 

 
24 Hidya Maulida. “Peran Google Translate Sebagai Media 

Belajar Bagi Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris”, Jurnal 

Saintekom, Vol. 7, No. 1, Maret 2017, h. 60 
لرتمجة املؤمتر الوطين الرابع عن حتليل األخطاء  ضبط أجهزة الرتمجة،  حممد منري،   25

 715  . ص2018   اكتوبر 6جوجل للرتمجة. ملج يف  الطالب بستخدام أجهزة
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إىل   الرتمجة  هذا  ملستخدميها  بستخدام  لذلك،  خمتلفة  لغات 
إىل ميكن للطالب يف الواقع توفري املزيد ألهنم ال حيتاجون  ،  التطبيق

مجة بعتبارها  بصرف النظر عن الرت  شراء قاموس لرتمجته إىل لغة.
أيًضا ملستخدميها   لجوج  ، تتيح خدمة الرتمجة منوظيفتها الرئيسية 

. هذه ميزة تفيد مستخدميها بشكل كبري عند مقارنتها  تعلم النطق
  26لديها أيضا نقاط ضعف.  لجو جمجة  بستخدام القاموس. تر 

 عملية الرتمجة. ج
عملية الرتمجة هي سلسلة من األنشطة اليت يقوم هبا املرتجم  

عملية   عندما يقوم بنقل الرسالة من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف
هبا املرتجم إلنتاج  الرتمجة هي اخلطوات أو املراحل اليت جيب أن مير  

الرتمجة الرتمجة يف     Josef Och -Franzقال  27.    منتج  قسم  كرئيس 
يبين على ل  جو جل أن مناهج الرتمجة اليت يفعلها ماكينة  جو ج  شركة

 املنهج هو نتائج البحث يف مسابقة. وهذا  مدخل اإلحصائيات 
DAPRA مما قد فازها يف تلك املسابقة عن صناعة    ۲۰۰۹  عام

 
 26 Hidya Maulida, “Peran Google Translate Sebagai Media 

Belajar Bagi Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris”, Jurnal 

Saintekom, Vol. 7, No. 1, Maret 2017, h. 58. 
27. Mr. Nababan, Arah Penelitian Penerjemahan, (Semarang: 

pustaka ilmu 2003), h. 24 
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كذلك رأى أن لرتقية نظام ماكينة    . الرتمجة سريعتها ورائعتهاماكينة  
الرتمجة اليت تبىن على اإلحصائيات حيتاج إىل جمموعة من النصوص  

ىل اثني  املوازية من لغتي يضم أكثر من مليون كلمة وحيتاج أيضا إ
.  لغة تشتمل أكثر من مليار كلمة  ، لكلاجملموعتي من لغة أخرى

 ي لعملية الرتمجة بي تلك اللغات.فيستعمل هذا الشكل اإلحصائ
البياانت اللغوية   واثئق األمم املتحدة للحصول علىجوجل  استعمل  

العربية والصينية  بعدد كثري جدا اللغة  كلغتي رمسيتي يف  . وكانت 
  على تقدم ترمجة بي  ل يف البدايةجو ج، فبذلك ركز  األمم املتحدة

اليابنية أو األملانية    اللغة  ، وليس معاللغة اإلجنليزية مع تلك اللغات 
 ۲۵  ستا لغتي رمسيتي لألمم املتحدة. ويف خالل، ألهنما ليمثال

سبتمرب   ماكينة  ۲۰۰۸من  قائمة  اإلندونيسية يف  اللغة  دخلت   ،
 28.لجوجمرتجم 

 

، دراسة وصفية عن الرتمجة من الغة الفربية إىل  هباء الدين   28
م تعليم اللغة العربية كلية  سحبث علمي ) قاإلندونسية بوسيلة مرتجم جةجل، 
 . 54- 53 ص. (2010احلكومية سورب اي، الرتبية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية 



 

 الفصل الثالث 

 احلقليالبحث إجراءات 
 منهج البحث .أ

الرسالة هو منهج إ الباحثة هلذه  الذى تستعمله  املنهج    ن 
وتفسريها    وصفي. وهو منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها

وتوضيح العالقة ومقدارها وحماولة اكتشاف األسباب الكامنة وراء  
حتتاج إليها الباحثة يكون  وجلمع البياانت واملعلومات اليت  1الظاهر 

بطريقة البحث احلقلي من خالل املقابلة واالستبانة. وقامت الباحثة  
بتحليل البياانت على أساس البحث الكيفي، وهو البحث الذي 

 يهتم بوصف البياانت جلمع أحواهلا وحتليلها. 
 جمتمع البحث .ب

ا ، أو  مجيع األفراد )أو األشياء   تمع يف هذا البحث جملأما 
هلذا  العناص اجملتمع  مالحظتها،  واحدة  خصائص  هلم  الذين  ر( 

 

العساف،     1 بن محد  السلوكية،  صاحل  العلوم   البحث يف  إىل  املدخل 
  189م(، ص.  ... 2)الرايض: املكتبة العبيكان،  الطبعة الثانية 
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يف قسم تعليم   2017البحث فهو الطلبة املستوى الثامن دخول  
 ة بند أتشية. اللغة العربية جبامعة الرانريى احلكومي

 عينة البحث .ج
البحث  الو  هذا  تعليم  عينية  قسم  طلبة  العربية  يعين  اللغة 

طالبا    30املستخدمة يف هذه الدراسة  عينة  الرنريي كانت    جامعة
اللغة العربية  قسم تعليم  يف   2017املستوى الثامن دخول    بةطل المن  

يف األنشطة التعليمية    غوغل  حيث اعتادوا على استخدام مرتجم  
وقراءت الكتب  فهم  األنشطة يف  ذلك  اللغة لها،  ـمبا يف  مادة  فهم 

  .طلبة  138  ثحتهم. شارك يف البح  العربية يف دعم إكمال أطرو 
قامت   اليت  هلذا  هباوالطريقة  العينة  هي  الباحثة الختيار  البحث 

البحث أبغراض  وفقا  العشوائية  قالت  2.الطريقة  مبا  مناسبا  وهذا 
 : سهرسيمى أركنتو

ا يؤخذ كلهمجملتإذا كان  أن  األفضل  مائة فمن  أقل من  حىت    مع 
فيمكن  تمع، وإن كان عددهم كثريا  جمليكون ذلك البحث حبث ا 

 .3أو أكثر 25- 20أو   % 15-10أن يؤخذ 
 

 98صاحل بن محد اتعساف...، ص.   2
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta; Bina Aksara, 1989), hal . 107 
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   أدوات البحث   . د
أن   يف جيب  البياانت،  أقصى مجع  يف  الباحثون  يكون 

البياانت الكاملة والشفافة والصحيحة. لذلك هناك    درجات مجع 
 :عدة طرق تستخدم يف مجع البياانت وهي

 االستبانة   .1
يشري إىل تلك هي املدلول الصحيح للمراد منها الذي  االستبانة  

اإلستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات املكتوبة  
من  ويطلب  لالجابة.  بفراغ  أو  اآلراءاحملتملة  أو  إبجابتها  مزودة 
اجمليب عليها، مثال اإلشاراة إىل ما يراه مهما أو ما ينطبق عليها 

أهدف من استعمال     4. منها، أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة الصحيحة
الرسالة   البياانت االستبانة يف هذه  ترمجة  استفادة   للحصول على 

 عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية جوجل يف إجراء عملية الرتمجة
 
 
 
 

 

  ...، ص. املدخل إىل البحثصاحل بن محد العساف،   4
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 :املقابلة .2
اجلادة    حمادثة  وهي  البحث،  أدوات  من  أداة  املقابلة  إن 

هدفها استعانة   ص آخرين،  اشخآخر أو أا شخص  مبموجهة يقوم  
 .5ا يف التوجيه والتشخيص والعالجهب

الدراسة   هذه  شبه    ةالباحث  تستعملهيف  املقابلة  أسلوب 
، أي إبعطاء أسئلة مفتوحة حبيث يتمكن املستجيبون من املنظمة

من املفرتض    اإلجابة على األسئلة حبرية مع عدم ترك تدفق احملادثة.
  أن يفهم املؤلف ظاهرة أو مشكلة معينة.

 البياانت  حتليل طريقة  .ه
هذا  يف  البياانت  لتحليل  حتليال كيفيا  الباحثة  تستخدم 
البحث، "التحليل الكيفي هي يقصد به إستنتاج املؤشرات واألدلة 

 .  ،"الكيفية وحماوالت الربط بي احلقائق وإستنتاج العالقات 
 إجراء   ل يفجوج  ةترمج   استفادة  كيف  وإلجابة أسئلة البحث "

، ماهي املعوقات تعليم اللغة العربية  قسم  طلبة  عند  عملية الرتمجة
 

  36املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،  صاحل بن محد العساف,     5
ص.   العساف...،  محد  بن  الثانية   3٧  388صاحل  املكتبة  الطبعة  )الناشر:   ،

 100...م(، ص. 2-ه  1416العيكان، سنة  
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  قسم تعليم اللغة العربية يف إجراء عملية الرتمجة   طلبةاليت يواجهها  
مرتجم   اإلستبانة  لجوجبستخدام  تستخدم  الباحثة  "، كانت 

 بستخدام الصيغة التالية 
                                               P   =  f  × 100% 

       N       
                                                                                                                                 

  

    = P  مؤية الدرجات 
   =  N  عدد الدرجات  
    f  =   6التكرار   
  

 
 
 
 

 
6 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2005), hal.43 



 

 الفصل الرابع 

 نتائج البحث ومناقشتها 
 عرض البياانت -أ

مبنهج   يتعلق  مما  الثالث  الفصل  يف  الباحثة  حبثت  لقد 
البحث واألدوات املستخدمة فيه جلمع البياانت. ويف هذا الفصل 

نتائج   الباحثة  الرانريي  تورد  جبامعة  احلقلي  البحث  يف  البحث 
االسالمية احلكومية اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل  

 املعلمي يف جامعة الرانريي دار السالم بندا آتشية 
ترمجة   استفادة  الباحثة  تقدم  أن   Google)  جوجلقبل 

Translateلعربية عند طلبة قسم تعليم اللغة ا ( يف إجراء عملية الرتمجة
 حملة عن ميدان البحث تعرض الباحثة

 ب. حملة عن ميدان البحث
دار السالم   –كانت جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية   

مدينة بندا آتشية إحدى، اجلامعة اإلسالمية إبندونسيا وهي تقع  
اجلامعة غرب   آتشية، وتقع هذه  بندا  السالم مدينة  دار  يف حى 

اتريخ   اجلامعة يف  هذه  ونشأت  احلكومية.    5جامعة شيخ كواال 
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كاجلامع الوحيدة املستقلة  م.    أسست هذه اجلامعة  1963أكتوبر  
وأثناء ذلك تتكون على كليات يعين كلية الشريعة وكلية الرتبية وكلية  
أصول الدين. ومث أن جامعة الرانريي هي مؤسسة الرتبوية العالية  
حتت رعاية وزيرة الشؤون الدينية للجمهورية اإلندونسية اليت تدير  

الدراسة   منها  األسسية،  والدراسة  متعددا  مع  علوما  اإلسالمية 
 .فروعها والعلوم العامة األخرى

أحد    من  املؤخر   اإلسم  من  مأخوذة  "الرانريي"  الكلمة 
العلماء الكبري ومفيت ململكة أشيه دار السالم املشهورة يف عصر 

م( يعين الشيخ    1641-1637حكومة السلطان إسكندار اثين )
يف بالد اهلند.  نور الدين الرانريي الذي جاء من رانري )اآلن رندير(  

يف  اإلسالم  لتطوير   فكرة  يف  إعانة كبريا  منح  قد  العامل  وهذا 
 .إندونيسيا عامة ويف أشية خاصة 

وحىت اآلن قد تطورت جامعة الرانريي تطورا سريعا بظهور كليات 
( الدعوة  منها كلية  )1967جديدة،  األدب  وكلية  م(  1983م( 

كولوجية وكلية العلوم  وكلية العلوم اإلجتماعية والسياسية وكلية الس 
وأسست   اإلسالمية.  اإلقتصادية  وكلية  والتكنولوجية   4الطبيعية 

،وبإلضافة إىل ذلك قد فتحت   2014كليات أخرية السابقة سنة  
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منذ   العليا  الدراسات  برامج  الرانريي  وبرامج   1989جامعة 
،واآلن حتت الرائسة دوكتور وارول    2002الدراسات الدوكتورة منذ

اجستري. تتكون جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية على وليدين امل
 .أقسام 43كليات و9

املعلمي فمن  الرتبية وأتهيل  بكلية  الرسالة  الباحثة هذه  و ختص 
تضم  املعلمي.  الرتبية وأتهيل  قليال عن كلية  يعرض  أن  األصلح 

قسما وعميدها اآلن الدكتور مسلم غزايل.   13كلية الرتبية اليوم  
  : وختتار الباحثة قسم تعليم اللغة العربية

كان قسم تعليم اللغة العربية من األقسام املوجودة يف كلية الرتبية  
وأتهيل املعلمي جلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشية،  
فتعلم فيه طالب اللغة العربية كعلم النحو والصرف والبالغة وعلوم  

تعليمها. وعلوم الرتبية كعلم فلسفة الرتبية تعليم اللغة العربية كطرق  
وغريها   الرتبوي  النفس  وعلم  الرتبية  وإدارة  الرتبية  وإحصاء 
وبخلصوص مما ميكن إعداد وتكوين املدرس املتأهل لتعليم العربية  

 .للطالب يف املدارس اإلسالمية املتوسطة أو الثانوية
ة مركز تطوير  رؤية أتسيس هذا القسم جعل قسم تعليم اللغة العربي

 : تعليمها بتأسيس متعدد الوسائل.  وأما بعثة أتسيسه كما أييت
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 .إقامة الرتبية والتعليم يف جمال علم اللغة العربية وعلم الرتبية .1
متعدد  .2 بتأسيس  العربية  اللغة  تربية  جمال  يف  البحث  نشر 

 .الوسائل لرفع جودة تعليم اللغة العربية
 .للغة العربيةتنفيذ اخلدمة للمجتمع يف تعليم ا .3
أتسيس التعاون بكل املؤسسات اليت تدخل بكلية الرتبية   .4

 .وأتهيل املعلمي قسم اللغة العربية
ورئيس قسم تعليم اللغة العربية اآلن الدكتور مفخر حممد،  
املاجستري وإن املدرسي أو احملاضرين يف هذا القسم متخرجون من 

ة وعلوم الفقه العصرية قسم تعليم اللغة العربية و الدراسة اإلسالمي
الدكتورة, ومنهم من   القرآن يف مستوى  ودراسة اإلسالمية وعلوم 

 التحق بدراستهم العليا خارج البالد. 
 :ج. املراهق لقسم اللغة العربية

 إدارة قسم تعليم اللغة العربية .1
 معمل اللغة العربية  .2
 املكتبة  .3
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 حتليل البياانت  . د
الباحثة االستبانة للطلبة     وهذا ملعرفة استفادة ترمجة وقدمت 

عند طلبة قسم  يف إجراء عمليةالرتمجة  (Google Translate)  جوجل
 تعليم اللغة العربية 
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4- 1اجلدول  
 دور ترمجة جوجل يف ترمجة النصوص 

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 

7،46٪  أ موافق بشدة  14 
3،43٪  ب موافق 13 

10٪ موافق غري  3   ج  
بشدة  موافقغري  - -  د 
100٪  اجملموع   30 

مبساعدة ترمجة   على األساس من اجلدول أكثر الطلبة
يف ترمجة النص   بة٪ من الطل 10جوجل، بينما مل تتم مساعدة 

 العريب بستخدام مرتجم جوجل
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 4- 2اجلدول
 عملية الرتمجة   بة يف اجراءالطل ترمجة جوجل جتعلها سهلة 

األجوبة احتمال   التكرار  املؤية   رقم 
40٪  أ موافق بشدة  12 

7،56٪  ب موافق 17 
33،3٪ موافق غري  1   ج  

بشدة  موافقغري  - -  د 
100٪  اجملموع   30 

أن  اجلدول أن أكثر الطلبة يشعر    على األساس من
ترمجة عملية  يف اجراء جيعل من السهل عليهم ترمجة جوجل 

بملائة اآلخرون أن   3.33يشعر ، ولكن  النصوص العربية 
  .ال تسهل عليهم عملية الرتمجة جوجل خدمة الرتمجة من 
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 4-3اجلدوا 
 مفيدة جًدا يف حتسي مهارات الرتمجة جوجل  ترمجة 

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 

7،16٪  أ موافق بشدة  5 
7،56٪  ب موافق 17 

20٪ موافق غري  6   ج  
67،6٪ بشدة  موافقغري  2   د 

100٪  اجملموع   30 
على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة يشعر أن  

٪  20لكن    ،جل تساعدهم يف ترمجة النص العريبترمجة جو 
الطل ٪ آخرون  6،67يشعر مل يتم مساعدهتم وشعر    بة من 

 أنه مل يتم مساعدته على اإلطالق. 
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 4-4ل اجلدو 
فعال مرتجم جوجل ميكنه ترمجة النص بشكل   

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
67،6٪  أ موافق بشدة  2 
3،23٪  ب موافق 7 

60٪ موافق غري  18   ج  
10٪ بشدة  موافقغري  3   د 
100٪  اجملموع   30 

مع العبارة   ةبض الطل ال يتفق بععلى األساس من اجلدول  
لكن ، القائلة أبن مرتجم جوجل ميكنه ترمجة النص بشكل فعال

 اآلخرين وافقوا على هذا البيان.  بةمعظم الطل 
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 4-5ل اجلدو 
الرتمجة أجهزة استخدام مرتجم جوجل أكثر فعالية من 

 األخرى 
 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 

3،13٪  أ موافق بشدة  4 
7،56٪  ب موافق 17 

30٪ موافق غري  9   ج  
بشدة  موافقغري  - -  د 
100٪  اجملموع   30 

استخدام   موافق  على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة 
،  الرتمجة األخرى  أجهزة جل أكثر فعالية من مرتجم جو 

 ٪ اآلخرون يوافقون على ذلك 30لكن 
 
 
 



49 
 

 

 4-6اجلدول 
أجهزة الرتمجة جم جوجل ترمجة النصوص أسرع من مرت 

 األخرى 
 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 

33،3٪  أ موافق بشدة  10 
50٪  ب موافق 15 

7،16٪ موافق غري  5   ج  
بشدة  موافقغري  - -  د 
100٪  اجملموع   30 

 موافق  على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة 
أجهزة الرتمجة جم جوجل ترمجة النصوص أسرع من مرت 

 . ال يوافقون بة ٪ من الطل16.7لكن ، األخرى 
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 4-7اجلدول 
 كساىل لفتح قاموس ألن هناك ترمجة جوجلالطلبة  

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
 أ موافق بشدة  - -
30٪  ب موافق 9 
50٪ موافق غري  15   ج  
20٪ بشدة  موافقغري  6   د 
100٪  اجملموع   30 

كساىل لفتح طلبة   ٪ 30 على األساس من اجلدول
لكن معظم  ، قاموس ألن هناك ترمجة جوجل كتطبيق ترمجة 

 .اآلخرين خيتلفون مع البيان
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 4-8اجلدول 
 الرتمجةعملية  اجراء  قواميس يف طلبة اليستخدمون ال 

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
3،13٪  أ موافق بشدة  4 

50٪  ب موافق 15 
30٪ موافق غري  9   ج  
67،6٪ بشدة  موافقغري  2   د 

100٪  اجملموع   30 
  يستخدمون ال  على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة 

لكن البعض اآلخر ال ، الرتمجة عملية   اجراءالقواميس يف  
 يزال يستخدم قاموًسا للرتمجة
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 4-9اجلدول 
 األجياد أجهزة الرتمجة سهل  مرتجم جوجل

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
3،43٪  أ موافق بشدة  13 
7،56٪  ب موافق 17 

موافق غري  - -  ج  
بشدة  موافقغري  - -  د 
100٪  اجملموع   30 

 موافق  على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة 
 األجياد. أجهزة الرتمجة سهلمرتجم جوجل 
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4-10جلدول   
يساعد أداة كشف الكلمات الذي يوفره مرتجم جوجل يف  

 عملية الرتمجة اجراء 
 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
20٪  أ موافق بشدة  6 
60٪  ب موافق 18 
20٪ موافق غري  6   ج  
بشدة  موافقغري  - -  د 
100٪  اجملموع   30 

على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة يشعر  
، كشف الكلمات اليت توفرها ترمجة جوجلمبساعدة أداة  

 .٪ اآلخرين ال جيدوهنا مفيدة20لكن 
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4-11جلدول ا  
 دور تسهيالت الصوت يف ترمجة جوجل 

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
3،23٪  أ موافق بشدة  7 

60٪  ب موافق 18 
3،13٪ موافق غري  4   ج  
3،3٪ بشدة  موافقغري  1   د 

100٪  اجملموع   30 
على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة تشعر  

مبساعدة من التسهيالت الصوتية اليت يوفرها مرتجم جوجل  
 ولكن البعض اآلخر ال جيدوهنا مفيدة
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 4-12  اجلدو
 ترمجة بديلة مقدمة من مرتجم جوجل

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
20٪  أ موافق بشدة  6 

33،73٪  ب موافق 22 
67،6٪ موافق غري  2   ج  

بشدة  موافقغري  - -  د 
100٪  اجملموع   30 

على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة تشعر مع الرتمجة  
٪ اآلخرين ال  20لكن، البديلة املقدمة من مرتجم جوجل

 جيدوهنا مفيدة
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 4-13  اجلدو
 عند ترمجة النص لكل فقرة، يغري ترمجة جوجل معىن النص 

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
 أ موافق بشدة  - -

7،16٪  ب موافق 5 
70٪ موافق غري  21   ج  

3،13٪ بشدة  موافقغري  4   د 
100٪  اجملموع   30 

 بة ٪ من الطل16.7يشعر  على األساس من اجلدول
تغري معىن النص جوجل ترمجة  أن خدمة الرتمجة من

ال  لكن يشعر معظم اآلخرين أن ترمجة جوجل ، املرتجم
 . تغري معىن النص املرتجم
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4-14اجلدول   
تتطابق مع القواعد املعمول   يس دائمالجوجل نتائج ترمجة 

 هبا
 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
 أ موافق بشدة  - -
10٪  ب موافق 3 

7،66٪ موافق غري  20   ج  
3،23٪ بشدة  موافقغري  7   د 

 اجملموع   30 
بة ٪ من الطل10يشعر  على األساس من اجلدول

تتوافق   يس دائما مع بيان أن نتائج ترمجة جوجل ل موافق
لكن معظم اآلخرين خيتلفون مع  ،  مع القواعد املعمول هبا

 البيان. 
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4-51اجلدول   
 ترمجة جوجل ليست صحيحة متاًما يف الرتمجة 

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
 أ موافق بشدة  - -

7،26٪  ب موافق 8 
50٪ موافق غري  15   ج  

3،23٪ بشدة  موافقغري  7   د 
100٪  اجملموع   30 

 موافق  الطلبة  ٪26،7على األساس من اجلدول 
لكن معظم   ترمجة جوجل ليست صحيحة متاًما يف الرتمجة 

 اآلخرين خيتلفون مع هذا البيان 
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 4-16اجلدول 
 غري منظم مجة جوجل جتعل بنية اجلملة تر 

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
 أ موافق بشدة  - -
10٪  ب موافق 3 
70٪ موافق غري  21   ج  
20٪ بشدة  موافقغري  6   د 
100٪  اجملموع   30 

  موافقغري   على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة 
٪ 10لكن  ، غري منظمترمجة جوجل جتعل بنية اجلملة 

 .اآلخرون يوافقون على ذلك
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 4-17اجلدول 
 نتائج ترمجة جوجل ال تتطابق مع القواعد املعمول هبا

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
 أ موافق بشدة  - -

3،13٪  ب موافق 4 
6،76٪ موافق غري  23   ج  

10٪ بشدة  موافقغري  3   د 
10٪  اجملموع   30 

  موافقغري   على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة 
، نتائج ترمجة جوجل ال تتطابق مع القواعد املعمول هبا

 .٪ اآلخرون يوافقون على ذلك13،3لكن 
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4-18اجلدول   
خطة إكمال  بة على الطلجوجل  تسهل خدمة الرتمجة من

 البحث العلية 
األجوبة احتمال   التكرار  املؤية   رقم 
20٪  أ موافق بشدة  6 

3،63٪  ب موافق 19 
3،13٪ موافق غري  4   ج  

33،3٪ بشدة  موافقغري  1   د 
100٪  اجملموع   30 

  على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة تشعر
يف   خطة البحث العلية إكمال هم جوجل يساعدمرتجم 

اآلخرين مل    بة ألطروحة، لكن بعض الطلاستكمال اقرتاح ا
 . هميساعد  جيدوا ذلك
 
 



62 
 

 

 4-19اجلدول 
 مرتجم جوجل سهل االستخدام لرتمجة النص 

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
7،16  أ موافق بشدة  5 

70٪  ب موافق 21 
3،13٪ موافق غري  4   ج  

بشدة  موافقغري  - -  د 
100٪  اجملموع   30 

 موافق  على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة 
لكن ، مرتجم جوجل سهل االستخدام لرتمجة النص

 ٪ يعارضون ذلك.13.3
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 4-20اجلدول 
 اللغة العربية النص  الفهم مرتجم جوجل يساعد يف 

 رقم احتمال األجوبة  التكرار  املؤية 
67،6٪  أ موافق بشدة  2 

80٪  ب موافق 24 
3،13٪ موافق غري  4   ج  

بشدة  موافقغري  - -  د 
100٪  اجملموع   30 

  على األساس من اجلدول أن أكثر الطلبة تشعر
لكن اللغة العربية، النص الفهم مرتجم جوجل يساعد يف 

٪ يشعرون أبن ترمجة جوجل ال تساعد يف  13.3هناك 
 .ترمجة النصوص العربية 
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يواجهها  ج.   اليت  العربية يف    طلبةاملعوقات  اللغة  تعليم  قسم 
 لجوجابستخدام مرتجم  إجراء عملية الرتمجة

 :يف ترمجة جوجل  آراء الطلبة
طلبة .1 املقابلة  هذه  جًدا  جوجل  ترمجة  يقول    يف  مفيًدا 

تتمثل  .  كمساعدة واعتبار للمعاين غري املوجودة يف القاموس
مزااي مرتجم جوجل يف أنه ميكن أن يسهل العثور على معىن  

، ولكن قاموسدون احلاجة إىل فتح  املفردات العربية بسرعة
أيًضاجوجل  ترمجة   ترمجة معىن    هلا  أنه ال جييد  العيب هو 

إىل  العربية  ومن  العربية  إىل  اإلندونيسية  من  النص 
كما يستخدم .  أحيااًن ال تتفق مع قواعد اللغة،  اإلندونيسية

ترمجة   دائًما  الرتمجةجوجل  املستجيبون  عملية  كمادة  ،  يف 
تتمثل طريقة    ة يف القاموس.للدراسة والتعاون مع املعاين الوارد

املستفىت يف ترمجة النص العريب يف التقاط صورة جلزء النص 
وفًقا .  أو اكتب كاملعتاد يف ترمجة جوجل  الذي سيتم ترمجته 

ترمجة نتائج  بعض  فإن  املستجيبي،  لكن مناسبة  لبعض   ،
مقنع. وغري  الشيء  بعض  غريب  املعىن  يت  معظم  علق  فيما 

يواجهها   اليت  بستخدام    بةالطل بلعقبات  النص  ترمجة  يف 
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جوجل للمشاركي،وفقً يعين     مرتجم  مشاكل   ا  توجد  ال 
، فاألمر جمرد أن  جوجل ترمجة خاصة يف الرتمجة بستخدام  

الرتمجة من   تنتجه  الذي  املعىن جوجل  املعىن  يتوافق مع  ال 
 الفعلي. 

طلبة .2 املقابلة  هذه  عند يقول    يف  يرتجم  جوجل  على  رأيه 
إن فوائد جوجل للمستجيبي ف  100-1  فتقييمه من تصني

تتمثل مزااي مرتجم جوجل يف أنه ميكن أن يسهل   .٪50هي  
األجنبية اللغات  ترمجة  املرتمجي  لعدم وجود  ،  على  بلنسبة 

ترمجة جوجل يف بعض األحيان ال تتطابق لغة جوجل مع 
اللغة اليت نريدها هناك كلمات ال تتوافق مع القواعد اللغوية 

هبا العريب   املعمول  النص  دائًما  املستجيبون  يرتجم  ال 
.  إذا مل تكن هناك كلمات صعبةجوجل  بستخدام الرتمجة من

الكلمات   العريب هي كتابة  النص  طريقة املستفىت يف ترمجة 
نتائج ترمجة جوجل املرتمجة وفًقا للمستجيبي   املراد ترمجتها. 
هب  ليست كلها املعمول  القواعد  مع  ي  ا.متوافقة  تعلق  فيما 

الطل  يواجهها  اليت  بستخدام    ةببلعقبات  النص  ترمجة  يف 
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جوجل املرتجم يعين    مرتجم  النص  نتائج  معىن  يكون 
 .بستخدام مرتجم جوجل غري منتظم عند ترمجته لكل فقرة

ترمجة جوجل مفيد للمستجيبي.   يقول يف هذه املقابلة طلبة .3
ترمجة مزااي  يف    جوجل تتمثل  للمستجيبي  ميكنها  وفًقا  أنه 

الفور على  النص  ترمجة  ،  ترمجة  وجود  عدم  أن  حي  يف 
ترمجة  جوجل بواسطة  املرتجم  النص  أي  ليس  جوجل  ، 

أخرى مرة  تصحيحه  جيب  متاًما،  يرتجم .  صحيًحا 
مرتجم جوجل بستخدام  العريب  النص  دائًما  .  املستجيبون 

نسخ  أو  هي كتابة  العريب  النص  ترمجة  يف  املستفىت  طريقة 
ترمجتهولصق   املراد  وفًقا  .  النص  جوجل  ترمجة  نتائج 

للمجيب، عند ترمجة الكلمة أو اجلملة، تتوافق مع القواعد 
هبا فال ،  املعمول  فقرة،  لكل  ترمجته  متت  إذا  ولكن  صاحل 

هبا. املعمول  للقواعد  وفًقا  شيء  يتعلق    يكون كل  فيما 
الطل  يواجهها  اليت  بستخدام  بة  بلعقبات  النص  ترمجة  يف 

مث  ،  جيب أن تكون هناك شبكة إنرتنتيعىن    جوجل  مرتجم
 أقل فاعلية عند الرتمجة لكل فقرة جوجل  تكون نتائج ترمجة  



67 
 

 

عند ترمجة نص والنتيجة  وهذا يشكل عقبة أمام املستجيبي
 .مطلوبة يف أسرع وقت ممكن

مرتجم جوجل جيعل من السهل يقول    يف هذه املقابلة طلبة .4
بلنسبة للعيوب، عند   صعبةعلينا ترمجة النصوص العربية ال

ترمجة النص يف بعض األحيان، ال يتطابق النص من ترمجة  
هباجوجل   املعمول  البهاسا  اللغة  قواعد  يرتجم .  مع  ال 

مرتجم جوجل بستخدام  العريب  النص  دائًما  .  املستجيبون 
أو   النص  العريب هي كتابة  النص  ترمجة  املستفىت يف  طريقة 

ترمجتها املراد  وفًقا نتا.  الكلمة  املرتمجة  جوجل  ترمجة  ئج 
البهاسا   اللغة  قواعد  مع  متوافقة  ليست كلها  للمستجيبي 

ولكن إذا متت ترمجة كلمة أو مجلة، فستكون ،  املعمول هبا
ترمجة   هبا.جوجل  نتائج  املعمول  القواعد  مع  فيما    متوافقة 

الطل  يواجهها  اليت  بلعقبات  النص   بةيتعلق  ترمجة  يف 
جوج يصعب فهم نتائج ترمجة  يعين    بستخدام مرتجم جوجل

 .عند الرتمجة لكل فقرة
جدا   .5 مفيد  جوجل  مرتجم  يقول  طلبة  املقابلة  هذه  يف 

جتعل مزااي مرتجم جوجل ترمجة النص أسهل .  للمستجيبي
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نت،  وأسرع أن  هو  جوجل  ترمجة  وجود  ترمجات عدم  ائج 
إذا متت ترمجتها لكل فقرة جوجل ليست كلها صحيحة  ، 

ال .  نتائج ترمجات جوجل ليست صحيحة متاًماالعديد من  
مرتجم  بستخدام  العريب  النص  دائًما  املستجيبون  يرتجم 

طريقة املستفىت يف   جوجل إذا مل تكن هناك كلمات صعبة. 
.  ترمجة النص العريب هي كتابة النص أو الكلمة املراد ترمجتها

ليست كلها  للمستجيبي  وفًقا  املرتمجة  ترمجة جوجل  نتائج 
هبا متو  املعمول  البهاسا  اللغة  قواعد  مع  يت.  افقة  علق  فيما 

الطل  يواجهها  اليت  النص    بةبلعقبات  ترمجة  بستخدام  يف 
، لذا إذا جوجل أجهزة ترمجةألن ترمجة  يعىن     مرتجم جوجل

مل تكن هناك شبكة إنرتنت، فال ميكننا استخدامها وتكون  
 . نتائج الرتمجة أقل فاعلية

مفيدة جًدا جوجل  الرتمجة من    يقول يف هذه املقابلة طلبة   .6
من   الرتمجة  خدمة  بستخدام  ألنه  ،  جوجلللمستجيبي 

ميكن ملزااي  ،  يسهل على املستجيبي ترمجة النص على الفور
،  عدم وجود ترمجة جوجل،  مرتجم جوجل ترمجة النص بسرعة

اللغة  قواعد  مع  تتوافق  ال  ترتجم  جوجل  ترمجة  نتائج  فإن 
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مناسب. غري  ترمجة  يس   واملعىن  دائًما  املستجيبون  تخدم 
طريقة املستفىت يف ترمجة النص    يف ترمجة النص العريب.جوجل  

نتائج    العريب هي كتابة أو نسخ ولصق النص املراد ترمجته. 
متوافقة   ترمجة جوجل املرتمجة وفًقا للمستجيبي ليست كلها

النص بستخدام مرتجم عند ترمجة    ،مع القواعد املعمول هبا
جيب على املستفىت تصحيح نتائج ترمجة جوجل مرة ،  جوجل
يف ترمجة    بةعلق بلعقبات اليت يواجهها الطل فيما يت.  أخرى

جوجل مرتجم  بستخدام  أن    يعين  النص  يعين  ذلك  ألن 
 .الكلمات غري منتظمة

يقول  .7 املقابلة طلبة  يعترب قول ترمجة جوجل مفيًدا   يف هذه 
ترمج للمستجيبي ألنه مفيد جًدا يف  النص.جًدا  تسهل   ة 

النص ترمجة  املستجيبي  على  جوجل  ترمجة  عيوب ،  مزااي 
ال    ترمجة جوجل ليست كل نتائج ترمجة جوجل صحيحة.

يرتجم املستجيبون دائًما النص العريب بستخدام الرتمجة من 
صعبةجوجل   هناك كلمات  تكن  مل  طريقة  .  إذا  تتمثل   .

جلزء النص   املستفىت يف ترمجة النص العريب يف التقاط صورة
نتائج    أو الكتابة كاملعتاد يف ترمجة جوجل.  الذي سيتم ترمجته
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متوافقة   ترمجة جوجل املرتمجة وفًقا للمستجيبي ليست كلها
ترمجة النص بستخدام مرتجم   عند  ،مع القواعد املعمول هبا

، جيب على املستفىت تصحيح نتائج ترمجة جوجل مرة جوجل
يف ترمجة    بةيت يواجهها الطل علق بلعقبات الفيما يت  أخرى.

جوجل مرتجم  بستخدام  جوجل يعين    النص  ترمجة  نتائج 
 .ليست دقيقة للغاية وال تلتفت إىل اللغة النحوية

  



 

 الفصل اخلامس

 خامتة 
 نتائج البحث  .1

الباحثة   حبثت  أن  جوجل  استفادة  بعد  ترمجة 
(Google Translate  إجراء يف  الرتمجة (  طلبة   عملية  عند 

ملا   النتائج  تقدم  أن  هبا  فتحسن  العربية  اللغة  تعليم  قسم 
 أييت:  

اللغة  .1 تعليم  قسم  لطلبة  جًدا  مفيدة  جوجل  من  الرتمجة 
وبه ميزات كاملة  إليه وجماين  الوصول  العربية، ألنه سهل 

مسجل صوت الصورة على شكل  نص  ال  وترمجة  حىت 
إعادة كتابة   إىل  الطلبة  ترمجتهحيتاج  املراد  هذا  .النص 

 بلتأكيد يسهل على الطلبة إكمال املهام بسرعة وكفاءة. 
النص  .2 ترمجة  عملية  يف  الطلبة  يواجهها  اليت  املعوقات 

بستخدام ترمجة جوجل الرتمجة، أي أن نتيجة الرتمجة ال  
تتوافق مع القواعد املعمول هبا، على سبيل املثال، ترتيب 
بلشكل  النص  معىن  نقل  يتم  وال  منتظم  غري  الكلمات 



70 
 

 

ألمثل، لذلك فهو غري مناسبة لرتمجة األعمال العلمية أو  ا
األدبية، هذا يرجع إىل قيود اآللة على التعرف على سياق  

   .النص
 حات قرت امل .ب

ترمجة جوجل استفادة  اعتمادا على ما وصفتها الباحثة من  
(Google Translate يف إجراء عملية الرتمجة عند طلبة قسم تعليم )

 اللغة العربية، تقدم الباحثة االقرتاحات كما يلي:
فهم   .1 الطلبة  ترمجة جوجل يعين جيب على  النظام 

ذلك ميكن   يتمكنوا من  بكلمة حىت  ترمجة كلمة 
 التغلب على نقاط ضعفه و إنتاج ترمجات دقيقة. 

خالل   .2 من  الرتمجة  تصحيح  الطلبة  على  جيب 
الكلمات   واختيار  النحوية  القواعد  إىل  االنتباه 

 .بإلضافة إىل اعتبارات أخرى خمتلفة
الطل  .3 يرتجم  أن  أل  بةجيب  بكلمة  ترمجة  كلمة  ن 

ال ميكنها ترمجة القراءة وفًقا لسياق مجلة  جوجل  
 .القراءة عند ترمجتها لكل فقرة
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ترمجة   .4 جعل  عدم  الطالب  على  أولوية  جوجل  جيب 
اللغة العربية ألن الرتمجة     قصوى لرتمجة النص العريب

هي أداة ترمجة فورية ميكن أن جتعل الطالب جوجل  من  
استخدامها   إىل  تضعف    دائًمامييلون  لذلك،  نتيجة 

 قدرة الطالب على ترمجة اللغات األجنبية. 
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Instrumen angket 

Aspek Sub Aspek Indikator 
No 

Soal 

Penggun

aan 

Google 

translate 

 

Penggunaan  Penggunaan google 

translate dalam 

menerjemhkan teks bahasa 

arab. 

1, 2, 3 

Kefektifan  Keefektifan aplikasi 

google translate dalam 

menerjemahkan.  

4, 5, 6 

Dampak  Dampak penggunaan 

googgle translate bagi 

mahasiswa. 

7, 8 

Aplikasi 

google 

translate 

 

Keefesienan  Keefesienan aplikasi 

google translate. 9, 10 

Fasilitas   Fasilitas yang disediakan 

aplikasi google translate. 
11, 

12,  

Kekurangan  Kekurangan aplikasi 

google translate 

13, 

14, 

15, 

16, 17 

Manfaat 

google 

translate 

Manfaat aplikasi google 

translate 

manfaat. 

18, 

19, 20 



 

 
 

 

Soal angket 

No Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Google translate 

sangat membantu 

anda dalam 

menerjemahkan 

teks bahasa arab. 

    

2 Google translate 

memudahkan 

anda dalam 

proses 

penerjemahan. 

    

3 Google translate 

sangat membantu 

dalam 

meningkatkan 

kemapuan 

menerjemahkan. 

    

4 Teks bahasa arab 

dapat 

diterjemahkan 

secara efektif 

oleh google 

translate. 

    

5 Penggunaan 

google translate 

lebih efektif 

dibanding 

perangkat 

    



 

 
 

 

penerjemahan 

lainnya. 

6 Google translate 

dapat 

menerjemahkan 

lebih cepat 

daripada alat 

terjemahan yang 

lain. 

    

7 Dengan adanya 

google translate 

anda menjadi 

malas membuka 

kamus dalam 

menerjemahkan 

teks. 

    

8 Dengan adanya 

google translate 

anda tidak lagi 

menggunakan 

kamus dalam 

melakukan 

penerjemahan 

teks bahasa arab. 

    

9 Google translate 

merupakan 

aplikasi 

penerjemahan 

yang mudah 

didaptkan. 

    

10 Pendeteksi kata 

dalam google 

    



 

 
 

 

translate 

membantu anda 

dalam proses 

penerjemahan 

teks bahasa arab. 

11 Fasilitas suara 

dalam google 

translate 

membantu anda 

dalam proses 

penerjemahan 

teks bahasa arab. 

    

12 Alernatif 

terjemahan 

dalam google 

translate 

membantu proses 

penerjemahan 

teks bahasa arab. 

    

13 Apabila anda  

menerjemahkan 

teks perparagraf 

gooogle translate 

merubah maksud 

dari teks tersebut 

    

14 hasil terjemahan 

google translate 

tidak selalu 

sesuai dengan 

tata bahsa yang 

berlaku. 

    



 

 
 

 

15 Google translate 

kurang tepat 

dalam 

menerjemahkan 

teks bahasa arab. 

    

16 Google translate 

membuat 

susunan kalimat 

menjadi 

berantakan. 

    

17 Hasil terjemahan 

google translate 

tidak sesuai 

dengan tata 

bahasa yang 

berlaku. 

    

18 Google translate 

memudahkan 

anda dalam 

menyelesaikan 

proposal skripsi. 

    

19 Google translate 

mudah 

digunakan untuk 

menerjemahkan 

teks. 

    

20 Google translate 

membantu anda 

dalam 

memahami teks 

bahasa arab. 

    

  



 

 
 

 

Pedoman  wawancara dengan mahasiswa Pendidikan 

Bahasa Arab semester 8 

1. Seberapa bermanfaat google translate bagi anda 

dalam menerjemahkan teks bahasa Arab? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan Google Translate 

menurut anda ? 

3. Apakah anda selalu menggunakan google traslate 

dalam menerjemahkan teks bahasa arab? 

4. Bagaimana Anda melakukan proses penerjemahan 

menggunakan google translate? 

5. Menurut anda apakah hasil terjemahan google 

translate sudah sesuai dengan tata bahasa yang 

berlaku? 

6. Apa kendala anda dalam menerjemahkan teks 

menggunakan google translate? 

 

 

 

  



 

 
 

 

Wawancara dengan mahasiswa PBA semsester 8 
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