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 ملخص
 

نوية اإلسالمية سونان  اتعليم الترجمة فى المدرسة الث .7011نت. حليمة، ب
. البحث 7012/7011السنة الّدراسية  باندم كندال عاوي كاليجاغا
قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والعلوم التعليمية بالجامعة العلمى. 

 اإلسالمية الحكومية فونوروغو. المشرف أحمد زبيدى الماجستير.
 ت األساسية: تعليم، الترجمة.الكلما

قد احتاج اإلتصال بين البالد في العالم إلى القدرة والمهارة في النقل من لغة إلى 
لغة أخرى، وهذه المهارة تسمى بالترجمة، وهي نقل األمانة من لغة إلى لغة أخرى 

خبار بالمعنى أوال وبأسلوب لغته ثانيا. وبها يستطيع الناس أن يتبادلوا ويستفيدوا األ
واإلعالم واألفكار والعلوم والحقائق والمعلومات نحو التطور اإلقتصادي واإلجتماعي 

 والسياسي الذي يحدث في العالم.
تعليم  ( تطبيق1ولمعرفة تعليم الترجمة يهدف هذا البحث إلى الكشف عن: )

السنة  باندم كندال عاوي نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااالترجمة فى المدرسة الث
مشكالت في تعليم الترجمة التى يواجهها الطالب ( ال2، )2112/2112الّدراسية 

السنة  باندم كندال عاوي المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغاوالمدّرس في 
المدرسة الثانوية في  ( محاولة الطالب والمدّرس3، )2112/2112الّدراسية 

 التى يواجهها في تعليم الترجمة. اإلسالمية سونان كاليجاغا في حّل المشكالت
واستخدمت الباحثة نوع البحث لهذا البحث العلمي على سبيل البحث الكيفى. 
هذا النوع من األبحاث هو نوع من البحث الميداني الذي يجمع بيانات عن دراسة 
أجراها التحقيق. ولجمع البيانات استخدمت الباحثة طريقة المالحظة والمقابلة 

ستخدمت الباحثة في هذا البحث أسلوب تحليل البيانات هو تحليل  والوثيقية. ا
 وصفّي كيفّي على طراز ميلس وهوبيرمان.
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نوية اإلسالمية اتعليم الترجمة فى المدرسة الث تطبيق أن ونتائج هذا البحث:
جرى تعليم الترجمة في .2113المنهج الدراسي ب باندم كندال عاوي سونان كاليجاغا

ة اإلسالمية سونان كاليجاغا جيدا ولكن لم يحصل على النجاح ألن نوياالمدرسة الث
قرأت المدّرسة الكلمة أو الجملة ( 1وجود المشاكل فيها. والخطوة في تعليم الترجمة: 

( أمرت المدّرسة أن يفهم 3( قّلد الطالب الكلمة أو الجملة، 2بصوت مرتفع، 
مات أو المفردات التى لم خّط الطالب تحت الكل( 4الطالب الكلمة أو الجملة، 

( بحث الطالب المعنى عن المفردات التى لم يفهموها في القاموس، 5يفهموا معنها، 
( إذا كان الطالب لم يجد وامعناها في القاموس أو في كتبه فسألوا إلى أصدقائهم في 6

( إذا كان الطالب في ذلك الفصل ال يعرفون اإلجابة فكتبت المدّرسة 2ذلك الفصل، 
قّسمت ( 9( كتب الطالب معناها في كراسة المفردات خاصة، 2ها على السبورة، معن

( 11المدّرسة الطالب إلى مجموعات وكل مجموعة أعطتها المدرسة فقرة واحدة، 
تقدم أحد منهم أمام الفصل ليقرأ اإلجابة ( 11الفقرة في مجموعتهم، ترجم الطالب 

مشكالت في تعليم الترجمة التى لاو  ( صّححت المدّرسة الترجمة.12)الترجمة(، 
المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغا السنة الّدراسية يواجهها الطالب في 

ال يقدر بعض الطالب على قراءة النص العربّي، و قلة المفردات، هي  2112/2112
بيئة و قلة فهم القواعد، و الصعوبة في بناء الجملة، و قلة الرغبة الطالب للتعّلم، و ال

مشكالت في تعليم الترجمة التى يواجهها المدّرس في الالتي غير جيدة للتعلم. أما 
هي كفاءة  2112/2112المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغا السنة الّدراسية 

الطالب مختلفة، وقلة الوسائل التعليمية، وقلة وسائل المدرسة، و قلة الوقت لتعليم 
ب المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغا في حّل محاوالت طالالترجمة. و 

( تعّلم الطالب درس اللغة العربية 1التى يواجهونها في تعليم الترجمة هي: المشكالت 
( إذا كان الطالب ال يقدرون على جواب 2في بيوتهم  بأنفسهم أو مع أصدقائهم، 

ربية فسألوا إلى أصدقائهم الذين األسئلة أو يواجهون المشكلة التي تتعّلق بدرس اللغة الع
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( وإن كان لم يجدوا األصدقاء الذين يقدرون على أن 3يقدرون أن يساعدوهم، 
( لدي الطالب كراسة 4يساعدوهم فسألوا إلى المدّرس الذي عّلمهم في الفصل، 

المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغا  محاوالت مدّرس المفردات الخاصة. أما
( استخدام المدّرسة طرق 1التى يواجهها في تعليم الترجمة هي: مشكالت في حّل ال

( أمرت المدّرسة الطالب 2التدريس الجّذابة والرائعة حتى ال تكون عملية التعليم مملة، 
( أمرت المدّرسة الطالب الذين ال 3لحفظ المفردات في كّل لقاء لزيادة المفردات، 

 رأوا القرآن الكريم كل يوم في بيوتهم.يقدرون على قراءة النص العربّي ليق
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 الباب األول

 المقّدمة
  خلفية البحث .أ﴾﴿

د وفي القاموس المنج 1التعليم هو القاء العلوم من المدرس إلى الطالب.
تعليما( معنه تلقين -يعلم-"التعليم" لغة إسم مصدر من الفعل الماضى )علم

 2طالبات أنواع المعارف والعلوم الفنون.الدرس والقاء المعرفة وتدريس ال
اللغة هى جزء من الحياة العالمية و لها دور مهّم فى المجتمع. هى ألة 
اإلتصال بين مرء بمرء أخر. اللغة هى رمز مزيج من الصوتيات تشكلها كلمة مع 

 القواعد و المعنى. 
لمعاهد تستخدم إلتصال بااللغة العربّية هى إحدى من اللغات التى تعّلم و 

و هى  Semit))ومن تاريخها اللغة العربّية هى إحدى من اللغات السامية  الحديثة.
أغنى اللغات, و أكثر األدبّية حتى تخدم تقدم العلم فى جميع المجاالت. و 
بجانب ذالك أّن اللغة العربّية هى اللغة التى إختارها الله ليتحّدث إلى مخلوقه 

تأكيد هناك سبب إلخترها الله إتصاال بين السماء و بواسطة القرأن الكريم. و با ال
 األرض. 

تعتبر اللغة العربية كلغة الدين، لذلك علمت هذه اللغة منذ المدرسة 
اإلبتدائية حتى الجامعة اإلسالمية، و من ناحية المنهج الدراسي أّن اللغة العربية 

  3تتمكن في المواد الدراسية الواجبية.
                                                 

)جاكرتا: ف.ت. راجا كرافيندو فرسادا،   Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar ساردمان، 1
2116 ، )42. 

 .522-526(، 1926لمنجد في اللغة واالعالم )بيروت: دار المشرق: لويس معلوف، ا  2

)يوكياكرتا: فوستاكا فالجار،  Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaعصر أرشاد،   3
2114 ،)156. 
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لك الرؤية تخليص الباحثة أّن تعليم اللغة العربّية من تمن تلك المذكورة، 
هي عملّية تربّية التالميذ فى إيجاد دور التعليم لتفهيم اللغة المهّمة للمسلمين، 
وهي لغة القرأن والصالة والعبادات والكتب اإلسالمّية واألحكام والتاريخ 

 اإلسالمى. فلذالك البّد للمسلم أن يفهمها ويتعّلمها.
 تها ما يلى :اللغة العربّية أّن من ميز اء قال خبراو 
 البشريّة اللغة العربّية هى أّم لغات .1
 اللغة العربّية هى أقدم اللغات و أدوامها .2
 عابايأكثر اللغات إست .3
 4أكثر اللغات مفردة. .4

الغرض الرئيسي من تعّلم الّلغة األجنبّية هى تطوير قدرة الّتالميذ 
القدرة على استخدام اللغة بمهارات اللغة.  ألستخدامها لسانا أم كتابة. و تسّمى

تماع و هى أربعة أنواع مهارة اإلستماع, والكالم, و القراءة, و الكتابة. مهارة اإلس
بمهارة  تصنيفو الكتابة  بمهارة تقابلّية أما مهارة الكالم تصنيفو القراءة 

 إنتاجّية.
الحصول على  قا بعضها ببعض.  ألّن فىيمهارات ترتبط إرتباطا وثالكّل و 

تماع اللغة فى الصغار, مهارات اللغويّة تحتاج إلى عالقات منّظمة. بداءا من إسال
 5, و بعدها تعلم القراءة و الكتابة. هذه المهارات هى األربع المتحدة.ثّم نطقها

تدريس اللغة العربية للمتعلمين غير العرب فال يزال يواجه الكثير من 
اللغة العربية ليست سهلة. وتنقسم المشاكل التي  العقبات والمشاكل ألّن سيطرة

تنشأ عادة فى تدريس اللغة العربية لغير العرب إلى قسمين هما مشكلة لغوية وغير 
                                                 

 Bahasa Arab; Sejarah, Perkembangan, Keistimewaan, dan يفريدل فطرى نور سالم  4

Urgensi Mempelajarinya فو( ,و :نوروغ STAIN Press ,2111 ,)35. 

رماجا روسداكاريا, : اندونج)ب Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أسف هرماون، 5
2114 ,)129. 
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د والمفردات وغير ذلك. ومن ة. من المشكالت اللغوية هي القواعلغوي
المشكالت غير اللغوية هي المشكالت الرئيسية التي تتعلق باختالف اإلجتماعية 

 6الثقافية فى المجتمع العربي مع غير العربية.و 
وجدها دارس اللغة األجنبية متعلقة بحدى المساواة و  المشكالت التي

اإلختالف فى جوانب لغوية بين اللغة األولى واللغة األجنبية المدرسة. وكما هو 
معروف أن هناك بعض الجوانب في اللغة العربية ال توجد معادلتها فى اللغة 

لّداللة. ويمكن أن تكون نيسية مثل النظام الصوتي والمفردات والنحو وااإلندو 
 7وق مشكالت خاصة للطالب المبتدئين.هذه الفر 

مثال، قد ربطت طريقة تعليم  ة في أمريكا وأوروبا وغيرهمافي البالد المتقدم
اللغة جيدا بالة التعليم كاملة، فيتعلم الطالب ستة أشهر أو سنة واحدة فحسب. 

ويكتب  ةعربيالمحاضرات ويفهم الكتب وزيارة بلدان اع الناس أن يشترك استط
المقالة بتلك اللغة. وهذا الحال امتحان لعالم تعليم اإلندونيسية، واألخص 
مدارس الدين والجامعة اإلسالمية الحكومية والجامعات األخرى التى قد تعلم 

 8سنوات، ولكن لم يستطع ايضا. ت حتى عشراللغة العربية س
يلة اإلتصال بين أفراد المجتمع لينشر العلوم والحضارة ومن وظيفة اللغة وس

والثقافة. وكان تطورت الثقافة والحضارة العالم تطورا سريعا وهذا التطور اليترك من 
 اإلتصال بين البالد في العالم.

وقد احتاج اإلتصال بين البالد في العالم إلى القدرة والمهارة في النقل من 
إلى لغة أخرى، وهذه المهارة تسمى بالترجمة، وهي نقل األمانة من لغة إلى لغة 

                                                 
 .111جع، نفس المر   6

 Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab راضية زين الدين، 2 
 .21-21 (2115)يوكياكرتا: فوستاكا رحلة غروب، 

ديناميكا )مشكالت تعليم الترجمة الشفهية من اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية حنيفة، أمى  2 
 .26 (،2111، )جومبانج: الجامعة اإلسالمية بحر العلوم، سبتمبر 3ومحاولتها( 
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لغة أخرى بالمعنى أوال وبأسلوب لغته ثانيا. وبها يستطيع الناس أن يتبادلوا 
ويستفيدوا األخبار واإلعالم واألفكار والعلوم والحقائق والمعلومات نحو التطور 

 في العالم.اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي الذي يحدث 
ها. ترات الشعوب وثقافاولقد كانت للترجمة دائما دورها في نقل حض

فضال عن التفاهم بين األمم واألفراد. وإليها يرجع الفضل في ارتقاء أمم في مدارج 
 السلم الحضاري.

وازدادت أهمية الترجمة في عصرنا الحديث. وألحت الحاجة إليها. وظلت 
معاصرة. ألنه من الصعب على أمة مما أن تعيش من متطلبات الحياة الفكرية ال

ة عن غيرها من األمم، وباألخص في هذا العصر المسمى بعصر المعلومات لمنعز 
 وعصر االنفتاح العلمي.

إن الحديث عن التعليمية بصفة عامة وتعليمية اللغات بصفة خاصة يعني 
معروف أن الحديث عن تقنية من التقنيات لها قوانينها و مبادئها. و من ال

تعليمية اللغات شهدت تطورا و ازدهارا كبيرين بعد األربعينيات من القرن 
 الماضي، نتيجة عوامل عديدة أهمها:

تزايد الحاجات والدوافع الفردية والجماعية لتعلم اللغات، خاصة اللغات  .1
 األجنبية.

 التقدم الذي حققته التكنولوجيا وعلوم االتصال .2
 يدان علم اللغة الحديثالتقدم الباهر الذي عرفه م .3
بروز فرق بحث متعددة التخصصات اهتمت بمسائل تعلم اللغات  .4

وتعليمها مثل علماء اللغة و علماء التربية و علوم النفس. فلقد تضافرت 
جهود هؤالء لتنتج نظريات وطرائق حديثة في تعليم اللغات ساعدت على 

 التراكم المعرفي في تعليمية اللغات الحديثة.
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ة من العربية إلى اإلندونيسية كغيرها من الترجمات من لغة ما إلى والترجم
لغة أخرى. إال أنها تمتاز بكون العربية لغة غنية زاخرة بالمفردات والمصطلحات 
والتعابير، مما يتوجب على المترجم منها إلى اإلندونيسية الدقة في أداء الرسالة 

 9التى يريد الكاتب أو المؤلف إبالغها للقارئ.
تلجأ بعض المؤلفات إلى ترجمة كل ما يذكر باللغة العربية إلى لغةاألجنبية، 

يصرف التعليم عن  لمختلفة. ولهذا األسلوب عيومهعلى مدى مراحل التعليم ا
المعاناة التى يجب أن يعانيها في فهم اللغة. وهي أمر ال معدى عنه لمن يريد أن 

 10يتقدم في دراسة اللغة بسرعة.
قا في ن يدراسات الترجمة، جذور أكثر عمة يشار إليها االلدراسة الترجم

التاريخ من علم اللغة التطبيقي. فقد تغير نظريات الترجمة وعملياتها تغييرا كامال، 
وخضعت لمناقشات عديدة، بالعودة إلى األزمنة الكالسيكية، بشأن التي يجب 

لجعل تدفق النص أن يحاول المترجم في اطارها االلتزام بها يقال أو التدخيل 
 11الجديد أكثر سالمة أو تحقيق نفس األثر مثل األصل المترجم.

هذا األمر ليس سهال بالتأكيد. كما أن الترجمة الحرفية )كلمة بكلمة( 
مستحيلة اذا كان الهدف هو ترجمة ذات معنى. يتضح هذا األمر جليا عند 

 12ترجمة حتى أكثر العبارات مباشرة وبين لغتين متشابهتين.
المترجم من نشاط الترجمة  هايواجههناك بعض المشاكل التي غالبا ما 

وعدم التمكين نفسه أن من الصعب، والفرق كبير بين اللغة العربية واإلندونيسية، 

                                                 
 .22، نفس المرجع  9

)الرياض: جامعة  غير الناطقين بهاللنطولة العالمية: األولى لتعليم العربية لمحمد اسماعيل صينى،  11
 .125(، 2114الرياض، 

 .62، )بريطانيا(، علم اللغة التطبيقيقاي كوك،  11 

 جعنفس المر  12 
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المتلقى، مما تسبب في أعراض التدخل، وعدم وجود  من اللغة المترجمة إليها
 13التمكين من الترجمة لنظرية الترجمة.

 الثانوية وية اإلسالمية سونان كاليجاغا هي احدى المدرسةالمدرسة الثان
في مدينة عاوي، فيها درس اللغة العربية، و احدى العناصر هذا الدرس هي 
التعليم الترجمة. وكثير من الطالب لم يكونوا قادرين على فهم اللغة العربية، ألن 

نوا قادرين على بعض الطالب متخرجون من المدرسة اإلبتدائية العمومية و لم يكو 
قراءة النص العربّي. هذه مشكالت للمعّلم ألن الطالب مختلفة كفاءتهم. 

 والتراكيبوالمفردات ومشكالت اخرى التى يواجهها الطالب هي من األلفاظ 
و أختارت الباحثة التعليم الترجمة ألن كثير من الطالب  .والقواعد و غير ذلك

قفا للبيانات المذكورة أخذت الباحثة و  الذين يواجهون المشاكل في تعليمها. 
 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااتعليم الترجمة فى المدرسة الث"هذا الموضوع: 

 ." باندم كندال عاوي
 

 تحديد البحث .ب﴾﴿
 الحدود الموضوعية .1

وهي بعض عناصر  ،تعليم الترجمةتحدد الباحثة موضوع هذا البحث في 
 الدرس اللغة العربية.

 الحدود المكانية .2
 باندم كندال عاوي نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااالمدرسة الثتختار الباحثة 

 الحدود الزمانية .3
 2112/2112السنة الّدراسية  هذا البحث مخصوص للتعليم في

                                                 

)باندونج: هومانيورا،  rab Indonesia (Teori dan Praktek)Penerjemahan Aشهاب الدين،  13 
2115 ،)3. 
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 أسئلة البحث .ج﴾﴿

 تضع الباحثة أسئلة البحث كما يلى:
 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااتعليم الترجمة فى المدرسة الث تطبيقكيف  .1

 ؟2112/2112السنة الّدراسية باندم كندال عاوي 
الطالب والمدّرس في  هايواجهمشكالت في تعليم الترجمة التى ما ال .2

 ؟2112/2112المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغا السنة الّدراسية 
المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان  في  كيف محاولة الطالب والمدّرس .3

 ؟في تعليم الترجمة هاونيواجهالتى مشكالت كاليجاغا في حّل ال
 

 أهداف البحث .د﴾﴿
 لوصول إليها كما يلى:لمن أهداف البحث التى أرادت الباحثة 

 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااتعليم الترجمة فى المدرسة الث تطبيق لمعرفة .1
 2112/2112السنة الّدراسية  باندم كندال عاوي

الطالب والمدّرس في  هايواجهالتى  مشكالت في تعليم الترجمةال لمعرفة .2
السنة  باندم كندال عاوي المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغا

 2112/2112الّدراسية 
المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان  في  محاولة الطالب والمدّرس لمعرفة .3

 في تعليم الترجمة هاونيواجهالتى كاليجاغا في حّل المشكالت 
 

 فوائد البحث .ه﴾﴿
 ما فوائد هذا البحث هي:أو 
 الفائدة النظرية .1
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النتائج من هذا البحث ستكون مصدرا ومرجعا لتوسع الثقافة العلمية وخاصة 
باندم   نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااتعليم الترجمة فى المدرسة الثب ما يتعلق

 .2112/2112السنة الّدراسية  كندال عاوي
 الفوائد العملية .2

 للباحثة .أ
 مشكالتاللبحث أن تزيد معرفتها لتستطيع أن تحل ترجى نتيجة ا
نوية اإلسالمية اتعليم الترجمة فى المدرسة الث مشكالتخصوصا عن 

 . باندم كندال عاوي سونان كاليجاغا
 للمدرسة .ب

بهذا البحث تصلح أن تستخدم للقوالب في تثبيت الحكم وتنفيذ تدريس 
 اللغة العربية جيدا.

 للمدرس .ج
درس برنامج تدريس اللغة العربية كامال حتى كي يستطيع أن يضع الم

نوية اإلسالمية سونان  االثيستطيع أن يرقى اللغة العربية بالمدرسة 
 .كاليجاغا

 
 تنظيم كتابة تقرير البحث .و﴾﴿

لتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسمت الباحثة تقرير البحث إلى ستة أبواب، 
 وهي: 

ة البحث، و تحديد البحث، المقدمة، وهي تحتوى على خلفي الباب األول   :
وأسئلة البحث، و أهداف البحث، و فوائد البحث، و تنظيم كتابة 

 تقرير البحث
الذى تحتوى على  تتحدث في البحوث السابقة و اإلطار النظرى الباب الثانى   :
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مفهوم  و، مشكالتهو  تعريف اللغة العربية، و تعليم اللغة العربية
 أنواع الترجمة، و الترجمة، وليم التعالترجمة، أهمية التعليم 
الترجمة، و أساليب التعليم الترجمة، و عملية  اتعليم خطوات

الترجمة، و مشكالت تعليم الترجمة من اللغة العربية إلى 
اإلندونيسية، و محاولة حّل مشكالت تعليم الترجمة من اللغة 

 .العربية إلى اإلندونيسية

حضور الباحث،  ، وحتوى على نوع البحثت منهج البحث، وهو الباب الثالث  :
و مكان البحث، و مصادر البيانات، و أساليب جمع البيانات، و 

 تحليل البيانات، و فحص صحة البيانات، و خطوات البحث.
عرض البيانات، وهو يحتوى على البيانات العامة والبيانات  الباب الرابع   :

نوية االمدرسة الثأسيس تاريخ ت علىالخاصة. البيانات العامة تتعلق 
الّرؤية والّرسالة  الموقع الجغرافي، و اإلسالمية سونان كاليجاغا، و

تركيب منظمة، أحوال المدّرسون والموظّفون، و  المدرسة، و
. والبيانات الخاصة التي المدرسةأحوال الطالب، و وسائل 

نوية اتعليم الترجمة فى المدرسة الث تطبيقتحتوى على البيانات عن 
السنة الّدراسية باندم كندال عاوي  اإلسالمية سونان كاليجاغا

 هايواجهمشكالت في تعليم الترجمة التى ، و ال2112/2112
في حّل  محاولة الطالب والمدّرسالطالب والمدّرس، و 

 . في تعليم الترجمة يواجهونهاالتى المشكالت 
نوية اإلسالمية ادرسة الثتعليم الترجمة فى الم تحليل البيانات عن الباب الخامس :

السنة الّدراسية  باندم كندال عاوي سونان كاليجاغا
2112/2112 

نوية اتعليم الترجمة فى المدرسة الث تطبيق تحليل البيانات عن .1
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  باندم كندال عاوي اإلسالمية سونان كاليجاغا
مشكالت في تعليم الترجمة التى ال تحليل البيانات عن  .2

المدرسة الثانوية اإلسالمية في  الطالب والمدّرس هايواجه
 سونان كاليجاغا

المدرسة في  محاولة الطالب والمدّرس تحليل البيانات عن  .3
التى الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغا في حّل المشكالت 

 في تعليم الترجمة يواجهونها
 اإلختتام الذي يشمل على نتائج البحث واإلقتراحات الباب السادس:
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 الباب الثاني
 البحوث السابقة و اإلطار النظرى

 
 البحوث السابقة .أ﴾﴿

 أما البحوث السابقة هي:
المشكالت في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية إحدى عافال رزكا،  .1

جيتيس  1لطالب الصف الحادي عشر في المدرسة العالية الحكومية 
 .2116-2115"كوتوويتان" السنة الدراسية 

.كيف كفاءة الطالب الصف الحادي 1أسئلة البحث كما يلى:  أما
عشر في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية في المدرسة العالية 

. كيف 2 ؟2116-2115جيتيس "كوتوويتان" السنة الدراسية  1الحكومية 
طالب الصف الحادي عشر في ترجمة اللغة  يواجهونهاالمشكالت التي  

جيتيس  1اللغة اإلندونيسية في المدرسة العالية الحكومية العربية إلى 
. كيف محاولة المدرس 3 ؟2116-2115"كوتوويتان" السنة الدراسية 

طالب الصف الحادي  يواجهونهاوالطالب في حل مشكالت الترجمة التي 
عشر في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية في المدرسة العالية 

 ؟2116-2115يس "كوتوويتان" السنة الدراسية جيت 1الحكومية 
هذا البحث بحث الميدان يتصف علة البحث الكيفي، وعند عرض 
البيانات، تأخذ الباحثة الطريقة العملية كطريقة المقابلة والمالحظة والوثائق 
المكتوبة. وعند تحليل البيانات، تأخذ الباحثة أسلوب تحليل البيانات تحليل 

 از ميلس وهوبيرمان.وصفي كيفي على طر 
. كفاءة الطالب الصف الحادي عشر في 1وأما نتائج البحث كمايلى: 

 1ترجمة اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية في المدرسة العالية الحكومية 
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مختلفة. كما يتصح من  2116-2115جيتيس "كوتوويتان" السنة الدراسية 
تبار شفوى يعنى قائمة من وصف األستاذ فاتح يعنى يستطيع أن يرى من: إخ

. المشكالت التي  2األسئلة وإختبار التحريري و تعيين الواجبات المنزلية. 
طالب الصف الحادي عشر في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة  يواجهونها

جيتيس "كوتوويتان" السنة  1اإلندونيسية في المدرسة العالية الحكومية 
للغوية و غير اللغوية. المشكالت هي المشكالت ا 2116-2115الدراسية 

اللغوية هي المفردات وتركيب الجملة وبناء الجملة. المشكالت غير اللغوية 
. محاولة المدرس في 3هي حالة في وقت ترجمة والترجمة مترددة ومملة. 

طالب الصف الحادي عشر في  يواجهونهاحل مشكالت الترجمة التي 
ونيسية بطرق منها بإعطاء الوظيفة مثل ترجمة اللغة العربية إلى اللغة اإلند

الوظيفة المنزلية وبإعطاء التالميذ المواعظ. ومحاولة الطالب لحل هذه 
المشكالت هي بالسؤال إلى األصحابهم )الطالب الماهرين( ومدرس اللغة 

 العربية.
سرى راهيو، المشكالت في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية لطالب  .2

خامس بقسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو المستوى ال
 .2113-2112السنة الدراسية 

. كيف المشكالت في ترجمة المفردات 1أما أسئلة البحث كما يلى: 
اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية لطالب المستوى الخامس بقسم اللغة العربية 

.  2؟  2113-2112غو السنة الدراسية بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونورو 
كيف المشكالت في ترجمة األسالب اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية 
لطالب المستوى الخامس بقسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية 

. كيف المشكالت في ترجمة 3؟  2113-2112فونوروغو السنة الدراسية 
بية إلى اللغة اإلندونيسية لطالب المستوى لعبارة اإلصطالحية اللغة العر 
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الخامس بقسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو السنة 
 ؟2113-2112الدراسية 

هذا البحث بحث الميدان يتصف علة البحث الكيفي، وعند عرض 
 البيانات، تأخذ الباحثة الطريقة العملية كطريقة المقابلة والمالحظة والوثائق

المكتوبة. وعند تحليل البيانات، تأخذ الباحثة أسلوب تحليل البيانات تحليل 
 وصفي كيفي على طراز ميلس وهوبيرمان.

. المشكالت في ترجمة المفردات اللغة 1وأما نتائج البحث كمايلى: 
العربية إلى اللغة اإلندونيسية لطالب المستوى الخامس بقسم اللغة العربية 

 2113-2112الحكومية فونوروغو السنة الدراسية  بالجامعة اإلسالمية
تشتمل على المشكالت المفردات هي اقل كفاءة الطالب على اإلستالء اللغة 

. 2الثانية بسبب يتفرق الثقافة بين اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية. 
المشكالت في ترجمة األسالب اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية لطالب 

ى الخامس بقسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو المستو 
تشتمل على المشكالت تصميم األسلوب ال  2113-2112السنة الدراسية 

يمكن ليفهم من خالل ترجمة حرفية ونفرق األسلوب بيان بين اللغة العربية 
ندونيسية واللغة اإلندونيسية بمثل كلمات القسم في اللغة العربية واللغة اإل

يناسب في المعنى ومشكالت العالقة بين الكلمة الفعلية او مصدر ال حقة 
. 3ومشكالت المقارنة بين لهيكلين هي نفسها تقريبا مورفولوجيا. 

المشكالت في ترجمة لعبارة اإلصطالحية اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية 
اإلسالمية الحكومية  لطالب المستوى الخامس بقسم اللغة العربية بالجامعة

تشتمل على األقل المراجع تتعلق  2113-2112فونوروغو السنة الدراسية 
 المعانى الثقافي.

 



21 
 

واختالف هذا البحث بالبحوث السابقة، البحث األول يبحث في 
المشكالت في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية لطالب الصف الحادي 

جيتيس "كوتوويتان" السنة الدراسية  1ومية عشر في المدرسة العالية الحك
مشكالت المدّرس . فيه يبحث كفاءة الطالب ولكن لم يبحث 2115-2116

والبحث الثانى يبحث في المشكالت في ترجمة اللغة العربية  في تعليم الترجمة.
إلى اللغة اإلندونيسية لطالب المستوى الخامس بقسم اللغة العربية بالجامعة 

. في البحث 2113-2112حكومية فونوروغو السنة الدراسية اإلسالمية ال
العلمي الثانى يخصص عن مشكالت الترجمة في المفردات واألساليب والعبارة 

نوية افى المدرسة الث اإلصطالحية. و هذا البحث العلمي في تطبيق تعليم الترجمة
. 2112/2112السنة الّدراسية  باندم كندال عاوي اإلسالمية سونان كاليجاغا

ويبحث هذا البحث العلمى في مشكالت الطالب في تعّلم الترجمة وطريقة 
 حّلها و مشكالت المدّرس في تعليم الترجمة وطريقة حّلها.

 
 اإلطار النظرى .ب﴾﴿

 تعريف اللغة العربية .1
فاظ ل مصطفى الغالييني: "اللغة هي ألفى الكتاب جامع الدروس، قا
حمد عزًا، أن اللغة هي آلة و قال ا 14يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم".

الواحد واآلخر، وهي وسائل اإلتصال بين األمة الواحدة  اإلتصال بين
واألخرى. في هذا الحال أّن اللغة هى أهّم العوامل ليقّرب العالقة بين األمم 

فقال عبد الحميد و األخرون، أّن اللغة العربية هي  15وإليجاد التفاهم بينهم.
. المؤسسات ة فى العالم التربوي في إندونيسيهامإحدى المواد الدراسة ال

                                                 
 .2، (2112نان: دار الفكر، )بيروت لبالدروس العربية  جامعمصطفى الغاليينى،  14

 .5 .)2115باندونج: همانييورا، ( Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأحمد عزًا،  15
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ن المواد ة تدرسان اللغة العربية كما تدرساالتربوية سواء كانت حكومية أم أهلي
المؤسسات التربوية اإلسالمية كان تدريس اللغة العربية األخرى. وخاصة في 

 16لجميع الطاّلب. ضروريا
عربية هي تستعمل اللغة من األقوال، أخدت الباحثة اإلستنباط: "اللغة ال

الواحد واآلخر، وهي وسائل اإلتصال بين األمة الواحدة و  آللة اإلتصال بين
 ها ضرورياتدريسفكان األخرى ليعبر بها عن مقاصدهم. و أّما اللغة العربية 

 لجميع الطاّلب خاصة في المؤسسات التربوية اإلسالمية".
 

 التهومشك تعليم اللغة العربية .2
لمنجييييد "التعلييييم" لغييية إسيييم مصيييدر مييين الفعيييل الماضيييى فيييي القييياموس ا

تعليما( معنه تلقيين اليدرس والقياء المعرفية وتيدريس الطالبيات أنيواع -يعلم-)علم
ليسيياعد  المييدرسفييي الحقيقيية، التعليييم هييو فعييل و  17المعييارف والعلييوم الفنييون.

الطّيييالب كيييي يسيييتطيع اليييتعل م كميييا حاجتيييه ورغبتيييه. وفيييي التعلييييم كيييان الطيييالب 
 18ل التعّلم والمدرس فاعل التدريس.فاع

 ميين تلييك الرؤييية تخليييص الباحثيية أّن تعليييم اللغيية العربيّيية هييي عمليّيية تربيّيية
فهييييم اللغييية المهّمييية بالمسيييلمين، وهيييي لغييية لتالتالمييييذ فيييى إيجييياد دور التعلييييم 

األحكيييام والتييياريخ اإلسيييالمى. والعبيييادات والكتيييب اإلسيييالمّية و الصيييالة القيييرأن و 
 ويتعّلمها.  هاللمسلم أن يفهم فلذالك البدّ 

                                                 
  Pembelajaran Bahasa Arab; Metode, Strategi, Materi dan Mediaعبد الحميد واألخرون، 16

 .152،  )ماالنج: طبعة الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج(

 .522-526(، 1926)بيروت: دار المشرق:  المنجد في اللغة واالعالميس معلوق، األب لوو  17

 Media Pembelajaran; Manual dan Digitalجيجيييف كوسييتاندي وبامبييانج سييوجيفطا،  18
 .5(، 2113)بوغور: غاليا إندونيسيا، 
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وفى تعليم اللغية العربيّية لهيا مشيكالت متنّوعية وبالخصيوص لغيير نياطقين 
بهييا منهييا الطيييالب اإليدونيسيييون. تكيييون اللغيية العربيّييية هييي لغييية األجنبيّيية حتّيييى 
يصعب للتفهيم لكّن متعّلمها كثيرة مينهم مين فيى الطبقية األوليى ومينهم مين فيى 

قييية العلييييا. وأكثييير الطييياّلب األوليييى فيييي المدرسييية الدينيييية الطبقييية الوسيييطى والطب
المدرسيية العموميّية وهيم يحتجييون إليى كثييرة  مين الّشيافعية دوريسياوو المتخّرجييون

 التعّلم. 
هناك نظريّتان فى إكتساب اللغة الثانّية، األولى إكتساب اللغة الموجهة، 

مواد و النظام يعتقدان و هى بتقديم المواد المعدة إلى متعّلمين، و دليلها أّن ال
على المعلم. و تعتبر أّن ستراتجّيات التى إستخدمها مناسبة باالمتعّلمين. ومن 
الحماقة فى عرض المواد الموجهة هي تعّلم أنماط الجملة دون الممارسة فى 

. و ة. و هى من خالل التواصل اليوميّ التواصل. و الثانى إكتساب اللغة طبيعي
 19فأسرع ألن يصل إلى هدفه.بإرتفاع الدافع لتعلم 

فالهدف األساسي من تعليم الّلغة األجنبّية هى تنمية قدرة المتعلم في 
استخدامها شفهّية )لسانا( أم تحريريّة )كتابة(. فتقال أن قدرة استخدام هذه 

ارة اللغوية إلى أربعة اللغة في تعليم اللغة هي المهارات اللغوية. وتنقسم المه
 إلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة و مهارة الكتابة. : مهارة اأقسام، هي

واُدخلت مهارة اإلستماع و مهارة القراءة في المهارة االستقبالية 
(receptive skills)  مهارة اإلنتاجّية الأدخلت مهارة الكالم و مهارة الكتابة في
(productive skills.)  نَيل ولجميع المهارات عالقة متينة بعضها ببعض في
، و بعدها ستماع اللغة فى الصغار، ثّم التكلم بهامهارات اللغويّة. بداء من إال

                                                 

-152(، STAIN Press ،2111و: غ)فونورو  Pengantar Linguistik Arab، أغوس ترى جاهيو 19 
159. 



23 
 

احدة أو أربع تعلم القراءة و الكتابة. وِفي الحقيقة أّن المهارات األربعة هي و 
 21متحدة.

ة، و بية منها: الحوار، القواعد، القراءو الدروس في تعليم اللغة العر 
المثال من الحوار، هدفها:  ليستطيع  الدرس،إلنشاء. و كان الهدف في كل ا

ب األسئلة عن موضوع الحوار. وأّما الهدف األخير من تعليم الطالب أن يجي
 21.المهارات اللغويّة جميع اللغة العربية، ليستطيع الطالب في نَيل

مشكالت اللغوية و التعليم اللغة العربية نوعان:  أما المشكالت في
 مشكالت غير اللغوية.ال
 المشكالت اللغوية .أ

كان تعليم اللغة العربية مختلفا باللغة األّم حتى يسبب إلى مشكالت 
 متنوعة منها:

 في الكتابة (1
كتابة ألن الكتابة في اللغة العربية الالطاّلب لديهم صعوبة في 

تبدأ من اليمين إلى اليسار، فى حين أن الكتابة اإلندونيسية تبدأ من 
 الحرف، الفرق بين الحرف الذي يقع فياليسار إلى اليمين وكذالك ب

 مة.األول و الوسط و األخير من الكل
 نظام الصوت (2

الطالب لديهم صعوبة في نطق غالبية الصوت، ألن هناك بعض 
: ث، ح، خ، ذ، ندونيسية. مثالاألصوات التي نادرا ما توجد في اإل

 ص، ض، ط، ظ، ع، غ.
 

                                                 
 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،129، أجيف هيرماوان 21

)يوكياكرتا:  Metodenya-; Media dan MetodeBahasa Arab engajaranPأحمد ُمحتاد انصار،  21
 .13-2(، 2119سوكسيس أوسيت، 
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 المفردات (3
ة في تشكيل من حيث المفردات يشعر الطالب صعوب

و أثناء اللغة العربية  afikasiالمشتقات ألن اللغة األولى باستخدام 
 تصريف.الباستخدام 

 التراكيب (4
من حيث التراكيب، الطالب لديهم صعوبة بسبب مطالب 
السداد في مختلف اإلندونيسية من العربية. و اللغة العربية في تراكيب 

ل، نكرة و معرفة، يتطلب السداد من النوع. وهي: عقل و غير عق
جملة )إسمية و فعلية(، و مالئمة اإلعراب، و انتشرت كلمة تختلف 

 22عن اللغة العربية.
 مشكالت غير اللغوية .ب

عند تعليم اللغة العربّية  عّلم غير العربى مشكلة غير اللغويةالمت واجه
لفة بين الثقافّية المختاللغوية، على حالة اإلجتماعّية و  مشكلةالبجانب 

 من مشكالتها ما يأتى:ّية واألجنبّية. و العرب
من مشكالتها هي كانت العبارات  إحدىاإلجتماعّية والثقافّية. و  (1

يصعب شياء مختلفة باأللفاظ اإلندونيسية و أسماء األوالمصطلحات و 
 .ها خصوصا على من لم يعرف بالثقافة العربيةفى تفهيم

إذا ال يهتّم كتب التعليم، سيكون الكتاب مشكلة التعليم العربّية  (2
 عناصر التقديم مادة التعليم العربّية.

                                                 

 .42 ،)2111يوكياكرتا: تيراس، (  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabوامنى،  22
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البيئة، يضطّر المتعّلم إلستعمال اللغة بالبيئة حتى تسرع تطويرها مّمن  (3
ستعمالها يومية فى يقوم فى خارجها. ألّن البيئة ستعّود المتعّلم إل

مجتمع متنّوعة،  هومجتمع اإلندونيسي الالرؤية. تصوير الفكر و 
ل إلى متنّوعة على لغات مختلفة. تسّبب الحاتترّكب من قبائل 

تعليم اللغة  ى الحقيقة كانت البيئة مشكلةفمشكلة تعليم العربّية. و 
ا فى متعّلمون العربّية لغة القومه، ويؤثّر أثرا سلبيالعربّية. إستخدم ال

 23تعليم اللغة العربّية إلختالف اللغة بينها.
 

 الترجمة التعليم مفهوم .3

صطالحي فهو تعريفات كثيرة. منها كما كتبه أحمد معنى التعليم اإل
تفسير في الكتاب "طريقة تعليم الدين اإلسالمي"، ومنها ما عرفه سيكون 

أن التعليم هو النشاط يتصل ببناء وبترقية فهم  (Sikun Pribadiفريبادي )
الطالب وأفكارهم وحركتهم في العلم والمعرفة و في التفقير النقدي والترتيب 

ضوعي و ماهر في عمل الشيئ، كالقراءة والكتابة والسباحة و غير ذلك. والمو 
( أن التعليم جزء من Ki Hajar Dewantoroوعند إظهار كي حجر ديوانتورو )

  24.طاء العلم أو المعرفة أو المهارةالتربية، هو التربية بطريقة إع

ن يترجم". ترجم الكالم أي فسر الكالم بلسا-الترجمة أصلها من "ترجم
يستطيع أن تمّيز مفهوم الترجمة لغة أم إصطالحا.  25آخر أي بلغة أخرى.

 فالترجمة لغة هي:
 نقل اللغة من لغة واحدة إلى لغة أخرى .أ

                                                 
 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،111- 115أجيف هيرماوان،  23

 .452 ، العصرىاتبيك على واحد زهدى محضار،  24 
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 ترجمة األراء أو األفكار إلى األعمال .ب
 26لشخص.احياة كتابة سيرة  .ج

اللغة الواحدة باللغة األخرى في بير معنى الكالم والترجمة اصطالحا تع
الترجمة عملية تجري على اللغات: عملية تبديل  22ه ومقاصده.عن كل معان

نص في لغة بنّص في لغة أخرى. ويكون واضحا، لذلك، أنه يجب على أية 
 22نظرية لغوية عامة. -نظرية للترجمة أن تستندإلى نظرية لغوية

بمعنى أّن الترجمة هي من المهارات والفنون إلستدال الرسالة أو البيان 
حدة بالرسالة أو البيان في اللغة األخرى. أّن الترجمة هي استبدال في اللغة الوا

مادة نصية في لغة واحدة )اللغة األصلية( بمادة نصية مكافئة لها في لغة 
  29أخرى )اللغة المستهدفة(.

أما الترجمة هي نقل االراء أو األفكار في اللغة الواحدة إلى اللغة 
لمصدر وتسمى اللغة األخرى باللغة األخرى. فتسمى اللغة األولى باللغة ا

 31المستهدفة.
 بنظر إلى االراء المذكورة السابقة وضعت الباحثة مفهوم الترجمة كاالتى: 

كيب النحوية وحالة اإلتصال والسياق في اللغة ا تر الدراسة المعاجم و  .أ
 المصدر

تحليل النصوص في اللغة المصدر إلكتساب المعنى المكافئة لها في  .ب
 فةاللغة المستهد

                                                 
 .452-456 (،1999)كرافياك: موالتي كاريا كرافياك،  العصرىاتبيك على واحد زهدى محضار،  26

 .452 جع،نفس المر   22 

 .9(، 1991)بيروت: دار الكتب الوطنية/بنغازي،  نظرية لغوية في الترجمةج.س.كاتفورد،  22 

 .43(، 1923)بغداد، دار الكتب، نظرية لغوية للترجمة، ترجمة عبد الباقى الصافى كاتفرد،   29 
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كيب النحوية المناسبة بالسياق ا تر التعبير المعنى باستخدام المعاجم و  .ج
 الثقافى في اللغة المستهدفة.

يبدو أنه من الصعب دراسة موضوع تعليمية الترجمة بمعزل عن تعليمية 
اللغات، بإعتبارها فرعا من فروعها. فدروس الترجمة لها قرابة قوية مع دروس 

صل الدراسي يتكئ على عالقة مستمرة بممارسة اللغة وتعلم الترجمة في الف
اللغة. وعلى هذا األساس ال يمكن ألستاذ الترجمة أن يكون بمنأى عن اللغة 
ومناهج تعليمها، ثم إن الممارسة الميدانية في ترجمة النصوص تحيل إلى نتيجة 

ال يمكن أن تجرى إال من خالل مقاربة لسانية  -مثال–وهي أن ترجمة المعنى 
 ة و خارجية.داخلي

يمكن القول، إذن، إن تعليمية الترجمة هي تعليم عملية النقل اللغوي 
والمعنوي لجمهور من التالميذ أو الطلبة. إن تعليمية الترجمة تشمل مجموعة 

 النظريات والطرائق والتقنيات المستعملة في تدريس الترجمة.
بير المعانى تعليم الترجمة هو تلقين الدرس بنقل لغة إلى لغة أخرى بتع

أوال وأساليبها ثانيا. األفضل ان تبدأ باألخبار السهلة ومن ثم تدريجيا تترجم 
 31اخبار أصعب فأصعب حتى تستطيع ترجمة المقابالت.

 
 الترجمةالتعليم أهمية  .4

اإلنسانى. وظهرت الترجمة بظهور  ناحى النشاط مالترجمة من أقد
 ات المختلفة. ولقد لعبتناطقين باللغالحاجة إلى وسيلة التفاهم بين ال

الترجمة وما زالت تلعب دورا مهما في خدمة الحضارة اإلنسانية والتقارب بين 
 32الشعوب.

                                                 
31 http://www.forum.koora.com/?t=28973690 ، 2112يولييو  2يمكن الوصول إليها. 

دار السالم،  )القاهرة: مقرر متكامل في الترجمةعبد الرحيم جبر و احمد شفيق الخطيب،  32 
1999 ،)152. 

http://www.forum.koora.com/?t=28973690
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كان للترجمة دور هام البارز في نقل حضارات الشعوب وثقافتها، وإليها 
يرجع الفصل في إرتقاء األمم في سلم الحضارة. وإهتمام المسلمين بالترجمة 

ن حياتهم، فإذا رجع إلى تاريخ الثقافة اإلسالمية سوف يعود إلى عهد مبكر م
ذ عصر النبي صلى الله يرى أن حركة الترجمة بدأت منذ عصر مبكر، أي من

فقد أمر الصحابة ومنهم زيدبن ثابت وعمرو بن العاص أن ينعلموا عليه وسلم، 
 اللغة العربية والسريانية بهدف ترجمة الرسائل والوثائق والكتب المقدمة من

 33السريانية إلى اللغة العربية.
تنوعت الترجمة من الرسائل والوثائق واإلعالنات واألفالم حتى الكتب 

المختلفة من جميع الفنون، إال أن الترجمة التى تكون لها أهمية عظيمة  
هي ترجمة الكتب الدينية والثقافة اإلسالمية من اللغة العربية إلى  اإلندونسيين

 34اللغة اإلندونسية.
عرضة ألهم االتجاهات اللغوية فى دراسة الترجمة بالتأكيد على أن 
دراسة الترجمة قد أصبحت اآلن كيانا علميا قائما بذاته، يخدم يكفر النظرى 
النشاط التطبيقى للمترجمين، ويشكل أسس اإلعداد العلمى لهم في 

يات المؤسسات التعليمية، كما امتّد تأثير الدراسات اللغوية إلى تحديد نوع
الترجمة وأهدافها، وتفاعلت الترجمة مع العلوم المختلفة، فتراها ترتبط بعلم 
اللغة العام وبعلم األلفاظ، والمعانى )أو الداللة(، والنحو، والصرف، 
واألسلوب، وعلم اإلجتماع اللغوى، وعلم النفس اللغوى. كما أصبحت 

ي مجال الدراسات الترجمة مصدار مهما من مصادر الدراسة الدراسة اللغوية ف
 35المقارنة، وازد واجية اللغة، وطرق تدريس اللغات.

                                                 

  Okara (Jurnal Bahasaعين الحق النواوى، لمتح تاريخية وواقعية عن الترجمة العربية واهميتها،  33 
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 أنواع الترجمة .5

 الترجمة الحرفية .أ

وهي الترجمة التي يلتزم المترجم فيها بالنّص األصلى، ويتقيد فيها بالمعنى 
الحرفى للكلمات، وهي أسوأ أنواع الترجمة في رأيي الشخصي، حيث ال 

 رونة للوصول إلى أحسن صياغة.تترك للمترجم فرصة للتصريف بم
 الترجمة بتصرف .ب

وفيها يمكن للمترجم أن يبدل ويؤخر ويقدم العبارات بغرض حسن 
الصياغة، وهذا النوع شائع في ترجمة الكتب والدوريات والمجالت 

 وغيرها.
 الترجمة التفسيرية .ج

وفيها يتدخل المترجم بتفسير وشرح بعض األلفاظ الغامضة والعبارات التي 
 ي النّص األصلى، ويفضل أن يكون ذلك في الهوامش.تود ف

 الترجمة التلخيصية .د

 وفيها يختصر المترجم الموضوع الذي يترجمه ويقدمه بأسلوبه هو.
 الترجمة الفورية .ه

وهي ترجمة مباشرة للقاءات، واإلجتماعات والمؤتمرات الصحيفية، 
لى والمقابالت واألحداث الهامة. وهي تتطلب من المترجم أن يكون ع

درجة عالية جدا من إجادة اللغتين، وسرعة البديهة وحسن التصرف، وقبل  
كل ذلك البّد له من االطالع على الموضوعات التي سيتم التحدث 

حتى يكون ذهنه حاضرا -إذا سحت ظروف المؤثمر أو اللقاء بذالك-عنها
 للترجمة الفورية في هذا المجال.
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 التعريب .و

ي ترجمة القصص ولترويات واألعمال إال ف-بالطبع-والتعريب ال يصلح
األدبية بصفة عامة، وهو ال يتم بمجرد تعريب للكلمات والمصطلحات، 

 ولكن تعرب الموافق والشخصيات والبيئة ايضا.
 األقلمة .ز

األقلمية هي جعل النص يناسب االقليم الذي سينشر فيه، وهي تتم أيضا و 
مصير القصة )أي في الألعمال األدبية بمختلف أنواعها، ومثال ذلك ت

جعلها قصة مصرية( أو سعودة البيئة )أي جعل بيئة الموضوع تمثل 
 المجتمع السعودي(.

 اإلقتباس .ح

وفي اإلقتباس يأخذ المترجم فكرة رئيسة من عمل فني أو أدبي ويخرجها 
 36في صورة جديدة بلغة تناسب أهل شعب ودولة بعينها.

 
 الترجمة التعليم خطوات .6

مال السهلة ألن المترجم له مسؤلية لكتابة الترجمة ليست من األع
الفكرة لغيره بلغة هو، هي موصول بين الكاتب والمجتمع المتحدث باللغة 

في كتابته. وال يجوز المترجم أن  االهدف. ولذلك يجب عليه أن يكون صادق
ينقص أو يزيد فكرته من النص  الترجمة. كانت هناك خطوات الترجمة 

خطوات الترجمة   ، وتطيع أن يقدم ترجمة بالكمالإلهتمام المترجم حتى يس
 كما يلي: 

                                                 

-16، (Translation For Students and Beginnes)رجمة للطالب والمبتدئين اكرم مؤمن، فن الت 36 
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ة سريعة لينال الفكرة والموضوع العام من النص يقرأ المترجم النص قراء .أ
في هذه المرحلة ينبغي للمترجم أن يمسك قلم الرصاص أو  ،الذي يترجم

 القلم لوضع العالمة على المفردات أو المصطلح الذي لم يجد مرادفه.
النص الذي سيترجمه عند الحاجة، هذا لينال مفهوم النص ة كرر قراء .ب

 بالتفصل.
القرأة الثالثة، في هذه المرحلة يقرأ المترجم النص فقرة وفقرة. فال بّد عليه  .ج

 أن يعرف معنى المصطلحات المستخدمة.
 يقرأ جملة وجملة ثّم يترجمها. .د
أو المراجعة لضبط حاصل الترجمة بنمط اللغة الهدف، وإجرأ التصحيح  .ه

 التصحيح الخطاء في عالمة الترقيم.
ة نتائج الترجمة للعثور على االلقاء والمترابط والمصطلحات اعادة قراء .و

االفاضل والمناسب باللغة الهدف. في هذه الحالة إقترح صفاء خلوسي 
ليترك المترجم أوال حاصلة الترجمة في عدة أيام ويقرأها بعد أيام لمرّة 

 ثانية.
د لعدم األخطاء في ترجمة نمك اللغة وإستخدام قراءة أخرى المتأك .ز

 37المصطالحات.

أما الخطوات العامة في تعليم الترجمة من العربية إلى اإلندونيسية فهي كغيرها 
 من الترجمات، تمر بثالثة مراحل أساسية منها:

قراءة النص المراد ترجمته قراءة كاملة مرة أو مرتين فأكثر وفهمه فهما  .أ
 جيدا

 ترجمة أوليةترجمة النص  .ب
                                                 

سورابايا: فوستاكا ) aBuku Pintar Menerjemah  Arab Indonesiنور مفيد و كاسرون،  32 
 .22-26 (،2112فروغريسيف، 
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 إعادة صياغة الترجمة بحيث يكون النص بعدها سلسا مفهوما مقبوال. .ج

 
 هناك ثالث عمليات أساسية للترجمة:

 تفسير النص األصلى وتحليله. .أ
إجراءات الترجمة، التي قد تكون مباشرة، أو تكون مبنية على األبنية  .ب

 .النحوية المتقابلة في كل من اللغة المصدر واللغة اهدف
صياغة النص فى ضوء نوايا الكاتب، وتوقعات القراء، ومعايير اللغة  إعادة .ج

 38الهدف المناسبة إلى آخرة.
 

وقد اقترح بعض العلماء خطوات إضافية مكملة للخطوات السابقة، لو تمكن 
المترجم من تحقيقها في الترجمة من العربية إلى اإلندونيسية ألنتج ترجمة 

 جيدة. وهذه الخطوات:
 النص لتحديد الموقفالتعرف على  .أ
 (tuning)تحليل النص  .ب
 (analysis)فهم النص  .ج
 (understanding)اختار المصطلحات المناسبة  .د

 (terminology)إعادة صياغة النص في اللغة المترجم إليها  .ه
 (checking)مراجعة الترجمة  .و
 39 (discussion)مناقشة الترجمة  .ز

                                                 
عة والنشر، ، ترجمة محمود اسماعيل صيني )الرياض: دار العلوم للطبادليل المترجمبيتر نيومارك،  32

 .92م(،  1925
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 أما خطوات  الترجمة عند صفاء خلوصى كما يلى:

 النص واقرأه المرة األولى وحاول أن تفهم خالصتهخذ  .أ
 استخرج معانى الكلمات الصعبة التى قد ال تفهمها في النص األصلى  .ب
 إقرأ النص المرة الثانية .ج
ابدأ بترجمة الفقرة األولى جملة، باحثا في كل جملة عن الفعل الرئيسى  .د

معرفة  فيها ألن الفعل هو مفتاح الجملة وال يمكن ترجمة جملة ما بدون
 الفعل قبل سائر األجزاء

قد تحتاج إلى وضع العبارات المؤلفة من ظرف وجار ومجرور في بداية  .ه
الجملة ولكن مثل هذه الحاالت قليلة وفي أكثرها يمكن وضع التعابير 

 40الظرفية وحروف الجر ومجروراتها إما في وسط الجملة أو في نهايتها.
 

يمأل بعدة مؤشرات لبلوع إلى حّد  أما في تقيس كفاءة الترجمة  ال بّد أن
 األحسن في حاصل الترجمة، وهي:

 يستوعب المفردات وترجمتها. .أ
 41يستطيع أن يترجم من اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية. .ب

 
 
 

                                                                                                                                      
ديناميكا )مشكالت تعليم الترجمة الشفهية من اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية أمى حنيفة،  39

 .93-92(، 2111ة اإلسالمية بحر العلوم، ، )جومبانج: الجامعسبتمبر 3ومحاولتها( 

 . 22(، 2111)مصرى: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  فنّ الترجمةصفاء الخلوصى،  41 

أثر طاليقة القواعد والترجمة على ترقية مهارة القراءة والترجمة باللغة العربية أريس ليلى مكرمة،  41 
 -2112فونوروغو العام الدراسي:  2لطالب الصّف الثانى في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية 

 .39(، 2112)فونوروغو: الجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو، 2112
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 طوات الترجمة الناجحة هي: أما خ
قراءة النص المراد ترجمته عدة مرات حتى يتم فيمه جيدا، فال بّد أن  .أ

عام للنص واضحا جليا في ذهن المترجم قبل الشروع في يكون المعنى ال
 ترجمته.

إعداد المعاجم والموسوعات، وغيرها مما يساعده على حسن ترجمته  .ب
 للنص وأن يجعلها المترجم في متناول يده أثناء عمله.

البدء في ترجمة النص، مع الحرص على تحديد بدايات ونهايات  .ج
قة صحيحة تناسب اللغة التي الجمل، وأستخدام عالمات الترقيم بطري

 ينقل إليها.
أن يحسب المترجم اختيار األلفاظ والتعبيرات المناسبة في اللغة التي  .د

 ينقل إليها.
ويب ماقد بعد اإلنتهاء من الترجمة البّد من قراءة النص المترجم وتص .ه

ية أو نحوية أو غيرها، وتقديم وتأخير ما قد يوجد فيه من أخطاء إمالئ
ات حتى تستقيم العبارات والجمل وتتم الصياغة كما ينبغي يلزم من عبار 

 أن تكون مع مراعاة ترابط الجمل باستخدام األدوات اللغوية المناسبة.
عدم اللجوء إلى الخدف واإلختصار أو اإلطالة واإلسباب بأي حتى من  .و

األحوالى، فالترجمة ليست وسيلة ال ستعراض القدرات اللغوية مما قد 
ي أمانة في عنق المترجم وال بّد أن يكون قادرا على يخل بالنص، وه

 42حملها، وأن يوصل المعنى بدقة قدر المستطاع.

 لمدرس الترجمة صفات يلزم توافرها فيه، فمن بين هذه الصفات هي:
بية واللغة اإلندونيسية( والمهارات في والملكة في اللغتين )اللغة العر  التبحر .أ

 عمل المقارتة
                                                 

 جعنفس المر  42 
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 لمتعلقة بلغة النصوص المرادة ترجمتهامعرفة علم اللغة ا .ب
 القدرة على اإلعتبار واإلستنبط من المادة والقدرة على عمل التشويقات .ج
 43الطالقة في الكالم والقراءة والفصاحة في النطق. .د
 

 عملية الترجمة .7

إن الترجمة عملية شاقة، ال يمارسها إال أتقن لغتين وأجادهما إجادة 
ل التراث وألفكار من لغة األصلية إلى اللغة فائقة. ذلك ألنها عبارة عن نق

المستهدفة. فمن خالل هذه العملية أن األفكار واآلراء المدونة بلغة ما يمكن 
نقلها إلى اللغة المستهدفة حتى يستفيد منها طائفة أخرى، لوال هذه العملية 

 44لما أمكنوا اإلستفادة منها لعجزهم عن التعامل بلغة األصلية.
ى من لديه اهتمام بالترجمة وممارستها أن يراعي األمور ولذا يتهم عل

 اآلتية حتى ال يقع في أخطاء ال تحمد عقبها:
 ترجمة المفردات .أ

إن النص عبارة عن مجموعة من الجمل والجمل عبارة عن مجموعة من 
الكلمات. والكلمات العربية نجد أن بعضها لها معان عديدة إذا ما 

 مختلفة. وضعت في سياق عبارات أو جمل 
 ترجمة صيغ الجمع .ب

من مميزات اللغة العربية أن لها بنية معينة للداللة على أكثر من اثنين 
)الجمع(. و قد تكون للكلمة الواحدة عدة صيغ للجمع، بل قد تكون 

                                                 

 .45(، 2113)كونتور: مطبعة دار السالم،  التربية العملية في التدريسمحمد يونس،  43 

 Teori Terjemah (Pengantar ke Arah Pendekatan Linguistik danسوهندرا يوسف،  44 

Sosiolinguistik)  ،5-2(، 1993)باندونج: باندار ماجو.  



36 
 

لها صيغة جمع الجمع كذالك، مثل كلمة "أماكن" جمع جمع من 
 "أمكنة" وهي جمع من "مكان".

 حيةترجمة التعابير اإلصطال .ج
لكل لغة طريقتها في التعبير عن المعاني المعينية، فال يصح للمترجم في 

 ذه الحالة أن يقوم بترجمة حرفية.مثل ه
 ترجمة الحكم واألمثال .د

فهي عبارة موجزة يتداولها الناس مستوحاة من التراث تتضمن فكرة 
 حكمية في مجال الحياة البشرية وتقلباتها.

 ترجمة المصطلحات العلمية .ه
يجد المترجم مصطلحا من مصطلحات العلمية في التص الذي يقوم قد 

بترجمته، حينئذ ينبغي للمترجم أن يرجع إلى ما يعينه من المعاجم 
 المتخصصة في فروع المختلفة، ألن كل علم له مصطلحاته الخاصة.

 ترجمة معاني اآليات القرآنية .و
من اآليات يجب على المترجم التثبت وتحري الدقة في ترجمة معنى اية 

القرآنية، وذالك لما للقرآن الكريم من المترلة الشريفة والمكانة العالية في 
 قلوب المسلمين.

 يجب في عملية الترجمة السير على الخطوات التالية:
 قراءة النص قراءة واعية مهتمة كله لمعرفة األفكار الرئيسية فيه  .أ
 النص عريف على الخلفية التي ألجلها كتبالت .ب
 لمقابلة أو المفارنة بالنص المواقف والمناسب في المحتوىإجراء ا .ج
إجراء الترجمة في المسودة ثم تعديلها في الوقت التالى عرض الترجمة  .د

 إلى المتخصصين في العلوم المناسبة بالنص
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 45إجراء الترجمة النهائية. .ه
 

 ب الترجمةيأسال .8
ال طريقة الترجمة هو الخيار ذات طابع عام. ترجمة الناتج هو جزء 

ب الترجمة المستخدمة. اختيار هذه األسالب تحديد نمط ييتجزأ من أسال
 واللون العام للترجمات.

 يقسم نيومارك طرق الترجمة، من بين أمور أخرى:
 التركيز على أساس لغة المصدر .أ

 طريقة ترجمة كلمة بكلمة (1
ترجمة كلمة بكلمة غالبا ما يصور كما الترجمة بين الصفوف 

اشرة تحت الكلمات اللغة المصدر. ويركز هذا مع اللغة الهدف مب
األسلوب كلمة بكلمة من اللغة المصدر، ومنضم للغاية على مستوى 
الكلمات. المترجمين يشاهدون على الكلمات المماثلة في اللغة 

 الهدف أن يتناسب مع تلك الواردة في اللغة المصدر.
 طرق ترجمة  كلمة بكلمة في الواقع يمكن استخدامها بشكل

صحيح، عندما هيكل، خصوصا المصدر لغة كلمة ترتيب ال تختلف 
عن بنية اللغة الهدف. المثال: َذاِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفْيِه ُهًدى 

 .لِْلُمتَِّقْينَ 
 

 Itulah َذاِلكَ 

 Al-Kitab اْلِكَتابُ 

                                                 

 Cendekia (Jurnal Kependidikan  dan للمرحلة الجامعة""تدريس الترجمة محمد منير،  45 

Kemasyarakatan) 6 62(،  2112يونى، -)يناير. 
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 Tidak ada اَل 

 Keraguan َرْيبَ 

 Di dalamnya ِفْيهِ 

 Petunjuk ُهًدى

 Bagi orang-orang yang bertakwa تَِّقْينَ لِْلمُ 

 
 حرفيةالأسلوب الترجمة  (2

حرفية ترجمة أمينة للنص المصدر. الترجمة اليتضمن أسلوب 
وعادة ما يتم وصف يمين الوالء من خالل التمسك الترجمة إلى 
الجوانب النحوية في النص المصدر، مثل تسلسل اللغة والعبارات 

 شكل يوتر وهكذا دواليك.
في هذه الطريقة ترجمة حرفية، األعراض غالبا ما تدخل المفر 
منه، ذالك أن الرسالة ال تصل إلى قراء النص المترجم. إلى جانب 
ترجمة قاسية جدا وأقل طبيعية للترجمة ال فرض قواعد اللغة العربية 

 إلى اإلندونيسية.
 طريقة الترجمة (3

، ويحتفظ في ترجمة المؤمنين، والمفردات الثقافية المنقولة
تسلسل النحوية في الترجمة في مثل هذه الطريقة. ويمكن أن 
نخلص، يسعى هذا األسلوب إلى المؤمنين تماما النية وتحقيق 

 مؤلف نص اللغة المصدر.
 أسالب الترجمة الداللية (4

أسالب الترجمة الداللية تركز على حكمة العثور على مستوى 
المصدر. ومع ذالك،  الكلمات، ولكن ال تزال ملزمة ثقافة اللغة
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حاولت الترجمة لتحويل المعنى السياقي من اللغة المصدر في أقرب 
وقت ممكن إلى هيكل النحوى والداللى للغة الهدف. ترجمة قلقة 

 46للغاية حول القيمة الجمالية للنص اللغة األصلية.
 التركيز على أساس الهدف اللغة .ب

 طريقة الترجمة التكيف (1
و الترجمة األكثر خالية من النص. طريقة الترجمة التكيف ه

المترجمين يحاولون تغيير الثقافة والمواءمة بين اللغة المصدر في 
اللغة الهدف. وتستخدم هذه الطريقة بشكل أساسى في الترجمة 

 المسرحيات والشعر مع الحفاظ على موضوع والشخصيات وقصة.
 طريقة الترجمة الحر (2

ة دون استخدام أسلوب وتسعى ترجمة مجانية إلنتاج مواد معين
معين. ليست ملزمة الترجمة الحرة من خالل البحث في حكمة على 
مستوى الكلمات أو الجمل. في هذه الحالة، المترجم مجرد 

 استنساخ محتوى دون النظر إلى النموذج.
 طريقة الترجمة اصطالحية (3

أسالب الترجمة اصطالحية تسعى إلنتاج رسالة لغة المصدر، 
تشويه أو انحراف ظالل المعنى. ويرجع ذالك إلى  ولكنه يميل إلى

استخدام مختلف المترجمين يفضلون العامية والتعابير التي ال ترد في 
 اللغة المصدر.

 طريقة الترجمة اإلتصالية  (4

                                                 

المشكالت في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية لطالب المستوى الخامس بقسم اللغة  سرى راهايو،  46 
)فونوروغو: الجامعة اإلسالمية الحكومية  2113-2112العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو السنة الدراسية

 ..35(،2113فونوروغو، 
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ويسعى هذا األسلوب الترجمة التواصلية للكشف عن المعنى 
السياقي من اللغة المصدر بشكل مناسب. اإلفصاحات التي أدلى 
بها بطرق معينه حتى يتسنى للمحتوى ولغة غير مقبولة وسهلة الفهم 
القراء التي تستهدفها وبعبارة أخرى، هذا األسلوب هو االستجابة 
لتأثير الترجمة على القارئ المستهدف. جهود الترجمة ديه يتم 
محاذاة النموذج، معنى وظيفة في اللغة الهدف. المزيد نيومارك 

وى اثنين األساليب التي تعتبر لتحقيق الهدف ويقول انه "ال يوجد س
الرئيسي من الترجمة، أي الداللي الترجمة والترجمة التواصلية. الفرق 
بين الدالالت الترجمة والترجمة التواصلية التي كتبها نيومارك على 

 النحوالتالي:
 الترجمة التواصلية الترحمة الداللية

 أكثر دقة
 مع إعطاء األولوية لمؤلف النص

 المصدر 
 تستخدم لترجمة النص المرتبطة

 العواطف أو المشاعر 
 ينطوي اإلبداع

 المترجمين عرضة لذلك للمبالغة
م كاتب النص المصدر المترج 

 تروق
 اإلبداعي

 أكثر اقتصادا
 إعطاء األولوية للقارئ الترجمة

 المستخدمة لترجمة
 لنص الذى يحتوي على معلومات أو

 ي يشعرالتماسا لتؤكد االنطباع الذ
 بسيطة وواضحة وموجزة ومعقولة

المترجمين ليسوا أحرارا في إنشاء 
 للقارئ
 الترجمة
 42يختلف

 أنماط الجمل في اللغة العربية وكيفية ترجمتها .ج

                                                 

 .36جع، نفس المر  42 
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وفيما يلي أمثلة على تركيب الجمل في اللغة العربية والتى من 
 الصعب جدا مع ترجمة للكلمة:

 
 الجملة اللفظية (1

جملة الفعلية، وهي الجملة التي تبدأ المل ستعفي اللغة العربية ت
بالفعل كما بداية الجملة التي تبدأ مع المسند من الجملة، في حين 

شكل أن الهدف من ذلك هو في العمق. ولكن، على الرغم من 
جملة الجملة الفعلية، ولكن ما يعادلها في اإلندونيسية هو الحكم ال
بجملة اإلسمية،  ةم، ذلك أن هذه العبارة هو كما ترجاإلسمية
 المثال:

 بالتصريف ترجمةال الحرفية الترجمة الكلمة
ُح الَحَضرَ   Menjual petani يَِبْيُع اْلَفالَّ

sayur-sayuran 

Petani menjual 

sayur-sayuran 

 Belajar para siswa تَيَعلََّم الط اّلَُب ُكلَّ يَيْوم  

tiap hari 

Para siswa belajar 

tiap hari 

 
 أشكال نشطة )المبنى المعلوم( الكلمة (2

في الجملة العربية، الكالم، يستعمل بالفعل المبنى المعلوم 
يبيع وغيرها، ولذلك فإن شكل -يقرأ، باع-يقول، قرأ-مثل: قال

الحكم النشطة، نظيره ثابتة في الترجمة اإلندونيسية في صيغة المبني 
 للمجهول، مثل: 

 ترجمة معنى الحرفية الكلمة
اُب ِإْشتَيرَاُه َهَذا ِكتَ 

 َأْحَمُد أَْمسِ 

Ini kitab yang 

membelinya 

Muhammad 

Ini kitab yang dibeli 

Muhammad kemarin 
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kemarin 

 
 الكلمة نماذج سلبية (3

في كلمات العربية، الكالم، يستعمل بالجملة المبنى 
المجهول، يعنى النموذج المستخدم في صيغة المبنى للمجهول. 

اإلندونيسي في شكل الجملة النشطة. حتى  لكن الترجمة نظيره
بعض الفعل الذى يستعمل في شكل المبنى المجهول كان معناها 

 المبنى المعلوم، مثل:
 ترجمة معنى الحرفية الكلمة

 Saya disenangi karena َسَرْرُت بِِلَقاِئكَ 

bertemu anda 

Saya senang bertemu 

anda 

أَنَا َمْسُرْوٌر 
 ِبُحُضْورِكَ 

saya disenangi oleh 

kedatangan anda 

Saya senang anda 

48datang 

 
عادة ما تكون قاصرة وناقصة، وتشوه ولذلك فإن الترجمة الحرفية 

المعنى وال تحقق الغرض األساسي من الترجمة، بل إنها أحيانا تكون أنعد 
ينصح بإتباع في تعليم الترجمة عن المعنى المدلول النص. وبعد، فالمترجم 

 طريقة الترجمة المعنوية أو الحرة.ال
 

 مشكالت تعليم الترجمة من اللغة العربية إلى اإلندونيسية .9
ومن مشكالت تعليم الترجمة من اللغة العربية إلى اإلندونيسية هي 

 قسمان، من المترجم ومن أساسية اللغة.
 من المترجم )الطالب( .أ

                                                 

 .32، عنفس المراج  42 
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 منقول إليهاقليلة من المترجمين )الطالب( حافظين بمفردات اللغة ال (1
 يقوم كل معلم ترجمة بتطبيق واحد من المبادئ الذي يميل إليه (2
أن النظرية الثقافية وخاصة مبدأ التكافؤا الديناميكي يعبر اهتماما  (3

 49للسياق رغم أنه يعير اهتمامه بالسياق الثقافي وحسب.
 من أساسية اللغة .ب

 في تنظيم الفقرات (1
ثير الكثير من يعلق كابالن على ذلك بقوله: "ورغم أن الك

الطالب األجانب لديهم المقدرة على ضبط تراكيب اللغة 
اإلندونيسية. إال أنهم ال يستطيعون تصريح المقاالت المنظمة بشكل 
جيد، ويعتبر معلموهم أن ما يصرحون من إنشاء الشفاهية يفتقر إلى 

 الربط.
 في مواقع اإلشكال (2

إن مهمة تعليم الطالب العرب انتاج ترجمات اإلندونيسية 
مناسبة لنصوص عربية أصلية كانت دوما وما تزال صعبة ان لم نقل 
مستحيلة. يقول سعد الدين لجملة من األسباب والعوامل يمكن 

 تلخيصها فيما يلي:
إن هناك مجموعة من الفوارق التي ال يمكن التقريب بينها في (  أ

و اإلندونيسية فيما يتعلق بالمنطق في المعنى اللغتين العربية 
 الشائع.

 اإلفراط في استعمال/و/في اللغة العربية كرابطة بين الجمل(  ب
غياب التنقيط المناسب الذي يرثى له فيما يتعلق باللغة العربية (  ج

 50المكتوبة.

                                                 

 113-112،  نفس المرجع 49 
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 مشكالت تعليم الترجمة من اللغة العربية إلى اإلندونيسية حلّ  محاوالت .11

شكالت تعليم الترجمة من اللغة العربية إلى اإلندونيسية م حلّ  محاولة
 السابقة هي كما يلي:

 من المترجم .أ
على المترجم )الطالب( أن يحفظ اللغة المستهدفة أكثر وأكثر من  (1

 اللغة األصل
 على المترجم أن يستخدم كل النظريات والمبادئ في حاالت مختلفة (2
وذلك  باإلعتماد على  ينبغي على المترجم أن يختار الكلمة المناسبة (3

 السياق المالئم.
 من أساسية اللغة .ب

 في تنظيم الفقرات (1
 بتوعية الطالب باألسباب الكامنة وراء أخطائهم 
  ونعزو سوء التنظيم إلى الخيارات النحوية والمعنوية التى يقوم بها

 الطالب
 في مواقع اإلشكال (2

 أن يطلب منهم قراءة النص وتفهمه اقيمته التجريبية 
 إليهم ادراكا بأوجه الشبه واإلختالف بين اللغتين والطرق  أن ينقل

 المتوفرة لكل منهما النتاج هذه الخبرات واعادة انتاجها

                                                                                                                                      

 114-113، نفس المرجع 51 
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  أن يطلب منهم أن يحللوا المكونات التواصلية للغة المصدر وال
عادة تركيبها بما يتفق والتطلعات التجريبية لمجهور اللغة 

 51الهدف.

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 115-114، عجنفس المر  51 
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 الثالباب الث
 منهج البحث

 
 ومدخل البحث نوع البحث .أ﴾﴿

واستخدمت الباحثة نوع البحث لهذا البحث العلمي على سبيل البحث 
الكيفى. والبحث الكيفى هو البحث الذي يقصد به تحليل الحوادث الظاهرة، 
نشاط المجتمع والموقوف والتصديق، ونفاد البصرة، وتفكير الشخصي أو 

ملية البحث لتحصيل البيانات الوصفية اإلجتماعي. البحث الكيفي هو ع
 52بالبيانات.

هذا النوع من األبحاث هو نوع من البحث الميداني الذي يجمع بيانات 
نوية اإلسالمية االمدرسة الثويتم هذا البحث في  53عن دراسة أجراها التحقيق.

باندم كندال عاوي من خالل مقابلة المدرس، أنشطة المجلس،  سونان كاليجاغا
 .لبيانات من طالب و طالباتوجمع ا

 
 ةحضور الباحث .ب﴾﴿

تعلق بهذا البحث النوعي تعلقا أكيدا ألن الباحثة هي ة تحضور الباحث
إحدى الوسائل الدراسية الشخصية. لجمع البيانات في المنهج العلمى، أداوت 
البحث العلمى المستخدمة هي اإلختبار التحريري واإلستفتاء واإلستبانة أو 

. الشخص هو الوسيلة األفضل لجمع البيانات. الشخص هو الوسيلة األخرى

                                                 

    41(، 2115، )باندونج: رماجا روسدا كريا Metode Penelitian Kualitatifليكسي ج ميلييونج  52 

 .6(،1995، )جوكجاكرتا: اند سم، Metodologi Research 1سوتريسنو هادي،  53 
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الوسيلة المتصلة بالمخبرو يقدر على فهم أنواع التبادالت في الميدان والحصول 
 54عليها.

 مكان البحث .ج﴾﴿
نوية اإلسالمية االمدرسة الثأّما مكان البحث الذي أخذته الباحثه هي 

 .    باندم كندال عاوي سونان كاليجاغا
 

 ناتمصادر البيا .د﴾﴿
معنى مصادر البيانات في هذا البحث هو موضوع حيث يمكن الحصول 

 أما مصادر البيانات في هذه البحث العلمى هي:  55على البيانات.
 ةمصدر البيانات األساسي .1

هذ النوع من البيانات الرئيسي هو البيانات ذات الصلة واألساسية التي 
مصدر البيانات في  56تم الحصول عليها بشكل مباشر من المواد الدراسية.

المدرس وأنشطة هذه الدراسة هو نتيجة من المقابالت مع المصادر أن تشمل 
نوية اإلسالمية سونان افي المدرسة الثالطالب  المجلس، وجمع البيانات من

 كاليجاغا.
 مصادر البيانات الثانوية .2

مصادر البيانات الثانوية هي البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق 
أما  57اف أخرى، وليس الحصول عليها مباشرة من الخاضعين للدراسة.أطر 

                                                 

 Metode Penelitian Kualitatif  ،162 ،ليكسي ج ميلييونج 54 

باندونج: رماجا  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekسوهارسيمي أريكونطا،  55 
 . 162(، 2119روسداكاريا، 

)جاكرتا: رينيكا جيفتا،  Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek . سوبغيو،جوكو ف 56 
1991 ،)22 

 91(، 1992)جوكجاكرتا: فوستكا فولجر،  Metodologi penelitianسيف الدين ازور،  52 
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بالنسبة لمصدر البيانات الثانوية في هذه الدراسة هو توثيق مصادر البيانات 
 وأخرى مطلوبة. جردة والبما في ذلك الكتابة والصور 

 أساليب جمع البيانات .ه﴾﴿
منهجية تقنيات جمع البيانات التي سيتم استخدامها هو إجراء ومعايير 

طرق،  ريقة جمع البيانات باستخدام ثالثللحصول على البيانات الالزمة. ويتم ط
 وهي: 

 طريقة المالحظة .1
طريقة المالحظة هي طريقة البحث بالمالحظة على موضوع البحث 

تسجيل أنشطة المالحظة يشتمل على  58بالمشاركة أو بدون المشاركة.
النظارية، واحوال األخر الحوادث بشكل النظامية، السلوكيات، موضوع 

 59عرضة لدعم البحث.
ن نوعية المالحظة هي المالحظة بدون و إستخدمت الباحثة م

كة. جعل المالحظة غير المشاركة باحثا شاهدا إلى الواقع الذي المشار 
يجعل موضوع البحث. في هذه المالحظة، يرى ويستمع الباحثة في حاالت 

. هذه المالحظة لمعرفة تطبيق التعليم إجتماعية بدون المشاركة الفعلية فيها
 المدرس والطالب فيها. يواجهونهاالترجمة والمشكالت التى 

 طريقة المقابلة .2
طريقة المقابلة هي الطريقة لجمع البيانات التي ترجى منها المواصلة 

وتنقسم المقابلة على قسمين هما المقابلة  60المباشرة بين الباحث والمخبر.
 لة غير التركيبية. التركيبية و المقاب

                                                 

 152(، 2119)جاكرتا: رينيكا جيفتا،  Metodologi Penelitian Pendidikanس مرجونو،  52 

)جوكجاكرتا: كراها علم،  Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif، وونوجوناتان سار  59 
2116 ،)224 

 .Metode Penelitian Kualitatif  ،126ليكسي ج ميلييونج  61 
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استخدمت الباحثة هذه الطريقة المقابلة التركيبية هي المقابلة التي 
حدد بنفسه مسائل واألسئلة التي أن يقدم. هذه الطريقة لجمع البيانات من 

نوية اإلسالمية سونان كاليجاغا. ابالمدرسة الث الطالب والمعلم اللغة العربية
في تعليم فة المشكالت وحلولها هذه الطريقة إستخدمت الباحثة لمعر 

 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغا.االترجمة في المدرسة الث
 الطريقة الوثيقية .3

الطريقة الوثيقية هي طلب البيانات عن األشياء في صورة الكتابات 
الطريقة الوثيقية  61والكتب والمجالت والجرائد والوثائق واألشياء األخرى.

كتابة البيانات الموجودة كما قال غوبا و هي الطريقة لجمع البيانات ب
لينجولن "إن الوثيقة هي كل البيانات المكتوبة أو الشريط المقيد 

  62بالبحث".
واستخدم الباحثة الطريقة الوثيقية لنيل البيانات عن حالة المدرسة 

 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغا كما يلى:االث
 تاريخ تأسيسها والموقع الجغرافي فيها .أ
 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغا االثالمدرسة  يب المنظمة فيترك .ب
نوية االث وال المدرسين والموظفين والطالب ووسائل المدرسةأح .ج

 اإلسالمية سونان كاليجاغا.
 

 تحليل البياناتطريقة  .و﴾﴿

                                                 

 .216(، 2113)جاكرتا: رينيكا جيفتا، Manajemen Penelitianسوهارسمي اريكونتو،  61 

 .itian KualitatifMetode Penel  ،212، ليكسي ج ميلييونج 62 
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هو عملية تبسيط البيانات إلى شكل يمكن أن يكون  تحليل البيانات
رير البيانات المؤلفين في إعداد التقاأما بالنسبة لتحليل  63أسهل للقراءة.

 باستخدام الخطوات كما يلى:
 

       
 
 
 

      
      

 
 عناصر تحليل البيانات على طراز الفعال

(Interactive Model) 

 
الباحثة في هذا البحث أسلوب تحليل البيانات هو تحليل   تاستخدم

، ولتحليل (Huberman)ان وهوبيرم (Miles)وصفّي كيفّي على طراز ميلس 
  الباحثة بثالثة طرق وهي كما يلي:  تستخدمالبيانات ا

 
  (Data reduction)   تخفيض البيانات .1

لئال تختلط البيانات فقسمها الباحث بالضبط والدّقة، كما ذكر وكلما 
طال وقت الباحث فكثرت البيانات المختلطة والمختلفة. ومن أجل ذلك 

بطريقة تخفيض البيانات. والغرض من تحفيض  تعقد سريعا المعلومات

                                                 

 .263(، 1995اس،  3، )جاكرتا: ل ف Metode Penelitian Survey، مسري سيعارمبون 63 

 عرض البيانات

 البياناتاستنتاج 

 البياناتجمع 

 البياناتتخفيض 
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 64البيانات هي تلخيص وتخيير البيانات المهّمة من حيث الموضوع والشكل.
ة والوثيقة لى البيانات من المقابلة والمالحظوحصل الباحثة في هذا البحث ع

المعقدة في األعمال اليومية من المدرسة، ثم تخفيضها باختيار وتحديد 
 المتعلقة بعملية تعليم الترجمة. األحوال األصلية

 عرض البيانات .2
بعد نهاية تخفيض البيانات فالخطوة بعدها عرض البيانات. إّن عرض 
البيانات في البحث النوعي بطريقة الصورة والبيان المشتملة واإلتصال بين 
األشياء وما أشبه ذلك. و عرض البيانات في البحث النوعي تغلب على طريقة 

في هذا البحث 65ية. وهو يسهل فهم ما وقع في الميدان.الكتابة الوصف
نوية اإلسالمية االترجمة فى المدرسة الث البيانات عن التعليم ةالباحث تعرض

 2112/2112السنة الّدراسية  باندم كندال عاوي سونان كاليجاغا
 استنتاج البيانات .3

لم  إّن الخطوة بعد عرض البيانات هي أخذ اإلستنباط واإلستنباط األول
تبق في الحكم إذا أتت األدلة الجديدة واألرجح في جمع البيانات بعدها. 

 ل لم تنسب وتتفق باألدلة الراجح والصحيحولكن إذا كان اإلستنباط األو 
باط األول حينما رجعت الباحثة في ميدان البحث وجمع البيانات، فاإلستن

د اجاب في . اذا استنباط بحث نوعى فقسمي باإلستنباط الراجح الصحيح
  66تحديدها ولم تبق وتتسع حينما ذهبت الباحثة في ميدان البحث.

 
 فحص صحة البيانات .ز﴾﴿

                                                 

 .332، (2111)باندونج: الفابيتا،  Metode Penelitian Pendidikan سوغييونو، 64  

 .341جع، نفس المر  65 

 .253جع، نفس المر  66 
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 استخدمت الباحثة طريقتين لفحص صحة البيانات كما يلي:
 تطويل اإلشتراك .1

تكون الباحثة وسيلة في البحث النوعى. ويشترك وقتا طويال في ميدان 
 67حة البيانات.البحث. وفائدة هذا التطويل لترقية نوعية ص

 مواظبة التأمل .2
الغرض من مواظبة التأمل إيجاد الخصائص والعناصر المناسبة بالمسلة 
المطلوبة ثم تركز الباحثة في هذه الخصائص والعناصر بالتفصيل. وبعبارة 

 68أخرى إذا كان تطويل اإلشتراك يعطى الغرفة فمواظبة التأمل يعطي التعمق.
 

 خطوات البحث .ح﴾﴿
يمكن فصله عن خطوات البحث. فخطوات البحث لها البحث النوعى ال 

خاصة أساسية هي أن الباحثة كوسيلة البحث، فلذلك أن خطوات البحث في 
  البحث النوعى إختلف بخطوات البحث فى غيره.

 فى البحث النوعى فهي ثالث خطوات:أّما خطوات البحث 
 خطوة تخطيط البحث، هذه الخطوة تنفذ بأمور أتية: .1

 البحثكتابة تخطيط  .أ
 إختيار ميدان البحث .ب
 إدرة اإلذن .ج
 إستكشاف أحوال الميدان .د
 إختيار المخبر واإلنتفاع به .ه
 إعداد أدوات البحث  .و

                                                 

 .alitatifMetode Penelitian Ku  ،322 ،ليكسي ج ميلييونج 62 
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 ذ البحث، هذه الخطوة تنفذ بأمور أتية:يخطوة تنف .2
 فهم ميدان البحث وإعداد النفس .أ
 الخوض إلى الميدان .ب
 اإلشتراك في جمع البيانات .ج

 خطوة تحليل البيانات .3
لبيانات كما أرادتها الباحثة قامت الباحثة بتحليلها على فبعد أن تجمع ا

 69الطريقة الوصفية النوعية.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .122، نفس المراجع 69 
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 الباب الرابع
 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااتعليم الترجمة فى المدرسة الثعرض البيانات عن 

  باندم كندال عاوي 
 

 عرض البيانات العامة .أ﴾﴿
 المية سونان كاليجاغانوية اإلساالمدرسة الثتاريخ تأسيس  .1

الوو.   جبلالسفح عاوى ب-كندال قريةقع في الذى ي ي الحيّ هباندم 
كل شيئ بعيدا، خصوصا   في عن حولها واالناس في هذه القرية تخّلفكان 

ن ، لذلك يمكن أشرية فيهاالموارد البو أحد أسبابها قلة والدين. في التربية 
 ع .ا يكون في قرية باندم غش أو خد

حد من اهل القرية يسمى سوتويو الحالة والثقافة كان أ هبسبب هذ
ًنا الحاج شعر بتحركه لتحسين واقع المجتمع باندم  لماجستير الحاج بن حسا

. وبذلك والدينالتربية  هما مشكلة المشكلتين حلّ ل حاولكمسقط رأسه. 
 . باندم قرية طيبة أن صار ألهل القريةكان األمل 

نور أشجاك الماجستير الحاج  ج هو واخوهمن والده حسنا الحا بالرضا 
التي تلقاها المجتمع  القرآنتعليم ية غير الرسمية روضة المؤّسسة التربو  أّسسا

 لغيرةالديهما أربعون.  لذلك نشأ  مدة ألولعدد الطالب  ألن بقبول حسن،
 ية الرسمية.و المؤّسسة الترب اليؤّسس

مكان التعليم لالمدرسة الثانوية  تتأّسس 1993يو في شهر يول
شيخ سومريونو اللماجستير الحاج وأهل القرية كسوتويو ا . جاهدالّرسمي

جديدة لم تكن لديها ق األمل. هذه المؤسسة اللتحقيوالشيخ معروف 
علوم ماديون بالرئيس مذّكر الماجستير لسة فتح امؤسّ الخبرة، هي تابعة ل
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سامييونو الماجستير  ةعد في اإلدار يساو هو يوفر التدريب والتوجيه. و الحاج 
 بير من ماديون. إداري خوهو 

اإلستخارة والشورى بين أهل القرية في السنة األولى اتفقوا أن اسم بعد 
مستوحى واستنادا إلى  رسة الثانوية سونان كاليجاغا. وهيالمؤّسسة هي المد

اوى، أي سونان كاليجاغا ولياء في أرض جاألفلسفة المساعي أحد من 
وحسن ف واألدب س أن نماذج هذه المؤّسسة بمبادئ اللطناال لكي يعرف

أخذ األسماك، كما قال اإلمام الغزالي: ق، مثل ال يتعّكر المياه عندما يالخل
 ".األصلح جديدالقديم الصالح واألخذ بال ة علىظفاحم"

طالبا.  25في السنة األولى قبل جميع الطالب المسّجلين وعددهم 
حتى  وال يؤخذ منهم المصروف الشهري يّ الزي المدرس طالبلل عطىوي

أن تكون  ر الطالب بشكل ملحوظ تنمو نية لبناء المبنىالتخرج. ألن تطوّ 
أهل القرية. بني هذا وت بيألن عملية التعليم والتعلم مازال في مكان التعليم 

متر  192± للمدرسة وهو  هاوقفأفي األرض حسنا الحاج الذي  المبنى
 نو تعبئة جماهرية.  مربّع. والشيخ سومريو 

مشاكل مالية وأناس هناك مشاكل مثل  ولكن ،المدرسة سريعة تطّورت
وجدت ترهيب. الاحدها فتنة حتى  ، وهذه المدرسةالذين ال يريدون وجود 

من  لرحمةباعجيبا  يجاغا من وقت آلخر تطّوراالمدرسة الثانوية سونان كال
  70ذة وصبرهم وإخالصهم.الله سبحانه وتعالى واستقامة مؤسسيها واألسات

، ثم عيسى و الماجستير الحاج سنةالرئيس المدرسة األولى هو سوتوي
جيينطو هو فو  2112يوليو  12سنة. الرئيس في  14 الماجستير أنصار

                                                 
 في مالحق هذا البحث D/15-5/2112/11أنظر إلى نسخة الوثيقية رقم :  70



56 
 

لمدرسة ورئيسة ا من المدرسة الثانوية سونان كاليجاغا. الماجستير وهو خريج
 71جيستر.اآلن ريفاعة المحمودة الما

 
 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااالمدرسة الث جغرافيالموقع ال .2

-في الشارع كندال نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااالمدرسة الثوقعت 
 فاتاالن باندم كندال عاوى بالجنود الجغرافية كما يلي:

 : تحّددت بالشارع من جهة الشمالية .أ
 تحّددت بالبيت األهل القرية : من جهة الجنوبية .ب
 تحّددت بالنهر :  من جهة الغربية .ج
 72تحّددت بالمزرعة : من جهة الشرقية .د

 
 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااالمدرسة الثالّرؤية والّرسالة  .3

 رؤية المدرسة .أ
 .اتاإلنجاز في  و خلق األجيال الذين أحسن خلوقهم

 المدرسة رسالة .ب
تناسب بأهل  تعطي الفهم الدينية بأسلوب شامل وسياق الذى (1

 السنة والجماعة
سيفيتاس والطالب في الجوانب المعرفية والنفسية ة لر يى الغنم (2

 73.يّ توالحركية وتزويد الطالب بالمواد التعليمية المهار 
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نوية اإلسالمية سونان  االمدرسة الثن في أحوال المدّرسين والموظّفي .4
 كاليجاغا

كان المدرسون والموظفون في إجراء عملية التعليم ويبلغ عددهم للسنة 
الجامعة في  هم متخرجوان مدّرسا. عشري 2112/2112 الدراسية

 74: جدوال التاليالل ذلك في يالتخّصصات المختلفة. وتفاص
 1 لالجدو 

نوية اإلسالمية سونان  االمدرسة الثن في عدد المدّرسين والموظّفي
 7012/7011السنة الدراسية  كاليجاغا

 مجموع المهنة رقم
 1 رئيس المدرسة 1
 12 مدّرس 2
 1 كيين العامةميكاني 3
 

 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااالمدرسة الثأحوال الطالب في  .5
 فصول الدراسيةالعملية تعليم اللغة العربية داخل الفصل. تكّون  جرت

نوية اإلسالمية افي المدرسة الث عدد الطالب فصول. 2             من
نوية افي المدرسة الثشخصا.  وكان الطالب  122  سونان كاليجاغا

 ن من المدرسة اإلبتدائية العمومية ومتخرجي اإلسالمية سونان كاليجاغا
نوية االمدرسة الثالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية. أما البيان لعدد الطالب في 

  جدول التالى:الكما في   اإلسالمية سونان كاليجاغا
 

                                                 
 في مالحق هذا البحث D/15-5/2112/14أنظر إلى نسخة الوثيقية رقم :  74

 



52 
 

 
 7 لالجدو 

 ن كاليجاغانوية اإلسالمية سونااعدد الطالب والفصول في المدرسة الث
 7012/7011للسنة الدراسية 

 مجموع الطالبات الطالب الفصل عدد فصل رقم
1 2 2 24 25 49 
2 2 3 26 33 52 
3 9 4 44 32 22 

 

 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااالمدرسة في المدرسة الثوسائل .  6
الوسائل  نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااالمدرسة الثاستخدمت 

نوية االمدرسة الثلية التعليم والتعلم كثيرا. والوسائل الموجودة في لتساعد عم
 هي كما يلي:  اإلسالمية سونان كاليجاغا

 3 لالجدو 
للسنة  نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااالمدرسة الثفي الوسائل الموجودة 

 7012/7011الدراسية 
 حالة عدد اسم رقم
 حسن 1 رئيس المدرسةغرفة  1
 حسن 1 سينغرفة المدر  2
 حسن 1 غرفة الجلوس 3
 حسن 2 فصل 4
 حسن 1 مسجد 5
 حسن 1 مكتبة 6
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 حسن 1 مقصف 2
 حسن 2 حمام 2
 حسن 1 مطبخ 9

 حسن 3 ملعب 11
 حسن 1 معمل 11
 حسن 1 تعاونيات 12
 حسن 1 إدارة 13
 حسن 1 غرفة التوجيه واإلرشاد 14
 حسن 1 غرفة الّصحة 15
 حسن 1 عمستود  16
 حسن 1 يةيدان الرياضة البدنم 12

 
 عرض البيانات الخاصة .ب﴾﴿

 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااتعليم الترجمة فى المدرسة الث تطبيق .1
 باندم كندال عاوي 

نوية االمدرسة الثعملت الباحثة المقابالت والمالحظة في 
تطبيق تعليم  لمعرفةباندم كندال عاوي كاليجاغا اإلسالمية سونان  

 الترجمة.
أّن تعليم  نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااالمدرسة الثب عر الطالبش

. استطاع بعض الطالب ةالترجمة صعبة ألن اللغة العربية هي اللغة األجنبيّ 
األستاذة ع أن يقرأه. كما قالت تطأن يقرأ النص العربّي وكان منهم لم يس

 إمرأة:
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  .ةكلة كبير بعض الطالب لم يستطيع أن يقرأ النص العربيّ. هذه مش
 واأن يقرأ والم يستطيع الطالب كيف تعلم اللغة العربية إذا كان

 25النص العربيّ؟ 
نوية اإلسالمية سونان  االمدرسة الثطالبة في  أيضا أيو وهيقالت 

 :كاليجاغا
لة و دروس اللغة العربية سهأحب أن أدرس اللغة العربية. كان في 

 26بة. و وأحيانا صع
المنهج  ة اإلسالمية سونان كاليجاغانوياالمدرسة الث استخدمت

عملية التعليم  في ذي استخدمكتاب اللغة العربية الو . 2113 الدراسيّ 
  أستاذة إمرأة:. وهذا كما قالت والتعلم موافق به

ى عط. والدرس الذي ي2113مدرستنا تستخدم المنهج الدراسي 
 22.اإلى الطالب والطالبات موافق به

نوية اإلسالمية سونان  االمدرسة الثي اللغة العربية فس يدر كان ت
ة لتدريس اللغة مرات في األسبوع. هذه األوقات ناقص ثالث كاليجاغا

كما قالت   %25-%35تعليم الترجمة يبلغ بين العربية ألن نجاح 
 األستاذة إمرأة:
ة و فصول ممتاز هناك فصول  ل الطالب. كانتو فصافق بهذا مو 

 %25 إلى يبلغ ةصول الممتاز فالتعليم الترجمة في طبيعية. نجاح 
 22.%35 إلى يبلغ ةفصول الطبيعيّ الأما في 
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الترجمة ليست من األعمال السهلة ألن المترجم له مسؤلية لكتابة 
الفكرة لغيره بلغة هو، هي موصول بين الكاتب والمجتمع المتحدث 

في كتابته. وال يجوز  اباللغة الهدف. ولذلك يجب عليه أن يكون صادق
ن ينقص أو يزيد فكرته من النص  الترجمة. كانت هناك المترجم أ

. خطوات الترجمة إلهتمام المترجم حتى يستطيع أن يقدم ترجمة بالكمال
 : م الترجمة كما ذكرت أيوتعليأما الخطوات في 
تعليم الترجمة تقرأ األستاذة الجملة بصوت مرتفع. نبحث األول في 

التى  ة. أما المفرداتط تحت الكلمالمفردات التى لم نفهم نخعن 
لقاموس. إذا كان الطالب ال يعرفون في ا معناها نبحثف لم نفهم 

معنى الكلمة على السبورة، ثم اإلجابة أحيانا فتكتب األستاذة 
إلى الطالب نكتب في كتاب المفردات خاصة. ثم تقسّم األستاذة 

أحد  النّص في مجموعتهم. تقدم ونترجميمجموعات. والطالب 
 29م الفصل ليقرأ اإلجابة واألستاذة صّححتها.منهم أما

 
الطالب والمدّرس في  يواجهونهامشكالت في تعليم الترجمة التى ال .2

 المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغا 
 ارسكفائة الطالب في تعليم الترجمة متنّوعة ألنهم من المد

نقصان  لهم ميةمختلفة. الطالب من المدرسة اإلبتدائية العمو الاإلبتدائية 
 في علوم الدين. 

 لم يقدروا أن قراءة المشكالت التي يواجهونها الطالب األولى هي
 هم ضعفاء ويستحيون للسؤال. حرف العربي حتى لحفظ المفرداتال
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هى أهم أهداف تعليم اللغات فى العالم  القدرة على قراءة اللغة العربية
 .العربى

لمفردات هي اللفظ أو ا. ومشكالت الثانية هي قلة المفردات
الكلمة التى تتكّون من حرفين فأكثر وتدّل على معنى، سواء كانت فعال 
أو إسما أو أداة. وهي من أهّم عناصر اللغة العربية. فاللغات كلها ال 
يمكن أن تستغني عن المفردات. قلة المفردات ألن ما وجد البيئة اللغوية 

كالت عامة ألن لم يستخدم مش هذه العربية في البيت أو في المدرسة.
 الطالب اللغة العربية لغة اليومية.

كما في بيان   هي لم يكن لديهم قاموس. الثالثة مشكالتو 
 األستاذة إمرأة و أيو و ويندي:

 ولم يكن لديهم قاموسالطالب لم يعرفوا المفردات من النص 
  21اإلمالء. مبحيث أن المعلّم يجب أن يستخد

لمات لغة ما وتعريفها وشرحها. يشتمل القاموس هو أداة لجمع ك
القاموس على طريقة لفظ الكلمات، ومعلومات عن أصلها وطريقة 

الذي يمكن تحميله من  استخدامها. واآلن يوجد القاموس اإليلكترونى
 اإلنترنت أو شراؤها على قرص مضغوط ويتم تثبيتها على كمبيوتر. 

 كما قالت ايو:   هي القواعد. الرابعةومشكالت 
لم أستطيع أن أفرّق بين الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل 

تنتظم فيه المفاهيم، من وتعّرف القاعدة بأنها الشكل الذى  21األمر. 
. مفاهم نحوية، أو صرفية، أو بالغية، أو عروضية، أو إمالئية، أو خطية

 وقالت األستاذة إمرأة: ويجد الطالب المشكالت في القوائد. 
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لغة العربية إلى اللمشكالت في تركيب الجملة من يجد الطالب ا
 22لغة اإلندونيسية. ال

لم تجد هي من بيئة اللغة. في المالحظة  خامسةأما المشكالت ال
لتعليم اللغة العربية. تعّلم الطالب اللغة الباحثة المعهد أو مكان آخر 

يزعج من الشارع  ةالمدرسة التي وقعت قريبو العربية في المدرسة فقط. 
ذكرت  جيدا. واع الطالب أن يتعلمولم يستط. التعليم ألن فيه ضوضاء

 ويندي عند المقابلة:
بة ألن فصلي قريب من الشارع فلم جلوالبيئة  كان الفصل ساخنا

في  او ال المكتبة نستطع أن نتعلم جيدا. وأنا لم أعرف هل توجد
 23اليجاغا. المدرسة الثانوية سونان ك

ليس ألكثر رغبة الطالب للتعّلم.  السادسة هي قلة المشكالت
القاموس دّل أّن هذا على قلة رغبتهم فى التعليم )الترجمة(،  الطالب

 وكذالك يشعرو الطالب بالملل.
 

المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان  في  محاولة الطالب والمدّرس .3
 ها في تعليم الترجمةونالتى يواجهكاليجاغا في حّل المشكالت 

، كذالك بتعليم اللغة والت يحّل بها المعّلملكّل مشكالت محا
الترجمة فأمرت  في تعليم المدّرسة في حل المشكالت تجهد العربّية.

واستخدمت لعب المفردات.  لقاءالطالب لحفظ المفردات في كل 
 كما ذكرت األستاذة أمرأة:  وأمرت الطالب لقراءة القرآن كل يوم.
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ليعرفوا المفردات كثيرا. لقاء كل في   أمرت الطالب لحفظ المفردات
ن لم يفي الفصل. الطالب الذ استخدمت لعب المفردات وأحيانا

والطالب  .معطى اإلجابة الصحيحة فحكم عليهيوا أن ستطيعي
فأمرت لقراءة القرآن كل العربّي النص  واقرأوا أن يستطيعن لم ييالذ

 24يوم.
رس وا دعّلمفي تعليم الترجمة جهد الطالب أن يتلحل المشكالت 

 :أو مع أصدقاءهم.  كما في بيان أيو اللغة العربية منفردين
وجدت المشكالت في تعليم الترجمة فتعّلمت درس اللغة العربية 

 25. فتحت كتاب المفردات وقرأته كثيرا.قبل عملية التعليم
ومحاولة الطالب لحل المشالت التي يواجهها مختلفة. كما ذكرت 

 ويندي في بيانها:
درس اللغة العربية مع فتعّلمت  تعليم الترجمة في ةبالعصعوبشعرت 

ابها فسألت إلى أصدقائي. إذا وجدت األسئلة التى لم أعرف جو 
 26إلى المّدرسة.  أصدقلئي. إذا لم يعرف أصدقلئي فسألت
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 الباب الخامس
  نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااتعليم الترجمة فى المدرسة الثتحليل البيانات عن 

  م كندال عاويباند
 

نوية اإلسالمية اتعليم الترجمة فى المدرسة الث تطبيقتحليل البيانات عن  .أ﴾﴿
 باندم كندال عاوي  سونان كاليجاغا
 نوية اإلسالمية سونان كاليجاغااتعليم اللغة العربية في المدرسة الثسواء كان 

ن الّدرس م ، كان تعليم الترجمة ليسفي العمومّية ىخر او بالمدرسة الثانوية الأل
كان  قائما بنفسه، ولكنه بعض من تدريس اللغة العربية. كان درس اللغة   الذي

ة سونان  نوية اإلسالميامرات في األسبوع. استخدمت المدرسة الثالعربية ثالث 
عملية  في وكتاب اللغة العربية الذي استخدم. 2113 كاليجاغا المنهج الدراسي

 .التعليم والتعلم موافق به
نوية اإلسالمية سونان كاليجاغا تعليم الترجمة صعبة امدرسة الثال طالبل

ستخدم الطالب اللغة العربية في ة. ال يألن اللغة العربية هي اللغة األجنبيّ 
اللغة العربية مختلفة. بعضهم ال يستطيع أن يقرأ الطالب في  وكفاءةتهم. ايوميّ 

هذه مشكالت لمعّلم درس  يتعّلم الحروف الهجائية قبلها.ال  الحرف العربّي ألنه
طّبيعّي. ل متاز و فصاللغة العربيه. لذلك يقّسم الطالب إلى فصلين، هما فصل 

طبيعّي أما في فصل  %25فصول الممتاز يبلغ نجاح الطالب التعليم الترجمة في 
 .%35يبلغ 

ت الطالب المادة التي نقل عليم الترجمة مهّم جدا لكي يفهمتالخطوة في 
تعليم اللغة العربية وخصوصا طوة المدّرسة التي استخدمت في خمن المدّرسة. 

. والخطوة الطالب بالملل ف منها لكي ال يشعرتعليم الترجمة متنّوعة. األهدافي 
 المدّرسة هي كما يلي: هاالتي غالبا ما تستخدم
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 قرأت المدّرسة الكلمة أو الجملة بصوت مرتفع .1
 قّلد الطالب الكلمة أو الجملة .2
 الطالب الكلمة أو الجملة سة أن يفهمأمرت المدرّ  .3
 وا معنهافهمات المفردات التى لم يالطالب تحت الكلم خطّ  .4
 في القاموس وهابحث الطالب المعنى عن المفردات التى لم تفهم .5
وا إلى ها في القاموس أو في كتبه فسألامعنواإذا كان الطالب لم يجد  .6

 لك الفصلأصدقائهم في ذ
اإلجابة فكتبت المدّرسة  صل ال يعرفونإذا كان الطالب في ذلك الف .7

 معنىها على السبورة
 المفردات خاصة اها في كتاباكتب الطالب معن .8
فقرة أعطيتلها  المدّرسة الطالب إلى مجموعات وكل مجموعةقّسمت  .9

 واحدة
 الفقرة في مجموعتهمترجم الطالب  .10
 )الترجمة( تقدم أحد منهم أمام الفصل ليقرأ اإلجابة .11
 الترجمة صّححت المدّرسة .12

الخطوة في تعليم الترجمة التى استخدمت المدّرسة مناسب بالنظرية. فأحيانا ترجم 
 الطالب بأنفسهم أو في المجموعة.

كاليجاغا نوية اإلسالمية سونان  االمدرسة الثلك جرى تعليم الترجمة في لذ
على  حصلولكن لم ي ، وقد قامت المدّرسة بأحسن العمل في تدريسها،جيدا

ومن حاصلة المقابلة والمالحظة استخدمت  المشاكل فيها. وجدالنجاح لو 
المدّرسة الطريقة المتنوعة لتعليم اللغة العربية. كطريقة القوائد والترجمة و القياسية 

 لشرح مادة القواعد في تعليم اللغة العربية وغير ذلك.
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الطالب  يواجهونهامشكالت في تعليم الترجمة التى ال تحليل البيانات عن .ب﴾﴿
 المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغا والمدّرس في 

شخص الذي يقبل كل ما يعطى من قبل المعلم في عملية الب هو الالط
كل يوم. ولكن بعضهم يواجه صعوبة عند  ما التعليم. طلب الطالب العلم بالجد ّ

ملت عأن مشاكل الطالب في تعليم الترجمة متنوعة. بعد و  يتعلمون اللغة العربية.
المشكالت مما الباحثة المالحظة والمقابالت بالمدّرسة والطالب لّخصت أن 

 يلي:
المدرسة الطالب في تعليم الترجمة ب يواجهونهاالتي  مشكالت األولىال

قراءة النص  بعض الطالب على ال يقدرهي نوية اإلسالمية سونان كاليجاغا االث
  .اللغة العربية في التعليم . هذه مشكالت كبيرةالصعوبة العربيّ 

رأت الباحثة فى المالحظة والمقابلة أن الطالب الذين ال يقدرون لقراءة 
خلفّيتهم متخّرجون من المدرسة اإلبتدائية العمومية التي ال تُدرس النص العربي 

فيها كيفّية قراءة النص العربّي. ال يتعّلم الطالب كيفّية قراءة النص العربّي في 
 جديدا المساجد أو المصّليات. و عرف الطالب اللغة العربيةالمدرسة الدينية أو 

 .اإلسالمية سونان كاليجاغابالمدرسة الثانوية 
هي اللفظ أو الكلمة التى تتكّون من  .قلة المفرداتالمشكالت الثانية هي 

ة. وهي من أهّم احرفين فأكثر وتدّل على معنى، سواء كانت فعال أو إسما أو أد
ية. فاللغات كلها ال يمكن أن تستغني عن المفردات. قلة عناصر اللغة العرب

هذه ة العربية في البيت أو في المدرسة. ويالمفردات ألن ما وجد البيئة اللغ
قليلة من المترجمين )الطالب( حافظين المشكالت مطابقة بالرأي أمى حنيفة أن 

 87بمفردات اللغة المنقول إليها.

                                                 
ديناميكا )مشكالت تعليم الترجمة الشفهية من اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية أمى حنيفة،  87
 .92،  (ومحاولتها
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النحوية )ن اقواعد اللغة العربية قسم. قلة فهم القوائدالمشكالت الثالثة 
. قواعد اللغة العربية النحوية هي العلم الذي يبحث في وظيفة كل كلمة (والصرفية

داخل الجملة، وضبط أواخر الكلمات واعرابها. قواعد اللغة العربية والصرفية هي 
تّم العلم الذي يهتّم ببنية الكلمة وما يطرأ عليها من زيادة أو نقصان، وال يه

رأت الباحثة أن هذه المشاكل مطابقة برأي أسف هرماون أن  باإلعراب أو البناء.
الصعوبة ليفّرق بين فعل  88المشكالت اللغوية هي القواعد والمفردات وغير ذلك.

 الماضى و فعل المضارع و فعل األمر يدّل على قلة فهم الطالب القواعد.  
يعنى بوسائل  بناء اجملة. ةبة في بناء الجملو صعالمشكالت الرابعة هي 

تكوين الكلمات من الوحدات الصوتية المختلفة. وبناء الجملة يدرس كيفية 
تكوين الجمل من الكلمات المختلفة، فعندما نقابل مثال بين الجمل األتية: قام 

 محمد، قام الفتى، قامت سلوى، قامت هند. 
الب لديهم الطرأت الباحثة أن هذه المشاكل مطابقة برأي وامنى أن 

صعوبة بسبب مطالب السداد في مختلف اإلندونيسية من العربية. و اللغة العربية 
في تراكيب يتطلب السداد من النوع. وهي: عقل و غير عقل، نكرة و معرفة، 
جملة )إسمية و فعلية(، و مالئمة اإلعراب، و انتشرت كلمة تختلف عن اللغة 

 89العربية.
الرغبة ودفاع النفس. . العلم طالبة قلة رغبالمشكالت الخامسة هي 

نقصان الرغبة والدفاع لتعّلم اللغة العربّية تكون مشكلة وسببا فى دنائة اإلحترام 
ليس ألكثر اللغة العربّية. فلذالك الشجاعة فى تعليم اللغة العربّية البّد ألن ترقي. 

وكذالك  (،الترجمة) قلة رغبتهم فى التعليمعلى  هذا الطالب القاموس دّل أنّ 
 الطالب بالملل. يشعرو

                                                 
 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، 111 ن،أسف هرماو   22

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ، 42وامنى،  29
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 تعليم اللغة العربية في المدارس في إندونيسىالمشكالت السادسة البيئة. 

البيئة تعليم اللغة المفعولّية هي حمل المتعّلم إلى بيئة التعّلم. لكّن فى عملّيتها  
ّية كان البيئة اإلجتماعّية مشكلة فى تعليم اللغة العربّية بإندونسى. درس اللغة العرب

فى دائرة كانت باللغة قومه. وتكون هذه جهاة السلبي فى تعليم اللغة العربّية. ألّن 
وكان المشكالت البيئة  اللغة العربّية واإلندونسّية والقومية فى إندونيسي متفّرقة.

زعج يمن الشارع  ةبقري التي المدرسةوقعت   غير اللغة وهي بيئة حول المدرسة.
لم يستطيع  تسبب الضوضاء جلب يارات والجواالتاليس تاصو أالتعليم ألن 

 الطالب أن يتعلم جيدا.
رأى أجيف هيرماوان، أّن البيئة ستعّود المتعّلم إلستعمالها يومية فى تصوير 
الفكر والرؤية. المجتمع اإلندونيسي هو مجتمع متنّوعة، تترّكب من قبائل متنّوعة 

م العربّية. وفى الحقيقة كانت على لغات مختلفة. تسّبب الحال إلى مشكلة تعلي
البيئة مشكلة تعليم اللغة العربّية. إستخدم المتعّلمون العربّية لغة القومه، ويؤثّر أثرا 

 90سلبيا فى تعليم اللغة العربّية إلختالف اللغة بينها.
برأي أسف الباحثة أن هذه المشاكل في تعليم الترجمة مطابقة رأت 

من المشكالت اللغوية هي القواعد  جمة نوعان.أن مشكالت التعليم التر  هرماون
شكالت غير اللغوية هي المشكالت الرئيسية التي مومن  .والمفردات وغير ذلك

 91تتعلق باختالف اإلجتماعية والثقافية فى المجتمع العربي مع غير العربية.
 راءة النص العربيّ ق بعض الطالب على ال يقدر المشكالت اللغوية هي

. أما قلة بناء الجملة، و صعوبة في فهم القوائد، و قلة ة المفرداتقلو  الصعوبة،
 رغبة طالب العلم والبيئة هما المشكالت غير اللغوية. 

                                                 
 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،111- 115أجيف هيرماوان،  91

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، 111 أسف هرماون،  91
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المدّرسة هي الشخص التي تعطى علومها للطالب. المدّرسة من أهم و 
كفاءة   ومن حاصلة المقابلة والمالحظة عرفت الباحثة أن عناصر عملية التعليم.

ذا عّلمت الطالب. إ مشاكل لها ي  تدريس الترجمة جيدة ولكن كانتالمدّرسة ف
 والمشاكل كما يلي:

 مختلفة كفاءة الطالب .1
فكفاءة الطالب مختلفة  ألن خلفية التربية في المدرسة اإلبتدائية مختلفة،

لك كفاءة الطالب في فصل واحد غير متساوية وهذا يؤدي إلى أيضا. وكذ
 مناسبة. الصعوبة في تعيين المادة ال

 وسائل التعليميةال قلة .2
ا. يداّدة جمالالطالب يفهمون  يفهم وسائل التعليمية مهّمة جدا لكي

ومكّبر الصوت   (power pointبووير بوينت ) وجد هيالوسائل التى لم ت
 لك. والقاموس وغير ذ

 وسائل المدرسة قلة .3
لمدرسة تعليم الترجمة، وسائل ا الوسائل التعلمية مهّمة جدا لعمليةسوى 

وسائل المدرسة التي لم توجد هي معمل مهمة جدا مثل الوسائل التعليمية. 
ة سونان كاليجاغا المكتبة في المدرسة الثانوية اإلسالمي توجداللغة والمكتبة. 

 قديمة. فيها  الطالب ألن الكتب لكن ال يزورها
  لتعليم الترجمة لة الوقتق .4

تدريس  ها، ولكنها بعض منالترجمة ليست من الّدرس الذي قائمة بنفس
مهارات االخرى كمهارة الال تعّلم المدّرسة الترجمة فقط، ولكن  اللغة العربية.

 اإلستماع ومهارة القراءة ومهارة الكالم و مهارة الكتابة. 
ومن حاصلة المقابلة والمالحظة عرفت الباحثة أن هذه المشكالت هي 

 م اللغة العربية.المشكالت عمومية التى يوجد المدارس في تعلي
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المدرسة الثانوية اإلسالمية في  محاولة الطالب والمدّرستحليل البيانات عن  .ج﴾﴿

 في تعليم الترجمة يواجهونهاالتى سونان كاليجاغا في حّل المشكالت 
. المحاولة هي كل شيئ موجود والعقل في حّل المشاكل لتحقيق الهدف

حلول من حالل المالحظة وجدت الباحثة ال اعتمادا إلى الواقع الميدانى
والمقابالت أساسًا لمشكالتها المذكورة التى تتعّلق بتعليم الترجمة في المدرسة 

 الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغا. 
ها في تعليم اللغة العربية ونمحاولة الطالب لحل المشكالت التى يواجه

 هي كما يأتي: 
 أو مع أصدقائهم ردينتعّلم الطالب درس اللغة العربية في بيوتهم منف .1
سئلة أو يواجهون المشكلة التي األ إذا كان الطالب ال يقدرون على إجابة .2

بعضهم إلى أصدقائهم الذين يقدرون على  رس اللغة العربية فسألتتعّلق د
 همتساعدم

فسأل إلى المدّرس  األصدقاء الذين يقدرون على مساعدته وإن كان لم يجد .3
 الذي عّلمهم في الفصل

جد الطالب المفردات الب كراسة خاصة لكتابة المفردات. اذا و لدي الط .4
 فيها. واالجديدة فكتب

أن المترجم )الطالب( أن يحفظ  هذه المحاوالت مطابقة بالرأي أمى حنيفة
على المترجم أن يستخدم كل  اللغة المستهدفة أكثر وأكثر من اللغة األصل

 92النظريات والمبادئ في حاالت مختلفة.

                                                 
ترجمة الشفهية من اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية ديناميكا )مشكالت تعليم الأمى حنيفة،  92
 .92،  (ومحاولتها
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في تعليم اللغة المدّرسة في حّل المشكالت التى تواجهها  أما محاولة
 العربية هي كما يأتي:

عة حتى لم تكن عملية ابة والرائت المدّرسة طرق التدريس الجذّ ماستخد .1
 ة األلعاب اللغوية المريحة كي جرت. المثال إعطاء المدّرسالتعليم مملة

 بأهداف المادة اعملية التعليم مناسب
و لزيادة المفردات.  لطالب لحفظ المفردات في كّل لقاءا أمرت المدّرسة .2

 متنّوعة. هي من اإلسم و الفعل. ها الطالبالمفردات التي حفظ
اءة القرآن  الكريم كل يوم في بيوتهم الطالب لقر  الطالب أمرت المدّرسة .3

 النص العربّي. الذين ال يقدرون على أن يقرأوا
يم اللغة العربية متنّوعة. وهذه رأت الباحثة أن محاوالت المدارس في تعل

هذه المحاوالت مطابقة لحل المشكالت في تعليم الترجمة.  ةالمحاوالت مناسب
 .  بالرأي أمى حنيفة
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 الباب السادس
 االختتام

 
 نتائج البحث .أ﴾﴿

 استنادا إلى البيانات وتحليلها استخلصت الباحثة النتائج كالتالى:
باندم   نوية اإلسالمية سونان كاليجاغاارسة الثتعليم الترجمة فى المد تطبيق .1

المدرسة جرى تعليم الترجمة في .2113 المنهج الدراسيبكندال عاوي 
ن النجاح أل على ية سونان كاليجاغا جيدا ولكن لم يحصلنوية اإلسالماالث

قرأت المدّرسة الكلمة ( 1والخطوة في تعليم الترجمة:  المشاكل فيها. وجود
أمرت ( 3، قّلد الطالب الكلمة أو الجملة( 2، مرتفعأو الجملة بصوت 

خّط الطالب تحت ( 4، المدّرسة أن يفهم الطالب الكلمة أو الجملة
الب المعنى عن بحث الط( 5، المفردات التى لم يفهموا معنهاأو الكلمات 

إذا كان الطالب لم يجد ( 6، فهموها في القاموسالمفردات التى لم ي
( 2، أو في كتبه فسألوا إلى أصدقائهم في ذلك الفصلوامعناها في القاموس 

ها رفون اإلجابة فكتبت المدّرسة معنإذا كان الطالب في ذلك الفصل ال يع
( 9، المفردات خاصةكتب الطالب معناها في كراسة ( 2، على السبورة

 المدرسة هامجموعات وكل مجموعة أعطت المدّرسة الطالب إلىقّسمت 
تقدم أحد ( 11، الفقرة في مجموعتهمالطالب  ترجم( 11، فقرة واحدة

 .صّححت المدّرسة الترجمة( 12، منهم أمام الفصل ليقرأ اإلجابة )الترجمة(
المدرسة الثانوية مشكالت في تعليم الترجمة التى يواجهها الطالب في ال .2

قراءة النص بعض الطالب على  ال يقدراإلسالمية سونان كاليجاغا هي 
الصعوبة في بناء الجملة، و د، و قلة فهم القواع مفردات، والعربّي، و قلة ال

مشكالت ال. أما غير جيدة للتعلمالبيئة التي  ، والطالب للتعّلم الرغبة قلة
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المدرسة الثانوية اإلسالمية في تعليم الترجمة التى يواجهها المدّرس في 
 وقلة وسائل التعليمية،الهي كفاءة الطالب مختلفة، وقلة سونان كاليجاغا 

 لتعليم الترجمة.لة الوقت وسائل المدرسة، و ق
طالب المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغا في حّل محاوالت  .3

درس ( تعّلم الطالب 1الترجمة هي:  في تعليم يواجهونهاالتى المشكالت 
إذا كان الطالب ال ( 2، أو مع أصدقائهموتهم  بأنفسهم اللغة العربية في بي

رس اللغة دبمشكلة التي تتعّلق ال ونجواب األسئلة أو يواجه يقدرون على
ان لم وإن ك( 3، همو إلى أصدقائهم الذين يقدرون أن يساعد واالعربية فسأل

إلى المدّرس  واهم فسألو يساعدأن  صدقاء الذين يقدرون علىاأليجدوا 
 أما المفردات الخاصة. لدي الطالب كراسة( 4، الذي عّلمهم في الفصل

المدرسة الثانوية اإلسالمية سونان كاليجاغا في حّل  دّرسمت محاوال
ستخدام المدّرسة ( ا1هي:  في تعليم الترجمة هايواجهالتى المشكالت 

( أمرت 2، ون عملية التعليم مملةتك طرق التدريس الجّذابة والرائعة حتى ال
 ( أمرت3لزيادة المفردات،  في كّل لقاءلحفظ المفردات  الطالب المدّرسة

ليقرأوا القرآن  النص العربيّ  الطالب الذين ال يقدرون على قراءةالمدّرسة 
 .الكريم كل يوم في بيوتهم

 
 اإلقتراحات .ب﴾﴿

 للمدرسة .1
جّدد المكتبة ت و الطالب هاي يستطيع أن يستعير توفر المدرسة القواميس الت

 .الجديدة بزيادة الكتب
 للمدّرسة .2
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لعربية بالجد و تعطي الدوافع لطالب لتعّلم اللغة اغيرة اتنمى المدّرسة 
 .يمّلوا في التعّلم الو  واسلاكتي ا حتى اللطالبه

 للطالب .3
أو  القاموس وايملكلو  تهم في درس اللغة العربيةدرسم الطالب يسأل 

 .القاموس اإللكتروني
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