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استهالل

بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هللا الرمحن الرحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
إان أنزلنو قرآان عربيا لعلكم تعقلون
(يوسف)7 :
تعلموا العربية ،فإنـها تزيد يف العقل
(وصدق القائل)
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شكر وتقدير
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذى أنزل القرآن عربيا ىدى للناس وبينات من اذلدى والفرقان،
والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو وأصحابو أمجعُت.
وقد ًب الباحث من كتابة ىذه الرسالة إبذن هللا تعاىل عز وجل وقدرتو حتت
ادلوضوع "معاجلة مشكالت الطلبة يف ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية
(دراسة وصفية مبعهد دار اإلحسان)" .وتقدم ىذه الرسالة إىل قسم تعليم اللغة العربية
إدتاما لبعض الشروط والواجبات ادلقررة للحصول على شهادة ) (S.Pdيف كلية الًتبية
وتدريب ادلعلمُت جبامعة الرانَتي احلكومية اإلسالمية بندا أتشيو.
ويف ىذه الفرصة السعيدة يتقدم الباحث ابلشكر العميق للمشرفُت
الكرديُت األستاذشاه منان ادلاجستَت وأستاذة صفرية ادلاجستَت اللذين قد بذال أوقاهتما
وأفكارمها يف إشراف الباحث على إعداد ىذه الرسالة إشرافا جيدا ،عسى أن يباركهما
هللا وجيزيهما خَت اجلزاء.
مث يتقدم الباحث كلمة الشكر دلدير جامعة الرانَتى اإلسالمية احلكومية وعميد
كلية الًتبية وتدريب ادلعلمُت ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ومجيع األساتذة ادلكرمُت
الذين قد علموىا أنواع العلوم ادلفيدة وأرشدوىا إرشادا صحيحا ،وكذلك يقدم الباحث
الشكر دلوظفي ادلكتبة الذين قد ساعدوىا إبعارة الكتب احملتاجة يف كتابة ىذه الرسالة.
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وال يفوت الباحث أن يتقدم الشكر دلدير معهد دار اإلحسان واألساتذة والطلبة
فيو الذين ساعدوىا يف مجيع البياانت ذلذا البحث.
وال ينسى الباحث أن يتقدم الشكر لوالديو احملبوبُت الذين قد ربياه تربية حسنة
وأدابه أتديبا مجيال وإلخوانو وألخواتو ولكل أعضاء أسراتو فيقدم ذلم أوفر الشكر على
عنايتهم.
ويقدم جزيل الشكر جلميع أصدقائو الذين قد دفعوه يف كتابة ىذه الرسالة،
جزاىم هللا إحساهنم وجعلهم حتت ظالل رمحتو يف الدنيا واآلخرة .
وأخَتا يرجو الباحث من القارئُت النقد واالقًتاحات إلكمال ىذه الرسالة وأن
تكون ىذه الرسالة انفعة ومفيدة لنا وجلميع القراء .وتدعو هللا أن يهدينا إىل صراط
ادلستقيم وكفى ابهلل وكيال وشهيدا وعليما.

دار السالم  24يناير 2117

الباحث
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مستخلص البحث
كان موضوع ىذه الرسالة ىي معاجلة مشكالت الطلبة يف ترمجة النصوص
العربية إىل اللغة اإلندونيسية (دراسة وصفية مبعهد دار اإلحسان) .على رغم من أمهية
الًتمجة مل تكن مهما يف معهد دار اإلحسان ومايدل على ذلك مل يقدروا على ترمجة
النصوص اليت وردة يف الكتاب العربية اليت يتعلموهنا من الصرف والنحو والبالغة فضال
عن اجلرائد واجملالت والنصوص األخرى الىت مل يتعلموا يف الفصول الدراسية .كما أهنم مل
يقدروا على ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية اجليدة .وأما األىداف من ىذا
البحث ىي التعرف على ادلشكالت الىت يواجهها الطلبة مبعهد دار اإلحسان يف ترمجة
النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية والتعرف على ادلعاجلة حللول ىذه ادلشكالت .إن
منهج البحث الذي يستخدمو الباحث منهج وصفي حيث يصف الباحث وحيلل
البياانت وادلعلومات احملصولة عليها ،وجتمع البياانت وادلعلومات ذلذا البحث بتوزيع
االستبانة للطلبة وادلقابلة الشخصية مع معلم اللغة العربية .رلتمع ذلذا البحث فهو مجع
الطلبة مبعهد دار اإلحسان ويلغ عددىم  974طالبا .وأخذ الباحث طالب الفصل
السادس كعينة البحث عددىم  35طالبا .ونتائج البحث ىي أن ادلشكالت الىت
يواجهها الطلبة ىف تعلم الًتمجة ىي قلة سيطرة ادلفردات ،وقلة فهم القواعد النحوية ،وقلة
ادلراجعة عن النصوص العربية ،والصعوبة يف تركيب اجلمل اإلندونسية ،وفوائد فعل بعد
زيدة احلروف ادلعاين ،و العطف وادلعطوف .ومن زلاوالت ادلعلم ىي تقدًن األسئلة
والتدريب الشفوي والتحريري حول النصوص العربية لطلبة كاحلفط واإلعراب وقراءة
النصوص العربية وإجابة السؤال أو ترمجة النصوص من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية،
ومراجعة ادلادة السابقة قبل يبدأ ادلادة اجلديدة ،واستعمل وسيلة السبورة والرسم البياين
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عند شرح ادلعلم ادلادة الصعوبة لًتقية قدرة الطلبة يف فهم دراستهم ،و يفار ادلعلم
للمراجع عن النصوص العربية
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الفصل األول
مقدمة

أ-

مشكالت البحث
الًتمجة علم وفن .وعلم من علوم احلياة ،الغٌت عنو للشعوب اليت تتوق للمتواصل

مع مثيالهتا اليت تنطق لألسنة أخرى .وفن من فنون األدب ،يفتح اآلفاق اإلنسانية
فسيحة دلن يفهو للتحليق 1.قد قال نيدا

()Nida

واتبر ()Taberكما اقتبسو ىرتنو إن

الًتمجة جهد إلنتاج الوصية من اللغة ادلًتمجة منها إىل اللغة ادلًتمجة إليها ابلتكافئ ادلميز
ادلمكن األول يف ادلعٌت والثاين يف األسلوب.

2

مبا أن الًتمجة ىي نقل الرسالة من لغة إىل لغة أخرى ،فمشكالهتا ىي كيفية نقل
الرسالة من اللغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف دون تغيَت الرسالة األصلية ومع ذلك ديكن
فهمها لدي قراء اللغة اذلدف .ومن مث برزت احلاجة إىل نظرية الًتمجة التواصلية ،يعٌت
النظرية اليت تنطلق من فهم جوانب الرسالة واللغة عند قراء اللغة اذلدف.

1

3

عبد الكرًن راضي اجلبوري ،ادلفتاح يف الرتمجة وادلراسالت ،طراابس ،دار جروس......1996،ص7 .
Hartono, Belajar Menerjemahkan Teori dan Praktek, (Malang: UMM Press, 2003), h.12
Ibid ..,hal. 84

2
3
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إن الًتمجة كالكنز الدفُت ،كلما اقًتبت من جواىره وىنا تكمن جدوى الصرب
واإلانة يف إستمراري الدرس وادلطالعة فكل مجلة جديدة ،بل كل مفردة ىي اجتاه ضلو
العمق حيث الكنز الدفُت الذي يفتح اآلفاق ويغٍت الفقَت البئيس.

4

وقد اشتهر كثَت من ادلًتمجُت العرب ادلرموقُت الذي مارسوا ذلك مبنتهى اإلبداع
يف العهد األموي والعباسي بتعريب كثَت من ادلؤلفات يف الفلسفة والرايضيات وعلوم
الطب والفلك .كما نقلت كثَت مؤلفات العرب يف العلوم والفلسفة واألداين شلا ساىم
جبانب كبَت منجوانب النهضة األنسانية ،سواء يف أوراب أو الوطن العريب الكبَت 5.ويف
ضوء ما سبق من الضروري توجو الطالب ادلسلمُت ادلتعلمُت يف ادلعاىد اإلسالمية ضلو
تنمية كفاءة الًتمجة ابعتبارىم أجياال تقوم بتحقيق تقدم احلضرة اإلسالمية يف ادلستقبل.
على رغم من أمهية الًتمجة مل تكون مهما يف معهد دار اإلحسان ومايدل على
ذلك مل يقدروا على ترمجة النصوص اليت وردة يف الكتاب العربية اليت يتعلموهنا من
الصرف والنحو والبالغة فضال عن اجلرائد واجملالت والنصوص األخرى الىت مل يتعلموا يف
الفصول الدراسية .ابلنظرية على سبيل ذلك ،حيتاج أن يبحث عن معاجلة مشكالت

4عبد الكرًن راضي اجلبوري ،ادلفتاح  ،..........ادلراجع السابق  ،ص7 .

5عبد الكرًن راضي اجلبوري ،ادلفتاح  ،..........ادلراجع السابق  ،ص8 .
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الطلبة يف ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية (دراسة وصفية مبعهد دار
اإلحسان).

ب -أسئلة البحث
اعتمادا على ادلعلومات السابقة فَتيد الباحث أن حيدد ادلسائل كما يلي:
 -1ما ادلشكالت الىت يواجهها الطلبة مبعهد دار اإلحسان يف ترمجة النصوص
العربية إىل اللغة اإلندونيسية؟
 -2ما زلاوالت من ادلدرس حلل ىذه ادلشكالت مبعهد دار اإلحسان
ج -أىداف البحث
ومن األىداف يف ىذ البحث كما يلي :
-1

التعرف على ادلشكالت الىت يواجهها الطلبة مبعهد دار اإلحسان يف

ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية.
 -2التعرف على ادلعاجلة حللول ىذه ادلشكالت.
د -أمهية البحث
 -1للطالب ،يسهل الطلبة أن يًتجم النصوص العربية جبودة الًتمجة ويسيطر
الطلبة أن يفهموا ادلعلومات ادلشتملة يف النصوص العربية فهما جليا.

19

 -2للمعلم ،يستوعب ادلعلم حلول عدة مشكالت الًتمجة ابلطرق ادلتعددة
ويكتشف ادلعلم الطريقة ادلالئمة لتعليم الًتمجة حسب أحوال الطلبة.
 -3للباحث ،زايدة ادلعلومات لدى الباحث عن طرق حلول مشكالت الًتمجة
ويتم إعداد الرسالة جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة
العربية حصوال على شهادة البكالوريوس.
ه -معاين ادلصطلحات
قبل أن يبحث الباحث عن مضمون ىذه الرسالة حتت ادلوضوع "معاجلة
مشكالت الطلبة يف ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية (دراسة وصفية مبعهد
دار اإلحسان)" .جيدر بو أن يبُت معاين ادلصطلحات الىت يتضمن يف ادلوضوع حىت ال
يكون القارئون خاطئُت يف الفهم حينما يقرءون ىذه الرسالة .وأما ادلصطلحات اليت
يبينها الباحث فهي :
-1

معاجلة
إن كلمة "معاجلة" ىي مصدر من "عاًف -يعاًف -معاجلة -وعالجا" ،مبعٌت زاولو

ومارسو .فقد قصد الباحث ابادلعاجلة يف ىذه الرسالة ىي معاجلة حلل ادلشكالت يف
تعلم اللغة العربية
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-2

مشكالت
كلمة "مشكالت" ىي مجع من ادلشكلة وىي اسم الفاعل من "شكل-

يشكل -شكال أو ادلشكلة" .وادلشكلة مجعها مشاكل ومشكالت معناىا " :األمر
الصعب أو ادللتبس" 6.واصطالحا ىي " :ما ال ينال ادلراد منو إال بتأمل بعد الطلب".

7

ويقصد الباحث ابدلشكالت ىنا أمر أو عامل من العوامل اليت حتجب عملية صلاح الطلبة
يف ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية.
-3

الطلبة
أما كلمة "الطلبة" لغة فهي مجع من كلمة طالب وىي اسم الفاعل من طلب -

يطلب  -طلبا  -طلبة ،مبعٌت الذى يطلب العلم .ويطلق عرفا على التلميذ يف مرحليت
الثانوية والعالية .8ويقصد الباحث ابلطلبة يف ىذا البحث فهي مجيع األعضاء الذين
يدرسون يف معهد دار اإلحسان.
-4

الًتمجة

 1مؤسسة دار ادلشرق  ،ادلنجد ىف اللغة و اإلعالم ،الطبعة التاسعة و الثالثون (بَتوت :دار ادلشرق) 2112 ،
ص398.

 2علي ابن دمحم اجلرجاىن ،التعريفات( ،احلرمُت :سنقافورة جدة ،بدون سنة) ص315 .
3

إبراىيم أنيس و رفاقو ،ادلعجم الوسيط،الطبعة الثانية(،القاىرة ) 1972:ص587 .
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وكلمة "مادة الًتمجة" لغة مصدر من ترجم  -يًتجم – ترمجة ،معناىا ":نقل كالم
من لغة إىل أخرى" 9.وعلى ىذا فيشرح الباحث أن مادة الًتمجة ىي تبدل اللغة العربية
إىل اللغة اإلندونيسية سواء كان الكالم أو الكتابة.
 -5النصوص العربية
كلمة "النصوص" مفردىا النص ،على معٌت الكالم ادلنصوص .والنص من
الكالم ىو ما ال حيتمل إال معٌت واحدا أو ال حيتمل التأويل .11ويقصد الباحث
ابلنصوص العربية ىي النصوص العربية ادلدروسة يف مادة مادة الًتمجة للفصل السادس
مبعهد دار اإلحسان.
-6

اللغة اإلندونيسية
اللغة اإلندونيسية تتكون من كلمتُت  :اللغة واإلندونيسية.
اللغة مجعها لغى ولغات ولغون "الكالم ادلصطلح عليو بُت كل قوم" 11.وأما

معناىا إصطالحا فهي "ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم".

4

12

أنطوان نعمو و رفاقو ،ادلنجد الوسيط ىف العربية ادلعاصرة ،طبعة أوىل(،بَتوت :دار ادلشرق )2113 ،ص.
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 5مؤسسة دارادلشرق ،ادلنجد ىف اللغة و اإلعالم ،..........ص811 .

 6مؤسسة دار ادلشرق  ،ادلنجد ىف اللغة و اإلعالم ،............ص726 .

 7مصطفى الغاليٌت ،جامع الدروس العربية ،اجلزء األول( ،صيدا -بَتوت :ادلكتبة العصرية1425 ،ىـ ) ص9 .

22

 وىي اللغة اليت يتكلم هبا.13وكلمة "اإلندونيسية" مبعٌت اللغة اإلندونيسية
: ويذكر دمحم غجنان يف قاموس اللغة اإلندونيسية.اإلندونيسيون أو سكان إندونيسيا
“Bahasa Indonesia adalah bahasa yang bersumber dari bahasa melayu yang
berkembang dan mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa asing dan bahasa-bahasa
daerah”.14

14

39 . ص، . . . . . . . .. .، ادلنجد الوسيط ىف العربية ادلعاصرة، نطوان نعمو ورفاقو13

Muhammad Ngajenan, Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, cet. II, (Semarang : Dahara
Priz, 1990) hal. 23
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الفصل الثاين
اإلطار النظري

أ -مفهوم الرتمجة
الًتمجة لغة ىي التفسَت أو النقل أو البيان .يقال ":ترجم أحد الكالم" أى فسره
بلسان أخر ،و"ترجم أحد الكالم ابللغة اإلندونيسية" أى نقلو إىل اللغة اإلندونيسية.

15

والًتمجة اصطالحا ىي استبدال مفردات من النص األصلى مبفردات أخرى
معادلة ذلا معٌت ىف لغة اخرى أو استبدال مادة نصية ىف لغة واحدة مبادة نصية مكافئة
ذلا ىف لغة أخرى.

16

فقد أخذ زخردين ( )Zuchridinمن تعريف كتفرد ( )Catfordأن الًتمجة ىي:
“Translation is the replacement of textual material in one language by
equivalent textual material in another language. (Catford, 1965)”17

ادلعٌت :الًتمجة ىي تبادل النصوص يف لغة ابلنصوص ادلناسبة يف لغة أخرى
ويقال الًتمجة ابلفن لعالقتها الوثيقة بُت الذوق اللغوى للمتكلم أو الكاتب
والذوق اللغوى للمًتجم .وكانت الًتمجة ىي نقل نص من لغة إىل لغة أخرى يريدىا
, (Jakarta: MSA Publishers, 2002) hal. 20دليل الكاتة و المترجم Moh. Mansyur, Kustiwan,
Ibid
17
Zuchridin Suryawinata, Sugeng Harianto, Translation, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,
2003), Hal. 11

15
16

24

ادلًتجم بدون أن يتغَت ادلراد من النص أو زلتوايتو .ولذلك على ادلًتجم أن يسيطر اللغتُت
ومها اللغة ادلصدر واللغة اذلدف سواء كانت ىف ادلفردات أو تركيب الكالم أو القواعد
اللغوية أو ادلصطلحات أو غَتىا.
ب -أقسام الرتمجة
ا) الًتمجة الشفوية أو الفورية أو التتبعية

18

وىي قددية قدم العالقات السياسية

واالجتماعية واالقتصادية بُت البشر وتزداد احلاجة إليها يف عصران ىذا  -عصر
19
االتصاالت الدولية  ،وقد كان حظ الًتمجة العلمية واألدبية يف ىذا النوع قليالً

 )7الًتمجة الكتابية وىي أوسع انتشاراً وأكثر دديومة من حيث كوهنا وسيلة االتصال
وادلثاقفة والنقل احلضاري العام بُت األمم ،وىي دتتاز ابلدقة والتأين واألمهية الثقافية
ابدلقارنة مع الًتمجة الفورية ،وقد حتققت الًتمجة العلمية واألدبية وانتشرت عن طريق
الكتابة .ويتخصص ادلًتمجون عاد ًة يف ثالثة حقول :العلم والتكنولوجيا ،وادلوضوعات
االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلبداعية واحلقوقية ،واألعمال الفلسفية والفنية
واللغوية واألدبية .ولقد أصبحت الًتمجة بفرعيها الشفهي والكتايب اختصاصاً قائماً حبد
ذاتو يدرس يف اجلامعات ولو طرائقو وبرارلو اخلاصة .ومن ادلعروف اآلن أن جامعات
 ،18د .دمحم لطفي الزليطي ،الرتمجة الشفهية ،الفيصل ،العدد  ،239مجادى األوىل  ،1417سبتمرب /اوكتوبر،
 ،1996ص .49 - 48
19نفس مراجع؛ ص 49

25

أجنبية وعربية عديدة قد افتتحت أقساماً وكليات تعٌت بدراسة الًتمجة بوصفها حقالً
علمياً مستقالً وأخذت دتنح شهادات علمية اختصاصية وعلى كافة ادلستوايت يف ىذا
احلقل.
ج -أىداف تعليم الرتمجة
لًتمجة أىداف ال بد أن نعرفها ،من تلك االىداف ىي:
 -1لتقدم العلوم وانتشارىا
إن الًتمجة ذات نصيب عظيم ىف تقدم العلوم وانتشارىا ،ألن علوم امة القددية
واحلديثة ال تنفع أمة أخرى إال بعد ما ترمجتها إىل لغتهم .وذلك كما فعل العرب ىف
عهد اإلسالم ،أهنم يًتمجون ما كتبو اليوانن إىل اللغة العربية من أنواع العلوم كالفلسفة
واذلندسة وادلنطق وغَتىامن العلوم ادلختلفة.
 -2لزايدة الثروة اللغوية
رمبا كان ىناك اصطالحات سلتلفة عند أمة  ،مثال كلمة " "Rumah Sakitىف
اللغة اإلندونيسية ،وىي ىف اللغة اإلصللزية

""Hospital

أو ادلستشفى ىف اللغة العربية،

ومن أجل ذلك فزادت الثروة اللغوية.
 - 3دلعرفة ثقافة األمة و أداهبا دلن مل يفهم لغتها .ألن اللغة مرأت األمة يظهر
فيها علوم شأهنا و ارتفاع ثقافتها

26

 -4لتسهيل العالقة بُت الناس

20

إن العالقة بُت الناس شيئ مهم ىف حياة اإلنسان ،سواء كانت قائمة بُت
أفراد اجملتمع أوبُت الدول ىف العامل ،ودلا كان معظم الناس ال يفهمون اللغة
اإلجتماعية ،كانت ترمجتها إىل لغتهم مهمة لتوسيع العالقة بينهم.
وأما أغراض تدريس الًتمجة يف معهد دار االحسان :
أن يكون الطلبة قادرين على ترمجة النصوص العربية ادلتعلقة ابلدين
واالجتماع والسياسة والًتبية والثقافة اإلسالمية والوثيقة واخلطابة واجملالت العلمية
إىل اإلندونيسية صحيحة متعادلادة على نظرية لغوية للًتمجة.

21

د -أمهية ترمجة النصوص العربية
إن اللغة ىي أداة التفاىم والتخاطب .واللغة العربية ىي اللغة يتكلم هبا العرب ،و تكون
ىذه اللغة إحدى ادلواد الدراسية ىف بالدان إندونيسيا للمدارس والتالميذ واجلامعات
اإلسالمية .إن اللغة العربية ذلا وظيفة ىامة ىف بالدان إندونيسية ألن أكثر سكاهنا
مسلمون ،واللغة العربية ىي لغة القرآن واحلديث حيث إهنما ادلصدران ىف اإلسالم ،قال
هللا تعال" :إان أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون( ..يوسف)2 :
21و ردى بن الوىاب ،تدريس الرتمجة ىف درس اللغة العربية( ،بندا أتشيو  :دار السالم  ،)1981 ،ص.
11-11
 21مناىج الدراسة ادلنفصلة قسم اللغة العربية  IAIN Ar-Raniryبندا أنشيو
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لذلك كانت اللغة العربية وسيلة أساسية لفهم اإلسالم و شرائعو ،و كثَت من
الكتب اإلسالمية ادلختلفة مثل الفقو والتاريخ والتفسَت كتبت ابللغة العربية ،فًتمجتها إىل
اللغة اإلندونيسية تساعداجملتمع ادلسلمُت على فهمها.وال شك أن احدا ال ديكن أن يقوم
ابلًتمجة بدون تدريب و فهم اللغة ادلصدر واللغة اذلدف ألن مهارة الًتمجة ليست مهارة
تدريب فحسب.
وابلنظر إىل ىذا البيان ،ديكننا أن نقول إننا ىف حاجة شديدة إىل تعلم الًتمجة
و تدريسها للتالميذ والطالب كما ضلتاج اىل القواعد وادلطالعة و غَتىا .و كان لتعليم
الًتمجة مكانة ىامة ىف ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية ومن أسباهبا ما تأتى:
 -1معظم ادلسلمُت اإلندونيسيُت ال يفهمون النصوص العربية فًتمجتها إىل اللغة
اإلندونيسية تساعدىم ىف فهم الدين.
 -2تدريب الطالب وادلتعلمُت على ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية ترمجة
جيدة .
دراسة الًتمجة مهمة جدا لنا ،كما من احلضارة السابقة عرفنا من الكتب ادلًتمجة .وبذلك
أن غاية دراسة الًتمجة كثَتة منها :اتصال ادلباشرة حبياة أولئك الكتاب والشعراء واخلطباء

28

وادلؤلفُت 22.ليست دراسة الًتمجة شيئا سهال لنا .ال بد أن نعرف ادلفردات الكثَتة و
أساليبها و تدريب الطالب مستمرا ليسهل ذلم ىف الًتمجة و ىف دراسة الًتمجة دتكن
الطالب من توسيع ثقافاهتم اللغوية و تذوق الروائع األدبية الىت يكسبوهنا من وراء إدامة
النظر ىف األاثر األدبية وادلراجع ادلختلفة.

23

ه -طرق تعليم الرتمجة
الطريقة يف التدريس ىي"النظام الذى يسَت عليو ادلدرس يف إلقاء درسو ليوصل
ادلعلومات إىل أذىان التالميذ بشكل يتحسن أغراض الًتبية

24

علمنا أن الطريقة ذلا دور خطَت يف التدريس ،ألن صلاح ادلدرس و فشلو يف مهنتو
يتوقف عليها .وليس ىناك طريقة واحدة اثبتة للتدريس ،و ذلك إلختالف ادلواد
الدراسية اليت يدرسها ادلدرس التالميذ ،و اختالف أىداف التدريس و مستوى
الدارسُت .لذلك كانت لكل درس من الدروس طريقة خاصة بو فيجب أن يسَت عليها
ادلدرس يف تدريسو .وأما الطريقة اليت ديكننا استعماذلا لتدريس الًتمجة ىي:
22دمحم عطية اإلبراشى ،الطرق اخلاصة يف الرتبية لتدريس اللغة العربية و الدين ،الطبعة الثانية،
(القاىرة :ادلطبعة ادلصرية )1995 ،ص236 .

 4دمحم عطية اإلبراشى ،الطرق اخلاصة .....ص237 .
24دمحم يونس و دمحم قاسم بكرى ،الرتبية و التعليم ،اجلزء األول ،الطبعة الثانية ( ،كونتور :دار السالم،

بدون سنة) ص12 .
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 -1طريقة الًتمجة ()Translation Methode
“Metode translation adalah metode menterjemahkan dengan kata lain menyajikan
pelajaran dengan menterjemahkan buku-buku bacaan yang berbahasa asing ke
dalam bahasa sehari-hari.25

أي :طريقة الًتمجة ىي طريقة القاء الدرس بًتمجة الكتب ادلكتوبة ابللغة األجنبية إىل اللغة
اليومية ،و عينت ىذه الكتب من قبل.
وىذه الطريقة هتتم بًتمجة ادلقروء من اللغة األجنبية إىل لغة ادلتعلمُت كما هتتم بقواعداللغة
ادلًتمجة واألساليب اليت ترمجتها والتدريب عليها .و كانت ىذه الطريقة تعترب قددية و
اندرا استعماذلا اليوم لتدريس اللغة األجنبية.
و يف بداية تدريس الًتمجة ديكن للمدرس أن يستعمل طريقتُت ،مها:
 -1أن يقرأ ادلدرس النص الذي يريد أن يًتمجو والطلبة يالحظوهنا مث يًتمجون كلمة
كلمة و مجلة فجملة.
 -2أن يشًتك الطلبة وادلدرس يف الًتمجة كلمة فكلمة أو مجلة فجملة .و على الطلبة
أن يكتبوا الكلمة ادلًتمجة اليت رأوىامهمة ذلم .وأمرىم بتكرار ترمجة مرة أخرى .مث
طلب ادلدرس أحد الطلبة أن يعربه و يستمع إليو أصحابو و يصوب بعض
األخطاء فيها .وىكذا حىت إنتهاء موضوع مواد الًتمجة.
25

Tayar yusuf dkk. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, cet. I, (Jakarta:
Raja Grafindo Pesada, 1985), hal. 168
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و مهما كانت ىذه الطريقة صاحلة و موافقة لتدريس الًتمجة .ولكنها ال ختلوا من العيوب
جبانب مزاايىا.
 -2طريقة القواعد والًتمجة

()Grammar – Translation methode

ومن ادلمكن أن يستخدم ادلدرس طريقة القواعد والًتمجة لتدريس الًتمجة ،وىي
اجلمع بُت الطريقة القواعدو طريقة الًتمجة .ىذه الطريقة هتتم كثَتا بتدريس قواعداللغة
للمتعلمُت و تركيبها جبانب إىتمامها بتدريب القراءة و ترمجتها .و كان الفهم للمعاين
ادلقرؤ شيئا ىاما من عنايتها.
إذن تطبيق ىذه الطريقة يعلم ادلدرس أوال القواعد اللغوية كالضمائر واألفعال
واألمساء وبعده يعلم ادلدرس كيفية الًتمجة.
و -مشكالت الرتمجة
ال شك أن لكل شيء فيو مشكالت ،كذالك يف الًتمجة .البد لنا أن ضلل تلك
ادلشكالت .فأكرب ادلشكالت يف الًتمجة كما قال دمحم منصور ىي:
-1

قلة السيطرة على ادلفردات

-2

ضعف النظام النحوي ،مواقع الكلمات من اإلعراب ،قلة القراءة والتمرين
على الًتمجة ،وجود وجوه اإلختالف بُت اللغتُت.

31

وقال عز الدين دمحم صليب يف كتاب "أسس الًتمجة translationمن اإلصللزية
إىل العربية وابلعكس" أن تقسيم الصعوابت اليت يقابلهم ادلًتجم إىل
القسمُت:
أوال :صعوابت خاصة ابأللفاظ أو ادلفردات.
اثنيا :صعوابت خاصة ابالًتكيب اجلملة.

26

ز -الدراسات السابقة
تعترب الدراسات السابقاة من أىم أساسيات البحث اليت تساعد الباحثة على
معرفة أسلوب الدراسة واجابية البحث والنقص الذي قد يقع فيو ومن مث زلاولة
تالفية .وكذلك يساعد على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق بُت دراسة احلالية
والدراسة السابقة واالستفادة من خربة الدراسُت السابقُت.
وستعرض ىذه الدراسات اليت تتكون من اربع الدراسات ،وتعرض كل الدراسة
على ضوء خطوات :أىداف الدراسة ،ومنهجها ،وأىم نتاءجها ،وتوصيتها.

26عزدين ،أسس الرتمجات translationمن اإلجنلزية إىل العربية وابلعكس ،القاىرة :مكتبة ابن سينا
للنشر و التوزيع ،ص21 .
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دراسة األوىل جماىدين ،الذي يبحث عن "قدرة الطلبة على فهم الكلمات
ادلنصرفة يف النص العريب لطلبة معهد روضة ادلىن أتشيو الكربى".
واىداف ىذه الدراسة:
-1

دلعرفة ادلشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تطبيق علم الصرف

-2

دلعرفة الطريقة اليت استعملها ادلدرس يف تعليم علم الصرف

-3

دلعرفة قدرة الطلبة على قراءة النص العرىب بتطبيق علم الصرف الصحيح.

منهج الدراسة
اتبع الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي أو دراسة حتليلية .حيث يقوم حبث عن "قدرة
الطلبة على فهم الكلمات ادلنصرفة يف النص العريب
أىم النتائج الدراسة
أن قدرة الطلبة على فهم الكلمات ادلنصرفة مل يكن وافيا ألن ميول الطلبة يف التعلم
قليلة جدا.
ورأى الباحث ىذه الدراسة السابقة األوىل أهنا ختتلف ابلدراسة احلالة من
حيث اىداف البحث وميدانو وادلواد الدراسية.
دراسة الثاين أمحد زىري ،الذي يبحث عن "قدرة الطلبة على تطبيق النحو
يف قراءة النصوص العربية ابدلدرسة العالية دار السالم".
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اىداف ىذه الدراسة:
 -1دلعرفة قدرة الطلبة على فهم قواعد النحوبعد أن درس الباحث ذلم
النحوبكتاب "النحوالواضح"
 -2دلعرفة فعالية تعليم قواعد النحوبكتاب "النحوالواضح" ترقية على كفاءة
الطلبة يف فهم قواعد النحو وتطبيقها يف قراءة النصوص العربية.
منهج الدراسة:
ادلنهج البحث الذي استخدمو الباحث فهو دراسة جتريبية.
أىم النتائج الدراسة
ونتائج حبثها أن قدرة الطلبة على تطبيق النحو يف قراءة النصوص العربية
ابدلدرسة العالية دار السالم ضعيفة ألهنم مل يسيطروا القواعد النحوية سيطرة
جيدة.
ورأى الباحث ىذه الدراسة السابقة األوىل أهنا ختتلف ابلدراسة احلالة من
حيث أىداف البحث وادلواد الدراسية.
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الدراسة الثالثة العداوية ،الّذي يبحث عن "فوائد الثالثي ادلزيد ومشكالت
تطبيقها على فهم النصوص العربية مبعهد دار األمن أبتشيو بسار.
أىداف ىذه الدراسة:
 دلعرفة فوائد الثالث ادلزيد. معرفة مشكالة تطبيقها على فهم النصوص العربية.منهج الدراسة
وأما منحج البحث الذي استخدمتو الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة فهو منهج
الدراسة الوصفية ويف مجع البياانت قامت البحثة ابدلالحظة ادلباشرة وتقدًن
اإلستفتاء للطلبة وادلقابلة الشخصية مع الدرس اللغة العربية.
أىم النتائج الدراسة
ومن نتائج البحث اليت حصلت عليها الباحثة أن ادلشكالت اليت تواجهها
الطلبة يف تطبيق الثالثي ادلذيد على فهم النصوص العربية ىي قلة ادلمارسة وقلة
األمثلة يف عملية التعليم وضعف رغبة الطلبة يف التعليم علم الصرف .وأما زلوالت
ادلدرس حلل ادلشكالت يلزم لطلبة أن حيفظوا قواعد اللغة العربية ويطبقواىايف الكتابة
والقراءة ويدرب ادلدرس الطلبة إبتيان األمثلة من القواعد ادلدروس وبكثر األمثلة يف
عملية التعليم وحباول أن يرىف رغبة الطلبت يف التعليم الصرف.
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الفصل الثالث
منهج البحث

 -0طريقة البحث
وأما طريقة مجع البياانت البحثية وادلعلومات اليت حيتاج إليها الباحث فيستعمل
طريقتُت :طريقة البحث ادلكتيب و طريقة البحث ادليداين
وأما منهج البحث الذي يستعملها الباحث يف ىذه الرسالة فهو منهج وصفي،
وىو كل منهج يرتبط بظاىرة معاصرة بقصد وصفها وتفسَتىا.

27

 -7اجملتمع والعينة
يكون اجملتمع ذلذ البحث ىم طلبة معهد دار اإلحسان للفصل السادس
عددىم  35طالبا وأخذ الباحث كلهم للعينة .وىذا معتمدا على رأي سوىرمسى
أريكنتوا :
“Apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga
penelitiannya merupakan populasi, jika subjeknya besar dari 100, maka dapat
diambil 10% - 15% atau 20% – 25% atau lebih”28

27صاٌف بن محد العساف،ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية(،الرايض :مكتبة العبيكان ،)2111 ،ص
.189
28

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Bina Aksara,
1989) hal.107

36

ادلعٌت  :إذا كان رلتمع البحث أقل من ادلائة فاألفضل أن يؤخذ كلو حىت يكون
البحث حبثا رلتمعيا .وإذا كان عددىم أكثر من ذلك فيجوز أن تأخذ - %11
 %15أو  %25 - %21أو أكثر منها.

 -4أدوات البحث
وادلراد لأدوات البحث ىي وسيلة جتمع هبا ادلعلومات الالزمة إلجابة أسئلة البحث أو
اختبار فروضو 29.ويستعمل الباحث جلمع البياانت البحثية أداتُت اتليتُت:
أ -ادلقابلة الشخصية
إن ادلقابلة الشخصية ىي أداة من أدوات البحث ،وادلراد هبا أهنا زلادثة مواجهة يقوم هبا
الباحث مع شخص آخر أو أشخاص آخرين ،وىدفها إستشارة أنواع معينة من
ادلعلومات إلستغالذلا يف حبث علمي أو لالستعانة هبا يف التوجيو والتشخيص والعالج.

31

ويقوم الباحث ابلـمقابلة مع معلمي اللغة العربية يف معهد دار اإلحسان دلعرفة احملاوالت
اليت يقومون هبا لعالج مشكالت الطالب يف تعلم اللغة العربية.

29صاٌف ابن العساف ،ادلدخل اىل البحث العلوم السلوكيو ،الطبعة الثانية( ،الناشر :ادلكتبة العبيكان ،سنة
1416ه211-م) ،ص111.
 31نفس ادلرجع...ص388 .
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ب -االستبانة
تًتجم الكتب العربية الكلمة اإلصلليزية

Questionnare

إىل عدة مصطالحات ختتلف يف

ألفاظهاوتتفق يف معناىا ،فبعض الكتب تًتمجها إستفتاء ،وبعضها تًتمجها إستقصاء،
وبعضها اآلخر إستبيان .ولكن أصح مصطلح ديكن أن تًتجم إليو ىو إستبانة حيث أهنا
ادلدلول العريب الصحيح للمراد منها الذي إىل تلك اإلستمارة اليت حتتوي على رلموعة
من األسئلة والعبارات ادلكتوبة مزودة إبجاابهتا واألراء احملتملة لإلجابة .وتطلب من
اجمليبُت عليها اإلشارة إىل ما يرونو مهما أو ينطقون عليو منها أو ما يعتقدون أهنا اإلجابة
الصحيحة.

31

وإستعمل الباحث ىذه األداة دلعرفة إجابة الطالب مبعهد دار اإلحسان

على مشكالهتم يف تعلم اللغة العربية مع الناطق األصلي.
وأماطريقة أتليف ىذه الرسالة وكتابتها فاعتمد الباحث على ما قررتو جامعة الرانَتى يف
الكتاب ادلسمى:
“Panduan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, Desertasi) Fakultas Tarbiyah UIN
”Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

31نفس ادلرجع...ص342 .
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الفصل الرابع
عرض البياانت وحتليلها
أ -عرض البياانت
لقد حبثت الباحث يف الفصل السابقة عما يتعلق لأسلوب البحث .ويف ىذا الفصل
يريد أن يعرض البياانت اليت حصل عليها يف ميدان البحث .وقد قام الباحث ابلبحث
اعتمادا على إفادة عميد كلية الًتبية وتدريب ادلعلمُت جامعة الرانَتي دار السالم بندا
أتشيو

رقم Un.08/FTK1/PP.00.9/8790/2015

.
 -0حملة عن ميدان البحث
معهد دار األحسان أحد ادلعاىد الًتبوية اإلسالمية يف زلافظة أتشية ،ويقع يف
 Jl. Tgk chiek Gle Iniem Aceh Besarوقد أسس يف سنة 1998م .وختتص ىذه
ادلؤسسة يف رلال الًتبية اإلسالمية حتت رعاية دمحم فيصل ادلاجستَت
كان الطلبة يف ىذا ادلعهد تأتون من ادلناطق ادلختلفة يف سومطرة وخارجها مثل
اتيالند وماليزاي ولكن الطالب من أتشيو أكثر ولذلك معهد مشهورة جدا يف أتشيو.
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يتكون ىذا ادلعهد من إثنُت وثالثُت فصال ،ستة عشر فصال للطالب وستة
عشر فصال للطالبات .ويتكون كل الفصل  31إىل  41طالبا ،وعدد الطالب أكثر من
الطالبات بنسبة  :53من الطالب و  :47من الطالبات يبلغ عددىم  974طالبا.
وىم مقسمون إىل عدة الصفوف كما ظهر يف اجلدول التاىل:

اجلدول  4.1عدد الفصول والطلبة مبعهد دار اإلحسان
الفصل

الطالب

الطالبات

اجملموع

األول

113

75

128

الثاىن

111

86

187

الثالث

84

74

158

الرابع

91

84

174

اخلامس

78

83

161

السادس

62

54

16

اجملموع

518

456

974

يتضح اجلدول على أن عدد الطالب مبعهد دار اإلحسان يبلغ عددىم  ،518ويبلغ
عدد الطالبات  .456ورلموع بُت الطالب والطالبات  974الطلبة.
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وأما عدد ادلدرسُت الذين يدرسون مبعهد دار اإلحسان فهو كما يف اجلدول
اليت:
اجلدول  4.2عدد ادلدرسُت مبعهد دار اإلحسان
الرقم

عدد

اجملموع

1

ادلدرس

58

2

ادلدرسة

53
111

اجملموع

يتضح اجلدول أن عدد ادلدرسُت يف معهد دار اإلحسان  111شخصا يتكون من 58
مدرسا و  53مدرسة.
وأما ادلنهج فهو متكامل ،أي ينظم بُت منهج ادلدرسي العام وادلنهج ادلعهدي
اإلسلمي .وكان الطلبة ذكي يف أي علوم اليت قد تعلموا مبعهد دار اإلحسان .وأما ادلواد
اليت يتعلمها الطلبة مبعهد دار اإلحسان فيتضح يف اجلدول التايل:
اجلدول  4.3االدلادة ادلدروسة مبعهد دار اإلحسان
الرقم

ادلادة

نوع الدرس

1

الفقو

مادة ادلعهد

41

2

القران احلديث

مادة ادلعهد

3

النحو

مادة ادلعهد

4

القرأن وجتويد

مادة ادلعهد

5

الصرف

مادة ادلعهد

6

التصوف

مادة ادلعهد

7

حتفيظ

مادة ادلعهد

8

التوحيد

مادة ادلعهد

9

عقيدة االخالق

مادة ادلعهد

11

التاريخ

مادة ادلعهد

11

ادلنطق

مادة ادلعهد

12

أصول الفقة

مادة ادلعهد

13

بالغة

مادة ادلعهد

14

التفسَت

مادة ادلعهد

15

احلديث

مادة ادلعهد

16

الرايضيات

مادة العامة
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17

فيزايء

مادة العامة

18

كيمياء

مادة العامة

19

علم االحياء

مادة العامة

21

جغرافية

مادة العامة

21

اقتصاد

مادة العامة

22

دترين اللغة

مادة ادلعهد

23

مطالعة

مادة ادلعهد

24

قرائة الصحوف

مادة ادلعهد

25

إمالء

مادة ادلعهد

26

إنشاء

مادة ادلعهد

27

زلفظة

مادة ادلعهد

28

علم ادلنطيق

مادة ادلعهد

29

علم البالغةنور اليقُت ال

مادة ادلعهد

يتضح اجلدول إىل أن الطلبة مبعهد دار اإلحسان يتعلم علوم ادلعددة و ادلتنوعة عامة
كانت أو دنية.
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 -7مشكالت الطلبة يف ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونسية
دلعرفة ادلشكالت اليت يواجهها الطلبة يف ترمجة النصوص العربية إىل اللغة
اإلندونسية مبعهد دار اإلحسان .قام الباحث ابدلقابلة الشخصية مع معلم اللغة العربية
وتوزيع االستبانة للطلبة .وظهرت ادلشكالت اليت يواجهها الطلبة من إجابتهم لالستبانة
اليت قدمها الباحث ذلم كما يلي:
اجلدول  4.4تعلم الطلبة ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية ،قبل أن يتعلموىا
يف ادلعهد دار اإلحسان
احتمال األجوبة

رقم

عدد التكرار

النسبة ادلئوية

أ-

نعم

19

:54

ب-

قليل

14

: 41

ج-

ال

2

:6

35

:111

اجملموع

يدل اجلدول إىل أن كثَتا من الطلبة قد تعلمواىا ترمجة النصوص العربية ،قبل
التحاقهم يف ادلعهد دار اإلحسان  .:54و نسبة  :6ال يتعلم.
ودلعرفة رغبة الطلبة يف ترمجة النصوص العربية عند نظرىا مبعهد دار
ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:

اإلحسان،
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اجلدول  4.5رغبة الطلبة يف الًتمجة مبعهد داراإلحسان
رقم

احتمال األجوبة

عدد التكرار

النسبة ادلئوية

أ-

رغبة كثَتا

11

: 31

ب

رغبة قليل

21

: 61

ج-

ال رغبة فيها

3

:9

35

:111

اجملموع

يتضح اجلدول إىل أن كثَتا من الطلبة يرغبون يف ترمجة النصوص العربية قليل
بنسبة  ،:61ومنهم يرغبون بشدة فيها بنسبة  :31ومنهم ال يرغبون فيها  :9من
الطالب.
مث يريد الباحث أن تقدم آراء الطلبة عن ادلواد الدراسية بدرس ترمجة النصوص
العربية مبعهد دار اإلحسان ،ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:
اجلدول  4.6أراء الطلبة عن ادلواد الدراسية
رقم

احتمال األجوبة

أ-

سهلة

ب-

صعبة

عدد التكرار
11
21

النسبة ادلئوية
:31
:61
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ج-

صعبة جدا

اجملموع

3

:9

35

:111

يتضح اجلدول أن أكثر من الطلبة يرون أن مادة ترمجة النصوص العربية صعبة،
بنسبة  :61ورأي بعضهم سهلة بنسبة  ،:31و :9رأيهم صعبة جدا .يرى الطلبة أن
ادلواد الدراسية للمادة الًتمجة صعبة.
ودلعرفة قدرهتم على فهم ادلواد عما يشرح ادلعلم يف درس الًتمجة ،وظهرت
إجابتهم يف اجلدول التايل:
اجلدول  4.7فهم ادلواد عما يشرح ادلعلم
رقم

احتمال األجوبة

عدد التكرار

النسبة ادلئوية

أ-

نعم

13

: 37

ب-

أحياان

15

: 43

ج-

ال

7

: 21

35

:111

اجملموع

يتضح اجلدول أن أكثر الطلبة احياان يفهمون ادلواد ابلنسبة  .:43و:37
يفهم ادلواد .و  : 7ال يفهم ادلواد الدراسية عما يشرح ادلعلم.
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ودلعرفة حفظ ادلفردات اجلديدة للطلبة مبعهد دار اإلحسان ،ظهرت إجابتهم يف
اجلدول التايل:
اجلدول  4.8حفظ ادلفردات اجلديدة
رقم

احتمال األجوبة

أ-

نعم

6

ب-

أحياان

15

:43

ج-

ال

19

:54

اجملموع

عدد التكرار

35

النسبة ادلئوية
:17

:111

يتضح اجلدول إىل بعض الطلبة مبعهد دار اإلحسان حيفظون ادلفردات اجلديدة
من النصوص العربية دائما ابلنسبة  ،:17وبعضهم حيفظوهنا أحياان ابلنسبة ،:43
ومنهم من ال حيفظوهنا.
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ودلعرفة ترمجة الطلبة النصوص العربية يف اإلنًتنيت مبعهد دار اإلحسان  ،ظهرت
إجابتهم يف اجلدول التايل:
اجلدول  4.9ترجم الطلبة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونسية يف اإلنًتنت
رقم

احتمال األجوبة

عدد التكرار

النسبة ادلئوية

أ-

نعم

15

: 43

ب-

أحياان

6

: 17

ج-

ال

19

: 54

اجملموع

35

:111

يتضح من اجلدول أن معظم الطلبة يف معهد دار اإلحسان اليًتمجون النصوص
العربية يف اإلنًتنت ابلنسبة  ،:54وبعض الطلبة يًتمجون النصوص العربية يف اإلنًتنت
عند رجوع إىل قريتهم يف يوم العطلة بنسبة  ،:43يًتمجون أحياان بنسبة .:17
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ويريد الباحث أن يعرف زلاوالت من الطلبة أن يبحثوا عن معٌت ادلفردات اليت
مل يعرفوىا مبعهد دار اإلحسان ،ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:
اجلدول  4.11معرفة الطلبة كل ادلفردات ادلضمونة ىف النصوص ادلستخدمة
رقم

احتمال األجوبة

عدد التكرار

النسبة ادلئوية

أ-

عرفت كلها

7

:21

ب-

عرفت قليال

27

: 77

ج-

ما عرفت كلها

1

:3

35

:111

اجملموع

يدل اجلدول نظر الباحث أن قليال من الطلبة مبعهد دار اإلحسان يعرفون كل
معاىن ادلفردات ادلضمونة ابلنسبة  ،:21وبعضهم يعرفون قليال معٌت ادلفردات ادلضمونة
ابلنسبة  ،:77وال يعرفون كلها ابلنسبة .:3
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ولكشف مذاكرة الطلبة يف ترمجة النصوص العربية اليت قد تعلموىا مبعهد دار
اإلحسان ،ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:
اجلدول  4.11مذاكرة الطلبة يف ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونسية اليت قد
تعلموىا
رقم

احتمال األجوبة

أ-

نعم

12

ب-

أحياان

15

: 43

ج-

ال

8

: 23

35

:111

اجملموع

عدد التكرار

النسبة ادلئوية
:34

يتضح اجلدول أن معظم الطلبة معهد دار اإلحسان يذاكرون النصوص العربية
اليت قد تعلموىا أحياان ابلنسبة  .:43وىناك من يذاكرون دائما بنسبة  ،:34وال يذكر
بنسبة . :23
ودلعرفة ادلشكالت اليت يواجهها الطلبة عند ترمجة النصوص العربية من حيث
األسلوب ادلستخدم فيها مبعهد دار اإلحسان  ،ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:

51

اجلدول  4.12فهم الطلبة قواعد النحو والصرف عند الًتمجة النصوص
رقم

احتمال األجوبة

عدد التكرار

النسبة ادلئوية

أ-

نعم

6

:17

ب-

قليل

11

:29

ج-

ال

19

:54

35

:111

اجملموع

يدل اجلدول أن معظم الطلبة اليفهمون قواعد النحو و الصرف عند قراءة النصوص
العربية ابلنسبة  ،:54ومنهم من يفهمها قليال ابلنسبة  .:29وال يشعرون ابدلشكالت
عند قراءة النصوص العربية من حيث األسلوب ادلستخدم فيها يعٍت أهنم فهما جيدا
ابلنسبة .:17
ودلعرفة مشكالت الطلبة عند حث ادلعلم بتعلم ترمجة النصوص العربية لقلة
السيطرة على ادلفردات مبعهد دار اإلحسان ،ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:
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اجلدول  4.13حث ادلعلم بتعلم الًتمجة
رقم

احتمال األجوبة

عدد التكرار

النسبة ادلئوية

أ-

نعم

21

:57

ب-

أحياان

13

:37

ج-

ال

2

:6

35

:111

اجملموع

يتضح اجلدول إن حث ادلعلم يدافع الطلبة يف الًتمجة ابلنسبة  :57ومنهم
أحياان يشعرون حث ادلعلم بتعلم الًتمجة ابلنسبة  .:31ومنهم ال يشعرون دوافع ادلعلم
بتعلم الًتمجة ابلنسبة .:6
 -4حماوالت ادلعلم فيحل ادلشكالت ترمجة النصوص العربية
ودلعرفة زلاوالت ادلعلم يف حل مشكالت ترمجة النصوص العربية لطلبة معهد
دار اإلحسان وقام الباحث ابدلقابلة الشخصية مع معلم مادة الًتمجة وتوزيع اإلستبانة
للطلبة .وظهرت زلاوالت ادلعلم يف حل ادلشكالت ترمجة النصوص العربية عند الطلبة من
إجابة الطلبة لالستبانة اليت قدمها الباحث .دلعرفة زلاوالت ادلعلم يف مراجعة ادلواد
السابقة ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:
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اجلدول  4.17مراجعة ادلواد السابقة عند ادلعلم
رقم

احتمال األجوبة

النسبة ادلئوية

عدد التكرار

أ-

دائما

15

:43

ب-

أحياان

21

:57

ج-

ال

-

-

35

:111

اجملموع

يدل اجلدول إىل أن ادلعلم يراجع ادلواد السابقة قبل أن يبدأ ادلواد اجلديدة دائما
عند يدخل إىل الفصل لًتقية قدرة الطلبة على دراستهم ابلنسبة  ،:43ويراجع ادلعلم
أحياان ابلنسبة .:57
ودلعرفة زلاوالت ادلعلم يف تقدًن األسئلة للطلبة مبعهد دار اإلحسان ،ظهرت
إجابتهم يف اجلدول التايل:
اجلدول  4.18زلاوالت ادلعلم يف تقدًن األسئلة للطلبة
رقم

احتمال األجوبة

عدد التكرار

النسبة ادلئوية

أ-

دائما

15

:43

ب-

أحياان

18

:51

53

ال

ج-
اجملموع

2
35

:6
:111

يتضح اجلدول أن ادلعلم يقدم األسئلة إىل الطلبة ابلنسبة  ،:43وأحياان ابلنسبة
 :51و ال يقدم ادلعلم األسئلة ابلنسبة .:6
ولكشف استعمال وسيلة السبورة والرسم البياين يف التدريس مبعهد دار
اإلحسان ،ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:
اجلدول  4.19استعمال وسيلة السبورة أثناء التعليم يف الدراسة
رقم

احتمال األجوبة

عدد التكرار

النسبة ادلئوية

أ-

نعم

15

:43

ب-

أحياان

21

:57

ج-

ال

-

-

35

:111

اجملموع

يتضح اجلدول أن ادلعلم اللغة العربية يشرح البياانت ابلسبورة والرسم البياين
ابلنسبة  :57وأحياان يشرح ابستعمال السبورة والرسم البياين ابلنسبة .:43
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ولتتبع إعداد ادلعهد للمراجع يف النصوص العربية مبعهد دار اإلحسان ،ظهرت
إجابتهم يف اجلدول التايل:
اجلدول  4.21إعداد ادلعهد النصوص العربية للمراجعة
رقم احتمال األجوبة

النسبة ادلئوية

عدد التكرار

أ -إعداد

12

:34

ب -أحياان

23

:66

ج -غَت إعداد

-

-

35

:111

اجملموع

يدل اجلدول إىل أن معهد دار اإلحسان إعداد النصوص العربية للمراجعة
ابلنسبة  :34و يعداد أحياان ابلنسبة .:66
ودلعرفة زلاوالت ادلعلم يف أداء الدرس التقوية لزايدة ادلفردات وشلارسة
احملادثة للطلبة مبعهد دار اإلحسان ،ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:
اجلدول  4.21تقدًن ادلفردة يف ادلواد الدراسية
رقم احتمال األجوبة
أ-

نعم

عدد التكرار
12

النسبة ادلئوية
:35
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ب -أحياان

6

:17

ج -ال

17

:48

35

اجملموع

:111

يتضح اجلدول  4.21أن ادلعلم يقدًن ادلفردة يف ادلواد الدراسية للطلبة ابلنسبة
 :35و أحياان ابلنسبة  :17وال للطلبة ابلنسبة .:48
ودلعرفة ادلشكالت اليت يواجهها الطلبة يف ترمجة النصوص العربية من حيث إجابتهم
مباشرة وظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:
اجلدول  4.22ادلشكالت الطلبة يف ترمجة النصوص العربية
 .1الصعوبة يف فهم األسلوب العربية
 .2عدم ادلداومة يف قراءة النصوص العربية
 .3عدم معرفة فوائد زايدة احلروف يف القواعد الصرفية
 .4الصعوبة يف تركيب الكلمات عند الًتمجة إىل اللغة اإلندونيسية
 .5الصعوبة يف معرفة الضمائر
 .6الصعوبة يف معرفة معاين ادلفردات من حيث السياق
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 .7يضعف يف القواعد النحوية والصرفية
 .8الصعوبة يف حل اجلملة العطفية
يتضح اجلدول أن الطلبة ذلم مشكالت متنوعة يف ترمجة النصوص العربية إىل اللغة
اإلدونيسية
 -3نتائج ادلقابلة الشخصية
أ -إن الطلبة جيتهدون يف تعلمهم اليومية ومذاكرة الدروس وإعراب
النصوص العربية اليت تعلموه.
ب -يفهمون بعض الطلبة ادلواد يف الفصل ،ويف بعضهم ،ال يفهم بعض،ويف
بعضهم ال يفهم شيأ.
ج -إن معظم الطلبة ال يقدرون على ترمجة النصوص العربية.
د-

يتعلموا الطلبة اللغة العربية من كل قواعدىا مثل النحو والصرف
والبالغة والعلوم اإلسالمية مثل الفقو وىم يضعفون يف ترمجة النصوص
العربية ألن ال يعرفون معٌت ادلفردات وخيتلطوهنا ابدلصطلحات الفقهية
مبعٌت ادلفردات األخرى ،وكذلك يف حتديد معٌت ادلفردات ادلناسبة لًتمجة
النصوص العربية.
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ه-

يبحثوا الطلبة عن معٌت ادلفردات يف القاموس أو يسأل مع ادلعلم
وأصدقائها ولكن أحياان تنسى الطلبة عن معٌت ادلفردات اليت قد حبثوا.

و-

يذاكرون الطلبة ترمجة النصوص العربية قبل دخول إىل الفصل إما يف
ادلسكن أو يف الفصل قبل حيضر ادلعلم.

ز-

زلاوالت ادلعلم:
 حيث ادلعلم الطلبة بتعلم ترمجة النصوص العربيةيف أي مكان إما
يف ادلسكان أو يف الفصل.
 ومن زلاولة ادلعلم يف ادلستقبل أهنم يتعلم جبيد حىت أهنم على
مسيطرة ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونسية.
 يقدم ادلعلم األسئلة والتدريب الشفوي كاحلفظ واإلعراب وقراءة
النصوص اليت قد تعلموىا والتدريب التحريري مثل إجابة
السؤال أو ترمجة النصوص العربية.

ح -يستعمل ادلعلم السبورة والرسم البياين أحياان عندما حيتاج لبيان ادلواد
الصعوابت للفهم.
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ط -إعدد ادلعهد للمراجع ترمجة النصوص العربية احملدودة يف نصوص
ادلدروسة فقد مثل نصوص من الصحوف الفقو واحلديث وأصول الفقو
وغَت ذلك.
أ-

حتليل البياانت
وقد حبث الباحث البياانت اليت وجد يف ميدان البحث ،اعتمادا على إجابة

الطلبة لإلستبانة ادلقدم ذلم ،مث من ادلقابلة الشخصية مع معلم اللغة العربية ،فتحلل
الباحث ادلشكالت اليت يواجهها الطلبة يف ترمجة النصوص العربية وزلاوالت ادلعلم حلل
ادلشكالت اليت يواجهها الطلبة يف فهمها مبعهد دار اإلحسان ،وكانت التحليالت كما
يلي:
 -1كان الطالب ال يسيطرون على ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونسية،
ألن بعظهم يرغبون قليل يف الًتمجة ،و يف بعظهم اليرغب فيها.
 -2كان الطالب ال يسيطرون على ادلفردات والقواعد النحوية ولو قد تعلموىا.
 -3ال يزال الطلبة ضعفوا يف ترمجة النصوص العربية مهما كانو قد تعلموىا من
حيث قواعد النحو والصرف والبالغة والعلوم اإلسالمية وغَتىا
-4

مل يًتجم الطلبة النصوص العربية يف االنًتنت إىل اللغة اإلندونيسية اجليدة ألهنم
ال ديارسون إال قليال وقلة للمراجع عن النصوص العربية مبعهد دار اإلحسان.
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-5

إعداد معهد للمراجع عن ترمجة النصوص العربية كنصوص الفقو والنحو
والصرف ونصوص يف كتب ادلدروسة يف ادلعهد ،و إعداد معهد الكتب
العصرى أو العلمية ولكن يقرؤوهنا قليال إال الطلبة الذين حيبون ترمجة النصوص
العربية ويقرؤون يف الكتب واالنًتنت مثل اجلرائد واجملالت وغَتىا.

-6

كانت ادلشكالت اآلخرى أن الطلبة عدم ادلداومة يف قراءة نصوص العربية
وعدم ادلعرفة فوائد زايدة احلروف يف القواعد الصرفية.

-7

وأن الطلبة يواجو مشكلة يف تركيب الكلمات عند ترمجة وال يعرفون الفعل إذا
زاد حرفو وادلشكالت يف معطف يعطف إىل كلمة بعيدة.

 -8ومن زلاوالت معلم اللغة العربية ىي يقدم األسئلة للطلبة عن النصوص العربية
وحيث ادلعلم الطلبة بتعلم ترمجة النصوص العربية يف أي مكان إما يف ادلسكان
أو يف الفصل ومراجعة ادلعلم ادلواد السابقة ويعطي التدريب الشفوى كاحلفظ
واإلعراب ومراجعة النصوص اليت قد تعلموىا ومن التدريب التحريرى مثل:
إجابة السؤال أو ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية.
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الفصل اخلامس
اخلامتة
ًب البحث يف ىذه الرسالة على ما يتعلق مبعاجلة مشكالت الطلبة يف ترمجة
النصوص العربية إىل اللغة اإلندونسية مبعهد دار اإلحسان ،اآلن حيسن لو أن تقدم
نتائجها وبعض االقًتاحات ختاما ذلذه الرسالة.
أ -نتائج البحث
بناء على عرض البياانت وحتليلها يف الفصل السابق ،فيمكن بيان النتائج هبذ
البحث فهي كما يلي:
-1

إن ادلشكالت الىت يواجهها الطلبة ىف تعلم الًتمجة ىي عديدة ومتنوعة ودتثل ىذه
ادلشكالت يف:
أ-

قلة سيطرة ادلفردات

ب -قلة فهم القواعد النحوية
ج -قلة ادلراجعة عن النصوص العربية
ه-

فوائد فعل بعد زايدة احلروف ادلعاين

و-

الصعوبة يف تركيب اجلمل اإلندونسية
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ي -العطف وادلعطوف
ومن زلاوالت ادلعلم يف حل مشكالت الطلبة يف ترمجة النصوص العربية ىي:

-2

أ-

تقدًن األسئلة والتدريب الشفوي والتحريري حول النصوص
العربية لطلبة كاحلفط واإلعراب وقراءة النصوص العربية وإجابة
السؤال أو ترمجة النصوص من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية

ب -مراجعة ادلادة السابقة قبل يبدأ ادلادة اجلديدة
ج-

استعمل وسيلة السبورة والرسم البياين عند شرح ادلعلم ادلادة
الصعوبة لًتقية قدرة الطلبة يف فهم دراستهم.

د-

إيفار ادلعلم للمراجع عن النصوص العربية.

ب -االقرتاحات
قبل اإلنتهاء من كتابة ىذه الرسالة جيدر ابلباحث أن يقدم بعض اإلقًتاحات
اآلتية:
 -1ينبغى على الطلبة مبعهد دار اإلحسان أن يهتموا بدراسة الًتمجة إىتماما كبَتا
ألن الًتمجة مادة مهمة لفهم الدين و األحكام اإلسالمية
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 -2ينبغى على ادلعلم أن يستخدم الطرق ادلناسبة ىف تعليم مادة الًتمجة حىت تكون
عملية التعليم والتعلم جذابة ،ويستخدم النصوص ادلناسبة ابدلناىج الىت قررىا
مبعهد دار اإلحسان.
 -3ينبغى على الطلبة أن يزودوا الثروة اللغوية لتسهيلهم على ترمجة النصوص العربية.
 -4وينبغى على الطلبة أن يتعلموا الًتمجة تعلما
 -5ينبغى على معهد دار اإلحسان أن جيهز الوسائل التعليمية لتعلم الًتمجة كادلعاجم
العصرية وغَتىا ومناىج جذابة ىف عملية التعليم والتعلم.
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-1

-2

األسئلةإلستبانة
قبل أن تتعلم يف قسم اللغة العربية ،ىل تعلمت ترمجة النصوص العربية إىل اللغة
اإلندونيسية؟
ج .ال
أ .نعم
ب .قليل
ىل تغرب مادة الًتمجة بقسم اللغة العربية؟
ج  .ال رغبة فيها
أ  .رغبة كثَتة
ب .رغبة قليلة

 -3كيف رأيك عن ادلواد الدراسية بدرس الًتمجة؟
ج .صعب جدا
أ .سهل
ب .صعب
-4

ىل فهمت ادلواد الذي عما يشرح ادلعلم؟
ج .ال
أ  .نعم
ب .أحينا

-5

ىل حفظت ادلفردات اجلديدة؟
ج .ال
أ .نعم
ب  .أحياان
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 -6ىل ترمجك النصوص العربية إىل اللغة اإلندونسية يف اإلنًتنت
ج .ال
أ .نعم
ب .احياان
-7

ىل عرفت كل ادلفردات ادلضمونة ىف النصوص ادلستخدمة ؟
ج .ما عرفت كلها
أ .عرفت كلها
ب .عرفت قليال

 -8ىل تذاكر الًتمجة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونسية اليت قد تعلمك
ج .ال
أ .نعم
ب .احياان
 -9ىل فهمت قواعد النحو والصرف عند الًتمجة النصوص ؟
ج .ال
أ .نعم
ب .قليل
 -11ىل يدفع ادلعلم بتعلم الًتمجة؟
ج .ال
أ .نعم
ب .احياان
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أألسئلة حملاولة ادلعلم الطلبة

.1

.2

ىل يراجع ادلعلم ادلواد السابقة قبل أن يبدأ ادلواد اجلديدة؟
ج -ال
أ -دائما
ب -أحياان
ىل تقدًن ادلعلم أسئلة للطلبة عند تعليم؟
ج -ال
أ -دائما
ب -أحياان

 .3ىل استعمال ادلعلم وسيلة السبورة والرسم البياين يف الدراسة
ج -ال
أ -نعم
ب -أحياان
 .4إعداد ادلعهد للمراجع يف ترمجة النصوص العربية
ج -غَت متوفر
أ -متوفر
ب -قليل

 .5أداء الدرس التقوية لزايدة ادلفردات وشلارسة احملادثة للطلبة
ج -ال
أ -نعم
ب -أحياان
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ادلقابلة الشخصية
 .0ىل تعلم الطلبة يف اخلارج الفصل؟
قال ادلعلم ،نعم ،أنظر الطلبة جيتهدون يف تعلمهم اليومية ومذاكرة الدروس
وإعراب النصوص العربية اليت تعلموه.
 .7ىل يفهم الطلبة ادلواد يف الفصل؟
وقال معلم ،إن بعض الطلبة يفهمون ادلواد يف الفصل ،ويف بعضهم ،ال يفهم
بعض،ويف بعضهم ال يفهم شيأ.
 .4ىل يقدر الطلبة على ترمجة النصوص العربية؟
وقال معلم ،أن معظم الطلبة ال يقدرون على ترمجة النصوص العربية.
 .3ماادلشكلة اليت تواجو الطلبة يف الفصل؟
إن الطلبة يتعلموىا اللغة العربية من كل قواعدىا مثل النحو والصرف والبالغة
والعلوم اإلسالمية مثل الفقو وىم يضعفون يف ترمجة النصوص العربية ألن ال
يعرفون معٌت ادلفردات وخيتلطوهنا ابدلصطلحات الفقهية مبعٌت ادلفردات األخرى،
وكذلك يف حتديد معٌت ادلفردات ادلناسبة لًتمجة النصوص العربية.
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 .5ىل يستعمل الطلبة القاموس يف الفصل؟
 .6قال ادلعلم إن الطلبة يبحثون عن معٌت ادلفردات يف القاموس أو يسأل مع ادلعلم
وأصدقائها ولكن أحياان تنسى الطلبة عن معٌت ادلفردات اليت قد حبثوا.
 .7ىل يذاكر الطلبة عن ادلواد؟
قال ادلعلم أن الطلبة يذاكرون ترمجة النصوص العربية قبل دخول إىل الفصل إما
يف ادلسكن أو يف الفصل قبل حيضر ادلعلم.
 .8ىل تدافع الطلبة يف تعليم الًتمجة؟
وقال ادلعلم لقد أدافعهم بتعلم ترمجة النصوص العربيةيف أي مكان إما يف ادلسكان
أو يف الفصل .ومن زلاولة ادلعلم يف ادلستقبل أهنم يتعلم جبيد حىت أهنم على
مسيطرة ترمجة النصوص العربية إىل اللوغة اإلندونسية.
 .9ىل تقدم األسئلة إىل الطلبة؟
وقال ادلعلم إنو يقدم األسئلة والتدريب الشفوي كاحلفظ واإلعراب وقراءة
النصوص اليت قد تعلموىا والتدريب التحريري مثل إجابة السؤال أو ترمجة
النصوص العربية.
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.01

ىل تستعمل الوساءل لتعلمية؟

قال معلم إنو يستعمل السبورة والرسم البياين أحياان عندما حيتاج لبيان ادلواد
الصعوابت للفهم.
.00

ىل توفر للمراجع ترمجة النصوص العربية؟

نعم ،توفر للمراجع ترمجة النصوص العربية احملدودة يف نصوص ادلدروسة فقد مثل
نصوص من الصحوف الفقو واحلديث وأصول الفقو وغَت ذلك.
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