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ملخص ال
تحليل ترجمة الجملة اإلندونيسية إلى اللغة .2020. الفية، لطفم

دراسة حالة عن نصوص الترجمة لطلبة المستوى السادس )العربية 
فى قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية 

 .(بفونوروجو
 ، ترجمة، جملة، والتركيبتحليل األخطاء: الكلمة األساسية

 اجلملة ىي قول مؤلف من مسند و مسند إليو فهي وادلركب 
امسية و فعلية و مجلة ذلا : واجلملة أربعة أقسام. االسنادي شيء واحد

و اجلملة االمسية ىي ما . زلل من االعراب و مجلة ال زلل ذلا من االعراب
كانت مؤلفة من ادلبتدأ و اخلرب أو شلا تألفت من الفعل و الفاعل أو 

و أنواع الًتكيب . الفعل و نائب الفاعل أو الفعل الناقص وامسو و خربه
. 3ادلركب اإلضاُب . 2ادلركب اإلسنادي او اجلملة . 1: ستة اقسام

ادلركب . 6ادلركب ادلزجي . 5ادلركب العطفي . 4ادلركب البياين 
ستوى السادس َب قسم  آب" أ" فصل طأ كثَت من طالباتخلقد أ.العددي

اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو َب اختيار اجلملة و 
 .الًتكيب

أمناط اجلمل والًتاكيب العربية (1)إٔب وصفىذا البحث يهدف
ادلًتمجة من اجلمل اإلندونيسية َب نصوص الًتمجة لطلبة ادلستوى السادس 
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َب قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو 
اجلمل والًتاكيب العربية ادلًتمجة من اجلمل اإلندونيسية ربليل االخطاء (2)

َب نصوص الًتمجة لطلبة ادلستوى السادس َب قسم تعليم اللغة العربية 
 .باجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو

ىذا البحث من البحث النوعي ىو إجرات البحث اليت تنتج 
البيانات الوصفية، و أما األساليب جلمع بيانات بالطريقة ادلقابلة  و 

ٍب أسلوب ربليل البيانات ىي ربليل الوصفي كيفي على . الطريقة الوثيقية
 .(Huberman) و ىوبَتمان (Miles)طراز ميلس 

أمناط اجلمل والًتاكيب العربية ادلًتمجة (1)فنتيجة ىذا البحث ىي
من اجلمل اإلندونيسية إٔب العربية َب نصوص الًتمجة لطلبة ادلستوى 

السادس َب قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 
بفونوروجو ىي اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية و الًتكيب الوصفي و 

زبليل األخطاء عن اجلمل و الًتاكيب العربية  (2)الًتكيب اإلضاُب، 
ادلًتمجة من اجلمل اإلندونيسية إٔب العربية َب نصوص الًتمجة لطلبة 

ادلستوى السادس َب قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 .بفونوروجو ىي اخلطأ الصرُب و اخلطأ النحوي و اخلطأ الدالٕب
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 الباب األوّيل
 المقدّيمة

 
 خلفية البحـ ﴾أ﴿

الًتمجة ىي نشاط نقل ادلعٌت من إحدى اللغات 
 الًتمجة ال ديكن أن يعمل بدون .إٔب اللغة األخرى

ادلهارةو اإلستيالء على اللغة .إستيالء على اللغة األجنبية
ألن .األجنبية، مثلها اللغة العربية،وتعّلمها البد أن ترقيتا

كل شعب َب ىذا العآب يطلب أن يكون قادرا على 
اإلتصال بغَته من الشعوب َب مجيع نواحى احلياة خاصة 

َب تناول األخبار و العلوم و التكنولوجيا لتوسيع األفق 
 .ادلعرُب و مشيا على اإلحتياجات َب بناء الشعب

                                                           

-Pedoman Penerjemahan Arab،  زكى الفارسي

Indonesia(2011 ،رماجا رسدى كريا: بندونج)، 21. 
 Buku Pintar Menerjemah Arab،نور مفيد و كسرون أس رمحن

Indonesia(2007 ،فستكان فروغرسيف: سورابايا)، 2. 
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 اجلديدترجم إليو آبوالشيء األساسي الذي حيتاج 
 ا سوف توقظ ُب حد ءىو الثقة بالنفس، الذي إنشا

ذاتو طادلا أن أعمال الًتمجة لو ديكن نشرىا، مهما كانت 
وكلما كان العمل أكثر قبوال . بسيطة النص ادلًتجم

الًتمجة ستكون أقوى، الرجعةترمجة و للوانتشارا، فإن الثقة
. ىذه عالمة إجيابية. حىت أن تأخذ نصا أكثر صعوبة

ومن خالل العملية ادلستمرة لًتمجة النصوص العربية 
السهلة، ستزداد ادلهارات اللغوية واإلتقان فضال عن 

وعالوة على ذلك، إذا . اإلدلام باجلو العريب داخل ادلًتجم
كان قادرا على إدارة ادلعرفة واخلربة ادلكتسبة للبقاء 

 .موجهة بشكل جيد
ادلعٌت ىو عنصر ىاّم َب اللغة ألن ادلعٌت لتعبَت 

. كل ادلعلومات اليت ترتبط بالنص يسمى ادلعٌت. الفكرة
ادلعٌت افضل .  كما يشعره ادلًتجم، ادلعٌت أمر صعبيعتربو

من الكلمة ألن الكلمة ىي الوسائل لتعبَت ادلعٌت الذى 

                                                           

 Menjadi Penerjemah, Metode dan Wawasan،ابن بردة

Menterjemah Tes Arab(2004 ،تيارا واجانا: يكياكرتا)،20. 
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 بادلعٌت ، ىو ادلعٌتترجم من آبىاذلدف احلقيق. يريدىا
 وأما شعور ادلًتجم صعوبة .فيفهم األشخاص النص

فة بُت اللغة ادلصدر و اللغة اختالف القواعد و الثقبإف
 ونقصان اإلستيعاب لقاعدة اللغة اذلدف حىت ،اذلدف

 ونقصان إستيالء ادلًتجم ،يسبب تداخل اللغة ادلصدر
 .على نظرية الًتمجة

ربليل األخطاء ىو الطريقة اليت استخدمها 
الباحثون وادلدرسون ادلشتملةعلى مجع البيانات اللغوية 

لدى الطالب، و التعريف على األخطاء ادلوجودة ُب ىذه 
البيانات ٍب عرضها  ووصفها، ٍب تصنيفيها على أساس 

 ةوياللغ األخطاء بتحليل .األسباب ادلفروضة ٍب تقوديها
 اليت تستعمل  علىالبياناتيستطيع ادلدرس ان حيصل

                                                           

: ملنج)Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،نحمفتح الر
. 12 ،(2015 ،مادين كادلفوك فوبليسنج

 ،ىومنَتا: بندوج)Penerjemahan Arab Indonesia،شهاب الدين
2005)، 20 .

 Pengajaran Analisis.ىنري كونتور تاريكان و جاكو تاريكان

kesalahan berbahasa(اعكاسا: بندوج 
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عدوة .  عن حقيقة تعليم اللغة أو تدريب اللغةتنتجليس
نة عن جزء يربليل األخطاء يدفع اشارة أو قر، على ذالك

دة اليت أصعب أو ينقص دلهارة ادلدرس ومن لغة ادلقص
 .دلواصالت على ضلو فعال

  مهارة و يتضمن ربليل إٔبربتاجترمجةعمليةال
كمثال على ترمجة نص إندونيسي إٔب نص .مسحة العلم

 "Ahmad mempunyai mobil baru warnanya biru"عريب
 إذا ."زرقأ لوهنا ديدةألمحد سيارة ج"ُتًتجم إٔب العربية 

 النص األصلي ُب اللغة اإلندونيسية مع بنية بنيةكان 
 النص بنية يبدأ ،نص الًتمجة باللغة العربية ىناك فرق

اإلندونيسي بادلوضوع ، يتبعو ادلسند ، ُب حُت أن بنية 
اجلملة ُب نص نتيجة ترمجتها مسبوقة باألثرية ، متبوعة 

 باإلضافة إٔب ادلسند الذي كان موجوًدا ُب .بادلوضوع
بينما ادلسند " فعل"النص اإلندونيسي األصلي باستخدام 

 الذي كان موجوًدا ُب ترمجة النص العريب باستخدام

                                                           

 ،(UNS Press ،2008: سوراكارتاSerba Linguistik     (، سرويج
165. 
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وبادلثل ، فإن نوع اجلملة ىو أيضا مجل ."حرف جرّ "
اجلملة "سلتلفة من النص اإلندونيسي األصلي يسمى 

، ُب حُت أن اجلملة ادلًتمجة إٔب العربية ربمل " اللفظية
 .اجلملة االمسية

الًتمجة ُب قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة 
. اإلسالمية احلكومية فونوروجو ىو إحدى ادلواد الدراسّية

 1تنقسم مادة الًتمجة ّٔذا القسم إٔب قسمُت مها الًتمجة 
كانت ىذه ادلادة تدرس َب ادلستوى . 2و الًتمجة 

و من ادلالحظة الىت اخذهتا الباحثة . اخلامس و السادس
لقسم اللغة العربية " أ"من الطالب ادلستوى السادس 

 ورأت الباحثة أّن 2017/2018السنة الدراسّية 
ولقد أخطأ . الطالب يواجهون ادلشكالت ادلتنوعة فيها

الطالب كثَتا ُب ترمجة اجلملة اإلندونيسية إٔب اللغة 
 .العربية، إّما من ناحية النحو أو الصرف و غَت ذالك

 الكالم ُب الصفحات  منبناءعلى ما سبق
تحليل ترجمة "بالبحث عنفأرادت الباحثة القيام 

دراسة حالة عن )الجملة اإلندونيسية إلى اللغة العربية 
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نصوص الترجمةلطلبة المستوى السادس فى قسم 
تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية 

 ".(بفونوروجو
 

  تحديد البحـ﴾ب﴿
ربليل األخطاء وأما حدود ىذا البحث ىي 

 اإلندونيسية اجلملة نصوص الًتمجة َب بنية وتصحيحها َب
اجلملة الفعلية و : علم النحو)ادلًتمجة إٔب اجلملة العربية 

و التحديد ادلكاىن كانالبحث َب  (اإلمسية، و الًتكيب
 طالبة ادلستوى السادس َب قسم تعليم 10"أ"الفصل 

. اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو
 .2017/2018والتحديد الّزماىن ىو السنة الدراسّية 

 
  أسئلة البحـ﴾ج﴿

بناء على ما ذكرتو الباحثة ُب خلفية البحث 
: فمشكالت البحث تتلخص فيما يأٌب
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ما أمناط اجلمل والًتاكيبالعربية ادلًتمجة من  .1
اجلمالإلندونيسية َب نصوص الًتمجة لطلبة ادلستوى 

السادس َب قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة 
 اإلسالمية احلكومية بفونوروجو؟

كيف ربليألخطاء اجلمل و الًتاكيب العربية ادلًتمجة  .2
من اجلمل اإلندونسية َب نصوص الًتمجة لطلبة 

ادلستوى السادس َب قسم تعليم اللغة العربية 
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو؟

 

 أهداف البحـ﴾د﴿
وصول إليها كما للأىداف البحث الىت أرادت الباحثة 

: يلى 
أمناطاجلمل والًتاكيبالعربية ادلًتمجة من دلعرفة .1

اجلمالإلندونيسية َب نصوص الًتمجة لطلبة ادلستوى 
السادس َب قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة 

 .اإلسالمية احلكومية بفونوروجو
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اجلمل والًتاكيبالعرابية ادلًتمجة دلعرفةربليل االخطاء  .2
من اجلمالإلندونيسية َب نصوص الًتمجة لطلبة 

ادلستوى السادس َب قسم تعليم اللغة العربية 
 .باجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو

 
 فوائد البحـ﴾ه﴿

 الفوائد النظرية (أ 
فية ي ُب كيكون اسهاماحاصل ىذا البحث ل

الًتمجة َب بنية اجلملة اإلندونيسية إٔب اجلملة 
 .العربية َب تعليم الًتمجة

الفوائد العملية  (ب 
للباحثة   .أ 

ترمجة بنية لزيادة ادلعارف العلمّية اجلديدة ُب 
اجلملة اإلندونيسية إٔب اجلملة العربية َب تعليم 

 . و كيفية ربليل االخطاء وتصحيحهاالًتمجة
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 طلبةلل .ب 
 البحث تصلح أن تستخدم للقوالب و نتائج

َب الًتمجة َب تثبيت احلكم و تنفيذ تدريس 
 بنية اجلملة اإلندونيسية إٔب اجلملة العربية

 .جيدا
 

  تنظيم كتابة تقرير البحـ﴾و﴿
لتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسمت الباحثة   

: و ىى، تقرير البحث أب مخسة أبواب
ادلقدمة وىى ربتوى على خلفية  : الباب األول

البحث و ربديد البحث و أسئلة 
البحث و أىداف البحث و فوائد  

 .تنظيم كتابة تقرير البحث و البحث
اإلطار النظرى البحوث السابقة و  : الباب الثاىن

تعريف ) ربليل األخطاء يتكون منو
األخطاء، أمهّية دراسة األخطاء، 

مراحل دراسة األخطاء، أنواع 



10 

 

تعريف )و ترمجة  (األخطاء اللغوية
الًتمجة، عناصر الًتمجة، شروط 

ادلًتجم، أنواع الًتمجة، صفات الًتمجة 
الناجح، خطوات الًتمجة، تقنية 

الًتمجة، الفرق بُت تركيب الّلغة العربّية 
و تعريف النحو  (و الّلغة اإلندونيسية

و ظيفتو،اجلملة، معٌت الًتكيب اى 
 .ادلركب، أنواع الًتكيب اى ادلركب

مناىج البحث، و ىو ربتوى على  : الباب الثالث
نوع البحث و حضور الباحثة و 

مكان البحث و مصادر البحث و 
أسلوب مجع البيانات و ربليل 

 .البيانات و فحص صحة البيانات
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 الباب الرابع
 

 

 

  

 حيتوى على وىوعرض البيانات  :
البيانات العامة الىت تتعلق دبوقع 

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية البحث
 يشمل تاريخ قيامها و فونوروغو

موقعها اجلغرافية و نظامها و أحوال 
أساتذهتا و طالّٔا و البيانات اخلاصة 

ربليل الىت ربتوى على البيانات عن 
 نصوص األخطاء و تصحيحها ُب

الًتمجة من اجلملة اإلندونيسية إٔب 
قسم تعليم "أ " اجلملة العربية فصل

اللغة العربية كلية الًتبية و العلوم 
 .التعليمية

أمناط اجلمل ربليل البيانات عن  : الباب اخلامس
العربية ادلًتمجة من اجلملة اإلندونيسية 

ربليل لطلبة ادلستوى السادس و
ترمجة اجلملة االخطاء وتصحيح

اإلندونسية إٔب اللغة العربية لطلبة 
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 .ادلستوى السادس
، فيها اخلالصة من ىذا اسبةاْب : سادسالباب ال

البحث واإلقًتاحات لإلصالح 
 .بعدىا
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 الباب الثانى
 البحوث السابقة و اإلطار النظري

  
  البحوث السابقة﴾أ﴿

البحث العلمى الذى حبثو سيف األمم  .1
كلية الًتبية قسم اللغة العربية  (083211077)

ربت ادلوضوع ، جبامعة وأب سوصلو اإلسالمية احلكومية
دراسة ربليل األخطاء َب الًتمجة إٔب اللغة العربية لطلبة "

-2013قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية 
2014." 

َب ترمجة الكلمة األجنبية عدة الصعوبات يوجهها 
طلبة قسم تعليم اللغة العربية َب ادلستوى الثالث جبامعة 

وأب سوصلو اإلسالمية احلكومية، ألن تغيَت الكلمة 
. األجنبية إٔب اللغة العربية ليس من األمر السهل

تأسيسا ما سبق أراد الباحث إٔب القيام بالبحث 
إلدراك األخطاء الىت تتعلق بالكلمة األجنبية الىت 

13 
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ترمجهاطلبة قسم اللغة العربية جبامعة وأب سوصلو 
 .اإلسالمية احلكومية

ما ألخطاء َب ترمجة  (1أما أسئلة البحث 
التعريب قام ّٔا لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

كيف التصويب  (2وأب سوصلو اإلسالمية احلكومية؟، 
عن األخطاء َب ترمجة التعريب قام ّٔا لطلبة قسم تعليم 

 .اللغة العربية جبامعة وأب سوصلو اإلسالمية احلكومية؟
إلجابة أسئلة البحث اسخدام الباحث على سبيل 

قام الباحث باجراءة دراسة ميدانية . البحث الكيفي
ومجع البيانات ، جبامعة وأب سوصلو اإلسالمية احلكومية

ادلتحصل عليها باستنخدام الطريقة اإلستقرائية و 
 .التحليل األخطاء

معظم الطلبة خيطئون َب  (1نتائج البحث 
األخطاء اإلمالئية و الصرفية و النحوية و الداللية َب 

التصويب َب تلك األخطاء يتبديل  (2ترمجتهم، 
األحرف غر ادلستعملة أو حذفها أو تبديل الكلمات 
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اخلارجة من لغة اذلدف أو زيادة الًتمجة الناقصة من 
 .احلرف أو تصويب الكتابة غَت الصحيحة

البحث العلمى الذى حبثتو فائز نور عزيزة  .2
كلية الًتبية و العلوم التعليمية قسم  (210513007)

اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو، ربت 
ربليل األخطاء َب الًتجة من اللغة العربية إٔب "ادلوضوع 

اللغة اإلندونيسية لطالب الصف احلادى عشر بادلدرسة 
 فونوروغو السنة الدراسة 1العالية اإلسالمية زلّمدية 

2016\2017." 
 فونوروغو 1ادلدرسة العالية اإلسالمية زلمدية 

و . فيها عملية التعليم للعلوم العامة و العلوم الدينية
َب تعليم اللغة العربية يشعر . منها ىي اللغة العربية

الطالب بالصعوبة َب فهم مادة اللغة العربية خصوصا 
و بناء . َب الًتمجة من اللغة العربية إٔب اللغة اإلندونسية

على ادلقابلة الشخصية مع أستاذة إستَتكة ىاروم 
رمحوٌب تظهر أن نتيجة ادلراجعة ضعيفة و يشعر 

الطالب باالصعوبة َب الًتمجعة من اللغة العربية إٔب 
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اللغة اإلندونيسية و َب أداءا وظيفة  أو التمرينات 
 .حيث يقع الطالب َب أخطاء

 كيف مشكالت الطالب 1): أما أسئلة البحث
َب الًتمجة من اللغة العربية إٔب اللغة اإلندنيسية لطالب 

الصف احلادى عشر بادلدرسة العالية اإلسالمية زلمدية 
 كيف 2)؟ 2017\2016 فونورغو السنة الدراسية 1

ربليل األخطاء وتصحيحها َب الًتمجة من اللغة العربية 
إٔب اللغة اإلندونيسية لطالب الصف احلادى عشر 

بادلدرسة العالية اإلسالزلمدية فونوروغو السنة الدراسية 
 كيف زلاولة ادلدرس و الطالب 3)؟ 2017\2016

ُب حل مشكالت الًتمجة من اللغة العربية إٔب اللغة 
اإلندونيسية لطالب الصف احلادى عشر بادلدرسة 

 فونوروغو السنة الدراسية 1العالية اإلسالمية زلمدية 
 .؟2017\2016

ىذا البحث نوع من البحث الكيفي، 
إستخدمت الباحثة ادلدخل الكيفي الوصفى، ويكون 

 فونوروغو، 1البحث بادلدرسة العالية اإلسالمية زلمدية 



17 

 

و إستخدمت الباحثة طريق ادلقابلة و طريقة الوثيقة و 
طريقة ادلالحظة جلمع البيانات و لتحليل البيانات 

إستخدمت الباحثة ميلس و ىوبَتمان و ربليل 
 .األخطاء

مشكالت الطالب َب (1): نتائج البحث ىي
الًتمجة نوعان، مها ادلشكالت اللغوية و ادلشكالت غَت 

ادلشكالت اللغوية ىي يشعر الطالب . اللغوية
بالصعوبة َب الًتمجة يعٌت نقصان اإلستعاب َب 

ادلفردات، وضعف الفهم َب القواعد مثل ال حيفظون 
الضمَت و ال يقدرون َب تكوين اجلمل و ترتيب 

أما ادلشكالت غَت اللغوية ىي شعور . الكلمات
الطالب بادللل والسئم َب الًتمجة، والوسائل الدراسية َب 

األخطاء الىت ارتكبها  (2). تعليم اللغة العربية زلدوردة
الطالب من ناحية ادلفردات، والضمَت، وتركيب 

زلاوالت ادلدّرسة َب حّل  (3)اجلملة، و شكل اجلمع، 
مشكالت الًتمجة من اللغة العربية إٔب اللغة اإلندونيسية 

لطالب الصف احلادى عشر ىي تعطى ادلدّرسة و 
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ظيفة الًتمجة كثَتا، وتبُّت ادلدرسة مادة القراءة بيانا 
واضحا، و تعطى ادلدّرسة الطالب فرصة ليسألون ماال 

يفهمون من ادلواد، و تعطى ادلدّرسة ادلفردات اجلديدة 
للطالب وحفظوىا، وتستخدم ادلدّرسة الطريقة ادلتنوعة 

َب الًتمجة، وتعطى ادلدّرسة مادة القواعد للطالب 
بنظرية و عملية و تدفع ادلدّرسة على الطالب ليكون 

أما زلاولة الطالب يعٌت حيفظ الطالب . ذلم القاموس
ادلفردات، والطالب لتكون ذلم القاموس، و تدريبات 

الًتمجة َب البيت و قراءة النص الذى يًتمجونو، وإجابة 
 .التمرينات ومذاكرة ادلادة َب كتاب اللغة العربية

اضافة أب البحث السابق األول، سيف األمم، 
يبحث َب دراسة ربليل األخطاء َب الًتمجة إٔب اللغة 
العربية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية 

 وأب سوصلو اإلسالمية احلكومية، 2014- 2013
ولكن ُب ىذا البحث يبحث عن ربليل األخطاء َب 

نصوص الًتمجة َب بنية اجلملة اإلندونيسية إٔب اجلملة 
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العربية َب تعليم الًتمجةلطلبة ادلستوى السادس َب قسم 
 .اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو

و الفرق بُت البحث السابق الثاىن، و ىذا 
البحث أنفائز نور عزيزة، تبحث َب ربليل األخطاء َب 

الًتجة من اللغة العربية إٔب اللغة اإلندونيسية لطالب 
الصف احلادى عشر بادلدرسة العالية اإلسالمية زلّمدية 

ولكن ُب ىذا البحث يبحث ربليل األخطاء َب 1
نصوص الًتمجة َب بنية اجلملة اإلندونيسية إٔب اجلملة 

العربية َب تعليم الًتمجة عن طلبة ادلستوى السادس َب 
قسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 .بفونوروجو
 

  اإلطار النظرى﴾ب﴿
 تحليل األخطا .1

 تعريف األخطاء (أ 
أوضح ُب متابة الفرق بُت : تعريف كوردور

فزلة اللسان .  و األخطاء، و األغالط،زلة اللسان
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 وما شابو ،معناىااألخطاء الناذبة من تردد ادلتكلم
 أما األغالط فهي الناذبة عن اتيان ادلتكلم ،ذلك

 أما اخلطأ بادلعٌت ،بكالم غَت مناسب للموقف
الذي يستعملو فهو ذلك النواع من األخطاء اليت 

 .خيالف فيها ادلتحدث أو الكاتب قواعد اللغة
ىو اي استفمال خاطئ : تعريف سَتفت

، أو سوء استخدام القواعد الصحيحة. للقواعد
من  (االستثناءات)أو اجلهل بالشواذ 

األخطاء : القواعديعريفو عبد العزيز العصيلي
األخطاء اللغوية أي االضلراف عما - يقصد ّٔا 

ىو مقبول ُب اللغة العربية حسب ادلقاييس اليت 
. يتبعها الناطقون بالعربية الفصحى

ومن ىذه التعريفات تتضح لنا عدة مواصفات 
: لالستجابة اللغوية حىت تعترب خطأمنها

                                                           

: القاىرة)ادلهارات اللغوية مستويات تدريسها صعوبتها،رشدى أمحد طعيمة
 .۳06 ،(2009 ،دار الفكر العرىب
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سلالفة االستجابة اللغوية الصادرة من  (1
الطالب دلا ينبغي أن تكون عليو ىذه 

 .االستجابة
عدم مناسبة ىذه االستجابة ُب بعض  (2

 .ادلوافق
تكرار صدور ىذه االستجابات فما يصدر  (3

 وإمنا يعترب زلة أو ،مرة واحدة ال يعترب خطأ
 .ىفوة

أهمية دراسة األخطاء  (ب 
لتحليل األخطاء أمهية كبَتة ُب برامج 

ومن أبرز رلالت . تعليم اللغات األجنبية
: االستفادة من ربليل األخطاء ما بلي

إن دراسة األخطاء تزود الباحث بأدلة عن  (1
 وكذلك ،كيفية تعليم اللغة أو اكتسأّا

االسًتاتيجيات و األساليب اليت يستخدمها 
 .الفرد الكتساب اللغة

                                                           

 .307نفس ادلرجع، 
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إن دراسة األخطاء تفيد ُب إعداد ادلواد  (2
 إذ ديكن تصميم ادلواد التعاديية ادلناسبة ،التعليمية

للناطقُت بكل لغة ُب ضوء ماتنتهي إليو 
 .دراسات األخطاء اخلاصة ّٔم

 إن دراسة األخطاء تساعد ُب وضع ادلناىج  (3
ادلناسبة لللدراسُت سواء من حيث ربديد 

األىداف أو اختيار اتوى أو طرق التدريس أو 
 .أساليب التقوًن

إن دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسة أخرى  (4
تستكشف من حالذلا أسباب ضعف الدارسُت 

 و اقًتاح أساليب ،ُب برامج تعليم اللغة الثانية
 .العالج ادلناسبة

 مراحل دراسة األخطاء (ج 
: وسبر دراسة األخطاء بثالث مراحل ىي

ويقصد بو ربديد ادلواطن اليت : تعريف اخلطأ  (1
تنحرف فيها استجابات الطالب عن 

 .مقاييس االستحدام اللغوي الصحيح

                                                           

 .308–307 ،نفس ادلرجع
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ويقصد بو بيان أوجو : وصيف اخلطأنت (2
 وتصنيف للفئة اليت ،االضلراف عن القواعد 

ينتمي إليها ربديد موقع األخطاء من 
 .ادلباحث اللغوية

ويقصد بو بيان العوامل اليت : تفسَت اخلطأ  (3
أدت إٔب ىذا اخلطأ وادلصادر اليت يعزى 

 .إليها
 أنواع األخطء اللغوية  (د

و ادلراد باألخطاء اللغوية ىي استعمال 
اللغة أو استعمال اللغة الذي خيرج عن معيارىا 

 : و أنواع األخطاء اللغوية كما يلي. الصحيح
أي األخطاء اليت تتعلق : األخطاء الصوتية (1

باضلراف أداء سلارج احلروف و النرب و التغنيم و 
 .أحكام علم األصوات العربية

                                                           

تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ،على أمحد مدكور و إديان أمحد ىريدى
 .301 ،(2006 ،دار الفكر العرىب: القاىرة ) ّٔا النظرية و التطبيق
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و ىذه ترتبط دبخالفة كتابة : األخطاء اإلمالئية (2
 .الكلمات العربية الصحيحة

 َب كتابة مهزة القطع و الوصل: ادلثال
تتعلق ىذه األخطاء باستعال : األخطاء الصرفية (3

صيغة الكلمة، و اإلشتقاق، و الزمان النحوي، 
 .تناسب الضمائر َب اجلملة

ترتبط بعدم تطابق الًتاكيب : األخطاء النحوية (4
العربية من ناحية التذكَت و التأنيث، و التعريف 

و التنكَت، و العدد و حالة اإلعراب و 
استعمال األدوات َب سياق الكالم أو اجلملة 

 .الصحيحة
ىي األخطاء ادلرتبطة : األخطاء الداللية (5

باستخدام ادلفردات و اختيارىا ادلناسبة 
بالًتاكيب و اجلمل الصحيحة، و تتعلق أيضا 
باستخدام العبارات االصطالحية ادلألوفة عند 

 .العرب
 

                                                           

دار الفكر العريب، : القاىرة)ادلهارات اللغوية رشدى أمحد طعيمة، 
2009) ،307-308. 
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 ترجمة .2
 تعريف الترجمة . أ

عملية : الًتمجة عملية ذبري على اللغات
ويكون . تبديل نص ُب لغة بنصٍّ ُب لغة أخرى

واضحاً، لذلك، أنو جيب على أية نظرية للًتمجة 
عند الزرقانىي .أن تستند إٔب نظرية لغوية عامة

 :ترمجة اللغة ىي كما يلي
إيصال الكالم إٔب من ال يريد أن ينال  (1

 .الكالم
مثل بيان اللغة . بيان الكالم باللغة ادلساوية (2

العربية باللغة العربية أو اللغة اإلندونيسية 
 . باللغة اإلندونيسية أيضا

مثل بيان اللغة . تفسَت الكالم باللغة ادلتفرّقة (3
فلذلك يسمى . العربية باللغة اإلندونيسية

 .ادلًتجم مبّينا أو مفّسرا

                                                           

 ،معهد االمناء العريب: بَتوت) ،ية لغوية ُب الًتمجةنظر،كاتفورد. س. ج
1991)، 9 .
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 نقل الكالم من لغة أٔب لغة أخرى يعٌت  (4
. ربويل اللغة اللعربية إٔب اللغة اإلندونيسية

 .ادلًتجم يسمى بناقل اللغة
و أما الًتمجة إصطالحا ىي التعبَت عن معٌت 

كالم اخر من لغة أخرى مع الوفاء جبميع معانيو 
عند كتفرد الًتمجة ىي ربويل النص .و مقاصده

 الًتمجة دبعٌت .ُب اللغة ادلصدر ُب اللغة اذلدف
بيان باللغة األخرى أو نقل ادلعٌت من اللغة 

 .الواحدة إٔب اللغة األخرى
  عناصر الترجمة . ب

 اللغة ادلصدر أو اللغة ادلًتمجة منها (1 
 اللغة اذلدف أو اللغة ادلًتمجة إليها (2 
 فكرة (3 

                                                           

 Penerjemahan Arab Indonesia (teori danشهاب الدين،

praktik) (2005ىومنَتا، : بندونج) ،8. 
 Pedoman Penerjemahan Arab(زكى الفارسي،

Indonesia23، (2011رماجا رسداكريا، : بندونج. 
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الفكرة ُب عملية الًتمجة أمر ىام، إيصال 
الفكرة البد من أن يكون بإىتمام القواعد 

 .ضلوية كانت أم صرفية يعٍت دبراعاهتما
 معادلة (4

 ليست الًتمجة مراعاة الفكر َب النص 
فحسب، بل دبراعاة ادلعادلة للحصول على 

 .الًتمجة ادلناسبة بلغة األصل
 شروط المترجم. ج 

و يشًتط ُب ادلًتجم اجليد أن يكون واسع 
الثقافة ملما بفروع ادلعرفة ادلختلفة فضال عن سبكنو 

 .من اللغة األجنبية
 : ىناك مخسة كفاءات ادلًتجم و ىي كما يلي

 (kompetensi bahasa)الكفاءة اللغوية  (1
الكفاءة اللغوية ىي ما يتعلق بلغة األصل و لغة 

 .اذلدف و يفهم رلاالت لغتُت دفعة واحدة
 (kompetensi teks)الكفاءة النصية  (2

                                                           

تيارا وجانا جوكجا، : جوكجاكرتا)Menjadi Penerjemahإبن بردة، 
2004) ،10. 
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ىذه يتعلق دبا حيتوى ُب النص من ادلراد و 
ربتاج إٔب القاعدة العربية للحصول إٔب مفهوم 

النص و كان مكسوبا بعد أن حبث ادلًتجم عن 
 .العالقة بُت الكلمات

 (kompetensi materi)الكفاءة ادلادية  (3
ال بد أن يكون ادلًتجم فامها ادلصطلحات 

ادلتعلقة بادلادة و كذالك أسلوب النص الذى 
 .استخدمو الكاتب

 (kompetensi budaya)الكفاءة الثقافية  (4
بنية النص ال خيلو عن الثقافة الىت ربيط 

ادلًتجم، ألن اللغة ثقافة و الثقافة متحققة من 
 ".اللغة مراة الثقافة"اللغة 

 (kompetensi transfer)الكفاءة التحويل  (5
الًتمجة ربويل ادلعلومات من اللغة األصل إٔب 

اللغة اذلدف و ليس كل ترمجان أصحاب كفاءة 
 .التحويل
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ال بد من أن يكون ادلًتجم قادرا على 
إستيعاب الكفاءات ادلذكورة إلدراك الفكرة و 

 .ادلعٌت و ادلعلومات الىت إشتمل عليها النص
 أنواع الترجمة. د 

 الًتمجة احلرفية (1
الًتمجة احلرفية ىي الًتمجة الىت يلتزم ادلًتجم فيها 

بالنص األصل، و يتقتد فيها بادلعٌت احلرُب 
للكلمات، و ىي أنواع الًتمجة َب رأيي 

الشحصي، حيث ال تًتك للمرجم فرصة 
 .للتصريف دبرونة للوصول إٔب أحسن صياغة

 الًتمجة بتصرف (2
الًتمجة بتصريف ىو فيها ديكن للمًتجم أن 

يبدل، ويؤخر و يقدم العبارت بغرض حسن 
الصياغة، و ىذا النوع شائع َب ترمجة الكتب و 

 .آّالت و غَتىا

                                                           

-Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia40زكى الفارسي،

44. 
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 الًتمجة التفسَتية (3
الًتمجة التفسَتية ىي فيها يتدخل ادلًتجم بتفسَت 

و شرح بعض األلفاظ الغامضة والعبارات الىت 
تود َب النص األصل و يفضل أن يكون ذلك 

 .َب اذلوامش
 الًتمجة التلخيصية (4

الًتمجة التلخيصيو ىي فيها خيتصر ادلًتجم 
 .ادلوضوع الذي يًتمجو ويقدمو بأسلوبو ىو

 الًتمجة الفورية (5
الًتمجة الفورية ىي ترمجة مباشرة للقاءات و 

و . اإلجتاعات و ادلقابالت و األحداث اذلامة
ىي ينطالب من ادلًتجم أن يكون على درجة 

عالية جدا من إجادة اللغتُت، وسرعة البديية و 
حسن التصرف، وقبل كل ذلك ال بد لو من 

اإلطالع على ادلوضوعات اليت ستيم التحدث 
عنها إذا مسحت ظروف ادلؤسبر حىت يكون ذىنو 

 .حاضرا للًتمجة الفورية ُب ىذا آّال
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 التعريب (6
 بالطبع إال َب ترمجة –التعريب ىو ال يصلح 

القصص و األعمال األدبية بصفة عامة، و ىو 
ال يتم دبجرد تعريب الكلمات و ادلصطاحلات، 

و لكن تعريب ادلوافق و الشحصيات و البيئة 
 .ايضا

 األقلمة (7
األقلمة ىي جعل النص يناسب اإلقليم الذى 

سينشر فيو، و ىي تتم ايضا َب األعمال األدبية 
أي )دبختلف انواعها، و مثل ذلك سبصَت القصة 

أي جعل )أو سعودة البيئة  (جعلها قصة مصرية
 (بيئة ادلوضوع سبثل آّتمع السعودي

 اإلقتباس (8
االقتباس يأخذ ادلًتجم فكرة رئيسية من عمل 
فٍت أو أديب و خيرج ىا َب صورة جديدة بلغة 

 .جديدة تناسب اىل شعب ودولة بعينها
                                                           

 .8، (دار الطالئع)أكرم مؤمن، فن الًتمجة للطالب و ادلبتدئُت 
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 صفات المترجم الناجح.ه
 ىي إجادة – بالطبع –صفات ادلًتجم الناجح  ( 1

اللغة الىت ينقل منها و اللغة الىت ينقل إليها، و 
 .أيضا لقواعد اللغتُت و البالغة والبيان فيهما

والبد للمًتجم من التخصص، فمهنة الًتمجة  ( 2
ليست بتلك السهولة الىت ذبعل البعض يتجرأ 

عليها، ويعمل ّٔا دون دراسة أو خربة أو 
فإجادة لغتُت أو واحد منهما ال تعٌت . تصيص

 .النجاح َب رلال الًتمجة
اإلدلام التام بادلصطالحات ادلتخصصة الىت  (3

تستخدم َب آّاالة الىت يعمل فيها، و أيضا 
بأكرب قدر من ادلفردات ادلستخدمة ُب ىذه 

 .آّاالت
أن يكون أمينا ُب نقلة للمعاين و األفكار الىت ترد  (4

 .َب النص ادلصدر
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أن يًتجم النص باستخدام  أسلوب األصلى، حىت  (5
تأتى القطعة الًتمجة بنفس روح القطعة األصلية 

 دون حذف أو اختصار أو اطالة
البد للمًتجم أن يكون صبورا، و أال تدفعة الرغبة  (6

ُب أهناء أعمالو بسرعة إٔب أن يهمل الصياغة أو 
 ادلراجعة أو استخدام ادلعاجم و ادلراجع

أن يكون متمكنا من أدواتو اللغوية، فيستطيع  (7
استحضار عدد من ادلرادفات بسرعة الختيار 

األصلح من بينها جلملة أو تعبَت بعينو، و اال فلن 
يستفيد شيئا من الثروة اللغوية الىت يتذكرىا 

وصعوبة، و ىذا األمر إمنا يأتى بالتدريب، و 
 .احلرص عليو

وجيب أن يكون ادلًتجم واسع االطالع، ذا ثقافة  (8
عالية، ومتابعا لألحداث العادلية أوال بأول، وىذا 

ىو األول ما يساعده ُب التعريف على ما يستجد 
من تعبَتات جديدة تدخل حيلتنا كل يوسلبا، 

ففي األعوام األخَتة مثال دخلت إٔب لغتنا 
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-لوجستية-مساعدت-العودلة)تعبَتات مثل 
وكلها تعبَتات ال تبدو غامضة  (التكامل اإلقليمي

اال على غَت ادلتابع لألحداث، والنشرات 
اإلخبارية، وغَتىا من مصادر األخبارية، و غَتىا 

 .من مصادر األخبار و ادلعلومات
 خطوات الترجمة.  و

الًتمجة ليست من األعمال السهلة ألن 
ادلًتجم لو مسؤلية لكتابة الفكرة لغَته بلغتو، ىو 

. واصل بُت الكاتب و آّتمع ادلتحدث باللغة اذلدف
وال . و لذلك جيب عليو أن يكون صادقا ُب كتابتو

. جيوز ادلًتجم أن ينقص أو يزيد من النص َب ترمجة
كانت ىناك خطوات الًتمجة البد أن يهتّم ّٔا 

ادلًتجم حىت يستطيع أن يقدم ترمجة جيدة و 
 :اخلطوات كمايلى

يقرأ ادلًتجم النص قردة سريعة لنينال الفكرة و  (1
ادلوضوع العام من النص الذي يًتجم ُب ىذه 

                                                           

 .9، (دار الطالئع) فن الًتمجة للطالب و ادلبتدئُتأكرم مؤمن، 
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 ينبغي للمًتجم أن ديسك قلم الرصاص أو ادلرحلة
القلم لوضع العالمة على ادلفردات أو ادلصطلح 

 .الذي ٓب جيد معادلتو
تكرار قراءة النص الذي سًتمجة ادلًتجم عند  (2

 .احلاجة، ىذا لينال مفهوم النص بالتفصل
القراءة الثالثة، ُب ىذه ادلرحلة يقرأ ادلًتجم النص  (3

فالبد عليو أن يعرف معٌت . فقرة و فقرة
 .ادلصطالحات ادلستخدمة

 .يقرأ مجلة فجملة ٍب يًتمجها (4
ادلراجعة لضبط حاصل الًتمجة بنمط اللغة  (5

اذلدف، و إجرأ التصحيح أو تصحيح اخلطأ ُب 
 .عالمة الًتقيم

اعادة القراءة نتيجة الًتمجة للعثوب إللقاء كلمة  (6
اإلتصال و اإلصطالحات الىت مصيبا ومناسبا 

ُب ىذه احلالة إقًتح صفاء . باللغة اذلدف
خلوسي ليًتك ادلًتجم أوال حاصلة الًتمجة ُب عدة 

 .أيام و يقرأىا بعد أيام دلرة ثابية
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قرأة أخرا ادلتأكد لعدم األخطاء ُب ترمجة منك  (7
 .اللغة و أستخدام ادلصطالحات

 تقنية الترجمة . ز
 :عند ملينا و ألبَت يقدمان تقنيات ُب الًتمجة يعٌت

 تقنية اإلستعارة .1
استخدام ىذه التقنية باستعارة الكلمة أو العبارة 

 من لغة األصل 
 (calque)تقنية كلقوي  .2

حينما كان الكالم موجودا َب لغة األصل بًتمجة 
" العمل الصاّب" مثل calqueحرفية فهذا بسمى 

عندما ترمجة تلك الكلمات إٔب اللغة اإلندونيسية 
 amal sholehصارت 

 التقنية احلرفية .3
ىذه التقنية قابلة للقيلم بًتمجة النص كلمة 

فكلمة، و عند نيومارك ادلعادلة احلرفية ىي التقنية 
 األساسية ُب عملية الًتمجة

 
                                                           

 Buku Pintar Menerjemah Arabنور مفيد و كسرون أس رمحن،

Indonesia ،26-27. 
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 التقنية الوصفية .4
تقنية الًتمجة بتحويل العبارة أو اإلصطالحات 

 .ادليعينة بتوصيف الشكل و الوظيفية
الفرق بين التركيب فم اللغة العربية و اللغة . ح

 اإلندونيسية
الًتكيب الذي يستخدم َب اللغة العربية ىو  (1

شكل اجلملة الفعلية و الًتكيب الذي يستخدم 
 . َب اللغة اإلندونيسية ىو شكل اجلملة اإلمسية

الفرق باللغة اإلصلليزية أو اللغات العآب الىت  ( 2
ليس َب اللغة العربية . تستخدم احلروف الالتُت

عالمة الًتقيم إال َب الكتابة العلمية كآّلة و 
وسوى ذلك اجلملة َب اللغة العربية . اجلريدة

من حيث لَتبط . تتكون من الوحدات القصَتة
ىذه العناصر الصغَتة تستخدم أدوات العطف، 

 .مثل و و الواو و الفاء و ٍب

                                                           

 .Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia،8زكى الفارسي،
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َب اللغة العربية مجلة رلهولة اليذكر الفاعل و َب  ( 3
 .اللغة اإلندونيسية يذكر الفاعل

مسئلة القواعد اللغة العربية مهمة الىت البد أن  ( 4
 .يفهم ويهتم

 
 تعريف النحو و ظيفته .3

علم النحو ىو يبحث مركبة، ليكون اخرىا 
على ما يقتضيو منهج العرب ُب كالمهم من رفع، أو 

 .نصب، أو جزم، أو بقاء على حالة واحدة
وظيفة القواعد أهنا وسيلة لظبط الكالم، 

وصحة النطق و الكتابة، و ليست غاية مقصودة 
و القواعد النحوية األساسية تعيُت على . لذاهتا

استخدام اللغة استخدام صحيحا سواء ُب احلديث 
أم ُب القراءة، أم ُب الكتابة، وكما ذكرنا فإنو ال يتم 

                                                           

 Buku Pintar Menerjemah Arabنور مفيد و كسرون أس رمحن، 

Indonesia،47 – 51. 
، دار السالم: القاىرة)جامع الدروس العربية ، مصطفى الغالييٍت

2009،) 5. 
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تعليمها كغاية ُب ذاهتا، بل ىي وسيلة لعصمة اللسان 
من الوقوع ُب الزلل، و القلم من الوقوع من 

 .اخلطاء
 

 الجملة .4
اجلملة ىي قول مؤلف من مسند و مسند إليو 

فال يشًتط . فهي وادلركب االسنادي شيء واحد
ذلك فيما نسميو مجلة أو مركبا إسنديا أن يفيد معٌت 

تاما مكتفيا بنفسو كما يشًتيط ذلك فسما نسميو 
فاجلملة قد تكون تامة الفائدة مثل قد أفلح . كالما

وقد تكون ناقصتها . ادلؤمنون فيسمى كالما أيضا
مثل مهما تفعل من خَت أوشر فال يسمى كالما و 

فإن ذكر . جيوز أن يسمى مجلة أو مركبا إسناديا
جواب الشرط فقيل مهما تفعل من خَت أو شر تالقة 

واجلملة أربعة .مسى كالما أيضا حلصول الفائدة التامة

                                                           

دار الثقافة للنشر و التوزيع، : القاىرة)تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن، 
 .263، ( م2005
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امسية و فعلية و مجلة ذلا زلل من االعراب و : أقسام
و اجلملة االمسية ىي . مجلة ال زلل ذلا من االعراب

ما كانت مؤلفة من ادلبتدأ و اخلرب أو شلا تألفت من 
الفعل و الفاعل أو الفعل و نائب الفاعل أو الفعل 

 .الناقص وامسو و خربه
 اجلملة الفعلية . أ

اجلملة ادلبدوءة بفعل، و ىي مؤلفة من : ىي
ىذه . حضر األستاذ: الفعل و الفاعل، ضلو

 :اجلملة لديها إثنُت العناصر ادلكونة األؤب
الفعل، ما دّل على معٌت ُب نفسو مقًتن  (1

" السُت"، أو "قد"و عالمتو أن يقبل .بزمان
، أو "، أو تاء التأنيث الساكينة"سوف"أو 

قد : نون التوكيد، مثل"، أو "ضمَت الفاعل"
 ."ستذىب، سوف نذىب.قد يقوم. قام

                                                           

مطبعة : ماالنق)قواعدىالنحو ادليسّرة، ديوي محيدة حنفي و أمحد زلًتام، 
 .64-63، (2013موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 
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الفاعل، الفاعل ىو االسم صرحيا كان أو  (2
مؤوال حبرف ادلصدر وصلتو ادلسند إليو الفعل 

وادلراد ب . ادلبٌت للفاعل أو يعمل عمل الفعل
اسم الفاعل، : يعمل عمل الفعل ادلذكور

: أَقَاِئٌم الزَّْيَداِن، و الصفة ادلشبهة، ضلو: ضلو
َعِجْبُت : َزْيٌد َحَسٌن َوْجُحُو، وادلصدر، ضلو

: ِمْن َضْرِب َزْيٍد َعْمرًا، واسم الفعل، ضلو
َهاَت اْلَعِقْيُق، و الظرف و اجلار و آّرور،  َىي ْ

َزْيٌد ِعْنَدَك أَبُ ْوُه، و أفعال التفضيل، : ضلو
 .مررُت بأَْفَضاِل أَبُ ْوهُ : ضلو

 اجلملة اإلمسية . ب
ىي اجلملة ادلبدوءة بكلمة االسم، فاالسم 

الّلو خلق : ضلو. األّول يسّمى مبتدأ والثاىن خبَتا
يعٌت .  بّر الوالدين واجب–السماوات و األرض 

أن ادلبتدأ ىو اسم صرحيا كان أو مؤوال مرفوع 
رلرد عن كل لفظى غَت زائد، فالزائد ىو الذى 

                                                           

 .14نفس ادلرجع، 
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دخولو كخروجو إذ ٓب يفيد معٌت و ٓب يتعلق 
 ".حِبَْسِبَك درىمٌ "بشيئ كالباء َب 

فأما اخلرب اسم صرحيا كان أو مؤوال مرفوع 
مسند للمبتدأ مطابقا لو َب التذكَت وضده و َب 

التالميذ قائمون، ومثال : اإلفراد وضده، ضلو
 .َشْأُن َزْيٍد َأْن يَ ْفَعَل َكَذا: ادلؤول ضلو

اسم ظاىر و اسم :إن ادلبتدأ قسمان
فالظاىر ىو ما دل لفظو على مسماه بال .مضمر

َزْيٌد، فإنو يدل على الذات ادلوضوع : قرينة، ضلو
و ادلضمر ما دل على ادلتكلم أو ادلخاطب . ذلا

 .أنت التواُب الرحيم: أو الغائب، ضلو
وأما اخلرب يأتى مفردا و غَته، فادلفرد ىنا ما 
ليس مجلة و ال شبيها ّٔا يشتمل ادلثٌت و آّموع 

و ادلركب بأقسامو و الوصف مع مرفوعو و ىو 
قسمان مستق و جامد، فادلشتق ىو ما يتضمن 

معٌت الفعل و حرفو من الصفات، و اجلامد 
خبالفو، فاألول مشتمل لضمَت اإلبتدأ ما ٓب يرفع 
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َزْيٌد قَاِئٌم، أما إذا رفع ظاىرا فإنو ال : ظاىرا ضلو
، "الولدان قاِئٌم أَبُ ْومُهَا: "يرفع ضمَت ادلبتدأ، ضلو

خبالف الثاىن فال حيتمل مشَت ادلبتدأ ألنو ال 
يصلح لتجمل الضمَت إال على تأويلو بادلشتق، 

َزْيٌد َاُخوَك، وأما إذا أريد معٌت تأويل : ضلو
 .شجاع: َزْيٌد أسٌد، أى: بادلشتق فيحتملو، ضلو

فأما اخلرب غَت ادلفرد أربعة ألن شبو اجلملة شيئان 
َزْيٌد عندَك، و : مها الظرف و اجلار آّرور ضلو

اِر، لكن الصحيح أن اخلرب ىو ادلتعلق  َزْيٌد َب الدَّ
اذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر أو غَتمها 

 .عمال
 
 معنى التركيب اى المركب .5

قول مؤلف من : ادلركبعند لغة العربية
سواء أكانت الفائدة ، كلمتُت أو أكثر لفائدة

                                                           

 .90-77نفس ادلرجع، 
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مثل ، أم ناقصة، "النجاة ُب الصدق"مثل، تامة
 ."االنسانية الفاضلة، نور الشمس"

رلموع : الًتكيب عند لغة االندونيسية
و مثالو موز ، من كلمتُت او اكثر غَت مسندية

 .و غَت ذالك، و لذيذ جدا، مقلي
إسناديُّ و إضاُبُّ : و ادلركب ستُة أنواعٍ 

 .و بياينُّ و عطفيُّ و مزِجيُّ و عدديُّ 
 

 انواع التركيب اى المركب  .6
 ادلركباإلسنادي او اجلملة ( أ

كاحلكم على ، ىو احلكم بشيء على شيء: اإلسناد
ٌر رُلَْتِهدٌ : "زىَت باإلجتهاد ُب قولك و اكوم ". زَُىي ْ

مسنًدا "و اكوم عليو يسمى ، "مسنًدا"بو يسمى
 ".إليو

                                                           

 .32،جامع الدروس ، مصطفى الغالييٍت
 Bahasa Indonesia untuk، ديوي بَتتا ىارجونو

Mahasiswa(2007، أندي أوفسيت:جوكجاكرتا،)68. 
  .32،جامع الدروس ، مصطفى الغالييٍت
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 .ما حكمت على شيء: فادلسند
 .ما حكمت عليو بشيء: وادلسند إليو

ما ىيمن : (و يسمى مجلة ايضا)و ادلركب اإلسنادي 
يُ ْفِلُح ، احْلِْلُم َزْينٌ : "ضلو، مسند و مسند إليو

 ".اْلُمْجَتِهدُ 
ألنك أسندت إليو الزين و ، مسند إليو: فاحللم)

ألنك أسندتو إٔب ، و الزين مسند، حكمت عليو بو
و قد أسندت الفالح إٔب ، احللم وحكمت عليو بو

 .(وآّتهد مسند إليو، فيفلح مسند، آّتهد
 ادلركب اإلضاُب ( ب

، ما تركب من ادلضاف و ادلضاف إليو: ادلركباإلضاُب
ْلِمْيذِ : "مثل ةٍ ، ِكَتاُب الت ّْ َهارِ ، َخاًبَِ ِفضَّ  ".َصْوُم الن َّ

فادلضاف ، والثاين مضافا إليو، و يسمى األول مضافا
 .امسان بينهما حرف جر مقدر: و ادلضاف إليو

 
 

                                                           

 .35-32،  جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييٍت
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 ادلركب البياين ( ج
كل كلمتُت كانت ثانيتهما موضحة : ادلركبالبياين

 :و ىو ثالثة اقسام، معٌت األؤب
وىو ما ىيمن الصفة و : مركب وصفي (1

أكرمت ، فاز التلميُذ آّتهدُ : "مثل، ادلوصوف
 ".طابت أخالق التلميِذ آّتهدِ ، التلميَذ آّتهدَ 

د: مركب توكيدي (2 د و ادلؤكَّ ، وىو ما ىيمن ادلؤكّْ
، أكرمتالقوم كلهم، جاء القوم كلهم: " مثل

 ".أحسنت إٔب القوم كلهم
، وىو ما ىيمن البدل و ادلبدل منو: مركب بدٕب (3

، رأيت خليال أخاك، جاء خليل أخوك: "مثل
 ".شلررت خبليل أخيك

 ادلركب العطفي ( د
، وىو ما ادلعطوف  ادلعطوف عليو: ادلركبالعطفي

ينال التلميُذ : "مثل، بتوسط حرف العطفبينهما
إذا ثابرا غلى الدرس ، والتلميذُة احلمد و الثناء



47 

 

وحكم ما بعد حرف العطف أن يتبع ما ". واألجتهاد
 .قبلو ُب إعرابو كما رأيت

 ادلركب ادلزجي ( ه
كل كلمتُت ركبتا و جعلتا كلمة : ادلركب ادلزجي

و سيبويو و ، و حضر موت، بعلبك: "مثل، واحدة
 ".صباح مساء و شذر مذر

و إن كان ادلركب ادلزجّي علما أعراب إعراب ما ال 
بعلبّك بلدٌة طيبُة اذلواء و سكنُت : "ينصرُف، مثل

 ". بيت حلم و سافرُت إٔب حْضر مْوت
فإهنا تكون " ويو"إالّ إذا كان اجلزُء الثاين منو كلمة 

و " سيبويو عآبٌ كبَتٌ : "مبنيَّة على الكسر دائماً، مثل
 ".قرأُت كتاب سيبويو"و " رأيُت سيبويو عادلاً كبَتاً "

و إن كان غَت علم كان مبٍّت اجلزأين على الفتح، 
أنت جاري بيت "و " ُزْرين صباح مساء: "مثل

 ".بيت
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 ادلركب العددي  ( و
و ىو كل ، من ادلركبات ادلزجية: ادلركبالعددي

و ىو من . عددينكان بينهما حرف عطف مقدر
و من احلادي عشر إٔب ، أحد عشر إٔب تسعة عشر

 ".التاسع عشر
فليست ، أما واحد و عشرون إٔب تسعة و تسعُت)

بل ، ألن حرف العطف مذكور، من ادلركبات العددية
 .(ىيمن ادلركبات  العطفية

وجيب فتح جزأي ادلركب العددّي، سواٌء أكان 
أم منصوباً " جاء أحَد عشر رجالً : "مرفوعاً، مثل

أم رلروراً، " رأيُت أحَد عشر كوكباً : "مثل
ويكون حينئٍذ ". أحسنُت إٔب أحَد عشَر فقَتاً :"مثل

مبنًيا على فتح جزئية، مرفوعاً أو منصوباً أو رلرورًا 
زلاًل، إال اثٍْت عشر، فاجلزء األول يُعرُب إعراب 

، و "جاء اثنا عشر رجالً : "ادلثٌّت، باأللف رفًعا، مثل
أكرمت اثنيت عشرة فقَتًة : "بالياء نصباً و جرِّا، مثل
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و اجلزء الثاين مبٍتّّ على الفتح، و ". باثٍت عشر درمهًا
 .ال زللَّ لو من اإلعراب، فهو دبنزلة النون من ادلثٌت

 
  

                                                           

 .35-32 ، جامع الدروس العربية،، مصطفى الغالييٍت
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 الباب الثالـ
منهج البحـ 

 
 نوع البحـ .1

البحث الذي ستقوم الباحثة بو ىو البحث الكيفي 
(Qualitatif ) ىو أجرات البحث الذى ينتج البيانات الوصفية
(Descriptive data) كااألصوات ادلكتوبة أو من لسان 

 .األشخاص و الطبائع ادلتأملة
إستخدمت الباحثة ادلنهج الكيفي الوصفّي 

(Descriptive Kualitatif) دلعرفة األخطاء او تصحيح َب 
الًتمجة من اللغة اإلندونيسية إٔب اللغة العربية لطلبة ادلستوى 

السادس قسم اللغة العربية كلية الًتبية و العلوم التعليمية 
 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

 

 

50 
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حضور الباحثة   .2
 الباحثة يتعّلق ّٔذا البحث النوعى تعّلقا أكيدا حضور

 Human)ألّن الباحثة ىي احدى الوسائل الدراسية الشخسية 

instrumen.) 
 Scientific) البيانات َب ادلنهج العلمى جلمع

paradigm)  ادلستخدم ىو اإلختبار التحريري أو اإلستفتاء أو
 ىو الوسيلة األفضل جلمع صالشخ.الوسيلة األخرى

( informan)الشخص ىو الوسيلة ادلتصلة بادلخرب . البيانات
و يقدر على فهم أنواع التبادالت َب ادليدان و احلصول 

 .عليها
 

 مكان البحـ .3
عن طلبة مكان البحث الذي تتخذ الباحثة ىو

ادلستوى السادس َب قسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية 
 ".أ"احلكومية بفونوروجوَب الفصل 

                                                           

: بندوع)Metodologi Penelitian Kualitatifليكسي موٕب يوع، 
 .171، (2003فييت ردياجا روسدا كريا، 
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 مصادر البيانات .4
مصادر البيانات ىي ادلصادر الىت حصلت عليها 

طلبة يقصد بادلستجيب ىنا.الباحثة من ميدان البحث
ادلستوى السادس َب قسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية 

 ".أ"احلكومية بفونوروجوَب الفصل 
ادلخرب  . أ

مصادر البيانات ىي ادلصادر الىت حصلت عليها 
 أما مصادر البيانات تصدر .الباحثة من ميدان البحث

حصلت . من البيانات ادلوصوفات بادليدان و ادلكتبة
الباحثة على البيانات الىت تكون اإلطار النظري من 

. ادلكتبة َب تنفيذ البحث
أما مصادر البيانات من ادليدان َب ىذا البحث 

طلبة ادلستوى السادس قسم اللغة العربية العلمى ىم 
َب "  أ"باجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجوَب الفصل 

َب ىذه احلال يسمى موضوع البحث . التعليم الًتمجة
. بادلخرب

                                                           

 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan، سوىرمسي ىريكونطا

Praktek(2002رينكا جفتا، : جاكرتا) ، ۱15. 
 .115، س ادلرجعفن
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أسلوب جمع البيانات  .5
إستخدمت الباحثة األساليب جلمع البيانات، كما 

: يلى
 ادلقابلة  .أ 

طريقة ادلقابلة ىي العملية إدراك البيانات ذلدف 
وتنقسم طريقة ادلقابلة أب .البحث بأسلوب األسئلة

اما . قسمُت يعٌت ادلقابلة ادلنظمة وادلقابلة غَت ادلنظمة
طريقة ادلقابلة غَت ادلنظمة ىي الباحثة ال تستخدم 

 إستخدمت الباحثة .إرشادات ادلقابلة جلمع البيانات
ادلقابلة غَت ادلنظمة مع مدّرس الًتمجة و مجيعة الطلبة دلعرفة 
نصوص الًتمجة من اجلملة اإلندونسية أب اجلملة العربية َب 

قسم اللغة العربية كلية الًتبية و العلوم التعليمية " أ"فصل 
 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

 الوثيقية .ب 
يقصد بالوثيقة َب ىذا البحث ىو الوثائق أو 

 .الصور أو اذلواش ادلدونة َب الكتاب أم غَت ادلدونة

                                                           

. 140 نفس ادلرجع،
 .274، سوىرمسي اريكنتو
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إستخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات عن 
 .حالة اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

 
 

 لبياناتتحليال .6
ربليل البياتات ُب ىذا البحث يستخدم الباحث 

أسلوب ربليل البياتات ىي ربليل الوصفي كيفي علي طراز 
 وربليل البيانات ،(Huberman) وىوبَتمان (Miles) ميلس

 يستخدم الباحث بثالثت طرق وىي كما يلي
 

 
 

  
 

 
  

                                                           

 Analisis Data Kualitatif، ب.مكائيل ىوبَتمان متوي س و ميل
 .16-19،( 1992أونيفَتسيتاس إندونيسيا، : جاكرتا)

 . KualitatifMemahami Penelitian، ...92،سوغيونوا 

 عرض البيانات مجع البيانات

 زبفيض البيانات

 

 إستنتاج البيانات
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 interaktif)يانات طراز الفعالبأما العنصر ُب ربليل ال

model )
ربفيض البيانات  . أ

لئال خيتلط البيانات قسم الباحث ىذه البيانات 
بالضبط وطريقة التحليل القياسي ىي الدقة، كماذكر ُب 

السابق كلما طال الوقت الباحث كلما كثَت البيانات 
ادلختلفة، من أجل ذلك يعتقد سريعا ربليل ادلعلومات 

بطريقة زبفض البيانات ادلهمة من حيث ادلوضوع 
والبيانات ادلختارة وادلوضحة تيسر الباحث ُب . وادلشكل

مجيع البيانات وحبثو إذا أحتجو الباحث وديكن إستعمال 
الأللة، إليكًتونية أو كومبوتر دلساعدة ُب ربفيض 

 .البيابارمز ادلعينة
عرض البيانات  . ب

بعد هنابة ربفيض البيانات فاخلطوة بعد ذلك 
عرض البيانات وُب حبث النوع علي أن غرض البيانات 

                                                           

 Analisis Data،ب.مكائيل ىوبَتمان متوي و ميلس 

Kualitatif،.....،19. 
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بطريقة الصورة والبيان ادلشملة والإلتصال بُت االشياء 
وعرض البيانات ُب حبث النوع تغلب . وما أشبو ذلك

علي طريقة كتابة الوصفية، بعرض البيانات تسهل ُب 
فهم ما وقع وتنظيم العمل مؤسسا علي ماحصل من 

 .الفهم
أخذ اإلستنباط . ج

القسم الثالث ُب طريقة ربليل ادلعلومات ُب 
 Miles Dan)حبث النوع عند ميلس وىوبرمان 

Huberman)واإلستنباط . ىي أخذ اإلستنباط واإلستدالل
األول ٓب تبق ُب احلكم إذا أتت األدلة اجلديدولكن 

إذاكان اإلستنباط األول تنسب وتتفق باإلدلة الرا جحة 
والصحيحة حينما رجع الباحث ُب ميدان البحث ومجع 
البيانات، فاإلستنباط األول مسي باإلستنباط األول مسي 
باألستنباط الراجحة،الصحيحة، إذا إستنباط حيث النوع 
فقد أحاب ُب ربديد ادلسألة وديكن كذلك التقدر غلي 

                                                           

 .Memahami Penelitian Kualitatif،....،95،سوغيونوا 
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إجابة ربديد ادلسألة وربديدىا ُب حبث النوع ٓب تبق 
. حينما ذىب الباحث ُب ميدان البحث

 
 فحص صحة البيانات .7

صحة البيانات يشكل الفكرة ادلهمة اليت جيددمن 
ربصل درجة التصديق البيانات .الفكرة الصحة وادلهارة

مراقبة دبوظبة، وتري : الفحص بالطريقة
مراقبة ادلوظفة فيها وجد عالمة .  (Triangulasi)اعوالسي

وعناصر ُب احوال الذي متصل جدا بادلسألة او أخبار 
: ىذا ادلوظبة ادلراقبة فعلو بالطريقة. الفكر

حيضر مراقبة بالضبط وفصل دبقابل إب عوامل وجيدو . أ
امعة اإلسالمية احلكومية كلية بالروابط التعليم وادلتعلم باِب

. "أ " الًتبية و العلوم التعليمية قسم اللغة العربية فصل 

                                                           

 .99،نفس ادلرجع
، ،....Metodologi Penelitian Kualitatifليكسي موٕب يوع، 

171. 
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يدرسو بفصل يوصل إب نقطة الشيئ،  حيت تفتيش .  ب
االول وحدا منهم او مجيع عوامل الذي خيلص فهم 

تقنية تري اعوالسي ىي تقنية التفتيش . باطريق العادي
االبصاح البيانات اليت تنفع شيئ اخر ُب خارج البيانات 

ينقسم . للحوائج الفخص او للمقارن إب البيانات
ترياعوالسي إب اربعة اقسم للتقنية التفتيش اليت تنفعل 

 .استعمال، ومنبع وطريقة وفاحص ونظربة
ُب ىذا البحث يستعمل تقنية تري اعوالسي 

بادلنبع، يعٍت يقارن ويفحض عادالدرجة الصدق واخبار 
الذي زبصيل من الوقت والة ادلختلف ُب طريقة الكيفيز 

: ىذا االمر يستطيع الباحثة بطريقة
يقارن حاصل البيانات ادلراقبة، باالبيانات من ادلقابلة  .  أ

يقارن الذي يقال الناس امام العوام يقال بادلنفرد  . ب
يقارن الذي يقال الناس عن احوال البحث ما يقالو . ج

طول الوقت 

                                                           

 .178نفس ادلرجع، 
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يقارن احلال فَتسيفكتيف الشخص بالنوع الرأي . د
. ونظري ادلقابلة دبلء وثيقة الذي تعلقو

 
خطوات البحـ  .8

. البحث النوعي ال ديكن فصلو عن خطوات البحث
فخطوات البحث ذلا خصائصها أساسية ىي أن الباحثة 

كأداة البحث، فلذلك أن خطوات البحث َب البحث 
. النوعي زبتلف خبطوات البحث َب غَته

أما خطوات البحث َب البحث النوعى إٔب ثالث 
:  خطوات

، ىذه (pre research steps)خطوات زبطيط البحث 
 :اخلطوة  تنفذ بأمور أتية

 كتابة زبطيط البحث
 إختيار ميدان البحث

 إدارة اإلذن
 إستكشاف أحوال ادليدان

 إختيار ادلخرب و اإلنتفاع بو 
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 إعداد أدوات البحث
 : ىذه اخلطوة تنفذ بأمور أتية،خطوات تنفيذ البحث .أ 

 فهم ميدان البحث و إعداد النفس (1
 احلوض إٔب ادليدان (2
 اإلشًتاك َب مجع البيانات (3

 خطوة كتابة بيانات البحث .ب 
 خطوة ربليل البحث .ج 
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 الباب الرابع
 عرض البيانات

 
 عرضالبياناتالعامّية ﴾أ﴿

جلامعة اإلسالمية احلكومية االصورة اجلانبية  .1
 فونوروجو

امعة اإلسالمية احلكومية اِبتاريخ تأسيس  .أ 
 فونوروجو

امعة اإلسالمية  اِبتاريخ تأسيس
عن تطّور ال ديكن فصلو احلكومية فونوروجو 

اإلسالمّية احلكومّية  " سونان أمفيل"امعة اِب
 مسيحية، مَنْت 70ُب أول السنة . وتارخيها
اإلسالمّية احلكومّية " سونان أمفيل"جامعة 

 كلّية الالتى قد 18بسرعة وصلحت أن تفتح 
جأوى الشرقّية، :  ثالثواليات، وىيتفىانتشر

. وكاليمانتان الشرقّية، ونوسا تينجارا الغربّية
                                                           

 .ُب ملحق ىذا البحثD/09-VII/2018/01: انظر نسخة الوثيقة 

61 
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 ىي كلّية الشريعة فونوروجو اتوإحدى الكلي
اإلسالمّية احلكومّية " سونان أمفيل"باجامعة

 شهر ربيع األول 6الىت استسلمها ُب التاريخ 
 شهر 12 ىجريّة مناسبة بالتاريخ 1390سنة 

 مسيحية من اللجنة 1970مايو سنة 
التحضَتية إٔب وزير الشؤون الدينّية ُب مجهوريّة 

إندونيسيا الىت يبدأ ُب وقت واحد رمسّيا مع 
 .(SARMUD)فتح برنامج السرجانا 

وبعد ذلك، تنمو كلّية الشريعة 
اإلسالمّية " سونان أمفيل"فونوروجو جبامعة 

/ 1985احلكومّية، وتبدأ ُب السنة الدراسية 
 بفتحو (S-1) بتنظيم برنامج السرجانا 1986

بناء على . كلّية القضاء وادلعاملة واجلناية
تطالب تنمية اجلامعة ومنّظمتها، خُيرَج قرار 

 عن 1997 ُب السنة 11رئيس اجلمهورية منرة 
 (STAIN)تأسيس اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية 

الىت تطبيقها بتوقيع وزير الشؤون الدينية ُب 
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 ىجريّة 1418 شهر ضفر سنة 25التاريخ 
 1997 شهر يوين شهر 30مناسبة بالتاريخ 

 .ميالدية رمسيا
بناء على قرار رئيس اجلمهورية ادلذكورة 

 ربّولت 1998/ 1997ُب السنة الدراسّية 
كلّية الشريعة فونوروجو إٔب جامعة اإلسالمية 

احلكومية فونوروجو وتكون قائمة بذاهتا ُب 
بيئة إدارة الشؤون الدينية، برئاسة الرئيس 

أما عملية . ادلديرية وتكون مسؤولة إٔب الوزير
ربويل الوضع كلّية الشريعة فونوروجو جبامعة 

اإلسالمّية احلكومّية إٔب " سونان أمفيل"
جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو فيقرر 

بالنشرة من ادلدير العام ادلؤسسات اإلسالمّية 
ومنذ زلأولة الوضع، . E/1996/136منرة 

تنظم جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو 
التعليم األكادديي واًتف بفتح ثالثكلّيات 
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كلّية الشريعة وكلّية الًتبّية وكلّية أصول : وىي
. الدين

امعة اإلسالمية اِبوبعد ذلك، ربّولت 
امعة اِب إٔب (STAIN)احلكومية فونوروجو 

 ُب (IAIN)اإلسالمية احلكومية فونوروجو 
 بناء على نظام رئيس اجلمهورية 2016السنة 

ذلا أربع كليات . 2016 ُب السنة 75منرة 
بناء على قرار رئيس جامعة اإلسالمية 

 /B-29/ In.32.1/ OT.00احلكومية فونوروجو 

منها كلية الشريعة وكلية الًتبية 2017 /02
والعلوم التعليمية وكلية أصول الدين واألدب 

. والدعوة وكلية اإلقتصاد والشغل اإلسالميان
  واألىدافلرؤية و الرسالةا .ب 

امعة اإلسالمية احلكومية رؤية اِب (1
 فونوروجو
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ىي كمركز الدراسة ادلتّفقة وتنمية 
 . العلوم اإلسالمّية لتحقيق آّتمع ادلدين

امعة اإلسالمية احلكومية رسالة اِب (2
 فونوروجو

 ُب رلال فوقُت ادلتينإنتاج ادلتخرّج (أ 
العلوم اإلسالمية ُب دراسة ادلواد 

 .والبحث
 الذين يستطيعون أن ينإنتاج ادلتخرّج (ب 

 .يوجدوا آّتمع ادلدين
.  ذلم طبيعة ومساحةينإنتاج ادلتخرّج (ج 

امعة اإلسالمية احلكومية اِبأىداف  (3
 فونوروجو

 اإلسالمية اتربية العليالإعطاء وسيلة  (أ 
 .يداِبإٔب آّتمع بالتنظيم 

 human)عداد ادلوارد البشريةإ (ب 

resources)ادلثّقف . 
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إنتاج البحث العلمي واخلدمة إٔب  (ج 
 .آّتمع اجلودَتُت

 ادلوقع اجلغراُب .ج 
امعة اإلسالمية احلكومية اِبتقع 

 156فونوروجو ُب الشارع فراموكا منرة 
 اجلغرافية درونووجيايان سيمان فونوروجو باحلدو

: كما يلي
حيّددىا دبساكن : من اجلهة الشمالية (1

 آّتمع
حيّددىا بشارع مينور : من اجلهة اجلنوبية (2
 حيّددىا دبساكن آّتمع: من اجلهة الغربية  (3
حيّددىا بشارع ليتجُت : من اجلهة الشرقية (4

 .سوفرافطا
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جلامعة اإلسالمية لبيانات قائمة ادلباىن  .د 
 .احلكومية فونوروجو

ُب اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 غرف الّدراسة كثَتة ، و مباىن كثَتةفونوروجو

حبيث ديكنو تعضد األنشطة التعليمية . كذلك
بفعالية و تعضد تنمية قدرات الطالب ُب 

أما ادلباىن باجلامعة اإلسالمية . سلتلف آّاالت
احلكومية فونوروجو ادلوجودة ذلا فهي كما 

بناء إيندراكيال، مركز ادلقصف، بناء مركز : يلى
اإلدارة، مسجد أؤب النهى، بناء غراىا واتو 

 ادلباىن باجلامعة داكون، و ظهر صّور
اإلسالمية احلكومية فونوروجوكمكتوب ُب 

 . ادللحق
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جلامعة اإلسالمية  فىاالوسائل ادلوجودة .ه 
 احلكومية فونوروجو

امعة فونوروجو تعَضد اِبقد كانت 
. بالوسائل الىت تساعد ُب األنشطة التعليمية

: أما الوسائل ادلوجودة ذلا فهي كما يلى
كومبيوتر، حاسوب، حاسوب صغَت، أدوات 

طباعة، كرسّي اخلشب، مكتب اخلشب، 
 و ظهر . ُب حالة جيدةاو كلوشاشة، سّبورة، 

الوسائل ُب اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية صّور 
. فونوروجو كمكتوب ُب ادللحق

امعة اإلسالمية احلكومية اِبتركيب ادلنظمة ب .و 
 فونوروجو

 رئيسة اجلامعة الىت من تًتكب فهي
 وأقسامها مساعدوىا و من ربتهم ُب الوظيفة

عملون مناسبون يىم  بوظائفاألخرى و
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تركيب منظمة جامعة وصّور . وظائفهمب
اإلسالمّية احلكومّية فونوروجو كمكتوب ُب 

 .ادللحق
 

الصورة اجلانبية لقسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية  .2
 والعلوم التعليمية

من إحدى الكليات ُب جامعة اإلسالمية 
. احلكومية فونوروجو كلية الًتبية والعلوم التعليمية

: وتنقسم ىذه الكلّية على سّتة أقسام وىي
 قسم الًتبية اإلسالمية .أ 
 قسم تعليم اللغة العربية .ب 
 قسم تعليم اللغة اإلصلليزية .ج 
 قسم تربية ادلدّرسُت للمدرسة اإلبتدائية .د 
 قسم إدارة الًتبية اإلسالمية .ه 
 .قسم تربية ادلدّرسُت لروضة األطفال .و 
 قسم تعليم العلوم الطبيعّية .ز 
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 قسم تعليم العلوم اإلجتماعّية .ح 
ولكّن الباحثة التبحث كّل األقسام بل 

تبحث من الصورة اجلانبية قسم تعليم اللغة العربية، 
لًتمجة ألّن يركز ىذا البحث العلمي ُب تعليم مادة ا

 ُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية الثاىن
احلكومية فونوروجو ، وأما الصورة اجلانبية ذلا كما 

 :يلي
 قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية رؤية .أ 

 والعلوم التعليمية
ادلتوّفق واحلرُب ُب رلال تعليم اللغة العربية ُب 

 .2018السنة 
 قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية رسالة .ب 

 والعلوم التعليمية
تنفيذ الًتبية والتعليم حرفّيا عند تطّور  (1

 .مهارات اللغة العربية
تنفيذ البحث العلمي ُب رلال تربية اللغة  (2

 .العربية



71 

 

تنفيذ اخلدمة  إٔب آّتمع ُب صورة القيادة  (3
وادلصاحبة إٔب ادلؤّسسة الًتبويّة رمسّيا أو 

 .غَت رمسيّ 
تنفيذ التعاون مع اإلدارات احلكومية  (4

 .وغَتىا زلليا ووطنيا ودوليا
 إذن القيام بالعمل لقسم تعليم اللغة العربية  .ج 

رسالة قرار ادلدير العام للًتبية 
 22ُب التاريخ /2002/347DJ.IIاالسالمية رقم

 .2002شهر أكتوبر سنة 
 وضع اإلعتماد لقسم تعليم اللغة العربية  .د 

معتمد بلجنة االعتماد القومية 
 BAN-PTللجامعة 

 اللقب اجلامعي قسم تعليم اللغة العربية .ه 
 (S.Pd)العآب الًتبوي 

 دور الدراسة لقسم تعليم اللغة العربية .و 
 .أربع حىت مخس سنوات

 ادلنهج الدراسي لقسم تعليم اللغة العربية .ز 
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يستخدم قسم تعليم اللغة العربية 
ادلنهج الدراسي ادلؤّسس على اذليكل األىلي 

 بناء على نظام (KKNI)الوطٍت إندونيسيا 
 بدأت 2012 سنة 8الرئيس اجلمهوري رقم 

. 2015منذ 
 أحوال ااضرين ُب قسم تعليم اللغة العربية .3

قد كانت األنشطة التعليمية ُب قسم تعليم 
اللغة العربية تعَضد بااضرين الذين يتأّىلون ُب 

أما ااضرون ُب قسم تعليم . رلال اللغة العربية
 :اللغة العربية فهم كما يلى 

 األىلّية الًتبّية ادلوقف اإلسم الرقم

1.  
الدكتورة احلاجة 

ايفي معافية 
ادلاجستَت 

Lektor 
Kepala 

S3 
علم 

اإلنشاء 

نصر ا . م  .2
اللغة العربية  Lektor S2ادلاجستَت 

علم اللغة  Lektor S3أجوس تري جاىيو   .3
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 األىلّية الًتبّية ادلوقف اإلسم الرقم
العربية ادلاجستَت 

يوفريدال فًتي   .4
 Lektor S2ادلاجستَت 

علم اللغة 
العربية  

 فائق عُت الرفيق  .5
اللغة العربية  Lektor S2 ادلاجستَت

 Lektor S2أمحد زبيد ادلاجستَت   .6
علم اللغة 

العربية 

الدكتور احلاج أمحد   .7
 Lektor S3رليب ادلاجستَت 

رلال اللغة 
العربية 

سيف العريف   .8
ادلاجستَت 

Tenaga 
Pengajar 

S2 
التكنولوجيا 

التعليمية  

 رزق عيلينا مصلحة  .9
 ادلاجستَت

Tenaga 
Pengajar 

S2  اللغة العربية

 4.1ول ااجلد
 (أحوال ااضرين ُب قسم تعليم الّلغة العربّية)
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 قسم تعليم سادسأحوال الطالب ُب ادلستوى ال .4
 اللغة العربية

 طالبة طالب آّموع عدد الطالب الفصل
 30 30 - أ

 32 22 10 ب
 32 22 10 ج

 94 74 20 آّموع
 4.2ول ااجلد

 قسم تعليم سادسعدد الطالب ُب ادلستوى ال)
 (اللغة العربية

 قسم تعليم اللغة سادسأّما عدد طالب ادلستوى ال
 94العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو 

األلف، الباء، ، فهم ينقسم إٔب ثالثة فصول. اطالب
 ا طالب32 ، لفصل الباء ا طالب30لفصل األلف . اجليم

 .ا طالب32، لفصل اجليم 
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 عرض البيانات الخاصة .ب﴾ ﴿
عن أنماط الجمل والتراكيب عرض البيانات  .1

العربية المترجمة من الجمل اإلندونيسية فى 
نصوص الترجمة لطلبة المستوى السادس فى 

قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية 
 الحكومية بفونوروجو

للحصول على البيانات عن أمناط اجلمل و 
الًتاكيب العربية ادلًتمجة من اجلمل اإلندونسية َب 

نصوص الًتمجة لطلبة ادلستوى السادس َب قسم 
تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

أن عدد طالب ادلستوى السادس َب . بفونوروجو
قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

ولكن بعض .  طالب30" أ"بفونوروجو فصل 
 .الطالب ال يشًتكون ُب اإلختبار

ليست ادلًتمجة من اجلمل اإلندونسية من أمر 
بقسم تعليم اللغة " أ"سهل لطالب ادلستوى السادس 

لقد . العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو
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 طالب 20أخطاء كثَتا من الطالب ُب ادلًتمجة، من 
وجدت الباحثة بعض منهم صحيحون و بعض منهم 

 .سلطؤن
لقد أمناط اجلمل و الًتاكيب العربية ادلًتمجة 

من اجلمل اإلندونسية َب نصوص الًتمجة لطلبة 
ادلستوى السادس َب قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة 

اإلسالمية احلكومية بفونوروجو، وجدت الباحثة 
و الًتكيب  (17)و اجلملة الفعلية  (9)اجلملة اإلمسية 

 (.45)و الًتكيب اإلضاُب  (78)الوصفي 
أمناط اجلمل و   

 الًتاكيب العربية
 آّموع

 17 اجلملة الفعلية أمناط اجلمل
 9 اجلملة اإلمسية 

 - الًتكيب اإلسنادى  الًتاكيب العربية 
 45 الًتكيب اإلضاُب 
الًتكيب البياين  

 (الوصفي)
78 
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 - الًتكيب العطفي 
 - الًتكيب ادلزجي 
 - الًتكيب العددي 

 149  آّموع
 4.3جداول 

اجلمل و الًتاكيب العربية عند الطالب أمناط )
 (بقسم تعليم اللغة العربية" أ"ادلستوى السادس 

وجدت الباحثة  (4.3)كما ذكر جدوال 
 أمناط اجلمل و الًتاكيب العربية عند الطالب 149

 17ادلستوى السادس، أمناط اجلمل الىت تًتكب 
 اجلملة إالمسية، و الًتاكيب 9اجلملة الفعلية، و 

العربية اليت تًتكب الًتكيب اإلسنادى ٓب موجود و 
 (الوصفي) و الًتكيب البياين 45الًتكيب اإلضاُب 

 و الًتكيب العطفي ٓب موجود و الًتكيب ادلزجي 78
    . ٓب موجود و الًتكيب العددي ٓب موجد
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عن تحليل األخطاء الجمل عرض البيانات .2
والتراكيب العربية المترجمة من الجمل 

اإلندونيسية فى نصوص الترجمة لطلبة المستوى 
السادس فى قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة 

 اإلسالمية الحكومية بفونوروجو
الًتمجة ليست من أمر سهل لطالب ادلستوى 

بقسم تعليم اللغة العربية باجلامعة " أ"السادس 
اإلسالمية احلكومية فونوروجو كثَت منهم سلطؤن ُب 

لقد أخطاء كثَتا من الطالب ُب ادلًتمجة، من .ترمجة
 طالب وجدت الباحثة بعض منهم صحيحون و 20

 .بعض منهم سلطؤن
لقد أخطاء خاصة ُب األخطاء اجلمل و 

الًتكيب العربية ادلًتمجة من اجلمل اإلندونيسية ُب 
نصوص الًتمجة لطلبة ادلستوى السادس باجلامعة 

اإلسالمية احلكومية فونوروجو، وجدت الباحثة 
 .خطاء (129)
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نوع األخطاء من اجلمل و الًتاكيب 
 العربية

 آّموع

 - األخطاء الصوتية
 - األخطاء اإلمالئية

 2 األخطاء الصرفية
 11 األخطاء النحوية
 116 األخطاء الداللية

 129 آّموع
 4.4جدوال 

نوع األخطاء من اجلمل و الًتاكيب العربية عند )
بقسم تعليم اللغة " أ"الطالب ادلستوى السادس 

 (العربية
وجدت الباحثة  (4.4)كما ذكر ُب جدوال 

 خطاء عند كراسة الوظيفة للمستوى السادس، 129
 اخلطاء 11 اخلطاء الصرف و 5الذي يًتكب 

 . اخلطاء الدالٕب116النحوى و 
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 الباب الخامس
 تحليل البيانات

 
تحليل البيانات عن أنماط الجمل و التراكيب العربية  . أ

المترجمة من الجمل اإلندونيسية فم نصوص الترجمة 
لطلبة المستوى السادس فم قسم تعليم اللغة العربية 

 بالجامعة اإلسالمية الحكومية بفونوروجو
اجلملة ىي قول مؤلف من مسند و مسند إليو فهي 

فال يشًتط ذلك فيما نسميو . وادلركب االسنادي شيء واحد
مجلة أو مركبا إسنديا أن يفيد معٌت تاما مكتفيا بنفسو كما 

فاجلملة قد تكون تامة . يشًتيط ذلك فسما نسميو كالما
وقد تكون . الفائدة مثل قد أفلح ادلؤمنون فيسمى كالما أيضا

ناقصتها مثل مهما تفعل من خَت أوشر فال يسمى كالما و 
فإن ذكر جواب . جيوز أن يسمى مجلة أو مركبا إسناديا

الشرط فقيل مهما تفعل من خَت أو شر تالقة مسى كالما 
امسية و : واجلملة أربعة أقسام.أيضا حلصول الفائدة التامة

فعلية و مجلة ذلا زلل من االعراب و مجلة ال زلل ذلا من 

80 
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و اجلملة االمسية ىي ما كانت مؤلفة من ادلبتدأ و . االعراب
اخلرب أو شلا تألفت من الفعل و الفاعل أو الفعل و نائب 

 .الفاعل أو الفعل الناقص وامسو و خربه
و كانت ىذه ادلواد ادلوجودة . الًتمجة مادة خاصة

بقسم تعليم اللغة العربية اليت قد درستها طالب ادلستوى 
بقسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية " أ"السادس 

 .ولكن قد أخطاء الطالب الكثَتة فيها. احلكومية فونوروجو
بقسم تعليم " أ"كان عدد طالب ادلستوى السادس 

 30اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو 
 . طالبا20وقد اشًتك ُب اإلختبار . طالبا

والبينات عن أمناط اجلمل و الًتاكيب العربية ادلًتمجة 
من اجلمل اإلندونيسية اليت حصلتها الباحثة من الوثيقة 

ادلأخوذ من الكرسة الوظيفة لدى طالب ادلستوى السادس 
وتنقسم ىذه . أمناط (149)بقسم تعليم اللغة العربية " أ"

 :أمناط اجلمل إثنان أقسام و الًتاكيب ستة أقسام، ىي

                                                           

مطبعة : ماالنق)قواعدىالنحو ادليسّرة، ديوي محيدة حنفي و أمحد زلًتام، 
 .64-63، (2013موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 
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 مجلة فعلية.1 
 مجلة إمسية.2 
 جملة فعلية. 1 

و ىذا .  أمناط17ويتمثل أمناط ُب ادلًتمجة 
 :ىي األمثلة من كل كلمة الىت أمناط الطالب فيها

 :الكلمة ادلكتوبةو التحليل
مجلة فعلية ىي تًتكب من فعل و :َسَتْبَحُث اْلَباِحَثةُ 

 فاعل
 مجلة فعلية ىي تًتكب من فعل و فاعل: تَ َرى اْلَعُتُ 

 مجلة فعلية ىي تًتكب من فعل و فاعل: يُرِْيُد اْلَباِحثُ 
 مجلة فعلية ىي تًتكب من فعل و فاعل:فَ َيَضُع اْلَباِحَثةُ 

 مجلة فعلية ىي تًتكب من فعل و فاعل: جَيَْعُل اْلَباِحَثةُ 
مجلة فعلية ىي تًتكب من فعل و :يَ ْعًَتُِف اْلَباِحثُ 

 فاعل
 مجلة فعلية ىي تًتكب من فعل و فاعل: قَاَم اْلَباِحثُ 

مجلة فعلية ىي تًتكب من فعل و :َسيَ ُقْوُم اْلَباِحثُ 
 فاعل
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 جملة إسمية.2 
و ىذا ىي .  أمناط9ويتمثل أمناط ُب ادلًتمجة  

 :األمثلة من كل كلمة الىت أمناط الطالب فيها
 :الكلمة ادلكتوبةو التحليل

مجلة إمسية ىي تًتكب من مبتدأ و :اْلَباِحَثُة َستُْبَحثُ 
 خرب

 مجلة إمسية ىي تًتكب من مبتدأ و خرب:َواْلَباِحَثُة تُرِْيُد 
 مجلة إمسية ىي تًتكب من مبتدأ و خرب: اْلَباِحَثُة َرئَ 

مجلة إمسية ىي تًتكب من مبتدأ و :فَالَباِحُث َسَيْجَعلُ 
 خرب

 :و أمناط اجلمل من الًتاكيب ىي
 الًتكيب اإلسنادي .1
 الًتكيب اإلضاُب.2
 (الوصفي)الًتكيب البياين .3
 الًتكيب العطفي.4
 الًتكيب ادلزجي.5
 الًتكيب العددي.6
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 التركيب اإلسنادي لم موجود.1
 التركيب اإلضافم .2

و ىذا ىي .  أمناط45ويتمثل أمناط ُب ادلًتمجة 
 :األمثلة من كل كلمة الىت أمناط الطالب فيها

 :الكلمة ادلكتوبةو التحليل
تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف و :رَْأَي اْلَعُْتِ 

 مضاف إليو
اِملِ  ْوَرَة الشَّ تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف :الصُّ

 و مضاف إليو
تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف :َو اَنْ َواُع اْلَعَمِلَيةِ 

 و مضاف إليو
تركيب إضاَب ىو يًتكب من :سُلَْتِلَفُة اإِلْسِتَجابَةِ 

 مضاف و مضاف إليو
تركيب إضاَب ىو يًتكب من :َنظَرِيَِة بِْيَئِة اللَُّغوِيَةِ 

 مضاف و مضاف إليو
تركيب إضاَب ىو يًتكب من :الًتبية بيئة اللَُّغوِيَةِ 

 مضاف و مضاف إليو



85 

 

َقةِ  تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف و :ُرْؤيََة احلَِْقي ْ
 مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من :ُمتَ َنِوَعِة اإِلْجِتَهادِ 
 مضاف و مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف و :َمَهاَرُة اْلَكاَلمِ 
 مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف و :َمَكاِن اْلَبْحثِ 
 مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف :سُلَْتِلِف اأَلْعَمالِ 
 و مضاف إليو

َسةِ  تركيب إضاَب ىو يًتكب من :ِاْحَدى اْلُمَؤسَّ
 مضاف و مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف و :َكَفاَئِة اللَُّغةِ 
 مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف و :ِمْنطََقُة اْلت ََّعلُّمِ 
 مضاف إليو
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ْينِ  تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف و :َأَساُس الدَّ
 مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من : رَبِْدْيُد اْلَمَساِئلِ 
 مضاف و مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف و :تَ ْعِلْيُم اللَُّغةِ 
 مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف :ُحُدوُد اْلَبْحثِ 
 و مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من :َحَداِئُد اْلُمْشِكَلةِ 
 مضاف و مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف و :َمَهاَرُة اللَُّغةِ 
 مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف و :أَْىَداُف اللَُّغةِ 
 مضاف إليو

تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف و :أرَْكاُن اْلَبْحثِ 
 مضاف إليو
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َواُن اْلَبْحثِ  تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف و :َعن ْ
 مضاف إليو

رَاَسةِ  تركيب إضاَب ىو يًتكب من مضاف :رَبِْدْيُد الدّْ
 و مضاف إليو

 
 (الوصفم)التركيب البيانم .3

و ىذا ىي .  أمناط78ويتمثل أمناط ُب ادلًتمجة 
 :األمثلة من كل كلمة الىت أمناط الطالب فيها

 :الكلمة ادلكتوبةو التحليل
ُلوِكَيةِ  تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :النَّظَرِيَِة السُّ

 منعوت
تركيب وصفى ىو يًتكب من : ُب اْلُمَؤَسَسِة الت َّْربَِيةِ 

 نعت و منعوت
تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :َوْصِف َشاِملِ 

 منعوت
تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :ِكَفايَِة اللَُّغوِيَةِ 

 منعوت
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اِمَلةُ  ْوَرُة الشَّ تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :الصُّ
 منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :اْلَمَهاَرُة اللَُّغوِيَةُ 
 منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :ُصْوَرٌة َشاِمَلةٌ 
 منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :ُمَؤَسَسٌة تَ ْعِلْيِمَيةٌ 
 منعوت

ْخَتِلَفةُ 
ُ

تركيب وصفى ىو يًتكب من :اإِلْسِتَجابَاُت ادل
 نعت و منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت :اإِلْنِشطَُة اْلُمْخَتِلَفةُ 
 و منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت :اأَلْعَماِل اْلُمْخَتِلَفةِ 
 و منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت :ُصْوَرٍة ِفْعرِيٍَة َشاِمَلةٍ 
 و منعوت
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تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :اإِلْقَداُر اللَُّغوِيَةُ 
 منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت :اإلْسِتَجابَُة النَّاِشَئةُ 
 و منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت :األَْنِشطَُة اْلُمتَ َنِوَعةُ 
 و منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و : ِإَجابٍَة سُلَْتِلَفةٍ 
 منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :ِعْلِمَيًة ُمتَ َنِوَعةً 
 منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :اْلُقْدَرِة التََّكلُّمِ 
 منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت :اإِلَجابَِة اْلُمتَ َنِوَعةِ 
 و منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت :احلُُْدوُد اْلُمتَ نَ وَّْعةُ 
 و منعوت
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تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :اللَُّغُة اأَلْجَنِبَيةُ 
 منعوت

رَاَساُت اْلُمتَ نَ وَّْعةُ  تركيب وصفى ىو يًتكب من : الدّْ
 نعت و منعوت

ْيِنَيةِ  تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :اْلَمْدَرَسِة الدّْ
 منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :اْلُبُحْوُث اْلَقِددْيَةُ 
 منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت :اْلَمْدَرَسِة اإِلْماَلئَِيةِ 
 و منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :اجْلَاِنِب الَتْطِبْيقِ 
 منعوت

ابقِ  تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :اْلَبْحِث السَّ
 منعوت

تركيب وصفى ىو يًتكب من نعت و :اْلَكَفاَءِة اللَُّغوِيَةِ 
 منعوت
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 التركيب العطفم لم موجود.4
 التركيب المزجم لم موجود.5
 التركيب العددي لم موجود.6

 
 عن أخطاء الجمل والتراكيب العربية تحليل البيانات . ب

المترجمة من الجمل اإلندونيسية فى نصوص الترجمة 
 لطلبة المستوى السادس فى قسم تعليم اللغة 
 العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية بفونوروجو

الًتمجة ليست من األعمال السهلة ألن ادلًتجم لو 
مسؤلية لكتابة الفكرة لغَته بلغتو، ىو واصل بُت الكاتب و 

و لذلك جيب عليو أن يكون . آّتمع ادلتحدث باللغة اذلدف
وال جيوز ادلًتجم أن ينقص أو يزيد من . صادقا ُب كتابتو

كانت ىناك خطوات الًتمجة البد أن يهتّم . النص َب ترمجة
 .ّٔا ادلًتجم حىت يستطيع أن يقدم ترمجة جيدة

                                                           

 Buku Pintar Menerjemah Arabنور مفيد و كسرون أس رمحن،

Indonesia ،26-27. 
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و كانت ىذه ادلواد ادلوجودة . الًتمجة مادة خاصة
بقسم تعليم اللغة العربية اليت قد درستها طالب ادلستوى 

بقسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية " أ"السادس 
 .ولكن قد أخطاء الطالب الكثَتة فيها. احلكومية فونوروجو

بقسم تعليم " أ"كان عدد طالب ادلستوى السادس 
 30اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو 

 . طالبا20وقد اشًتك ُب اإلختبار . طالبا
والبينات عن األخطاء اجلمل و الًتاكيب العربية ُب 

ادلًتمجة من اجلمل اإلندونيسية اليت حصلتها الباحثة من 
الوثيقة ادلأخوذ من الكرسة الوظيفة لدى طالب ادلستوى 

و . خطاء (129)بقسم تعليم اللغة العربية " أ"السادس 
تنقسم ىذه األخطاء اجلمل و الًتكيب العربية مخسة أقسام، 

 :ىي
 األخطاء الصوتية .1
 األخطاء اإلمالئية  .2
 األخطاء الصرفية .3
 األخطاء النحوية .4
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 األخطاء الداللية .5
 .األخطاء الصوتية لم موجود. 1
 .األخطاء اإلمالئية لم موجود.2
 األخطاء الصرفية.3

و ىذ ىي .  خطأن اثنان2و يتمثل األخطاء ُب ادلًتمجة 
 :األمثلة من كل كلمة الىت أخطاء الطالب فيها

 :الكلمة ادلكتوبة
 يُ ْهَدُف 

 َسَيْبَحثُ 
 :الصواب و التحليل

الكلمة الصحيحة تستخدم صيغة الفعل ادلبٍت )يَ ْهِدُف ِإَٔب 
 (للمعلوم و ليس ادلبٍت للمجهول

ضمَته ىو  لكن خطأ و لفظ " َسَيْبَحثُ "لفظ )َسَتْبَحُث 
 ("ىي"و ضمَته " َسَتْبَحثُ "صحيح ىو 

 
 
 



94 

 

 األخطاء النحوية.4
و ىذ ىي األمثلة .  خطاء11و يتمثل األخطاء ُب ادلًتمجة 

 :من كل كلمة الىت أخطاء الطالب فيها
 :الكلمة ادلكتوبة

اِمِل، الصورة الشاملي ْوَرَة الشَّ  الصُّ
 الَباِحَثِة 

 احلُُْدْوُد اْلَمْوُضْوِعَيةِ 
 َأَساسُ 

 اْلَبْحَث، لْلَبْحثُ 
ُلوِْكَيُة، َضْوٌء َنَضرِيَّةٌ   َضْوٌء َنَضرِيٌَّة السُّ

 احلُُْدْودَ 
 :الصواب و التحليل

اِمَلُة  ْوَرُة الشَّ الًتكيب فعل و حركتو ضّمة ألن نعت و )الصُّ
 (منعوت و جنسها مؤنث

و " َسَتْبَحثُ "حركتو ضّمة ألهّنا فاعل من فعل )اْلَباِحَثُة 
 (جنس الكلمة مؤنث
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ليس كسرة لكن " اْلَمْوُضْوَعة"حركة )احلُُْدْوُد اْلَمْوُضْوِعيَُّة 
 (الضّمة ألّن ىي تركيب نعت و منعوت

حركتو ليس ضّمة لكن كسرة ألنّو " َأَساسُ " لفظ )َأَساِس 
 ("على"جر رلرو من حرف 

ىو اإلضافة، مضاف إليو من " اْلَبحثِ "كلمة )اْلَبْحِث 
 ("لفظ ىذا

ُلوِْكَيِة  ُلوِْكَيةُ "كلمة )َضْوِء النََّضرِيَِّة السُّ " َضْوٌء َنظَرِيٌَّة السُّ
َضْوِء "و حركتو كسرة " على"خطأ، ألّن قبلو حرف جّر 

ُلِكَيةِ   ("النَّظَرِيَِة السُّ
حركة صحيحة ضّمة ألّن تركيبو " احلُُْدْودُ "كلمة )احلُُْدْوُد 

 (مبتدأ
 األخطاء الداللية. 5

و ىذ ىي .  خطاء116و يتمثل األخطاء ُب ادلًتمجة 
 :األمثلة من كل كلمة الىت أخطاء الطالب فيها

 :الكلمة ادلكتوبة
 تُ ْغَتاُب، إنكشف

 ِإْخِتَصاِصى
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 لَِيْبُسُط ِإْخِتَصاِصى
 َنظَرِيَِة بِْيَئِة اللَُّغوِيَِة، الًتبية بيئة الّلغوية، بِْيَئِة اللَُّغوِيَِة،َ ظَرِيَةِ 

 النَّْطِبْيِق، الطَّْتِبْيِق، اسبام
 األنشطة

 آّال
 رَبِْصُل، َحَصَلْت، تَأخذ، رَبَصَّلَ 

رُ  ا، ِإْعتَ َرَبْت، تغتاب،تُ َعب ّْ  َعب ََّر َعمَّ
َها  الَّيِت نَاِشِئ، َوِجَبة ِفي ْ

 َتْصوِْيِر، َتِصفُ 
 لَِيَتَطوُِّر، لنشر

 اْلَمَهاَرِة اْلَكاَلِم لِلطَّاِلِب، اختصاصى الطالب
 َحاِفَزٌة، مثرب

  ُصْوَرٍة ِفْعرِيٍَة َشاِمَلةٍ 
 اختصاصى اللغوية، اإلْقَداُر اللَُّغوِيَةِ 

 ينتنع
 النظرية أب الربامج

 الدافع
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ال يبداء الباحثة، يُ ْبَحُث ُب اْلَمْوُضْوِع اأُلْؤَب َمرًَّة، الََأوََّل 
 يَ ْبَحثُ 

 ُحُدْوُد اْلَبْحثِ 
 اْلَبْحثِ 

 أنْ َبتَ 
 َعْن َتْطِبْيقِ 

 اخْلَارِجِ 
 لَُغُة اْلَغْرِب، لَُغِة اْلَغرِْيبِ 

 َعَلى اْلَمْدَرَسِة اْلَقاِعَدِة الّدْيِن، اْلَمْدَرَسِة اإِلْماَلئَِيةِ 
 َمَسِئلِ 

 :الصواب و التحليل
ادلفردة ادلوافقة ىي َيْكِشُفألّن العبارة قبلها ليس )ُيْكَشُف 

 (ادلوافقة  معناه
ألّن مفردة "اْلَكَفاَئةِ "ادلفردة ادلوافقة )اْلَكَفاَئِة  

إْخِتَصاِصى "ليس ادلوافقة معناه من عبارة " إْخِتَصاِصى"
 ("اْلَكَفاَئِة اللَُّغوِيَةِ "و قريب من معناه ىي " اللَُّغوِيَةِ 
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ألّن مفردة "اْلَكَفاَئةِ "ادلفردة ادلوافقة )لَِتْطوِْيِر َكَفاَئِة اللَُّغِة 
إْخِتَصاِصى "ليس ادلوافقة معناه من عبارة " إْخِتَصاِصى"

 ("اْلَكَفاَئِة اللَُّغوِيَةِ "و قريب من معناه ىي " اللَُّغوِيَةِ 
ُلوِْكَيِة   ُلوِكَيةِ " ادلفردة ادلوافقة ىي )النَّظَرِيَِة السُّ " النَّظَرِيَِة السُّ

 (.ألّن العبارة قبلها معناىا ليس ادلوافقة
ألهّنا " النَّْطِبْيقِ "ليس " َتْطِبْيقِ "ادلفردة ادلوافقة )َتْطِبيِق 

 ("ال"مضاف و ادلضاف بدون 
ألّن معناىا "  اَنْ َواِع اْلبَ رَاِمجِ "ادلفردة ادلوافقة )اَنْ َواِع اْلبَ رَاِمِج 

 (ادلوافقة من العبارة قبلها
ألّن معناىا " َمْيَداِن اْلَبْحثِ "ادلفردة ادلوافقة )َمْيَداِن اْلَبْحِث 

 (ادلوافقة باجلملة قبلها و بعدىا
َو "ألّن العبارة قبلها " احلصول"ادلفردة ادلوافقة )لِْلُحُصْوِل  

 (" َىَذا اْلَبْحُث لِ 
َو "ألن العبارة قبلها " الكشف"ادلفردة ادلوافقة )  لِْلَكْشفِ 

 ("َىَذا اْلَبْحُث لِ 
َها  ألن العبارة قبلها " الكشف"ادلفردة ادلوافقة )الظَّاِىَرِة ِمن ْ

 ("َو َىَذا اْلَبْحُث لِ "
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َو "ألّن العبارة قبلها " الوصف"ادلفردة ادلوافقة )لِْلَوْصِف 
 ("َىَذا اْلَبْحُث لِ 

َو َىَذا "ألّن العبارة قبلها "التطوير"ادلفردة ادلوافقة )لَِتْطوِْيِر 
 ("اْلَبْحُث لِ 

" َكَفاَئِة لَُغِة الطُّاَلبِ "ادلفردة ادلوافقة )َكَفاَئِة لَُغِة الطُّاَلِب 
 (ألّن موافقة بادلفردة قبلها و بعدىا

اِفعِ  اِفعِ "ادلفردة ادلوافقة )  َكاالدَّ ألّن " كَ "و زيادة حرف " اْلدَّ
 (معناىا موافقة بادلفردة قبلها و بعدىا

اِمِل  ألّن " التََّصوُِّر الَشاِملِ "ادلفردة ادلوافقة )التََّصوُِّر الشَّ
 (جنس الكلمة مذكر

ُن  نُ "ادلفردة ادلوافقة )يَ َتَظمَّ  (و صيغتو فعل مضارع" يَ َتَظمَّ
ألّن معناىا موافقة بادلفردة " اْلَمِثَْتِ "ادلفردة ادلوافقة )اْلَمِثَْتِ 

 (قبلها و بعدىا
و جنس الكلمة " اإِلْسِتَجابَةِ "ادلفردة ادلوافقة )اإِلْسِتَجابَِة 

 (مؤنث
" لَْيَس اْلَبْحِث اْلَواِحدِ "ادلفردة ادلوافقة )لَْيَس اْلَبْحِث اْلَواِحِد 

 (ألّن معناىا موافقة بادلفردة قبلها و بعدىا
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ألّن معناىا موافقة بادلفردة " اْلَمِثَْتِ "ادلفردة ادلوافقة )اْلَمِثَْتِ 
 (قبلها و بعدىا

مْنَاِء  مْنَاءِ "ادلفردة ادلوافقة )إِلِ ألّن معناىا موافقة بادلفردة " إِلِ
 (قبلها و بعدىا

تركيب " ُب تَ ْنِفْيِذ تَ ْعِلْيمِ "ادلفردة ادلوافقة )ُب تَ ْنِفْيِذ تَ ْعِلْيِم 
 ("ُب "ضلوى ىي جر رلرور من حرف جر 

ىي جنس كلمة " اأَلْجَنِبيَّةِ "ادلفردة ادلوافقة )اأَلْجَنِبَيِة  
 (مؤنث

جنس " اللَُّغُة اأَلْجَنِبَيةِ "ادلفردة ادلوافقة )اللَُّغُة اأْلَْجَنِبَيِة 
 (الكلمة ىي مؤنث و تركيب ضلوى اإلضافة

ُب اْلَمَداِرِس "ادلفردة ادلوافقة ) ُب اْلَمَداِرِس اإِلْساَلِمَيةِ 
 ("ُب "ىو جر رلرور من حرف جر " اإِلْساَلِمَيةِ 

و جنس الكلمة " اْلُمْشِكَلةِ "ادلفردة ادلوافقة )  اْلُمْشِكَلةِ 
 (مؤنث
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 الباب السادس
 خاتمةال

 
 نتائج البحـ . أ

وفقا بنتيجة البحث استخلصت الباحثة عن ربليل 
دراسة حالة عن )ترمجة اجلملة اإلندونيسية إٔب اللغة العربية 

نصوص الًتمجة لطلبة ادلستوى السادس َب قسم اللغة العربية 
 :كما يلي (باجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو

أمناط اجلمل و الًتاكيب العربية ادلًتمجة من اجلمل  .1
اإلندونيسية إٔب العربيةَب نصوص الًتمجة لطلبة ادلستوى 

السادس َب قسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية 
احلكومية بفونوروجو ىياجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية و 

 . الًتكيب الوصفي و الًتكيب اإلضاُب

ربليل األخطاءعن اجلمل والًتاكيب العربية ادلًتمجة من  .2
اجلمل اإلندونيسية إٔب العربية َب نصوص الًتمجة لطلبة 

ادلستوى السادس َب قسم اللغة العربية باجلامعة 
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اإلسالمية احلكومية بفونوروجو ىياخلطأ الصرُب و اخلطأ 
 .النحوي و اخلطأ الدالٕب

 

 اإلقتراحات . ب
 مجيع ادلسائل الواقعة ىابعد معرفة الباحثة وفهم

ادلتعلقة بتحليل ترمجة اجلملة اإلندونيسية إٔب اللغة العربية 
دراسة حالة عن نصوص الًتمجة لطلبة ادلستوى السادس َب )

. (قسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو
: فالباحثة تقدم اإلقًتاحات، ىي

 للجامعة .1
أن تكمل األدوات الدراسية أو وسائل اإليضاح فيها  . أ

دلصلحة عملية التعليم باجلامعة اإلسالمية احلكومية 
و فونوروجو ، خاصة فيما يتعلق بتعليم الكتابة

 .الًتمجة

 و أن تعادادلناىح الدراسية لتساعد تعليم الكتابة . ب
  ُب اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجوالًتمجة
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 للمدرس .2
ينبغي على ادلدرس أن يعطي ادلمارسة الكثَتة،  . أ

 ات بادلوضوعالًتمجة إٔب اللغة العربيةادلتعلقة ب
 .ادلختلفة

ينبغي على مدرس القواعد  أن يعطي ادلمارسة  . ب
 .يشرح ادلادة شرحا وافياالكثَتة و 

 للطالب .3
 .على الطالب أن يفهموا جيدا قواعد  النحو . أ

الًتمجة اإلندونيسية  على الطالب أن ديارسوا كثَتة ُب  . ب
 .إٔب اللغة العربية
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