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 الملخص
 

إُف  صعوبات ترصبة النص من اللغة العربيةربليل  .9191. عيفا مفتية ،القدرية
اللغة اإلندونيسية لطالب الصف اغبادي عشر باؼبدرسة الثانوية 

مالراك فونوروغو السنة الدراسية  ”اجملتهديننور “ اإلسالمية
تعليم اللغة العربية، كلية  ". لنيل درجة سرجانا، قسم9105-9191

 باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو. الًتبية والعلوم التعليمية
 ربت إشراف: األستاذ أضبد زبيدي اؼباجستَت.

 
 إلى اللغة اإلندونيسية العربيةالصعوبات ترجمة النص من اللغة الكلمات األساسّية: 

 
ىذا البحث ىبرج عن اؼبشاكل اليت يواجهها طالب الصف اغبادي عشر يف 
اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك أي أهنم ما زالوا يرتكبون األخطاء يف  

 كثَت من األحيان عند ترصبة النص العريب أُف اللغة اإلندونيسية. 

حث ىو معرفة صعوبات الطالب الصف اغبادي عشر الغرض من ىذا الب
باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين يف ترصبة النص العريب إُف اللغة اإلندونيسية 
وكذالك معرفة العوامل اليت تؤثر على صعوبات الطالب يف ترصبة. ومن اؼبتوقع أن تقدم 

ب الصعوبات اليت يواجهها نتائج ىذه الدراسة مدخالت ؼبعلمي اللغة العربية لتجن
 الطالب ومواجهة الصعوبات اليت يواجهها.

ىذا البحث ىو نوع من البحوث النوعية. أما أسلوب صبع البيانات ىي أ( 
اؼبقابلة : للحصول على معلومات حول الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف الًتصبة. 

اص ترصبة. ج( الوثائق ب( اؼبالحظة : معرفة عملية التعليم اللغة العربية بشكل خ
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اؼبكتوبة : اغبصول على معلومات عن اؼبدرسة وتكملة البيانات اليت مت اغبصول عليها 
 من اؼبالحظة واؼبقابالت. 

إظهرت نتائج ىذه الدراسة أن الصعوبات اليت يواجهها طالب الصف اغبادى 
إُف اللغة  عشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين يف ترصبة النص العريب

اإلندونيسية يف اعبوانب اللغوية ىي يفتقر الطالب إُف التحكم يف اؼبفردات يف النص 
العريب، صعوبة فهم قواعد يف النص، عدد اؼبصطلحات اعبديدة، عدم اؼبساواة يف 
الكلمات، و عدم فهم الكتابة. يف حُت أن الصعوبات يف اعبوانب غَت اللغوية ىي ضيق 

ف الطالب اؼبختلفة. إن اعبهود اليت يبكن أن يبذؽبا اؼبعلم لتقليل الوقت للًتصبة وظرو 
الصعوبات اليت يواجهها الطالب ىي توفَت مفردات جديدة وتعابَت عربية، غالبا ما يتم 

 تدريب الطالب على الًتصبة وربفيز الطالب دائما. 
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 الباب األول
 مقّدمة

 خلفية البحث﴿أ﴾    
اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. واللغات كثَتة وىي  

ـبتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث اؼبعٌت، أي إن اؼبعٌت الواحد الذي 
واحد. ولكن كل قوم يعربون عنو بلفظ غَت لفظ ىباًف ضمائر الناس 

تفاعل بالشخص االخر  إنسان اإلجتماعي، كّل شخص وبتاج إُف 1األخرين.
يومية. ىف عملّية كل منهم ىبتج إُف اللغة أللة اإلّتصال. االن، اللغة الىف حياتو 

ال تستعمل أللة اإلّتصال فقط، لكن تستعمل أللة الصرف اؼبعلومات ىف علم 
العلوم اػباص. اىتم اللغة حىت االن ىف كل مؤسسة التعليمية اللغة ىي الفرع 

 يدرس كثَتة من األقسام اللغة اّلىتب. طاّل علم الذى ينبغى ان يدرسها المن ال
ىف مؤسسة التعليمية منها اللغة العربية. اللغة الغربية ىي اللغة الوحدة من 

لعام ىو بستطيع ان يستعمل ذلك اؽبدف يدرس اللغة ىف ا 9اللغات ىف األَف.
 اللغة باغبسن والصحيح ىف اّتصال شفوّي او ربرير. 

اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت  اللغة العربية ىي الكلمة 
إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القران الكرًن واألحاديث الشريفة، وما رواه 

العربية ىي لغة دينية. بالنسبة  اللغة 2الثقات من منثور العري ومنظومهم.
، وخاصة لفهم معٌت القرآن طبع ىناك حاجة إُف اللغة العربيةللمسلمُت بال

واغبديث. جانب اللغة العربية ليست غريبة على اؼبسلمُت ألهنم يف أداء العبادة 
                                                 

شارع جوىر القائد أمام جامعة األزىر:  071، )جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفي الغاليُت،  0
 . 2(، 9102اؼبكتية التوفيقية، 

اجمللد  مشكالت تعليم الًتصبة الشفهية من اللغة العربية اُف اللغة اإلندونيسية و ؿبولتها،امي ىنيفة،  9
   .42 ،9، عداد 9

2
 .2، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفي الغاليُت،  
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ا اللغة العربية. لتكون قادرة على فهم ذلك يتطلب معرفة خاصة يف استخدامه
، على الرغم من الب الذين يتعلمون اللغة العربيةىبتلف كثَتًا عن الطاللغة. ال 

أهنم يستخدمون اللغة العربية يف حياة اليومية يف العبادة مثل الصالة وقراءة 
  القرآن. ولكن ال تستبعد احتمال أن ال يزال لديهم صعوبة يف فهم اؼبعٌت فيها.

 "نور اجملتدين"سالمية بناًء على التقييم األوِف مدرسة الثانوية اإل 
مالراك، ىناك كثَتة من اؼبشكالت والتحديات يف تعليم اللغة العربية، خاصة 

، حبيث مام الطالب بتعليم اللغة العربيةيف اعبوانب اللغوية وكذلك جوانب اىت
، بشكل كامل. يف ىذا العصر اغبديث ال تتحقق أىداف تدريس اللغة العربية

إتقان أربعة مهارات يف تعليم اللغة العربية يتوقع من الطالب ليس فقط 
، ولكن من اؼبتوقع أيًضا أن يكون اءة، الكتابة، اإلستماع والتحدث()القر 

 2لديهم القدرة على الًتصبة.
الًتصبة ىي طريقة لتبادل اؼبعلومات أو االكتشافات اعبديدة بُت دولتُت  

ا وال تتقن لغة أمة ، فإن أمة أقل تقدمً تستخدمان لغة ـبتلفة. بدون ترصبة
ال يبكن أن تتم الًتصبة دون إتقان  6 متقدمة ستًتكها اؼبعلومات والتقدم العاؼبي.

اللغة األجنبية. هبب ربسُت وتطوير قدرة وإتقان اللغة العربية على سبيل اؼبثال. 
دول األخرى يف صبيع ألن كل دولة مطلوبة لتكون قادرة على التواصل مع ال

صة إلستيعاب اؼبعلومات والعلوم والتكنولوجيا لتوسيع آفاق ، وخاجوانب اغبياة
   األمة دبا يتماشى مع احتياجة التنمية.

قائمة على البيانات اؼبوجودة، يف التعليم الرظبي خاصة يف مدرسة  
الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك، الطريقة اليت يستخدمها اؼبعلم عادًة يف 

                                                 
 99 -0مالراك ىف التاريخ  ”نور اجملتهدين“االقتباس قد فعل ىف مدرسة الثانوية اإلسالمية  اؼبالحظة 2

 . 9105اوكتوبر 

، )سورابايا: فوستكا Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia، و كسرون أس رضبن نور مفيد6
  .9(، 9113فروغراسيف، 
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عربية يف الصف اغبادي عشر يف ترصبة النصوص  اللغة عملية تعليم اللغة ال
العربية إُف  اللغة اإلندونيسية ىي الطريقة اؼبباشرة. ليس من النادر أيًضا أن 

، حيث يتم ية باستخدام طريقة قواعد و ترصبةيقوم اؼبعلم بعملية تعلم اللغة العرب
بناًء على نتائج  2تعليم الطالب قواعد اللغة أواًل مث دعوهتم ؼبمارسة الًتصبة.

معايَت اكتمال قيمة الطالب أقل من ، من اؼبعروف أن متوسط الوثائق األخرى
الذي  معايَت اكتمال اغبد األدىنالذي حددتو اؼبدرسة. معيار  اغبد األدىن

. إذا رأينا من 31درجة الطالب ىو بينما متوسط  36وضعتو اؼبدرسة ىو 
كن القول أن تعليم اللغة العربية وخاصة نتائج الًتصبة للصف اغبادي عشر، يب

 3الًتصبة اليت تتم يف الفصل ال ربقيق أىداف التعليم.
، ال يبكن عبميع الطالب وليس دائًما يف عملية ترصبة النصوص العربية 

، لديهم اك صعوبات فيها. على سبيل اؼبثالالطالب الًتصبة بسالمة ولكن ىن
م العثور على اؼبرادفات أو ما يعادؽبا صعوبة من حيث اؼبفردات، حيث ال يت

يف بعض األحيان  4دائًما مناسبة حًقا ؼبفردات اللغة األصلية اُف اللغة اؽبدف.
، "الصعوبات  عملية الًتصبة. وقال أضبد عزانيواجو اؼبًتصبون أيًضا صعوبات يف

ت اليت كثَتا ما تواجو يف الًتصبة ىي صعوبات لغوية وغَت لغوية. ترتبط الصعوبا
، ة بالصعوبات يف اؼبفردات العربية، والصعوبات النحوية العربيةاللغوية يف الًتصب

وصعوبات الًتصبة اليت تعتمد على تطور العلوم مثل الكلمات أو اؼبصطلحات 

                                                 
 اإلسالمية انويةباؼبدرسة الثدي عشر اغبئق يف شكل خطط تنفيد لتعلم الصف ااقتبس نتائج الوثا2

   مالراك فونوروغو.   "نور اجملتهدين"

دى عشر يف شكل نتائج الًتصبة النص اللغة العربية طالب الصف اغبامقتطفات من نتائج الوثائق 3
  مالراك فونوروغو.  "نور اجملتهدين"اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية ب

  .Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia ،77نور مفيد، 4
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أو التعبَتات اليت َف تكن موجودة سابًقا باللغة العربية. ترتبط الصعوبات غَت 
 5اؼبشكالت االجتماعية الثقافية.اللغوية اليت يتم مواجهها بشكل عام ب

قائمة على آراء عدد من طالب الصف اغبادي عشر باؼبدرسة الثانوية  
مالراك، فإن الصعوبات اللغوية اليت غالًبا ما تتم  "نور اجملتهدين"اإلسالمية 

مواجهها يف إتقان اؼبفردات والنحو والًتصبة الصوتية. ذكر معظمهم أن اللغة 
كل. صعوبة الًتصبة أمر العربية كانت موضوًعا صعًبا بسبب بعض ىذه اؼبشا 

 ، ألنو دليلعليم، ولكنو ليس غريبًا إذا كانت ىناك صعوبة يف التهبب ذبنبو
 01على عملية التعليم.

يبكن أن تتداخل صعوبات اللغة مع ربقيق أىداف تدريس اللغة  
العربية. لذلك هبب تقليل الصعوبات اللغوية اليت يقوم هبا الطالب ويبكن 
القضاء عليها إن أمكن. ال يبكن ربقيق ذلك إال إذا مت ربليل الصعوبات اليت 

اؼبشكلة اليت يقوم هبا الطالب   يواجهها ىؤالء الطالب. إلهباد حال لصعوبة
كشكل من أشكال التوقع حبيث ال تكون الصعوبة مستدامة ويبكن أن تكون 

، للغة العربية الذي يتم. وبالتاِفتغذية راجعة ال تقدر بثمن كتقييم لتعليم ا
النص من اللغة العربية إلى  تحليل صعوبات ترجمةسيجري الباحثة حبثًا عن 

اللغة اإلندونيسية لطالب الصف الحادي عشر بالمدرسة الثانوية 
-9102السنة الدراسية مالراك فونوروغو  "نور المجتهدين"اإلسالمية 

9191. 
 
 

                                                 
   .043(، 9115)باندوعج: ىومانيورا، ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأضبد عيزن، 5

دى عشر يف ليا رزق و فيفيا مستقيمة( الصف اغبامقبطفات من اؼبقابالت مع الطالب )نورين اما01
   .9105اوكتوبر  95التاريخ 
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 تحديد البحث﴿ب﴾   

 :يف األمور األتية يف ىذا البحث حددت وركزت الباحثة 
ىف اؼبدرسة الثانوية  اغبادى عشر الصفلطالب ًتصبة ال تعليم. تطبيق 0

-9105السنة الدراسية  فونوروغو "نور اجملتهدين" مالراكاإلسالمية 
9191. 

. الصعوبات ىف عملية ترصبة النص من اللغة العربية اُف اللغة اإلندونيسية 9
"نور اجملتهدين" اإلسالمية ىف اؼبدرسة الثانوية  لطالب الصف اغبادى عشر

 .9191-9105السنة الدراسية  غوفونورو  مالراك
 

 أسئلة البحث﴿ج﴾  
 سئلة البحث كما يلى :تأخذ الباحثة أ 

ىف اؼبدرسة الثانوية  اغبادى عشر الصفلطالب ًتصبة ال تعليم. كيف تطبيق 0
-9105السنة الدراسية  فونوروغو "نور اجملتهدين" مالراكاإلسالمية 

 ؟ 9191
من اللغة العربية اُف اللغة اإلندونيسية  الصعوبات ىف عملية ترصبة النصما . 9

"نور اجملتهدين" اإلسالمية ىف اؼبدرسة الثانوية  لطالب الصف اغبادى عشر
 ؟9191-9105السنة الدراسية  فونوروغو مالراك

 
 أهداف البحث﴿د﴾  

 :الكشف عن يهدف ىذا البحث اُف 
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ىف اؼبدرسة الثانوية  اغبادى عشر الصفلطالب ًتصبة ال تعليم. تطبيق 0
-9105السنة الدراسية  فونوروغو "نور اجملتهدين" مالراكاإلسالمية 

9191. 
. الصعوبات ىف عملية ترصبة النص من اللغة العربية اُف اللغة اإلندونيسية 9

"نور اجملتهدين" اإلسالمية ىف اؼبدرسة الثانوية  لطالب الصف اغبادى عشر
 .9191-9105الدراسية السنة  فونوروغو مالراك

 
 فوائد البحث﴿ه﴾  

 أما الفوائد ؽبذا البحث: 
 الفوائد النظرية .1

ترصبة النص بالّلغة يف تطبيق تعليم أن تكون زيادة لتوسعة الثقافة العلمية 
العربية اُف الّلغة اإلندونيسية لطالب الصف اغبادى عشر باؼبدرسة الثانوية 

 .  9191-9105اإلسالمية "نور اجملتهدين" مالراك فونوروغو السنة الدراسية 
 يةالفوائد العمل .2

  للمعلم .أ 
الّلغة العربية اُف الّلغة اإلندونيسية ترصبة النص من يعرف صعوبات 

لطالب الصف اغبادى عشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية "نور اجملتهدين" 
  .  9191-9105مالراك فونوروغو السنة الدراسية 

 للطالب .ب 
لّلغة العربية اُف الّلغة ترصبة النص من ا تعليممساعدة الطالب اؼببتدئُت ل 

اإلندونيسية لطالب الصف اغبادى عشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 
 .  9191-9105"نور اجملتهدين" مالراك فونوروغو السنة الدراسية 

 للباحثة .ج 
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اللغة العربية خاصة  تعليميرجي ىذا البحث العلمي ليزيد اؼبعارف يف  
 اإلندونيسية. الًتصبة من اللغة العربية اُف اللغة ا

 
 تنظيم كتابة تقرير البحث﴿و﴾  
اؼبقدمة فيها خلفية البحث وربديد البحث وأسئلة البحث  : الباب األول 

وأىداف البحث وفوائد البحث وتنظيم كتابة تقرير 
 البحث.

النظرية العامة عن مفهوم الًتصبة، مفهوم البحوث السابقة و  :  الباب الثاين 
 ومفهوم الصعوبات الًتصبة.التعليم الًتصبة، 

، فيو مدخل البحث ونوعو، حضور الباحثة، البحث منهج :  الباب الثالث 
مكان البحث، مصادر البيانات، أساليب صبع البيانات، 
أساليب ربليل البيانات، فحص صحة البيانات، وخطوات 

 البحث.
اليت  عرض البيانات، وىو وبتوي على البيانات العامة :  الباب الرابع 

تتعلق على موقع البحث يشمل تاريخ القيام للمدرسة 
الثانوية اإلسالمية "نور اجملتهدين" مالراك فونوروغ، موقعها 
اعبغريف، الرؤية والرسالة، أغراض اؼبدرسة، تركيب منظمة، 
أحوال األساتذة واألستاذات، أحوال الطالب، وسائل 

: تطبيق اؼبدرسة، أنشطة التعليم، وعرض البيانات اػباصة
تعليم الًتصبة لطالب الصف اغبادي عشر، و صعوبات 

 ترصبة النص من اللغة العربية اُف اللغة اإلندونسيسة.
تطبيق تعليم الًتصبة لطالب الصف ربليل البيانات عن  :  الباب اػبامس 

اغبادي عشر، و صعوبات ترصبة النص من اللغة العربية اُف 
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ادي عشر باؼبدرسة اللغة اإلندونسيسة لطالب الصف اغب
الثانوية اإلسالمية "نور اجملتهدين" مالراك عونوروغو السنة 

 . 9191-9105الدرايسة 
 اسبة عن نتائج البحث واإلقًتاحات.اػب :  الباب السادس 
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 الثانيالباب 
 البحوث السابقة واإلطار النظرى

 البحوث السابقة﴿أ﴾    
كما  ةترجع الباحثة إُف بعض البحوث العلميّ  يف كتابة ىذا البحث 

  :يلي
 Analisisاؼبوضوع، ربت 9115( Chozin Asrorكتبو خزين أسرار ) .1

Kesalahan Menerjemahkan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas X MAN Wonokromo Yogyakarta.   يستخدم حبثو منهجا
كميا يهدف إُف معرفة األخطء اليت ارتكبها طالب الصف العاشر 
واناكراما يف ترصبة النص العريب إُف اللغة اإلندونيسية وكذلك معرفة العوامل 

معادلة حبث خزين أسرار مع و  00اليت تؤثر على أخطاء الطالب يف الًتصبة.
البحث تناقش بنفس القدر حول ترصبة اللغة العربية. يف حُت أن الفرق ىذا 

ىو أن حبث خازين يناقش أخطاء الطالب يف ترصبة اللغة العربية، بينما 
يناقش يف ىذه الدراسة صعوبات الطالب يف ترصبة النص العريب إُف اللغة 

 اإلندونيسية.
 Problematikaوضوع ، ربت اؼبFatih al Fahmi) )9109. كتبو فاتح الفهم 9

Penerjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia pada Siswa 

Kelas X MA Al-Istiqomah Pacitan Tahun Ajaran 6111/6116 .
يستخدم من ىذا البحث دراسة كميا يهدف إُف وصف درجة اػبطأ 

يف لطالب الصف العاشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اإلستقامة فاجيتان 
اختيار تطابق اؼبفردات واستخدام بنية اعبملة ويف ربديد اؼبعٍت اؼبكافئ 

                                                 
 Analisis Kesalahan Menerjemahkan Bahasa Arab ke dalam Bahasaر، خازين اسرا00

Indonesia Siswa Kelas X MAN Wonokromo Yogyakartaى: اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ، )حبث العلم
  (.9115ليجاكا، يوكياكرتا، سونان ك
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مشًتكة مع أحبثنا حول  الفهمىذا الدراسة الفاتح  09.للمصطلحات العربية
ترصبات الطالب. لكن شقيق فاتح يتحدث عن مشاكل الًتصبة، يف حُت 

 أن حبثنا ىو عن الصعوبات اليت يًتصبها الطالب. 
 Analisis، ربت اؼبوصوع 9106( Faezi Fahroziفخرازي ) . كتبو فايزي7

Kesulitan Siswa dalam Menerjemahkan Teks Bahasa Arab ke dalam 

Bahasa Indonesia dalam Materi Pelajaran Bahasa Arab pada Kelas 

VIII MTs N 2 Mataram Tahun 6112/6116 من نتائج ىذه الدراسة  .
الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف ترصبة النص العريب يبكن استنتاج أن 

إُف اللغة اإلندونيسية ىي عدم إتقان اؼبفردات، وصعوبة يف تأليف اغبمل، 
فايزي فخرازي مع تناقش معادلة البحث  07وتغيَت كلمة إُف كلمة أخرى.

ىذه الدراسة بنفس القدر حول صعوبة الًتصبة. يف حُت أن الفرق ىو أن 
فخرازي تناقش صعوبات الًتصبة يف اعبوانب اللغوية فقط، احبث فايزي 

بينما تناقش يف ىذه الدراسة صعوبات الًتصبة يف اعبوانب اللغوية وغَت 
 اللغوية.

 
 ﴿ب﴾  اإلطار النظرى

 مفهوم الترجمة  .1
 تعريف الترجمة . أ
 عند الزرقاين الًتصبة لغة، كما نقلو شهاب الدين ىي كما يلي:          

                                                 
 Problematika Penerjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesiaفاتح الفهم،  09

pada Siswa Kelas X MA Al-Istiqomah Pacitan Tahun Ajaran 6111/6116 حبث العلمى: اغبامعة( ،
 (. 9109سونان كاليجاكا يوكياكرتا،  اإلسالمية اغبكومية

 Analisis Kesulitan Siswa dalam Menerjemahkan Teks Bahasa Arab keزي، ار فايسي فخ07

dalam Bahasa Indonesia dalam Materi Pelajaran Bahasa Arab pada Kelas VIII MTs N 2 

Mataram Tahun 6112/61169102نة الدراسية ، )حبث العلمي: اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ماتارام الس-
9106 ،9106). 
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 الكالم إُف من ال يريد أن ينال الكالمإيصال  (1
بيان الكالم باللغة اؼبساوية. مثل بيان اللغة العربية باللغة باللغة  (2

 العربية أو اللغة اإلندونيسية باللغة اإلندونيسية ايضا.
الكالم باللغة اؼبتفرقة. مثل بيان اللغة العربية باللغة تفسَت  (3

 و مفسرا. اإلندونيسية. فلذلك يسمى اؼبًتجم مبينا ا
نقل الكالم من لغة اُف لغة أخري يعٍت ربويل اللغة العربية إُف  (4

 اللغة اإلندونيسية. اؼبًتجم يسمى بناقل اللغة.
وأما الًتصبة إصطالحا ىي التعبَت عن معٌت الكالم أخر من  

الًتصبة دبعٌت بيان  12لغة اُف أخرى مع الوفاء جبميع معاين ومقاصد.
عٍت من اللغة الواحدة إُف اللغة األخري. اللغة األخري أو نقل اؼب

والًتصبة ؿباولة نقل الفكرة من اللغة العربية إُف اللغة اإلندونيسية. 
عملية الًتصبة سبر بالتأكيد من مرحلتُت، يعٍت تقبال ومنتجة. فتتم 
مرحلة التقبل الدراسة كبو النصوص بلغتها األصلية الىت ينطوي على 

عبملة ومعٌت كل كلمات. وأما ىف مرحلة ربليل سياق الكالم ونسق ا
  16إُف اللغة اؽبدف. اؼبًتجم العادة بناء ىذه الفكرة اإلنتاجية فسعي

اد ىف اللغة تأيت كلمة الًتصبة من اللغة العربية "ترصبة" اإلعتم 
كلمتها وبتوي على معٌت اإلندونيسية ان تكون الًتصبة. وفقا ألصل  

يف اللغة اإلندونيسية عجم العام اؼب. يذكر ىف ىالتفيسر باللغة األخر 
الًتصبة ىي عملية  02.ىأخر الًتصبة ىي ترصبة نسخة اللغة اُف لغة 

                                                 
)باندونج: ىومانييورا،  ، Penerjemahan Arab Indonesia (Teori dan Praktek) شهاب الدين،12

9116 ،)4. 

)باندونج: رماجا رسدى كاريا، ، Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia زكى الفارسي،16
9100 ،)91 

   .24، 01، عداد 2إنتان ساري ديوي، العالقة بُت اللغة والًتصبة، ؾبلة التعلم، اجمللد 02
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او اللغة اؼبصدر دبرادفها ىف اللغة  نص اللغة األوُفىف تبديل الرسالة 
ملية الًتصبة عملية ذبري علي اللغات: ع 03الثانية او اللغة اؽبدف.

ويكون واضحا، لذلك، أنو تبديل نص يف لغة بنص يف لغة أخرى. 
نظرية لغوية -هبب على اية نظرية للًتصبة أن تستند إُف نظرية لغوية

النص  أن  الًتصبة ىي ؿباولة نقل الرسالة يفابن بردة،  يرى 18عامة.
إن النص يف اللغة  05.ية دبرادفو اُف اللغة اإلندونيسيةاللغة العربب

ترصبة إثنان: جم إليها. معٌت يف اللغة اؼبًت األصلية يبتلك كما اسفلنا 
الًتصبة الصوتية ىي ترصبة ؿبددة يستبدل فيها بنص صويت فيما 

نظام الصويت. ويبقى النحو واؼبفردات اؼبعجمية يف نص اليكافئو يف 
ثابتو ما خال بعض الشواذ اؼبعجمية والنحوية اليت تنطوي عليها 

ص دبا العملية. والًتصبة الشكلية ىي ترصبة ؿبددة يستبدل فيها ن
يقابلو يف شكل. وإن مبتدأ التكافؤ ىنا ىو العالقة باؼبادة الشكلية 

 61نفسها.
الًتصبة ىي فن نقل الكالم من لغة إُف إخرى، وىي فن قدًن  

قدم اغبضارة اإلنسانية. وعلى من يعمل هبذا الفن أن يواصل سعيو 
الدائم للحافظ على مستواه يف اللغتُت اليت ينقل منها واليت ينقل 
إليها. فاللغة اغبية دائمة التغيَت، وىناك العديد من الكلمات 
والتعبَتات اعبديدة اليت تضاف إليها يوميا، والعديد من الكلمات 
والتعبَتات اليت تندثر وال تستخدم مع مرور الزمان. وأحسب أن 

                                                 
  .92(، 9110، )كونيعان: فوستاكا اإلخالص، Dari Teori ke Praktik، تاتا توفيقؿبمد  03

 .  5(، 0550، )بَتوت: دار الكتب الوطنية )معهد االمباء العريب(، لغوية يف الًتصبةنظرية كاتفورو، 04

، )يوكياكرتا: Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arabإبن بردة، 05
  . 01-5(، 9112تييارا واجانا يوكيا، 

61
 .43-35نظرية لغوية يف الًتصبة، كاتفورو،  
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الطفرة اؽبائلة يف ؾبال اؼبعلومات واإلتصاالت يف السنوات العشر 
من صعوبة مهمة اؼبًتجم الذي يقول عنو األخَتة قد ضاعفت 

الدكتور ؿبمد عناين يف تعهيدة لكتابة "فن الًتصبة": "إن اؼبًتجم 
مهما كانت قدراتو ومهاراتو، فهو قطعا واقع يف مشكلة ما، 
واغبصيف من ال يستنكف عن السؤال والبحث عما ال يعرفو". فقد 

لفضائية، أصبح العاَف صغَتا بعد تلك الطفرة وأدت القنوات ا
واؽباتف احملمول، واغباسب األيت وشبكة اؼبعلومات العاؼبية إُف سرعة 
اإلتصال بُت أفراد ينتمون غبضارات وثقافات ولغات ـبتلفة. كل ىذا 
يلقي عيدا جديدا على عاتق اؼبًتجم الذي البد لو أن يتبع مئات 

، الكلمات والتعبَتات اليت تدخل اللغتُت اللتُت يًتجم منها وإليها
   61 وتزداد مهمتو صعوبة إذا كان يًتجم يف أكثر من لغتُت.

، َف يفلت يف مدرسة الثانوية اإلسالميةم اللغة العربية ييف تعل 
الطالب بشكل عام من أنشطة الًتصبة. الًتصبة حسب اللغة ىي 

. يف حُت أنو وفًقا ؼبصطلح الًتصبة ، يتم نقل أو نسخ التفسَت
 99خرى من لغة إُف لغة أخرى.األ علوماتاؼباألفكار أو الرسائل أو 

، الًتصبة ىي نقل اؼبعٌت من لغة اؼبصدر إُف اللغة وفقا الرسون
، فبا يعٍت أن اؼبًتجم قد يغَت الًتصبة عبارة عن ربويل كبوي 97اؽبدف.

                                                 
 .3، )دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير(، الًتصبة للطالب واؼببتدئُتفن أكرم مؤمن، 90

  . Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia ،2، نور مفيد99

، )ؾبلة أخطأ الًتصبة النص اللغة اإلندونيسيا اُف اللغة العربية بكوكيل ترصبة  نوفييا اريفة،97
  .   9، 9109، 0عداد  9التعليم العربية: اجمللد 
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، ولكن دام جوانب معٌت الرسالة وتسليمهانظام اللغة عن طريق استخ
 92.ة اؼبصدراؼبًتجم ال يغَت البنية النحوية للغ

 هداف الترجمةأ . ب
 أما أىداف الًتصبة عند نور مفيد كما يلي:  

لتبادل اؼبعلومات أو اإلكتشافات اعبديدة بُت البلدين الذين  (1
يستخدمون لغات ـبتلفة بدون الًتصبة دول اؼبتأخرة سنًتك 
بإخبار وتقدم العاَف. وىذا ينتبق على الدول اؼبتأخرة والدول 

ال التخلف ولكن اإلنفتاج وإحياء العاَف مع اؼبتقدمة. ألن يًتجم 
 تبادل اؼبعلومات واؼبعرفة.

لتحسُت القدرة على اللغة األجنبية، ألنو مطلوب لكل أمة على  (6
التواصل مع الدول األخرى يف صبيع نواحي اغبياة. ليعرف 
اؼبعلومات أو اؼبعرفة أو التكنولوجيا لتوسيع علوم األمة اؼبناسبة مع 

 الشعب.إحتياجات بناء 
يًتج اإلنتشار وتعلم العلوم كما يًتجم كتب التاريخ وعلوم  (2

 اإلسالم بذلك نعمل صاغبا.
اؼبًتجم بشغل الًتصبة سينال النقود واؼبشهور. يدل اػبَتة ان  (2

التقدير من شغل الًتصبة العربية اقل من غَتىا ألن كتاب الًتصبة 
 العربية ال تصميم باعبيد واؼبمتعو واغبرفية. 

و اللغتان مع لغة اإلخرى. توسع معرفة اؼبصطلحات وقواعد ؼبقارن (6
اللغة. الًتصبة ىي وسيلة لتعليم اللغة األجنبية. يًتجم عبعل 

 66الرسالة التغطية أو اإلقًتاح إُف مؤسسة االجنبية.
                                                 

 06، اجمللد ربليل األخطاء القواعد النص الًتصبة ىف التعليم اللغة العربيةاري خَت الرجال الفهم،  92
 . 012، 9102، 01عداد 

66
 .Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia ،2، و كسرون أس رضبن نور مفيد 
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 ج. أنواع الترجمة
، ىناك شبانية من النماذج كثَتة من انواع الًتصبة بشكل عام 

 الًتصبة:
اغبرفية. وىي الًتصبة اليت يلتزم اؼبًتجم فيها بالنص الًتصبة   (1

األصلي، ويتقيد فيها باؼبعٌت اغبرىف الكلمات، وىي أسوأ أنواع 
الًتصبة يف رأٌن الشخصى، حيث ال تًتك للمًتجم فرصة للتصرف 

 دبرونو للوصول إُف أحسن صياغة.
الًتصبة بتصرف. وفيها يبكن اؼبًتجم أن يبدل، ويؤخر، ويقدم  (6

ارات بغرض حسن الصياغة، وىذا النوع شائع يف ترصبة العب
 الكتب والدوريات واجملالت وغَتىا.

الًتصبة التقسَتية. وفيها يتدخل اؼبًتجم بتفسَت وشرح بعض  (2
األلفاظ الغامضة والعبارات اليت تود يف النص األصلى، ويفضل 

 أن يكون ذلك يف اؽبوؼبش. 
اؼبوضوع الذي يًتصبة  الًتصبة التلخيصية. وفيها ىبتصر اؼبًتجم (2

 ويقدمو بأسلوبو ىو.
الًتصبة الفورية. وىي ترصبة مباشرة للقاءات، واإلجتماعات  (6

واؼبؤسبرات الصحفية، واؼبقابالت واإلحداث اؽبامة. وىي تتطلب 
من اؼبًتجم أن يكون على درجة عالية جدا من إجادة اللغتُت، 

من وسرعة البديهة وحسن التصرف، وقبل كل ذلك البد لو 
األطالع على اؼبوضوعات اليت سيتم التحدث عنها إذا ظبحت 
ظروف اؼبؤسبر أو اللقاء بذلك حيت يكون ذىنو حاضرا للًتصبة 

 الفورية يف ىذا اجملال.
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التعريب. والتعريب  يصلح بالطبع إال يف ترصبة القصص  (2
والروفيات واألعمال األدبية بصفة عامة، وىو ال يتم دبجرد 

واؼبصطلحات، ولكن تعريب اؼبواقف تعريب الكلمات 
 والشخصيات والبيئة أيضا.

األقلمة. واألقلمة ىي جعل النص يناسب اإلقليم الذي سينشر  (7
فيو، وىي تتم أيضا يف األعمال األدبية دبختلف أنواعها، ومثال 
ذلك سبصَت القصة )أي جعلها قصة مصرية( أو سعودة البيئة 

 السعودي(.)أي جعل بيئة اؼبوضوع سبثل اجملتمع 
اإلقتباس. ويف اإلقتباس يأخد اؼبًتجم فكرة رئيسية من عمل فٍت  (8

أو أديب وىبرجها يف صورة جديدة بلغة جديدة تناسب أىل 
   62شعب ودولة بعينها.

 د.  خطوات الترجمة
الًتصبة ليست من األعمال السهلة ألن اؼبًتجم لو مسؤلية  

تب واجملتمع اؼبتحدث لكتابة الفكرة لغَت بلغتو، ىو واصل بُت الكا
باللغة اؽبدف. ولذلك هبب عليو أن يكون صادقا يف كتابة. وال هبوز 

بشكل عام،   اؼبًتجم أن ينقص أو يزيد من النص يف ترصبة.
 ىناك ثالثة مراحل من العمل ىف عملية الًتصبة: 

 الغوص يف النص اؼبصدر (0
اؼبرحلة األوُف من عملية الًتصبة ىي فهم اذباه وؿبتوى النص اؼبراد 
ترصبة على الصعيد العاؼبي. يبكن القيام بذلك بعدة طرق على 
سبيل اؼبثال ، من خالل القراءة الدقيقة للعنوان ، من خالل 
هتجئة كل كلمة تشكل العنوان. غالًبا ما يكون العنوان مفيًدا 

                                                 
  .5، الًتصبة للطالب واؼببتدئُتفن أكرم مؤمن، 62
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 صورة شاملة حملتويات النص. مث قام جًدا يف جلب اؼبًتجم إُف
اؼبًتجم بالتصفح عرب النص اؼبراد ترصبة. يف ىذه العملية ، غالبًا 
ما توجد اؼبفردات اليت تبدو مركزية يف النص بأكملو. ال يوجد 
شيء خاطئ إذا حاول اؼبًتجم العثور على مقاالت اؼبفردات اليت 

يقلل حساب األقساط غالًبا ما تظهر يف القوامس الكافية سباًما. 
ىذه اؼبرحلة ىو من اؼبفردات اليت ال يعرف معناىا. التاِف يف 

، أثناء البحث عن معٌت لبداية إُف النهاية، من اقراءة النص جبدية
الكلمات اليت َف تعرف بعد من خالل القاموس. هبب كتابة 

موس يف كتاب اؼبفردات الصعبة واليت مت البحث عنها يف القا
سالة وأجواء قراءهتا بشكل متكرر للحصول على ر منفصل. بعد 

 93 ، تتم الًتصبة إُف اللغة اإلندونيسية.النص اؼبصدر بالكامل
 صب الرسالة ىف اللغة اؽبدف  (9

الًتصبة الكاملة ىي ال تنقل الرسالة فقط، ولكن النص بأكملو 
كمجموع، بدأ األشكال اللغلوية مثل العبارات، تكوين و شكل 
اعبملة اُف الغالف اعبوي الداخلي للنص. تذكر األشكال 
اللغوية اػبارجية بُت لغة و أخرى، والفروق الثقافية اليت ربيط هبا 

ا حيت يستطيع نقلو سباما. لو يكاد من اؼبستحيل ان تكون دقيق
يعمل، نتائج ىذه الًتصبة عادة ما تكون غريبة حسب ذوق 
الشعب اإلندونيسيا ألنو ىف كثَت من األحيان وجدت الًتصبة 
اليت تستخدم اللغة اإلندونيسيا لكن البنية النحوية و شكل 
اعبملة العربية للغاية. على ىذا النحو، كثَتة من جوانب النص 

لرسالة الىت يستطيع نقلها من اللغة العربية اُف اللغة ىف خارج ا

                                                 
 .Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab، 95-71إبن بردة، 93
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اإلندونيسيا. فمن ذلك، على الرغم من نقل ؾبمل النصوص 
مستحيل، هبب ان يبقى   اؼبًتجم اكرب قدر رباول حبث عن 
يعادؽبا ىف اللغة اؽبدف، سواء من جانب الرسالة، األشكال 
 اللغوية، عواطف الكاتب، جو النص و غَت ذلك. صب ما

يعادل النص اؼبصدر اُف النص اؽبدف قدر اإلمكان ىو جوىر 
مرحلة التدفق. ال وبتاج الصب لصب األفكار النص اؼبصدر. 
إذا يبكن هبب ان تنطوى على صب اعبوانب األخرى. فلذلك، 
هبب ان يكون اؼبًتجم ذكيا او ماىرا ىف اختيار مرادف ىف اللغة 

للغة اؽبدف حذرا، اؽبدف. هبب ان تكون نتائج الًتصبة اُف ا
 94بدقة و فعالية، قدر اإلمكان وفقا للنص اللغة اؼبصدر.

 التحرير  (7
بعد اكتمال مرحلة الصب، فتقريبا يستطيع ان يقال الًتصبة  

اغبقيقة قد انتهى. لكن ىناك شيئ واحد ال ينبغى نسيانو، ىو 
أعادة ربرير نتائج الًتصبة. ربرير نتائج الًتصبة لو معٌت مهم اخر. 

تطيع اؼبًتجم أضافة او طرح الكلمات او اعبملة حىت وبصل يس
التماسك بُت جزء واحد واألخر، بُت كلمة واحدة وأخرى ىف 
اعبملة، بُت اعبمل مع اعبمل األخرى ىف فقرة واحدة وىكذا 
بدون ان تسجن جبو النص اؼبصدر. إذا كان النص الًتصبة لديها 

جو اللغة اؽبدف،  بالفعل دقة عالية كبو احملتوى و قريبة من
   95فتحرير العمل يستطيع القول ان يكون كافيا.

 أما خطوات الًتصبة األخرى:    

                                                 
   .72-79نفس اؼبرجع، 68

  .72-76نفس اؼبرجع، 69
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قراءة النص اؼبراد ترصبتو عدة مرات حىت يتم فيمو جيدا، فالبد  (0
أن يكون اؼبعٌت العام للنص واضحا جليا يف ذىن اؼبًتجم قبل 

 الشروع يف ترصبتو.
فبا يساعده على حسن  إعداد اؼبعاجم واؼبوسوعات، وغَتىا (9

 ترصبتو للنص وأن هبعلها اؼبًتجم ىف متناول يده أثناء عملو.
البدء ىف ترصبة النص، مع اغبرص على ربديد بدايات وهنايات  (7

اعبمل، واستخدام عالمات الًتقيم بطريقة صحيحة تناسب اللغة 
 اليت ينقل إليها.

يف اللغة اليت أن وبسن اؼبًتجم اختيار األلفاظ والتعبَتات اؼبناسبة  (2
 ينقل إليها.

بعد اإلنتهاء من الًتصبة البد من قراءة النص اؼبًتجم وتصويب  (6
ما قد يوجد فيو من أخطاء إمالئية أو كبوية أو غَتىا، وتقدًن 
وتأخَت ما قد يلزم من عبارات حيت تستقيم العبارات واعبمل 
وتتم الصياغة كما ينبغي أن تكون، مع مراعات ترابط اعبمل 

 دام األدوات اللغوية اؼبناسبة.باستخ
عدم اللجوء إُف اغبذف واإلختصار أو اإلطالة واإلسهاب بأي  (2

حال من األحوال: فالًتصبة ليست وسأحوال: فالًتصبة ليست 
وسيلة الستعراض القدرات اللغوية فبا قد ىبل بالنص، وىي أمانة 
يف عنق اؼبًتجم والبد أن يكون قادرا على ضبلها، وأن يوصل 
ؼبعٌت بدقة قلة الستعراض القدرات اللغوية فبا قد ىبل بالنص، 
وىي أمانة يف عنق اؼبًتجم والبد أن يكون قادرا على ضبلها، وأن 

 21يوصل ؼبعٌت بدقة قدر اؼبستطاع.
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 . 01، فن الًتصبة للطالب واؼببتدئُتأكرم مؤمن،  
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كانت ىناك خطوات الًتصبة البد أن يهتم هبا اؼبًتجم حىت   
 يستطيع أن يقدم ترصبة جيدة واػبطوات كما يلي: 

اؼبًتجم النص بالسرعة لينال الفكرة واؼبوضوع العام من يقرأ  (0
النص الذي يًتجم، ينبغي للمًتجم أن يبسك قلم الرصاص أو 
القلم لوضع العالمة على اؼبفردات أو اؼبصطلح الذي َف هبد 

 معادلتو
تكرار قراءة النص الذي سًتصبة اؼبًتجم عند اغباجة، ىذا لينال  (9

 مفهوم النص بالتفصل
ثالثة، يقراء اؼبًتجم النص فقرة وفقرة. فالبد عليو أن القراءة ال (7

 يعرف معٌت اؼبصطالحات اؼبستخدمة
 يقرأ صبلة فجملة مث يًتصبها (2
اؼبراجعة لضبط حاصل الًتصبة بنمط اللغة اؽبدف، وإجرأ  (6

 التصحيح أو تصحيح اػبطأ يف عالمة الًتقيم
اعادة القراءة نتيجة الًتصبة للعثور إللقاء كلمة اإلتصال  (2

واإلصطالحات اليت مصيبا ومناسبا باللغة اؽبدف. يف ىذه اغبالة 
إقًتح صفاء خلوسي ليًتك اؼبًتجم أوال حاصلة الًتصبة يف عدة 

 أيام ويقرأىا بعد أيام ؼبرة ثانية
قراءة أخرا اؼبتأكد لعدم األخطاء يف ترصبة مبك اللغة واستخدم  (3

 21اؼبصطالحات.
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 تعليم الترجمة .2
 الًتصبةستعانة بتدريس اإل .أ 

ىناك العديد من األسباب اليت تدعو إُف تدريس الًتصبة للطالب  
 يف اؼبدارس. يبكن ذكر ىذه األسباب على النحو التاِف:

مهارات الًتصبة مطلوبة يف إطار العلم والتكنولوجيا والثقافة والدين  (0
 . النامية، دبا يف ذلك إندونيسيةمن البلدان اؼبتقدمة إُف البلدان 

ا نشطة اليت تًتاوح من البسيط إُف اؼبعقد اؼبرتبط دائمً ترصبة األ (9
، كمعلم وباحث. أي أن الًتصبة بشخص يشارك يف اؼبهنة اللغوية

اغبياة، نشاط طبيعي هبب على البشر القيام بو يف ـبتلف ؾباالت 
، وحيثما كان. الًتصبة ىي نشاط بشري يف اؼبدرسة، يف اؼبكتبة

 يستمر طوال حياتو.
اضر ىناك الكثَت من اؼبعلومات من الدول األجنبية يف الوقت اغب (7

لجمهور اليت هبب نشرىا باللغة اإلندونيسية حبيث يبكن ل
، َف يظهر ىذا النشاط نتائج مرضية استيعاهبا بسرعة. ومع ذلك

 بسبب ؿبدودية اؼبوظفُت الفنيُت يف ؾبال الًتصبة.
، اللغةتطوير اللغة للطالب يف قسم تعمل دروس الًتصبة كوسيلة ل (2

، مثل مهارات أن تدعم ىذه اؼبهارات لغوية أخرىويبكن 
، يبكن استخدام ىذه تحدث والكتابة. باإلضافة إُف ذلكال

طالب بشكل اؼبهارات أيًضا كوسيلة ؼبعرفة قباح دراسات ال
ؾباالت ، ألن مهارات الًتصبة تتطلب قدرات الطالب يف شامل

 ، وخاصة القراءة.أخرى من اؼبهارات اللغوية
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استخدام مهارات الًتصبة كقيمة مضافة للخريج. ال وبتاج  ستطيعي (6
إُف تعليق آمالو على التوظيف الذي توفره اغبكومة. ىذه اؼبهارة 

 26ىي بديل لتوفَت فرص العمل.
 أىداف التدريس  .ب 

بشكل جوىري ، ُيًتجم التدريس إُف تعليم ثقايف يهدف إُف  
التبادلية ، أي القدرة على تثقيف اؼبتعلم حبيث يكون لديهم الكفاءة 

أما من الناحية  مقارنة ومعاعبة نظامُت ثقافيُت ـبتلفُت وثقافتُت.
العملية ، فإن التعليم أو التدريس لو ىدفان رئيسيان ، ونبا تزيد 
الطالب دبعرفة نظرية الًتصبة وتزيد الطالب خبربة يف ترصبة أنواع ـبتلفة 

مية واألدبية واالقتصادية من النصوص ، مثل النصوص الدينية والعل
 والثقافية بدرجات من الصعوبة.

يهدف تدريس الًتصبة اؼبقدم يف اؼبواد العربية إُف تعزيز الطالب  
يف مهارات الًتصبة األساسية. يتوقع من الطالب مهارات الًتصبة يف 
اؼبستوى األوِف ، أي القدرة على التعبَت عن معٌت وغرض النص 

 22م بشكل صحيح.لساؼبصدر يف نص اؼبست
 مواد التدريس ج.  

أنو  (Saleskovithساليسكوفيت )و  (Ladererالديرير )أكد   
بشكل عام مت تقسيم موضوع الًتصبة إُف قسمُت: النظرية والتطبيق. 
تشمل اؼبواد التعليمية النظرية لغة اؼبصدر ولغة اؽبدف ، ونظرية الًتصبة ، 
وثقافة اؼبتحدثُت بلغة اؼبصدر واؼبتلقي ، واؼبعرفة العامة ، ومسائل النشر. 

من النصوص ، وفبارسة  تغطي اؼبادة التدريبية فبارسة ترصبة أنواع ـبتلفة

                                                 
26

 .Penerjemahan Arab Indonesia (Teori dan Praktek) ،041-040 شهاب الدين، 
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 .047-049نفس اؼبرجع،  
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كل اعبمل اؼبعقدة ، وتفعيل طرق وإجراءات الًتصبة من خالل يربليل ى
ل اؼبشكالت اأنواع ـبتلفة من اػبطاب ، وترصبة اؼبفردات الثقافية ، وح

 الشائعة يف فبارسة الًتصبة.
يف السنوات اغباسوب ، وخاصة إن تطوير تكنولوجيا اؼبعلومات  

ر تأثَت إهبايب على ؾبال يًقا. كان ؽبذا التطو األخَتة ، سريع جًدا ح
تلفة من ـبتلف الربامج الًتصبة. وبصل اؼبًتصبون على تسهيالت ـب

اللغة العربية إُف اللغة ، وخاصة اؼبًتصبُت للكتب الدينية من اؼبوجودة
المية مطلوبة اإلندونيسية. عادة ما تكون ترصبة الكتب الدينية اإلس

ة ىذا الطلب اصة القرآن والسنة. يبكن تلبي، وخلتقدًن النص اؼبصدر
مج اإلسالمية. تتطلب مثل ىذه الظروف أن بسهولة من خالل الربنا

 .اسوبامج اغبنيستخدم اؼبًتصبون احملتملون مهارات معينة يف بر 
حول إجراء التبديل الذي خلص  شهاب الدينمن نتائج حبث   

تشابو مع اللغة العربية.  إُف أن البنية النحوية لإلندونيسية لديها أوجو
نوصي بنقل عناصر التشابو ىذه أواًل الستخدامها ككفاءات أساسية 

. تنبع ىذه اؼبادة من االختالفات اؽبيكلية بُت القدرة لتطوير اؼبزيد من
د عرض ىذه اؼبادة الطالب واإلندونيسية. من اؼبتوقع أن يزي العربية

 . هبب أن تستند موادهدفلفصل بُت لغة اؼبصدر ولغة اؼببالقدرة على ا
، وليس نصوص صممها اؼبعلم وأعدىا  الًتصبة العملية إُف نصوص أصلية

كمواد تعليمية. عادة ما تكون ىذه اؼبواد غنية بطابع اغبرف واللغة 
د لًتصبة الواقعية. ىذا يبكن أن يزيوتتضمن ؾبموعة متنوعة من مشاكل ا

 يتعامل مع النص اغبقيقي.اؼبًتجم بتجربة حقيقية تكون مفيدة عندما 
، الغرض األصلية دبادة نظرية. دبعٌت آخر هبب تعديل النصوص  

اؼبادة النظرية. على سبيل اؼبثال، يبكن تطبيق اؼبواد و من اؼبواد العملية ى
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ن اؼبتعلقة دبفهوم الًتصبة عن طريق مطالبة الطالب بًتصبة مقاطع ال يبك
 22الكشف عن معناىا.، ولكن هبب ترصبتها فعلًيا بشكل حريف

 طريقة التدريسد.   
أن يتم تصميم طرق التدريس اؼبتوافقة مع ترصبة اؼبواد التعليمية   

اليت تشمل اعبوانب النظرية والعملية. هبب صياغة جوانب التدريس 
من تدريس الًتصبة، ، والغرض الًتصبةللنظرية من خالل النظر يف طبيعة 

صبة يف جوىرىا بالبحث عن تتعلق أنشطة الًت وشكل التدريس. 
ت بُت لغة اؼبصدر ولغة اؽبدف. أنواع أمباط اعبمل، وتنوع اؼبعادال

تكون ، ونظم اؽبجاء ىي مواد تعليمية هبب أن اعبمل، وتنوع العبارات
، من الضروري أيًضا نقل التكافؤ الثقايف مصدر قلق. باإلضافة إُف ذلك

مثال والتعبَتات والبٌت بُت لغة اؼبصدر واللغة اؼبتلقية من خالل األ
االصطالحية. من اؼبتوقع أن يقلل ىذا التدريس من أعراض التداخل يف 

، فإن اؼبرحلة التالية ىي كان الطالب قد أتقنوا ىذا اعبانبالًتصبة. إذا  
التدريس حول االستخدام الصحيح للمصطلحات والتعبَتات ومعقولية 

 اؼبقطع.
للمعٌت األساسي قان اؼبًتجم موضوع آخر ىو اؼبفردات. أنبية إت  

ة بو واالختالف يف اؼبفردات اؼبعرفيت اؼبنهجية والتشاللكلمة واؼبكونا
وسياق استخدامها. وبسبب ذلك يبكن تعليم اؼبفردات من خالل عدة 

 طرق على التاِف:
ذبميع اؼبفردات يف فئة  ؾبموعات من الكلمات اؼبعرفية.دبقارنة   (1

ابو واالختالف يف اؼبعٌت بُت واحدة. مث يتم فحص خصائص التش
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ت اؼبعٌت حبيث الكلمتُت اؼبتناقضتُت. اػبصائص يف شكل مكونا
 م الرئيسية لكل كلمة.يتم مقارنة اؼبفاى

 خالل السياق. عند اؼبقارنة بُت تعليم اؼبفردات من خالل السياق  (6
م اؼبفردات اعبديدة يس ، فإن تعلوتعليم اؼبفردات من خالل القوام

 س.سياق يكون أكثر فعالية من القواممن خالل ال

اؼببحث الثاين ىو نظرية الًتصبة ومشكالت الًتصبة. يتعلق ىذا  
اؼبوضوع باكتساب األساليب واإلجراءات وتقنيات الًتصبة اليت يبكن أن 
زبل بالفرق بُت العربية واإلندونيسية. يبكن تقدًن ىذه اؼبواد عن طريق 

، فإن الشيء ال واعبواب. إُف جانب ذلكقة السؤ احملاضرة واؼبناقشة وطري
األكثر أنبية ىو أنو هبب نقل نظرية الًتصبة من خالل توضيحها يف 

 حاالت الًتصبة مباشرة من خالل اؼبمارسة.
اؼببحث الثالث ىو فبارسة الًتصبة. هبب تدريس ىذا اؼبوضوع من  

تتجاوز أقراهنم. تركز  الطالب الذين لديهم قدرةخالل ؾبموعات 
مارسة على تطبيق نظرية على أنواع من النصوص. مث يتم اإلبالغ عن اؼب

واجملموعات األخرى  عبماعي أمام الفصل. يبكن للمعلمنتائج العمل ا
ؿباذاة نتائج ؾبموعة مقدم العرض وانتقادىا واقًتاحها وربسينها. ومن 
اؼبؤمل أنو هبذه الطريقة سيكون ىناك تفاعالت تعليمية مكثفة بُت 

 26ال اؼبعلم ستقال ألصدقائو حبرية.. األشياء اليت ربجم عن سؤ الطالب
 التقييم  . ه

اؼبقصود بالتقييم ىنا ىو قياس قدرة الطالب على إتقان مشاكل   
الًتصبة. هبب بالطبع إجراء تقييم لقدرات الًتصبة من خالل الًتصبة. 

فقط. ليس صحيًحا سباًما إذا مت قياس القدرة من خالل اؼبعرفة النظرية 
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. وىذا يعٍت أن الطالب الذين ةم الًتصبة على دقة ووضوح الًتصبيركز تقيي
يتم  لديهم قدرة جيدة على ترصبة النص اؼبصدر بشكل صحيح وواضح.

تقدًن مواد التقييم على شكل وحدات ترصبة تًتاوح بُت التعبَتات 
الكاملة واعبمل واػبطاب الكامل. يعتمد تقييم الدقة على مدى مالءمة 

، ة اؼبصدر اليت مت إعدادىا سابًقاالًتصبة مع الفكرة أو الوالية الرئيسية للغ
مدى تعقيد أو بساطة بنية  بينما يعتمد تقييم وضوح الًتصبة على

 ، واختيار اؼبفردات.إلمالء، ودقة استخدام ااعبملة
هبب أن تقيس عناصر االختبار اؼبعدة ما هبب قياسو. ىذا يعٍت   

ضمن صالحية االختبار صحة احملتوى، وصحة صاٌف. تتأن االختبار 
، إذا كان اء. يقال أن اختبار الًتصبة صاٌف، وصحة اػبارج أو البناؼبعايَت

يبكن أن يعكس مثال اؼبهارات اللغوية اليت ىي ؿبور االختبار. أي أن 
ياسها. صر االختبار وبتوي على معرفة أو فهم أو مهارة يتم قاعن

، فبا يتمتع اختبار الًتصبة باؼبوثوقية، هبب أن صاغبًا باإلضافة إُف كونو
التعليمي اليت تتجلى يف شكل يوضح درجة تنوع نتائج قياس اإلقباز 

 . النتيجة مستقرة نسبًيا على الرغم من اختالف األدواتدرجة
 22، وطرق القياس ـبتلفة أيًضا.اؼبستخدمة، ووقت التنفيذ ـبتلف

 
 العربية الى الّلغة اإلندونيسيةللغة من اصعوبة ترجمة النص  .ج 

ىف حقيقتو الًتصبة ىي نشاط اإلنتاج الرسالة اللغة اؼبصدر مع اقرب        
ما يعادؽبا ىف اللغة الستسليم من حيث اؼبعٌت واألناقة. هبادل مولييانا و 
نيدا : الًتصبة ىي استنساخ يعادل الرسالة األكثر الطبيعية من اللغة 
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 73 اؽبدف مع أنبية على جوانب اؼبعٌت مث األناقة.اؼبصدر اُف اللغة 
 الصعوبات اللغة ستظهر ىف ترصبة لغة اُف أخرى على النحو التاِف: 

( غالبا تواجو الصعوبة اؼبفردات بسبب اؼبعرفة احملدودة جدا باللغة أو 0
الكلمة الوردة ىف النصوص العربية ربوى على اؼبعٌت َف يكن معروفا 

غلب على ىذه الصعوبة من خالل توفَت من قبل. يستطيع الت
 القواميس قياسية ربتوى على مفردات قياسية. 

( غالبا صعوبة بناء اعبملة أو القواعد على رغم من إتقان العديد من 9
اؼبًتجم كتب القواعد. اؼبثال، صعوبة ىف ربديد الفعل، الفاعل و 

التغلب اؼبفعول عموما يف اعبمل يتكون الرقم من عدة صبلة. يستطيع 
اُف ىذه الصعوبة من خالل اإلستمرار ىف ؿباولة اإلتقان القواعد 

 )الصرف، النحو، والبالغة( من الناحية النظرية والعملية. 
(  تطوير اللغة يعتمد على تطوير العلوم، مثل من الكلمة، اؼبصطلح، او 7

التعبَت اليت َف تكن ىف السابق اللغة العربية. يستطيع التغلب على 
الصعوبة من خالل البحث ومتعابعة تطور اللغة، خاصة ىذه 

         74اؼبصطلح اليت تتوافق مع بعض التخص.
عند ترصبة النصوص العربية، أحيانا يواجو اؼبًتجم صعوبات اؼبختلفة      

اليت تتعلق باعبوانب اللغوية، غَت لغوية والثقافة. الصعوبة اللغوية األخرى 
اخل بُت العربية واإلندونيسية، اعبوانب غَت اليت تركز على أعراض التد

بشأن إتقان اؼبًتجم الضعيف للغة اؽبدف ونظرية الًتصبة ونقص  الّلغوية 
اؼبرافق الداعمة، واؼبشكلة الثقافية يصعوبة تبحث عن ما يعادل ثقافتُت 

 ـبتلفتُت.
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 مشاكل التدخل يف الًتصبة  . أ
ز نشاط الًتصبة عندما ينظر من زاوية اللغوية اإلجتماعية، سبي 

بوجود ؾبموعات اجتماعية ـبتلفة من ـبتلف الدول الىت تتواصل من 
أنبية الدينية، السياسة، الصحة، اإلجتماعية واإلقتصاد باستخدام 
اؼبرافق اللغة. يؤدي ىذا التواصل اُف اإلتصال باللغة حبيث يولد ثنائية 

، الذي يًتاوح اللغة على صبيع اؼبستويات. باللغتُت الشفهية واؼبكتوبة
بُت اسخدام لغتُت سباما لإلستخدام احملدود ألغراض اػباصة مثل 

 األغراض الدينية والسياسية. 
يتعلق بأعراض اإلتصال اللغوي يستطيع ان تصنيف اؼبًتجم  

على أنو ثنائي اللغة. عند القيام بعملو، يستخدم لغتُت ىف اؼبستوي، 
مل، من اؼبمكن للمًتجم وظيفة و بعض التبادالت. بسبب بعض العوا

الشفهي اإلرتباط وربديد اللغة اؼبصدر من اللغة اؽبدف حبيث تظهر 
أعراض التداخل، سواء يف الصوت او الًتكيب او اؼبعجم. تسبب ىذه 
األعراض ىف بنية صبلة غَت كبوية، وأخطاء ىف استخدام عالمة الًتقيم، 

يفهمون  واستخدام أشكال خاطئة للكلمة، فبّا هبعل القارئ ان
األخطاء الًتصبة، رغم اّن الًتصبة ال تشعر بالًتصبة ويستطيع ان ربل 

 ؿبل النص اؼبصدر.
قبح البحث الرضبة ىف صياغة أشكال التداخل اليت تسببت  

ىف ان تكون الًتصبة غَت النحوى. يظهر ىذا اغبماقة يف عدة فئات 
مثل أخطاء ترتيب الكلمات أو ؾبموعات من الكلمات ىف اعبملة، 
وبتوي على عناصر غَت ضرورية، تعقيد ىيكال النص اؼبصدر، 

نيسيا، الًتصبة اليت يستطيع ان استخدام العبارة غَت عادية ىف اإلندو 
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تؤدي اُف سوء الفهم واألخطاء ىف استخدام األشكال الفعل اليت 
 29تعمل كمسند.

 مشكلة النظرية   . ب
الًتصبة ىي نشاط العامى الصعب. أكد دامونو أن اؼبًتجم  

أكثر من كاتب. يتعُت اؼبًتجم لنقل ذبارب األخرين اُف مًتصبي اللغة 
اؼبختلفة من مرحلة اؼبؤلف. أنشطة الًتصبة ىي أنشطة اؼبعقدة ألهنا 

ينطوى على قدرات اؼبتنوعة ىف وقت الواحد. من بُت تلك القدرات  
القدرة النظرية، معرفة األشياء اؼبختلفة، واغبدس.  ىي إتقان اللغتُت،

تزداد الصعوبة تعقيدا عند ما ال هبد اؼبًتجم طريقة للتغلب على 
اؼبشكلة. وىو أن اؼبًتجم ال يتقن نظرية الًتصبة. ىذه النظرية الضرورية 
للغاية عند عملية إعادة اإلنتاج الرسائل لغة اؼبصدر يلغة اؽبدف بأكثر 

 هبا، من حيث اؼبعٌت واألسلوب. مكافئها وأقر 
اؼبصطلح "مكافئ اؼبعقول وفقا ألنشطة التكيف يف ؾبال  

القواعد واؼبفردات بُت لغة اؼبصدر واللغة اؽبدف. أساس ىذا تكيف 
ىو اؼبراسالت الرظبية بُت اللغتُت والىت بدورىا سوف تلد التكافؤ. ىذا 

. ولكن نظرية التكافؤ يستطيع اغبصول عليها من الناحية النظرية
الًتصبة اليت من اؼبتوقع أن تكون قادرة على التغلب على اؼبشكلة 
اؼبذكورة أعاله ال تنشأ أبدا. بشكل عام، اؼبراجع اؼبوجودة يتعلق 
باؼبسائل ذات الطبيعة العامة. تعد ندرة الدراسات النظرية والعملية 

العربية اُف حول الًتصبة العربية اُف إندونيسيا مشكلة يف عاَف الًتصبة 
  21إندونيسيا. وىذه يؤدي اُف الًتصبة الضعيفة  اعبودة.
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 مشكلة اؼبفردات الثقافية واألستعارات . ج
نظريا، هبب ترصبة اؼبفردات الثقافية يطريقتها اػباصة. واؼبقصود          

باؼبفردات الثقافية ىو التعبَتات اليت تصف التقاليد، العادات القاعدة، 
ُت متحدثٍت اللغة اؼبصدر. طريقة الًتصبة اؼبفردات والثقافة السائدة ب

ىي البحث عن اؼبعادل يف اللغة اؽبدف، ال تًتصبها حرفيا. مثل "الورد 
العذب كثَت الزحام" فحصول على الًتصبة ابار اؼبياه العذبة ؿباطة 
بالعديد من الناس. ىذه الًتصبة واضحة وسهلة الفهم من القارئ، لكن 

و ينحرف عن النية اغبقيقية. ىف حياة اجملتمع ىذا غَت الصحيح ألن
العريب اؼبياه العذبة سبثل نعمة كبَتة والتمتع هبا. ذبمع اإلنسان من 
األحيان ىف اؼبكان الذي توجد فيو اؽبداية. يف الثقافة اإلندونيسيا 
التعبَت عن اؽبداية مع السكر، والسكر ؿباط عادة يالنمل. فالًتصبة 

 سكر ىناك مبل.  الصحيحة ىي وجود ىناك
ىناك مشكلة أخرى غالبا ما يواجهها اؼبًتجم وىي ترصبة          

اإلستعارات من صبيع األنواع. غالبا يؤدي إرفاق كلمة بأخري اُف 
حدوث ـبالفات إذا ترصبتها حرفيا. العبارة "عقرب الساعة" يعٍت 
عقرب الساعة. ولكن إذا ترصبة العبارة يف اذباه عقرب الساعة 

طيعهم فهمها تلقائيا. يف الًتصبة، تتطابق كلمة العقرب من اإلبرة. فيست
يربط العرب عالمات الثواىن، الدقائق، والساعات بديل العقرب الذي 
يستدير عادة عند مواجهة فريسة، حُت أن اإلندونيسيا يربطونو باإلبر  

 21كأداة خياطة للمالبس.
 د. مشكلة اغبروف
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اء األجنبية ناذبة عن عدم وجود صعوبة الًتصبة الصوتية لألظب 
قواعد اؼبتسقة يستطيع استخدامها كمقبض، ألن ىذه اغبروف تعتمد 

مثاؽبا، يستطيع ترصبتها  Gعلى الّلغة العربية وليس على الكتابة. كتابة 
ىف بعض األحيان اُف غ او ج دون ان تكون متأكدا عندما أصبحت 

يستطيع للمًتجم ج او أصتحت غ. للتعامل مع مثل ىذه اؼبشكلة، 
بقلم إبراىم   Encyclopedic of scientists and inventordالرجوع اُف 

بدران وؿبمد فارس. تشمل ىذه اؼبوسوعة األعمال العلماء واؼبخًتعُت 
ىف العاَف. إذا َف يتم العثور على اؼبوسوعة، يستطسع اؼبًتجم التحقيق 

ل عام ىف اؼبكتبات من موسوعة بريتانيكا او أمريكا. ىذا الكتابُت بشك
اعبامعة او اؼبكتبات العامة. إذا كانت الشخصية اؼبشهورة، عادة نقل 
ارائو ىف الكتاب. احبث بسرعة عن اإلسم ىف إسم الفهرس اؼبوجود ىف 

 هناية الكتاب. 
ىف جانب كدليل على الًتصبة، هبب اعتبار وجهة نظر  

ية ىي أهنا ال األشبان أمُت الذي يؤكد ان إحدى خصائص اللغة العرب
تبدأ حبرف متحرك. ىذا الرفض لو اثار على مبدأ الًتصبة، ىو ىف 
اؼبفردات العامة للغرب الغريب الذي يبدأ حبر متحرك، هبب ان تنقل اُف 

  Platoاللغة العربية باستخدام اغبروف. يستطيع ترصبة اسم الفيلسوف 
    26اُف اللغة العربية ىو الفتحون.

 الًتقيمه. مشكلة عالمة 
شيئ األخر الذي ىبتاج اؼبًتجم االنتباه إليو ىو عالمة  

 الًتقيم، الفواصل، اؼبائل، عالمة استفهام، عالمة اإلقتباس، وىكذا. 
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( اؼبتعلقة اغبروف الكبَتة، الكتابة الغربية ال تتعرف على اغبروف 0
الكبَتة. اغبروف األول من الكلمة الذي يظهر اسم شخص، 

واللغة، الدين، واعبغرافيا، والكلمة اليت تبدأ اعبملة، واسم القبيلة، 
 وغَت ذلك مكتوبا بأحرف اليت ىي نفس حجم اغبروف األخرى. 

(  تستخدم الفواصل لتطويق معلومات إضافية. تستخدم ىذه 9
العالقة أيضا لتحديد عبارة. ىف اللغة العربية، اعبمع بُت ىذه 

ًتن بفواصل فقط، ال التفاصل حبروف "واو". كفي ىذا اغبرف يق
يستخدم الكلمة وبشكل مستمر. كما انو ال ىبتاج اُف ترصبة واو 
او فاء اإلستعناف ألن منهما غَت ذي معٌت. استخدم ىذه 

 األحرفان لتالضض، للتمتع ىف التحدث والكتابة.
( استخدام اؼبائل إلقتباس اإلقتباس، اجملالت والصحف مع 7

 ليت التحدث هبا.    اؼبثطلحات والبيانات األحنبية ا
يستخدم النص العريب الكالسيكي عالمة الًتقيم، حيت هبد  

القارئ اؼببتدأ صعوبة ىف التمييز بُت الكلمة كاوصاف وكلمة كعنوان 
الكتاب، اظباء الناس، و اظباء اعبعرافيا. إن ندرة عالؼبة الًتقيم وعدم 

عوبة من ترصبة وجود اختالفات ىف اغبروف ذبعل الًتصبة العربية أكثر ص
  27اللغة األخرى اؼبكتوبة باألحرف الالتينية.

ىناك أيضا صعوبة غَت لغوية يواجهها الطالب عادة ىف            
 ترصبة النصوص العربية اُف اإلندونيسية منها: 

 ؿبتويات أو مواد أو شكل من النص اؼبًتجم ( أ
النص الذي وبتوي على بعض اؼبشاكل ىف ؾبال القانون  

سيختلف بالتأكيد عن النصوص اليت ربتوي على أفكار 

                                                 
 .020-021نفس اؼبرجع، 27
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فلسفية، نفسية، وتربوية. سيختلف النصوص األدبية أيضا عن 
النصوص العلمية. الفرق ىف األسلوب، أسلوب التحدث، و 
اؼبصطلحات الفنية اؼبستخدمة ىف التخصصات اؼبختلفة سوف 

 مشاكل للمًتجم. تسبب 
 الشروط عند الًتصبة ( ب

ستكون أنشطة الًتصبة اليت تنفيذىا على عجل نتائج ـبتلفة  
الًتصبة هبدوء ووقت كاف. نتائج ترصبتهم  جراءبالتأكيد مع إ

أسوأ.  اليت سبت يف هناية حبث الفصل الدراسي اُف ان تكون
 22مستقلة.مقارنة بنتائج الًتصبة اليت بقومون هبا ىف اؼبنزل كمهمة 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
، 9عداد  0، ؾبلة العربية، اجمللد اللغة الغمدونيسيااؼبشكالت الًتصبة اللغة العربية اُف عبد اؼبنيب، 22

9106 ،09  .  
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 منهج البحث ﴿أ﴾  
 نوع البحث. مدخل و 0

اؼبدخل الذي تستخدمو الباحثة ىو البحث الوصفي مع التحليل  
النوعي. وقد ازبذ ىذا اؼبدخل ألن ىذا البحث نفذ يف ظروف طبيعية، 

مصادر البيانات. تعد الباحثة أداة رئيسية، وليس التجارب. مباشرة إُف 
ويؤكد على العملية بداًل من اؼبنتج أو النتائج، ويؤكد أيًضا على اؼبزيد من 

 45.اؼبعٌت
يف حُت أن نوع البحث اؼبستخدم من قبل الباحثو ىو ربليل الصعوبة  

اللغوية مع اػبطوات على النحو التاِف: صبع عينات الصعوبة، ربديد 
صعوبة، فرز الصعوبة، شرح الصعوبة، التنبؤ باؼبناطق اؼبعرضة وتوضيع ال

غة اللبيف ىذا البحث تدور حول صعوبة الًتصبة النص  للخطر وتصحيحها.
مدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين  العربية اُف اللغة اإلندونيسية ىف 

 مالراك فونوروغو. 
 حضور الباحثة .2

الباحثة ىي حضور الباحثة يتعّلق هبذا البحث النوعى تعّلقا قويا ألن  
(. عبمع البيانات Human instrumenاحدى الوسائل الدراسة الشخصية )

( الذي يستخدم ىو اإلختبار Scientific paradigmيف اؼبنهج العلمى )
التحريري أو اإلستفتاء أو الوسيلة األخرى. الشخص ىو الوسيلة األفضل 

( ويقدر Informanمع البيانات. الشجص ىو الوسيلة اؼبتصلة باؼبخرب )عب

                                                 
 .4(، 9117)جاكرتا: رينيكا جبتا،  Metodologi Penelitian Pendidikanمرغونو،   26
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سوف يتوجو   22.على فهم أنواع التبادالت يف اؼبيدان واغبصول عليها
الباحثة مباشرة اُف اغبقل للبحث عن بيانات البحث وإجراء ربليل البيانات 

بعمل  وىف النهاية إهناء البيانات وتقديبها من النتائج. سيقوم الباحثة
مالحظات ومقاباالت ودراسة وثائق مباشرة من أجل اغبصول على بيانات 
النشاط يف ترصبة النص من اللغة العربية اُف اللغة اإلندونيسية لطالب 
الصف اغبادى عشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك 

 فونوروغو. 
 مكان البحث  .3

ونوروغو، نور اجملنهدين مالراك ف اإلسالمية يف اؼبدرسة الثانوية      
أجري ىذا البحث ىف اؼبدرسة  فونوروغو.ساري مالراك  كونوعالطريق  

الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك ألنو يف تعليم اللغة العربية غالبا ما 
يتم العثور على نصوص عربية  هبب أن يفهمها الطالب من خالل الًتصبة. 

 حية العلمية، ما زالوا يواجهون صعوبة كثَتة يف الًتصبة.لكن من النا
 مصادر البيانات .4

مصادر البيانات ىي اؼبصادر الىت حصلت عليها الباحثة من       
ميدان البحث. أما مصادر البيانات تصدر من البيانات اؼبوصوفات باؼبيدان 

ي من طار النظر لباحثة على البيانات الىت تكون لإلو اؼبكتبة. حصلت ا
 اؼبكتبة ىف تنفيذ البحث.

أما مصادر البيانات ؽبذا البحث ىم رئيس اؼبدرسة واؼبعلم       
درسة الثانوية اإلسالمية نور اجملنهدين اؼبيف والطالب الصف اغبادى عشر 

 .مالراك فونوروغو، الطريق كونوع ساري مالراك فونوروغو

                                                 
)باندوع: رماجا وسدكريا،  Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisiيكسي ج مولييوع، ل 22

9102 ،)027. 
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 أسلوب جمع البيانات .5
ىذه الدراسة ىي اؼبقابالت واؼبالحظة صبع البيانات يف أسلوب   

 :والتوثيق، ىي التالية
 طريقة اؼبقابلة .أ 

اؼبقابلة ىي ؿبادثات ذات نوايا ؿبددة. مت إجراء اغبوار من  
الذي أعطى  الذي طرح األسئلة وسبت مقابلتو قبل طرفُت، نبا اؼبقابلة

بشكل عام، يكمن مفتاح قباح اؼبقابلة يف  23.اإلجابة على السؤال
أجواء ؿبايدة ومسًتخية وضبيمة وودية يتم عرضها بواسطة السائل 
عند إجراء اؼبقابلة. وبتاج اؼبراسلون أيًضا إُف استخدام اؼبصطلحات 

اُف نوعُت،  يم اؼبقابلةقسيبكن ت 24.اليت يفهمها اؼبستجيبون بسهولة
 نبا: 

 (  اؼبقابلة اؼبنظمة0
أسئلة اؼبقابلة اؼبنظمة واإلجابة البداية اؼبقدمة للمخربين مت يف  

ربديدىا مسبقا. ميزة ىذا النهج ىو أنو موحد، حبيث يبكن 
 بسهولة ذبميع اإلجابات وذبليلها.

 (  اؼبقابلة غَت اؼبنظمة. 9
، حيث يبكن طرح األسئلة حول تعترب ىذه اؼبقابلة غَت اؼبنظمة

اؼبعتقدات او اؼبوضوعات او اؼبعلومات نظرة اغبياة او اؼبواقف او 
األخري حبرية ضد اؼبوضوع. ال يبكن استخدام أسلوب اؼبقابلة 
ىذه للقياس بالنظر اُف أن اؼبوضوع وبصل على حرية اإلجابة  

                                                 
 .042نفس اؼبرجع،  23

)باندوع: رماجا رسدكريا،  Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah جوجو سوجانا، 24
9112 ،)052-052. 
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لة اليت طرحها القائم بإجراء أن ذبد األسئكما يشاء، ويبكن 
  29اؼبقابلة عن اػبطة األصلية.

الدراسة، سيجمع الباحث بُت تقنييت اؼبقابلة ونبا يف ىذه          
منظم وغَت منظم. يتم ذلك للحصول على بيانات أعمق تتعلق 
بالظاىرة اؼبراد دراستها. ىف ىذه الدراسة، سيجري الباحث مقابالت 

دى عشر للحصول اؼبدرسة واؼبعلم والطالب الصف اغبا مع مدير
لغة العربية وترصبة أنشطة على بيانات شاملة ومتعمقة تتعلق بتعلم ال

 النص باللغة العربية على وجو ربديد.  
 طريقة اؼبالحظة .ب 

ىو نشاط للحصول على اؼبعلومات الالزمة لتقدًن صورة حقيقية 
بحث، للمساعدة يف فهم الغبدث أو حدث لإلجابة على سؤال 

البشر، وتقييمو لقياس جوانب معينة، وتقدًن تعليقات على ىذه 
نتائج اؼبالحظات يف شكل أنشطة أو أحداث أو  القياسات. تكون

 61أشياء أو ظروف معينة.
طريقة اؼبالحظة ىي تقنية عبمع البيانات تتطلب من الباحث 
الذىاب اُف اؼبيدان ؼبراقبة االشياء اؼبتعلقة بالفضاء، األماكن، 
اعبهات الفاعلة، األنشطة، الكائنات، الوقت، األحداث، األىداف، 

يس كل ما هبب مراعاتو من قبل الباحث، فقط واؼبشاعر. ولكن ل
األشياء اؼبرتبطة او ذات الصلة بالبيانات اؼبطلوبة. من حيث عملية 

حظة اُف قنمُت، نبا اؼبالحظة تنفيذ صبع البيانات، يبكن تنقسم اؼبال
مباشرة  ةغَت اؼبشارك ةالباحثاركة و ااؼبالحظة بدون اؼبشاركة )شاؼب

                                                 
29

 (،9102)باندوع: ألف بيتا،  Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&Dسوكييانا، 

128-121. 
 .79(، 9102)جوغجاكرتا: فوستاكا بارو فريس،  Metodologi Penelitianويراتاما سوجرويٌت،  61
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تستخدم اؼبالحظة يف ىذه  61.(فقط كمراقب مستقال ةواؼبشارك
، حيث ال يشارك الباحث يف عملية ةشاركاؼب اؼبالحظة بدونالدراسة 

ىف تعليم اللغة العربية باؼبدرسة  ة النصوص العربية اُف اإلندونيسيةترصب
 الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك فونوروغو.   

 الوثائق اؼبكتوبة .ج 
يتطلب بيانات ألن البيانات ىي مصدر اؼبعلومات اليت كل حبث 

توفر الصورة الرئيسية عن وجود او عدم وجود اؼبشكلة اؼبراد فحصها. 
إحدي الوثائق اليت يبكن استخدامها كمصدر للمعلومات ىي وثيقة، 
لذلك يف البحوث النوعية، ىناك أولئك الذين يستخدمون اؼبنهج 

يبكن  66حداث اليت مرت بالفعل.الوثائقي. اؼبستند ىو سجل لأل
اغبصول على أخد البيانات من خالل الوثائق من اغبقائق اؼبخزنة يف 
شكل رسائل، مذكرات، أرشفات صور، نتائج اجتماع، رسائل، 
ؾبالت نشاط وغَتىا. يف ىذه الدراسة، سيقوم الباحث لتحديد 

ية عملية ترصبة النصوص العربية يف الصف إحدي عشر باؼبدرسة الثانو 
اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك فونوروغو. سيقوم الباحث باستخدام 
البيانات يف شكل ىذه الوثيقة لتعزيز وتعميق البحث الذي أجري 
حبيث تكون البيانات اليت مت اغبصول عليها أكَت دقة ويبكن أن توفر 

دي عشر بالعربية الصف اغبامعلومات حول ترصبة أنشطة النص 
 ية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك فونوروغو.باؼبدرسة الثانو 

 
 

                                                 
 .27(، 9102، )جاكرتا: الفابيتا، Metode Penelitian Kualitatif، ضبيد فاتيليما 60

(، 9106، )يوكياكرتا: كاليميدييا، Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif، عبد اؼبناف69
012 . 
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 تحليل البياناتأسلوب  .6
البيانات يف البحث النوعي، اليت تتم يف وقت صبع البيانات، ربليل      

وبعد االنتهاء من صبع البيانات يف فًتة معينة. يف وقت اؼبقابلة، قام 
 اإلجاباتالباحث بتحليل إجابات من أجريت معهم اؼبقابالت. إذا كانت 

اليت سبت مقابلتها بعد ربليلها غَت مرضية، فسوف يواصل الباحث السؤال 
 67.مرة أخرى، إُف حد ما، عن البيانات اليت تعترب موثوقة

ىف ىذا البحث إستخدمت الباحثة أسلوب ربليل البيانات ىي       
 .(Huberman)و ىوبَتمان  (Miles)ربليل وصفي كيفي على طراز ميلس 

 :ولتحليل البيانات إستخدمت الباحثة بثالث طرق وىي كما يلى
 

 
 
 
 
 
 

 
 (Data Reductionزبفيض البيانات ) . أ

البيانات اليت يتم اغبصول عليها من اؼبيدان كثَتة للغاية، ألهنا 
ربتاج إُف أن تكون بعناية وبالتفصيل. وكما ذكرنا من قبل، كلما 
مضى الباحثون إُف اؼبيدان، كلما زادت البيانات تعقيًدا وتعقيًدا 
وتعقيًدا. ؽبذا السبب، من الضروري ربليل البيانات على الفور من 

                                                 
 .Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D ،922سوغييونو،  67

 عرض البيانات

 استنتاج البيانات

 زبفيض البيانات

 صبع البيانات
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البيانات. إن تقليل البيانات يعٍت التلخيص، واختيار خالل ربليل 
األشياء الرئيسية، والًتكيز على األشياء اؼبهمة، والبحث عن 
اؼبوضوعات واألمباط. وبالتاِف فإن البيانات اليت مت زبفيضها ستوفر 
صورة أوضح، وتسهل على الباحثُت إجراء اؼبزيد من عمليات صبع 

م األمر. يبكن مساعدة زبفيض البيانات البيانات، والبحث عنها إذا لز 
، بإعطاء رمز عبوانب إللكًتونية مثل اغبواسيب اؼبصغرةباؼبعدات ا

 .معينة
 (Data Displayعرض البيانات ) . ب

بعد زبفيض البيانات، تكون اػبطوة التالية ىي عرض البيانات. 
من خالل عرض البيانات، سوف يسهل فهم ما وبدث، وزبطيط 

 .اًء على ما مت فهموالعمل اإلضايف بن
 استنتاج البياناتج. 

فقًا لمايلز ولكمية ت البياناالثالثة في تحليل ة الخطوإن ا     
ال تزال االستنتاجات لتحقق. ت واالستنتاجااتستخلص من ن وبرماوه

األولية اؼبقدمة مؤقتة وستتغَت إذا َف يتم العثور على أدلة قوية تدعم 
البيانات. ولكن إذا كانت االستنتاجات اليت أثَتت اؼبرحلة التالية عبمع 

يف اؼبرحلة األولية مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود الباحث 
إُف اؼبيدان عبمع البيانات، فإن االستنتاجات اؼبطروحة ىي استنتاجات 

 62.موثوقة
 

 

                                                 
 Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, danجون و. جريسويل،  62

Campuran  ،925(، 9102)جغجاكرتا: فوستاكا فالجار. 
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 فحص صحة البيانات .7
 لفحص صحة البيانات، إستحدمت الباحثة ثالث طرق:      

 تطويل اإلشًتاك . أ
إن الباحثة يف ىذا البحث النوعى ىي أداة البحث نفسها، إشًتاك 
الباحثة ؿبتاج عبمع البيانات. ىذا اإلشًتاك ال يف وقت قصَت بل 
وبتاج إُف تطويل اإلشًتاك ىف ميدان البحث. وفائدة ىذا التطويل 

 66ىي ترقية درجة صحة البيانات.
 مواظبة التأمل . ب

أمل ىو إهباد اػبصائص والعناصر اؼبناسبة الغرض من مواظبة الت
باؼبسألة اؼبطلوبة مث تركز الباحثة مفسها ىف ىذه اػبصائص والعناصر 
بالتفصيل. وبعبارة أخري إذا كان تطويل اإلشًتاك يعطي الفرفة، 

 62فمواظبة التأمل يعطي البعمق.
 يليشج.  اؼبنهج التث

اخر من ىو أسلوب فحص صحة البيانات الذي يسبفيد شيئا 
خارج البيانات ألغراض التحقيق أو مقارنة للبيانات. واألكثر من 

 67استخدامو ىو فحص من مصادر أخري.
 
 
 
 

                                                 
، )باندونج: انكسا، pengajaran analisis kesalahan berbahasaىنري غنتور تارغا ز جغا تارغا، 66

9100 ،)21. 

 .094نفس اؼبرجع،  62

 .034نفس اؼبرجع، 63
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 مراحل البحث. 8
 اؼبراحل يف ىذه الدراسة ىي أربع مراحل:

، ىناك سبع مراحل هبب على الباحثُت القيام هبا يف ىذه التمهيدية . أ
ما يلي: ذبميع التصاميم البحثية، واختيار حقول  اؼبرحلة. ومن بينها

البحوث، ورعاية التصاريح، واستكشاف وتقييم اجملال، واختيار 
اؼبتعلقة بقضايا دات البحوث ، وإعداد معواستخدام اؼبخربين
 .أخالقيات البحوث

، ىناك مرحلتان هبب أن يقوم هبا الباحثون يف مل اؼبيداينمرحلة الع . ب
ينها ما يلي: استعراض خلفية البحث ودخول ىذه اؼبرحلة. ومن ب

 اجملال واؼبشاركة وكذلك صبع البيانات
مرحلة ربليل البيانات، يف ىذا القسم، اؼببادئ الرئيسية، ولكنها َف  . ج

تناقش تفاصيل كيفية تنفيذ ربليل البيانات. أو يطلق عليو التحليل 
 .أثناء وبعد صبع البيانات

 مرحلة كتابة نتائج البحث. . د
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 الباب الرابع
 عرض البيانات

 ﴿أ﴾     عرض البيانات العامة
تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية اإلسالمية "نور المجتهدين" مالراك  .1

 فونوروغو
مالراك ىي مؤسسة  "نور اجملتهدين"مؤسسة التعليم اإلسالمية 

تعليمية تقوم دبوازنة اؼبناىج الدراسية مع اؼبناىج اليت وضعتها وزارة التعليم 
اإلسالمي، وال سيما يف فونوروغو اليت تعد األن واحدة من مؤسسات 

يف الواقع التعليم اػباص اؼبوجودة يف كونونج ساري مالراك فونوروغو. 
. ألول مرة 0522طس ساغ 0ذه اؼبدرسة لتكون رائدة علي بدأت ى

عقدت ىذه اؼبدرسة يف الليل من الساعة السابعة حىت التاسعة، يقع يف 
مصلي اؼبعروف بإسم  "مصلي بادير" تقع يف قرية كونتور اؼبركزية. يف حُت 
مت إستعادة اؼبصلي أطلق على اؼبسجد إظبو "البدرو". وىو األن مسجد 

 البدرو الرضبة. 
ن، كانت ىذه اؼبدرسة تدرس اؼبواد مثل األأن تكون اؼبدرسة قبل 

ر ىذه الدينية اإلسالمية وخاصة القرأن الكرًن. يف البداية، كان اإلصدا
مُت و عدد قليل جدا من الطالب. يف ذالك اؼبدرسة عدد قليل من اؼبعلّ 

ُت وعدد قليل من الطالب رأس قت، كان ىناك عدد قليل من اؼبعّلمالو 
سسة على إسم "منبع العلوم" . تنفيد مل، وافقت ىذه مؤ اؼبال اغبر الشا
ؼبدة عام واحد فقط. مث إنتقل من التدريس يف  استمرتيل التعليم  يف ال

 اؼبساء اُف فًتة بعد الظهر لعدة أسباب يسمح للتغيَت يف تنفيد تعليمية.
بسبب بعض الوقت واؼبكان ربوالت، اإلسم تغَتت ىذه اؼبدرسة مرة 

تقع يف اؼبدرسة إلسالمية" مقّرىا يف كونتور و أخرى اُف "الًتبية اؼبعّلمُت ا
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تربية اؼبعّلمُت لتنظيم أنشطتها اإلبتدائية تربية األطفال. لذلك بقيت 
 التعليمية. 

وىكذا بدأت تشعر بوجود مستقبل مشرق إُف حدما، على رغم 
من تنفيد التعليم ال يزال مربوطا دبؤسسات أخرى. من الواضح أن اهلل أراد 

فا و تضح أن تربية اؼبعّلمُت اإلسالمية إستمرت ؼبدة عامُت أن يكون ـبتل
. ىذا ىو التاريخ الذي بدأه العديد 0525-0523فقط، أي يف األعوام 

، دبا يف ذلك: السيد صائم كونتور، Pondok Modern Gontorمن خرهبي 
مدرس الًتبية اإلسالمية يف القرية. ألن السيد صائم لو واجبات رظبية يف 

 تربية اؼبعّلمُت اإلسالمية السيد ؿبسن مديرا.ااإلبتدائية، عُت اؼبدرسة 
بعد حواِف عامُت ونصف، مت إعالن ىذه اؼبدرسة مت حلها ألن 
بسبب: عدد معلمي اؼبدرسة اؼبشغولُت. بعد ىذه القًتة من اعبهل، ال 
يزال العديد من الشخصيات القديبة يف القرية كونتور، دبساعدة عدد 

، وقفت 0530ول من أغسطس عام األدرسة. ويف أشخاص إلحياء اؼب
اؼبدرسة رغم أن اغبقيقة كانت إحياء اؼبدرسة القديبة مع وجو جديد. 
ويبكن للمدرسة دات الوجو اعبديد أن استمرت ؼبدة طبس سنوات مع 
تنفيد يتم التعليم والتعلم يف الصباح يف اؼبنزل السيد صائم. مث بناء على 

اح وجود مساعدة اؼبعلم الذي أعارتو اغبكومة نصيحة من اؼبعلمُت اإلقًت 
 ؽبذه اؼبدرسة. اإلقًتاح يف النهاية اليت سبنحها اغبكومة. 

يف العام التاِف الدكاترة تعيُت عبد اهلل سيوكري كمالك للمدرسة، 
لذالك إستبدال رئيس اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية بأخر، وىو السيد 

. للسنوات التالية، بعد 0559-0546مشهوري كرئيس هنائي يف السنة 
أنشطة التعليم و التعلم، مت اسقاط قرار جديد، مع اضطر إجراء عدد من 

درسة النهائى الذي يرأسو السيد مشهوري نقل اُف مدرسة مدير اؼب
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رونغكو وارسيتو تيكال ساري جيتيس فونوروغو. من أجل ىذه الفجوة، 
قام أعضاء مؤسسة تربية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك فونوروغو بعقد 
إجتماعى خاص، نتج عنو تعيُت السيد موه. مت تعيُت كمدير اؼبدرسة 

مية ؼبدة عام. بعد ذلك، ظهرت رسالة من اغبكومة تفيد اؼبتوسطة اإلسال
بأنو مت تعيُت السيد ؿبمد جوىاري من كافونان مالراك فونوروغو، رئيسا 
هنائيا ؼبدرسة الثانوية اإلسالمية، وكان الرئيس النهائي ىو الدكتوراندوس 

    68صائم من عونتور مالراك فونوروغو حيت األن.
 

سالمية "نور المجتهدين" مالراك الثانوية اإل بالمدرسة موقع الجغرافيال .2
 ونوروغوف

ىي اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك فونوروغو 
غونونج  70رقم مؤسسة تعليمية رظبية تقع يف شارع فاحالوان سونتاري 

 مع القيود التالية:. ساري مالراك فونوروغو جاوى الشرقية
 وناناعبهة الشمالية: قرية كاف (1
 اعبهة اعبنوبية: قرية جورسان (6
 سَتاعاناعبانب الشرقي: قرية  (2
 69لومبانجاعبانب الغريب: قرية ع  (2
 
 
 
 

                                                 
 يف ملحق ىذا البحث. D/94-I/9191/10ة رقم أنظر إُف نسخة الوثيق 64

 يف ملحق ىذا البحث. D/94-I/9191/17ة رقم الوثيقأنظر إُف نسخة  65
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 الرؤية والرسالة المدرسة .3
 رؤية  . أ

"ربقيق اػبرهبُت اإلسالميُت واإليبان واؼبعرفة والعمل الصاٌف وذلك 
 والعلم والتكنولوجي".  imtaqىف  اؼبمتازةلتحقيق اعبوده 

 رسالة  . ب
 اؼبوقف والعمادية الدينية اإلسالمية تطوير (0
 على اساس الذكاء اؼبتعدد  PAIKEM, CTLتنفيد التعليم  (9
 تطوير اؼبهارات العربية واإلقبليزية للطالب (7
 تسهيل صبيع األنشطة غَت الدراسية (2
مساعدة وتسهيل الطالب لتعرف على إمكاناهتم وتطويرىم،  (6

 وخاصة يف ؾبال الرياضة
ة اليت تشمل صبيع مواطٍت اؼبدارس واإلداريُت تنفيد اإلدارة التشاركي (2

 واللجان
جهز ؾبموعة متنوعة من اؼبهارات للطالب حىت يتمكنوا من إفادة  (3

 اجملتمع
جهز الطالب ليكونوا قادرين على حفاظ البيئة عن طريق  (4

 21التبييض.
 

 أغراض المدرسة .4
التعليم اؼبوجو كبو الشخصية النبيلة، واعبودة يف كل من اػبلقية  تنفيذ . أ

 .واغبصادية والرحية العقلية

                                                 
 يف ملحق ىذا البحث. D/94-I/9191/19رقم  ةالوثيقأنظر إُف نسخة  21
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م والتعليم اؼبواتية يف مدرسة آمنة ومنضبطة ونظيفة تنفيذ أنشطة التعلّ  . ب
  .مدعومة ببنية ربتية كافية

إنشاء القدرات األساسية للطالب ليصبحوا مسلمُت مصلُت متدينُت  . ج
 .اجتماعية عاليةولديهم رعاية 

 .للطالبتطوير مهارات التفكَت العلمي واؼبهارات اغبياتية / اغبياتية د. 
 .إقامة عالقات متناغمة وديبقراطية بُت ؾبتمع اؼبدارس والبيئة اؼبدرسيةه. 
 .تنفيذ إدارة مدرسية منظمة وشفافة وخاضعة للمساءلةو.  
 .والعقليةربقيق اؼبدارس الدينية اؼبزدىرة واعبسدية ز.  
 .نبيلة ومستقلةذوى أخالق ربقيق اػبرهبُت اؼبتفوقُت، ح. 

ربقيق تعاون جيد ومتبادل اؼبنفعة مع اؼبؤسسات / الوكاالت ط. 
 21.األخرى

 
سالمية "نور المجتهدين" مالراك المدرسة الثانوية اإلتركيب منظمة في . 6

 ونوروغوف
لتسهيل تقسيم يف مؤسسة تعليمية ، هبب أن تكون ىيكلة ىيكلية 

. تعمل سلطة كل وحدة مًعا رسةاؼبهام داخل اؼبنظمة ، وكذلك يف اؼبد
يبكن رؤية اؽبيكل التنظيمي يف  وتساعد على ربقيق األىداف اؼبشًتكة.

ك بشكل كامل يف ملحق رامال يننور اجملتهد الثانوية اإلسالميةمدرسة 
 26.ا البحثنتائج ىذ
 

                                                 
  يف ملحق ىذا البحث. D/94-I/9191/19رقم  ةالوثيقأنظر إُف نسخة  20

 يف ملحق ىذا البحث. D/94-I/9191/12رقم  ةالوثيقأنظر إُف نسخة  29
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المدرسة الثانوية اإلسالمية "نور أحوال األساتذة واألستاذات في  .7
 المجتهدين" مالراك فونوروغو

اإلسالمية نور اجملتدين األستاذة يف مدرسة الثانوية أحوال األستاذ و 
شخصاً. للحصول على وصف أكثر تفصياًل لوضع اؼبعلم إُف  02مالراك 

جانب تقسيم الدروس اليت يتم تدريسها يبكن رؤيتها يف مرفق ىذه 
 22األطروحة.

 
أحوال الطالب في المدرسة الثانوية اإلسالمية "نور المجتهدين"  .7

 مالراك فونوروغو
عام الأحوال الطالب باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتدين مالراك يف 

طالًبا. بيانات عن عدد طالب مدرسة  27كل  9191-9105الدراسي 
الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك حسب التقسيم الفصل كما ىو 
مرفق يف ىذه الرسالة. لكن عدد الطالب يف اؼبدرسة الثانوية نور اجملتهدين 
مالراك يبكن أن يتغَت دائًما. وذلك ألن ىذه اؼبدرسة تقبل دائًما الطالب 

درسة الثانوية اؼبون يف أي وقت يف التسجيل يف اعبديدة الذين يرغب
 22اإلسالمية نور اجملتهدين مالك.

 
 وسائل مدرسة الثانوية اإلسالمية "نور المجتهدين" مالراك فونوروغو .8

ب ، فإن اؼبرافق والبنية التحتية ىي باإلضافة إُف عوامل اؼبعلم والطال  
التعليمية العامة والبنية م اؼبستمرة. بينما يف اؼبرافق يوسيلة لعملية التعل

                                                 
 يف ملحق ىذا البحث. D/94-I/9191/16رقم  ةالوثيقأنظر إُف نسخة  27

 يف ملحق ىذا البحث. D/94-I/9191/12رقم  ةالوثيقأنظر إُف نسخة  22
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كمرافق داعمة   مدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراكالتحتية يف 
 26ا البحث.ملحق نتائج ىذلتنفيذ التعليم مت وصفها يف 

 
رسة الثانوية اإلسالمية "نور المجتهدين" مالراك دالم ميتعلأنشطة  .9

 فونوروغو
اإلسالمية "نور اجملتهدين" الثانوية ، من أجل تنفيذ مدرسة بشكل عام

حىت  13:11، سيتم تنفيذىا يف الصباح ، بدءًا من مالراك فونوروغو
 مع التفاصيل التالية: ،02:71

 : القرآن13:06-13:11 .أ 
 الرابعةحيت : أدخل درس الساعة األوُف 01:06-13:06 .ب 
 : راحة01: 71-01: 06 .ج 
 السابعةحيت : أدخل درس الساعة اػبامسة 09:26 - 01:71 .د 
 اعبماعة: صالة الظهر ب07: 11-09: 21 .ه 
  التاسعةجيت : أدخل درس الساعة الثامنة 02:71 - 07:11  .و 

 22م يف الفصول الدراسية.يتعلاألماكن اؼبستخدمة أنشطة      
 
 
 
 
 
 

                                                 
 يف ملحق ىذا البحث. D/94-I/9191/13رقم  ةالوثيقأنظر إُف نسخة  26

 يف ملحق ىذا البحث. D/94-I/9191/14رقم  ةالوثيقأنظر إُف نسخة  22
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 ﴿أ﴾     عرض البيانات الخاصة
فى المدرسة  الصف الحادى عشرلطالب تطبيق تعليم الترجمة  .1

المجتهدين" مالراك فونوروغو السنة الدراسية الثانوية اإلسالمية "نور 
9102-9191  

أنشطة التعلم العربية ، وربديدًا ترصبة النصوص من اللغة العربية إُف    
اللغة اإلندونيسية، موجودة منذ مقاعد مدرسة ابتدائية حىت اآلن ال تزال 

يف عملية تعليم ترصبة النصوص من اللغة العربية إُف   27قيد االستخدام.
يف ربقيق  اللغة اإلندونيسية يتطلب أساليب التعليم اؼبناسبة للمساعدة

 م اللغة العربية.ية يف تعل، وخاصّ أىداف التعلم اؼبطلوبة
ك رانور اجملتهدون مال  الصف اغبادي عشر، يستخدم اؼبدرسيف  

اضرة، السؤال م اللغة العربية مثل احمليالعديد من طرق التدريس يف تعل
والًتصبة. بعض اػبطوات  اعد، وأساليب القو التعيُت، التدريبواعبواب، 

اللغة  العربية إُف  اللغة منالنص  ترصبةم ييف عملية التعل درساليت ازبذىا اؼب
 على النحو التاِف: اإلندونيسية

 السالم عليكم ورضبة اهلل وبركاتو امام الطالب درسيقول اؼب اوال  أ. 
 كاتواهلل و بر  ةرضبسالم عليكم و درس والب الطالب على اؼبب. هبي
 درسللم

درس بالسؤال عن كيفية ، يبدأ اؼبج. إلثارة ضباسة الطالب يف الفصل
 وإعطاء التوجيو أو التحفيز للطالب  مؽبحا

  ليأخذ كتابو كتبإُف اؼب درسبعد ذلك يعود اؼب د. 
 من النص م للطالب فيما يتعلق دبشكلة ترصبةيالتعل درساؼبه. مث يوفر 

 ستعلمومن خالل قراءة النص  اللغة اإلندونيسية العربية إُف  اللغة

                                                 
 اؼبلحقة يف ىذا البحث. W/94-I/9191/10أنظر إُف نسخة اؼبقابلة رقم  23
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بعض اؼبفردات ويشرح  اؼبدرس، يعطي ةم الًتصبيو. قبل دعوة الطالب لتعل
 قواعد اؼبتعلقة بالنصوص العربية

 د مع أمثلة يف دفًت اؼبالحظاتاعيسجل الطالب مادة قو  ز. 
 ةعربياللغة ال لًتصبة نصطالب اؼبدرس بتدريبات اُف ح. بعد ذلك يقوم 

 فقرة واحدة أوالً باستخدام قواعد  اليت مت تدريسها من قبل
حول التحقق من الطالب  اؼبدرس، يذىب ط. أثناء عمل الطالب

 ومساعدة الطالب الذين هبدون صعوبة يف الًتصبة
 ترصبة النص الذي ترصبو الطالب بالًتصبة الصحيحة اؼبدرسي. مث يعيد 

 ب ويبحثون عن أخطاء يف نتائج الًتصبة اػباصة هبمينتبو الطال ك. 
باختتام الدرس من البداية  ل.  يتم إعطاء اإلجابة للمدرس مث يقوم اؼبدرس

 إُف النهاية
 النص يف شكل ترصبة م.  يقوم اؼبدرس بإعطاء الواجبة

 اغبمدهلل رب العاؼبُتالدرس بقولو  اؼبدرس تمبعد ذلك ىب ن. 
 كاتوة اهلل وبر السالم عليكم ورضبشكرا و  الدرس قائالمن هي تين اؼبدرسس. 

 28ورضبة اهلل وبركاتو.السالم  ص. الطالب هبيبون وعليكم
بدور مقدم اؼبادة من خالل قراءة  اؼبدرس، يقوم من اػبطوات أعاله  
مث اؼبتعلقة بالنص الذي سيتم تعلمو.  العريب للطالب وشرح القواعد النص

من نتائج اؼبقابلة  .د يف عملية ترصبة النص العريبعالطالب مادة القوايبارس 
، قال إنو غالًبا ما أستخدمو اللغة العربية مادة مدرسمع  اليت أجرهتا الباحثة

العريب، أي طريقة  ، خاصة فيما يتعلق بًتصبة النصاؼبواد التعليميةلتقدًن 

                                                 
 يف ملحق ىذا البحث.  O/94-I/9191/10أنظر إُف نسخة اؼبالحظة رقم  24
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سبورة ًتصبة باستخدام البنية التحتية اؼبوجودة مثل الاحملاضرة، وقواعد ال
 29والطباشَت.

، ألن عربية وبتاج الطالب إُف وقت طويليف عملية ترصبة النصوص ال  
العديد من الطالب هبدون صعوبة يف ترصبة النص وفًقا لقواعد وكذلك 
العديد من الطالب الذين ال يعرفون معٌت بعض اؼبفردات اؼبوجودة يف 

 71.النص
يد من الطالب بالواجب لعد، ال يقوم اأثناء تعيُت الواجبات للطالب  
العديد من الطالب ، قالادي مه ستاذ، وفًقا لنتائج اؼبقابلة مع األاؼبنزِف

 يستطيعون القيام بذلك ألنو صعب، الذين ال يقومون بالعمل حبجة أهنم ال
، ال يرغبون يف ال يعرفون اؼبعٌت، البعض يقول نسينا، إٍف. بشكل عام

. ويرجع ذلك هامتعلّ ون ريداؼبواد ال ي، كما أن صبيع يم عبميع الدروسالتعل
، ووجود مثل لعب اؽباتف احملمولة يف كثَت من األحيانإُف عدة أشياء 

م ، ومسؤوليات الوالدين لتعليم ارتباط مع أصدقاء جدد أقل ربفيزًا للتعلّ 
، ًضا عوائق أمام ربقيق ىدف التعليماألطفال أقل مالحظة. يتضمن ىذا أي

 71.من قبل يتجاىلون ما تعلموهديد من الطالب ألن الع
باستخدام اؼبواد اؼبوجودة يف دليل  درسفيما يتعلق باؼبواد اليت يقدمها اؼب  

 اموس صغَت ونص عريبد وقدرس والطالب. وىي تشمل مادة قواعاؼب
درس طريقة احملاضرة ، يستخدم اؼبتدريبية. يف إيصال اؼبواد للطالبوسبارين 
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وىي   76يف موقع البحث. ةكون الباحثًتصبة عندما يوطريقة قواعد ال
 72صف اغبادي عشر(:يف ال اب الدرس العريبكت)توثيق/كالتاِف: 

 مسجد اإلستقالل
أنَّ اؼبسجد لو مكانة عالية، فهو مكان العبادة الذي يؤدي فيو  عرفنا  

اؼبسلمون شعائر دينهم، بل كان اؼبسجد يف عصور اإلسالم األوُف مقرا 
 للعبادة والقضاء والتعليم وغَت ذلك من األمور اليت تنظم شئون اؼبسلمُت. 

ثَتا وللمسلمُت عناية كبَتة بإنشاء اؼبساجد. لذا، نشاىد يف بالدنا ك  
من اؼبساجد بنيت على أحسن النظم، وزينت جدراهنا باأليات القرانية، 
وأضيئت باؼبصابيح اعبميلة، وأنشئت ؽبا ماذن مرتفعة، كما نشاىده يف 

 مسجد اإلستقالل جباكرتا.
ووضع حجر األساس يف إنشاء ىذا اؼبسجد السيد سوكارنو، رئيس   

من شهر أغسطس سنة  )الرابع والعشرين( 92اعبمهورية السابق، يف 
م )ألف وتسعمائة وإحدى وستُت ميالدية( على قطعة أرض تبلغ  0520

)اثٍت عشر( ىكتارا وتبلغ مساحة اؼبسجد نفسو حواِف  09مساحتها 
 99ىكتار واحد، مّث افتتحو السيد سوىارتو، رئيس اعبمهورية السابق، يف 

وشبان وسبعُت( ) ألف وتسعمائة  0534)الثاين والعشرين( من فرباير سنة 
 م. 

إنو أكرب مسجد يف إندونيسيا بل يف جنوب شرقي اسيا ويقوم اؼببٌت   
 عمودا، مصفحا بالصلب اؼبضاد للصدء.  09الرئيسي للمسجد على 

Perhatian عناية Kedudukan مكانة 
Membangun إنشاء Tinggi عالية 
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Sangat teratur أحسن النظم Menunaikan يؤدي 
Tiang عمودا Lambang شعائر 
Anti اؼبضاد Masa عصور 

Sebidang tanah قطعة أرض Pusat مقرا 
 

اليت يواجهها اؼبعلمون على  صعوبة، ىناك العديد من اليف تقدًن اؼبواد  
 النحو التاِف:

 الطالب ةاؼبادة حسب قدر  ايصالصعوبة يف  درسيواجو اؼب . أ
سهل فهم  معهد، لذلكسابقة يف مدرستهم العدد من أولئك الذين 

م ترصبة يكثَتة يف تعل  آخرون بصعوبة. مث اؼبواد اليت قدمها اؼبدرس
، يفتقر رف النظر عن االفتقار إُف القدرةالنصوص العربية. بص

م الًتصبة. ىذا ىو السبب أن يواالىتمام بتعل ةمعظمهم إُف اغبماس
 ون صعوبة يف توصيل اؼبواد للطالب.اؼبعلمُت هبد

 زبصيص الوقت . ب
الوقت يف مادة واحدة يف اؼبدرسة ال يكفي يف الواقع مع زبصيص 

قواعد اللغة العربية تتطلب الكثَت يف تعليم ، خاصة إلعطاء فهم شامل
نظرًا للعدد الكثَت من التدريب فسهل أيًضا فهمها. يف  من اؼبمارسة.

اغبقيقة، ال يكفي الوقت مرة واحدة يف األسبوع فقط لفهم مادة اللغة 
يف كثَت  لذلك سيكون من اللطيف إذا كانوا يبارسون العربية لطالب،

 72همة الًتصبة.دبمارسة والقيام من األحيان يف اؼبنزل للم
اللغة  العربية إُفمن اللغة  نفيذ عملية التدريس لًتصبة النص إن ت

نور  باؼبدرسة الثانوية اإلسالميةعشر  اإلندونيسية يف الصف اغبادى
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وفًقا لنتائج  العربية.اللغة واد س جزء من مين مالراك ىو يف األسااجملتهد
، مت س اللغة العربية، مدرّ اديمهاألستاذ من  ةها الباحثاؼبقابلة اليت تلقت

ًتصبة لل تنفيذ تعليم الًتصبة ىذا هبدف توفَت أحكام حىت يتمكن الطالب
بشكل صحيح ومن اؼبتوقع أن يتمكن  أو اللغة اإلندونيسية إُف اللغة اؽبدف

 76.قراءة الّنصوص اليت يتعّلموهنا وفهمها جيًدا ب منالطال
 

الصعوبات فى عملية ترجمة النص من اللغة العربية الى اللغة  .2
فى المدرسة الثانوية  اإلندونيسية لطالب الصف الحادى عشر

اإلسالمية "نور المجتهدين" مالراك فونوروغو السنة الدراسية 
9102-9191 

أستاذ مهادي كمدّرس اللغة العربية للصف قابلة مع اؼببناء على نتائج   
درسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتدين مالراك قال، أن اؼباغبادي عشر ب

 ا يف ترصبة النصوص اللغة، أحيانةالصعوبات اليت يواجهها الطالب كثَت 
العربية إُف اللغة اإلندونيسية ىي االفتقار إُف إتقان اؼبفردات والبفاض 

وأكثر اؼبفردات اعبديدة يف نصوص أخرى الرغم من تذكرىم للمفردات، 
اؼبفردات النصية األوُف َف يتم إتقاهنا من بعض الطالب. كما أهنم هبدون 

 72صعوبة باللغة ألهنم َف يتقنوا استخدام قواعد يف عملية الًتصبة.ال
وال اؼبواد  تظهر أعاله، سيكون اؼبدرس يشرحاؼبختلفة اليت غالًبا  صعوبة  

ُت ألنو من الواضح أن الطالب سيكون مرتكب، اللغة العربية ستخدمي
 ىذه اؼبادة. واألفضل من ذلك إذا كان اؼبدرس غالبًا فهم عليهم ويصعب
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يعطي كلمات ربفيزية من أجل تعزيز اإلحساس باغبماس شيًئا فشيًئا يرغب 
 م.يف التعلّ 

قريبا ت :اديمه صعوبات اليت واجهها الطالب أعاله، قال أستاذمن ال  
باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين دي عشر صبيع طالب الصف اغبا

ىم أطفال نشطاء. ويتجلى ذلك من خالل ما يفعلونو عند عملية  مالراك
. اتضح أهنم الًتصبة ويواجهون صعوبات ذبعلهم يائسُت ؼبواصلة الًتصبة

ا أخر عن عضبيسأل تقريبا هم من ، يف الواقع كليسألون أصدقاء آخرين
. وأخَتًا كتاب الطالباؼبعٌت، وباول البعض فتح قاموس صغَت موجود يف  

 77اؼبعلم.اُف  َف يًتددوا يف سؤال 
، قد يكون بسبب العدد الكثَت من النصوص العربية يف كتاب الطالب  

ىناك العديد من الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف عملية الًتصبة. ؼبزيد 
لصعوبات اليت يواجهها الطالب يف ترصبة النصوص من التفاصيل حول ا

، جانيب اللغة وغَت اللغة وفًقا لطالب اللغة اإلندونيسيةالعربية إُف اللغة 
ىي   باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراكعشر صف اغبادى ال

 كما يلي:
ىي عدم إتقان اؼبفردات يف  الصعوبة األوُف اليت يشعر هبا الطالب  

عشر من نور اجملتدين أن اغبادى . يذكر معظم طالب الصف النص العريب
، وذلك اللغة اإلندونيسية ليست سهلةالعربية إُف اللغة ترصبة النصوص 

ل من يت ال يعرف الطالب معناىا. كما قابسبب العديد من اؼبفردات ال
العربية يف   ترصبة النص من اللغة فيفيا مستقيمة يعٍت عند إندرا سيتياوان و

يت ال أعرف ، أشعر أن ىناك الكثَت من اؼبفردات اعبديدة الاب الطالبكت
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و  78أشعر بالصعوبة.ًتصبة لل يعطي اؼبدرس التدريبات. لذلك عندما معنها
القدرة أحتاج إُف  العربية من اللغة  رأيي ، تتطلب عملية ترصبة النص يف

، والنص اؼبفردات اليت لدي ىي قليلة جًداُت أن على إتقان اؼبفردات. يف ح
نستخدمها عادًة يف الصف ىو الكثَت من اؼبفردات اليت  اب الذييف الكت

 79.ال تزال غريبة للغاية وأجد صعوبة يف ترصبة النص
من  ةكثَت   باإلضافة إُف عدم إتقان اؼبفردات، فإهنم هبدون صعوبة   

كاؼبدرسة الثانوية مثل نور اجملتدين ستوى  ؼباألحيان من حيث بنية اعبملة. 
اب كمواد لفهم النصوص العربية يف الكت ، بنية اعبملة اؼبستخدمة مالراك

، صبلة فعلية وإظبية ريف لغويعول، وتصمف فعل، فاعل،، ىي مبتدأ اػبرب
 ؼبدرسا ها منقبل تعتاد اؼبادة اليت مت تدريسها  . ولكن الوغَت ذلك

نسيان ل، سيكون من السهل على الطالب كتمرين روتيٍت   استخدامهاب
بة اليت الصعو قول األخت شوفية استقامة كما يلي الدروس اليت تعلموىا. فت

العربية ىي صعوبة بنية اعبملة اؼبوجودة يف  واجهتها عند ترصبة النص اللغة
يًضا يف فهم األفعال اليت ، وألنص. أجد صعوبة يف ربديد الفعل والفاعلا

لًتصبة. عندما أحاول ، لذلك أجد صعوبة يف اهافيَت ضمأواجهها  عادة 
كلمة ولكن نتائج بنية اعبملة غَت منتظمة. أعتقد أنٍت ال أتقن ترصبة كلمة ف

 81س اللغة العربية.ة اعبملة يف در بني
، فإن الشيء الذي يؤثر على إلضافة إُف مشكلة الصعوبات أعالهبا  

ت اعبديدة ة ىو عدد اؼبفرداالعربياللغة نتائج الطالب يف ترصبة النصوص 
كُت واؼبفردات األخرى يف النص ذبعل الطالب مرتب اليت بُت أظباء الشخص
فوتري فراميتا ىي يف عملية ترصبة . كما عربت عنها يف البحث عن معانيها
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، غالًبا أشعر باالرتباك بشأن مشكلة التمييز بُت أظباء النص اللغة  العربية
النص. حاولت عدة مرات أن أجد اؼبعٌت  واؼبفردات األخرى يف شخصال

اُف يف القاموس اؼبصغر يف الكتاب غَت موجود. اتضح أنو بعد أن سألت 
 81كان اسم شخص لذلك َف يكن حباجة إُف تفسَت.درس  اؼب

ن يتجاىلون مشكلة حىت اآلن ، ال يزال ىناك العديد من الطالب الذي  
د اؼبرادف. ىذا أيًضا ألن ، وىي صعوبة ربدييف ترصبة النص اللغة العربية

اللغة الطالب ال يعرف معٌت اؼبفردات. يف األساس يبكنهم ترصبة النصوص 
العربية من خالل ؿباولة العثور على معادلة الكلمة يف القاموس. أن 

يقدمون مواد تتعلق دبعادالت اؼبفردات الشائعة اؼبوجودة يف أحيانًا اؼبدرسُت 
 العربية.  اللغة  النصوص

إُف جانب مواجهة صعوبات ، نوراين أماليا رزقي ىي يف رأييت قالك  
معٌت. بينما أنا ال أعرف أي  مرادف ، غالًبا ما أواجو كلمة ؽبااؼبفردات

بسبب عدم إتقان اؼبفردات لدي. نادرًا ما يتم  ؽبا معٍت متساو  مفردات 
نسًتشد دائًما  مدرس اللغة العربية، لذلك يف عملية الًتصبة تدريسها من 

 86اللغة العربية. مدرسبرفقة 
 اغبادي صفاليت يواجهها طالب ال كثَتة من أنواع الصعوبةىناك    

صعوبة أخرى  ، ولكن ىناباؼبدرسة الثانوية اإلسالمية يف عملية الًتصبةعشر 
يف  كتابةوىي عدم فهم الكتابة. يف األساس يبكن   فيما يتعلق باللغوي

و بنجاح. قد يكون ىناك بعض الطالب الذين ال ًتصبتالالنص إذا سبت 
ءة النص. كما قال فيكرام أنديانا، ىناك عدة يزالون هبدون صعوبة يف قرا
اللغة  العربية إُفاللغة  ًتصبة النصوص الها يف أنواع من الصعوبة اليت واجه
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ٍت ال أجيد قراءة ، وأحدىا عدم فهم الكتابة. يبكن القول إناإلندونيسية
وقًتا طوياًل لًتصبة صبلة واحدة فقط يف إُف  فلذلك ربتاج، لعربيةالنصوص ا

 82النص اغباِف.
ونيسية يتطلب اإلند اللغة العربية إُفاللغة يف تنفيذ ترصبة النص من   

الصف َت يف كل نص موجود. ذلك بسبب احملتوى الكث، و الكثَت من الوقت
فصل وبتوي على الكثَت من النصوص العربية. ويبكن اإلحدى عشر ىو 

من  العربية. يف واحداللغة اؼبستخدم يف اؼبواد  كتاب الطالبرؤية ذلك من  
وجب ، بل أكثر من واحد. حبيث الباب ال يوجد نص عريب واحد فقط

 ها.رة لًتصبة ىذه النصوص لفهم ؿبتويالطالب مباش على
 اللغوية أعاله، ىناك أيًضا صعوبة باإلضافة إُف الصعوبة من اعبوانب  

يف اعبوانب غَت اللغوية اليت غالًبا ما يواجهها الطالب عند عملية ترصبة 
ىو  بُت ىذه الصعوبةاإلندونيسية.  اللغة العربية إُفمن اللغة النصوص 

الشرط عند ترصبة النصوص. ىناك العديد من الشروط اليت يشعر هبا طالب 
. قال النم الكسمثل التعلّ  سة الثانوية اإلسالميةباؼبدر عشر  ادىالفصل اغب

، فبالنظر إُف النص الذي الصعب ، أعتقد أن اللغة العربية ىي الدرسألدي
يف  وبتوي على الكثَت أنا متأكد من أنٍت غَت قادر على ترصبتو. عندكنتُ 

م. أعتقد اؼبنزل نادرا ما درست اللغة العربية ألنو َف يكن ىناك اىتمام بالتعلّ 
وذبعل  اإلندونيسية ىي فئة صعبة اللغة العربية إُفاللغة أن ترصبة النصوص 

 82، دبا يف ذلك أنا.بعض الطالب كساُف لتعلمها
يرا سيتياوان أيًضا ، إن إندال زبتلف كثَتا عن الصعوبة اؼبذكورة أعاله  

 ،تهديننور اجملمدرسة الثانوية اإلسالمية دي عشر يف طالب يف الصف اغبا
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، وىي الشعور باؼبلل عند ترصبة النصوص إُف صعوبة أخرى غَت لغويةمشَتة 
، وخاصة يف عملية باؼبلل عند دراسة اللغة العربية أشعر العربية.اللغة 

طريقة يصعب ترصبتها وذبعلٍت يائسة. مث الًتصبة. الكثَت من النصوص اليت 
عر باؼبلل ، فبا جعلٍت أشئًما دبحاضرةيلقي اؼبواد داتستخدم لاليت  درساؼب

وجود  و، الرغبة يف ترصبتها. منذ البداية، َف أكن أحب اللغة العربية وعدم
 86الكثَت من اؼبفردات اليت هبب حفظها.

تًتجم  ر بو الطالب ىو حالة الطالب عندجانب آخر غَت لغوي يشع  
اإلندونيسية ىي صعوبة الًتصبة يف وقت  الغة العربية إُفاللغة النصوص 

، الذين يبكنهم إجراء ترجم النص يوجد العديد من الطالب قصَت نسبًيا. ال
طلب معظمهم ومعظم اؼبفردات جديدة يف فًتة زمنية قصَتة. هبب أن ي

 لًتصبة. سبديد الوقت للقيام ا
ال  لك كبن الذينلذاف ، مدة لًتصبة قصَتة جًدا،كما قالت نوفيتا شينتا  

صعوبة يف ترصبة شعر بالن يزالون يفتقرون إُف اإلتقان يف صبيع اعبوانب
، عند منتصف الفصل الدراسي وهنايتو العربية. واألكثر من ذلكالنصوص 

ؼبعرفة معٌت  الذي هبب أن نًتصبة هبب أن يكون ىناك دائًما نص عريب
 العربية إُف من اللغة أشعر بشكل خاص أن ترصبة النصوص لنا،النص. 

 باإلضافة إُف أنٍت َف أحبث بعضية زبتاج الكثَت من الوقت، اإلندونيس اللغة
 82مفردات جديدة ال تزال غريبة للغاية. كلعٌت  معن 
كثَتة من الصعوبة اليت سيواجهها طالب الصف لن يكون ىناك ال  

 اللغة م وفبارسة ترصبة النصوصعشر إذا أرادوا ؿباولة القليل للتعلّ اغبادي 
ة أعاله ال تستبعد ور العربية يف كثَت من األحيان. أن بعض اعبوانب اؼبذك

                                                 
 اؼبلحقة يف ىذا البحث. W/04-II/9191/00أنظر إُف نسخة اؼبقابلة رقم  46

 اؼبلحقة يف ىذا البحث. W/04-II/9191/09أنظر إُف نسخة اؼبقابلة رقم  42
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اللغة العربية. كما قال  شعر الطالب بصعوبة يف ترصبة النصوصإمكانية أن ت
ية يف ترصبة النصوص للدراسة واؼبمارسة الروتينريان ىاريست االنصار، 

يأمر ٍت نادرا ما أفعل ذلك. أقوم بذلك يف الصف فقط عندما العربية يبكن
ؼبنزل أو يف وقت فراغي َف أدرس ، يف اأستاذ لًتصبة. بصرف النظر عن ذلك

 87وسبرن على ترصبة النصوص العربية.
الصف اغبادي عشر  يف اليت يواجهها طالب كثَتةال من بُت الصعوبة  

ؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين، الصعوبات اللغوية أو غَت اللغوية، 
اصة للتغلب مادة اللغة العربية لديهم جهودىم اػب بطبيعة اغبال، فإن معلم

، فليس من غَت صبة. ولكن إذا نظرنا من جهة أخرىعلى صعوبات الًت 
لة إهباد معٌت اؼبفردات يف اؼبألوف أن يرغب معظم الطالب يف ؿباو 

 اؼبعلم.اُف ، وأخَتًا يريدون أن يسألوا الكتاب، ويسألون إُف األصدقاء

                                                 
 اؼبلحقة يف ىذا البحث. W/04-II/9191/07أنظر إُف نسخة اؼبقابلة رقم  43
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 الباب الخامس
 تحليل البيانات

فى  الصف الحادى عشرلطالب تطبيق تعليم الترجمة عن  تحليل البيانات ﴿أ﴾
المدرسة الثانوية اإلسالمية "نور المجتهدين" مالراك فونوروغو السنة 

 9191-9102الدراسية 
اللغة العربية ىي لغة شائعة اإلستخدام يف اغبياة اليومية يف فبارسة العبادة      

، ليس من غَت اؼبألوف استخدام اللغة العربية  اؼبسلمُت. يف اؼبؤسسة التعليمية
كأحد اؼبواد اليت هبب دراستها من الطالب يف كل اؼبدارس اػباصة والعامة. يف 

، ية تدريس يقوم هبا اؼبعلم للطالبعملم بالطبع ىناك يعملية التدريس والتعل
 .تدريس الًتصبةواحدة منها ىي 

م يف بيئة تتم يالتدريس ىو عملية تفاعل بُت اؼبعلمُت والطالب وموارد التعل     
إدارهتا بشكل متعمد لتحقيق أىداف التعلم احملددة مسبًقا. أثناء الًتصبة ىي 

ًتصبة الفإن تدريس  لكلذا 88.عملية نسخ أو نقل اؼبعٌت من لغة إُف لغة أخرى
م اؼبعرفة حول نسخ أو نقل معٌت اللغة إُف لغة أخرى عن يىي عملية عمل تعل

 ق الرسالة الواردة يف لغة اؼبصدر. طريق ربقي
باؼبدرسة العربية يف الفصل اغبادي عشر  اللغة صوصتدريس ترصبة النّ      

إُف تطوير مالراك ىي عملية تعليمية هتدف  ينتهداجمل الثانوية اإلسالمية نور
العربية إُف  من اللغة ، خاصة فيما يتعلق بًتصبة النصوصمهارات الطالب العربية

، يف عملية التدريس لًتصبة اؼبعلم لو العديد من األدوار اللغة اإلندونيسية. لذلك
ب دبا يف ذلك إعداد أي مادة يتم تسليمها دائًما للطالب باستخدام أسالي

وتقنيات ترصبة النصوص العربية. يُتوقع من اؼبعلمُت أيًضا أن يكونوا قادرين على 
                                                 

)باندونج: رماجا رسدى كاريا، ، Pedoman Penerjemahan Arab Indonesiaزكى الفارسي،  44
9100 ،)90. 
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، مع إعطاء اؼبهام عملية التدريس للًتصبة يف الفصل تنظيم وتوجيو الطالب يف
على األقل  درس، فقد حاول اؼببنشاط يف اؼبنزل. إذا َف يتم ذلكم يللطالب للتعل

يف الفصل درس اؼب سألاليت مت تكليفهم هبا. ي تدريبهم ليكونوا مسؤولُت عن اؼبهام
س إعطاء ق للمدرّ اؼبعلم. وأخَتًا ، وبأيًضا من الطالب تسجيل اؼبواد اليت شرحها 

 اإلندونيسية.اللغة العربية إُف  من اللغة قيمة لنتائج عملية التعلم لًتصبة النصوص
اغبادي عشر  العربية يف الصفاللغة ًتصبة النصوص ليف عملية التدريس ل     

دث دور اؼبعلم كيف وب  ير باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك، َف ت
، بل شاىد أيًضا االستجابة أو سلوك الطالب فيها. لقد يف عملية التدريس

اغبادي عشر عندما يواجهون النصوص العربية اليت  صفأصبح تقليًدا لطالب ال
هم كل طالب رصبتها. كما نعلم بالفعل أن فيشتكون منها دائًما ويغرقون يف ت

، فبعضهم سريع يف فهم اؼبادة والبعض بطيء يف فهم اؼبادة. لذلك هبب ـبتلف
قادرًا على اختيار وتطبيق األساليب اليت تتوافق مع شروط  درسأن يكون اؼب

الطالب. ألن قباح أو فشل التدريس يتم ربديده من خالل طرق التدريس 
 .طيبال

درس يف عملية التدريس لًتصبة النص اؼب يتعلق بالطريقة اليت استخدم فيما     
نور اجملتدين  باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبادي عشر صفالعربية يف ال اللغة 

 ما يلي:كمنها   طرائقمالراك باستخدام 
 طريقة احملاضرة .0

غالًبا ىي  طالب، فإن الطريقة اليت يستخدم اؼبدرساؼبواد لل إيصاليف 
درس قادرًا على تقدًن استخدام طريقة احملاضرة. ألنو هبذه الطريقة يكون اؼب

 لطالب.سبت صياغتها جيًدا يف وقت سابق  وأىداف تفسَت
 طريقة السؤال واعبواب .9
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، حيث يبكن بُت اؼبعلم و الطالب طريقة إسًتاتيجية السؤال واعبوابنشاط 
د اليت سبت الطالب ذباه اؼبوامعرفة بسهولة ووضوح مستوى فهم  درسللم

الطالب من الًتكيز على ربديد اؼبادة اليت  دراستها سابًقا. حىت تستطيع
سيتم تدريسها بعد ذلك. سيكون من السهل اإلجابة على الطالب الذين 

، سيجد الطالب الذين ال ون يف البداية، وعلى العكس من ذلكينتبه
 .رسدينتبهون صعوبة يف اإلجابة على أسئلة اؼب

 ًتصبةقواعد ال .7
د ىو مادة تشرح كيف أن ترتيب الكلمات واعبمل يف النص جيد اعقو 

، يُطلب من الطالب قواعدوصحيح. بعد اغبصول على شرح متعلق دبواد 
العربية دبا يتوافق مع اؼبواد اليت اللغة فبارسة ذلك عن طريق ترصبة النصوص 

عند ، ال يفهم العديد من الطالب ا قبلها. ولكن من ناحية أخرىتعلمو 
 ، وذلك ألهنم نادرًا ما يطبقون ما حصلوا عليو يف الفصل.عملية الًتصبة

 التنازل .2
 ريناتأبًدا ىي إعطاء اؼبهام أو التم درسإحدى الطرق اليت ال يفوهتا اؼب

من الواجبات يف الفصل واؼبهام يف اؼبنزل. الغرض  أسبوع للطالب يف كل
رار الدروس اؼبستفادة  اؼبنزل حىت يرغب الطالب يف تكمن إعطاء اؼبهام يف

من األطفال الذين ال يريدون أو ليس  يف اؼبدرسة، ألنو كما نعلم اآلن كثَتة
لديهم الرغبة يف التعلم خبالف الدراسة يف اؼبدرسة. ال شيء آخر حىت 

 يتمكن الطالب من فبارسة الشعور باؼبسؤولية.
اليب اؼبذكورة أعاله تتوافق مع نظرية الًتصبة أن األس باحثةرى الىنا ت     

وصعوبة الًتصبة. يتناول ىذا اؼبوضوع اكتساب األساليب واإلجراءات وتقنيات 
دًن اإلندونيسية. يبكن تقاللغة العربية و اللغة الًتصبة اليت يبكن أن تضر بالفرق بُت 
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وقد  89التعيُت. واؼبناقشة والسؤال واعبواب وأساليب ىذه اؼبواد عن طريق احملاضرة
اغبادي  صفالعربية يف ال ىذه الطريقة يف ترصبة النص اللغة مارس اؼبعلم يف 

عشر. إنو فقط أن األساليب األخرى مثل اؼبناقشة واألساليب اليت اؼبزيد من 
صف اغبادي عشر باؼبدرسة للطالب هبب تطبيقها يف ال ةاالىتمام واغبماس

م يال يهتم الطالب بالتعل، واليت يف اؼبتوسط الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين
 باستخدام البنية التحتية اغبالية.

 اغبادي عشر صففيما يتعلق بتنفيذ تقييم تنفيذ التدريس وقدرة طالب ال     
، وخاصة باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك على مادة اللغة العربية

ن عريب مكتوب. حىت يتمكن الطالب ىنا م ًتصبة تتم باستخدام نصتدريس ال
غة العربية ليس سهال. م اللالعربية. تعلّ تطوير قدرهتم على ترصبة النص اللغة 

م اللغة العربية يتطلب الكثَت من الوقت حىت تتمكن من فهم اللغة ي، يف تعللذلك
على ريبُت جًدا العربية بشكل كامل. باإلضافة إُف قدرة الطالب الذين ال يزالون ق

، بالطبع لن تكون ساعتان فقط من الدراسة كافية. ىنا يأخذ التواصل وترصبتها
 العربية إُف لتقدًن الواجبات اؼبنزلية دائًما، أي ترصبة النص من اللغةزمام  درساؼب

 اإلندونيسية. اللغة
ول كأداة اتصال للعبادة. نسمع أو نقالذي ، كثَتة الكلمات كبن كمسلمُت     

، وخاصة اؼبفردات اليت أن نتقن الكثَت من اللغة العربيةهبب  تقاهناومع ذلك، إل
هبب حفظها والقواعد وغَتىا من اعبوانب اليت هبب فهمها حىت نتمكن من 

  اغبادي عشر. صفب الاترصبة نصوص مثل تلك اؼبوجودة يف كت
تج أن تطبيق تدريس اللغة أن يستن من سلسلة التحليل أعاله، يبكن للباحثة     
اللغة اإلندونيسية يف  العربية إُف من اللغة، وخاصة نشاط ترصبة النصوصالعربية

                                                 
89

،  )باندونج: ىومانييورا، Penerjemahan Arab Indonesia (Teori dan Praktek) شهاب الدين، 
9116 ،)41 . 
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الصف اغبادي عشر ال يستخدم طريقة واحدة فقط، بل يستخدم عدة طرق، 
، اعد والًتصبة، طريقة القو واعبواب، وطريقة السؤال وىي طريقة احملاضرة

قوم بو معلمو نظام يوالتكليفات. يف حُت أن تقييم تدريس الًتصبة ىو استخدام 
 العربية اؼبكتوبة. مادة اللغة العربية، أي باستخدام النص اللغة

 
الصعوبات فى عملية ترجمة النص من اللغة العربية الى تحليل البيانات عن   ﴾﴿ب

فى المدرسة الثانوية  اللغة اإلندونيسية لطالب الصف الحادى عشر
-9102السنة الدراسية اإلسالمية "نور المجتهدين" مالراك فونوروغو 

9191 
خر لنقل غرض وىدف ؿبدد. بدون اتصال بُت شخص وآ اللغة ىي ألة     

نتواصل معهم. للغة دور ال نستطيع أن ، بالطبع لن نفهم لغات اآلخرين و لغة
، تلعب العربية العربية لوب. وباؼبثل مع اللغةم يبكن أن يأخذنا يف االذباه اؼبطمه

، ىم الذين يستخدمون اللغة العربيةليس العرب فقط دورًا مهًما للمسلمُت. 
العربية أيًضا. ولنفهم ما فيو ولكن القرآن كوسيلة حياة للمسلمُت يتحدثون 

 بالطبع علينا أن نتعلم اللغة العربية أوال.
عن  ال سيما، ين يتعلمون اللغة العربية صعوباتيواجو بعض األشخاص الذ     
ون يف البداية يف عملية ب الذي ال يزالعلى ترصبتها. خاصة بالنسبة للطال القدرة
، يواجو الطالب أحيانًا صعوبات ـبتلفة اللغة العربية. عند ترصبة النصوص الًتصبة

تتعلق باعبوانب اللغوية وغَت اللغوية. تشمل الصعوبات يف اعبوانب اللغوية لعملية 
 ما يلي:كالًتصبة  

قان اؼبفردات يف النص العريب. وبدث ىذا غالًبا بسبب افتقاد الطالب الت .0
معناىا. دبعرفة ؿبدودة للغاية حول  وافهمات اعبديدة اليت َف يالعديد من اؼبفرد

اؼبفردات، سيجعل الطالب يواجهون صعوبات كاملة يف ترصبة النص من اللغة 
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حفظ  العربية إُف اللغة اإلندونيسية. يبكن التغلب على ذلك عن طريق زيادة
اؼبفردات اعبديدة، قليال فقليال. من خالل توفَت قواميس قياسية ربتوي على 

 مفردات قياسية يبكن أيًضا التغلب على ىذه الصعوبات.
صبة من بنية اعبملة يف النص. ال وبدث ىذا فقط عند الًت اعد/قو  صعوبة .9

 ندونيسية.، ولكن غالًبا عند الًتصبة من العربية إُف اإلاإلندونيسية إُف العربية
أن يواجو الطالب الغريب ، ليس من يف اؼبؤسسات التعليمية اؼبختلفة

، الطالب هبدون صعوبة يف يث بنية اعبملة. على سبيل اؼبثالصعوبات من ح
(. تصريف لغوي، وَف يتقنوا كلمة التغيَت )الفعل، الفاعل، اؼبفعول، مبتدأ اػبرب

، ولكن أيضا  فقط يد نظرياوبة ليس بدراسة القو يبكن التغلب على ىذه الصع
 كثَت من األحيان القيام بذلك عمليا مع التمارين يف ترصبة النصوص القصَتة.

َت ي الصعوبة اليت يسببها العدد الكثالصعوبة األخرى اليت يواجهها الطالب ى .7
من اؼبفردات اعبديدة واليت بُت أظباء األشخاص واؼبصطلحات اعبديدة 

لبحث عن معانيهم. ذبعل الطالب مرتبكُت يف اواؼبفردات األخرى يف النص 
خاص واؼبصطلحات ، ينخدع بعض الطالب بُت أظباء األشيف بعض األحيان
فإن البدء من قلة إتقان اؼبفردات هبعل الطالب  لك، لذاواألفعال اعبديدة

يقضون وقتهم يف البحث عن معاين الكلمات اعبديدة اليت غالبا ما تصادفها 
كلمات اليومية. ينظر العديد من الطالب إُف عدد ال الكلمات يف حياهتم

نوا ، يف حُت أنو يف بداية تعلم اللغة العربية كااعبديدة اليت َف يتم فهمها
، فلن ربدث الصعوبة اليت يواجهها بعض وبفظون اؼبفردات بشكل روتيٍت

 الطالب يف سبييز كلمات مثل ىذه.
بات الطالب يتم درة يف كتادفات. ليس يف حاالت ناالصعوبات من حيث اؼبر  .2

توفَت جداول ربتوي على مفردات جديدة ومعانيها. ولكن غالًبا ما تكون 
النصوص العربية اؼبستخدمة أيًضا مرادفات للمفردات يف جدول اؼبفردات. 



24 
 

 

غالًبا ما يتسبب ىذا يف صعوبة الطالب يف ترصبة النص. يبكن تقليل ىذه 
يف كثَت من األحيان بتعليم  درسا اؼباؼبشكلة من خالل الطريقة اليت يقوم هب

اؼبفردات اعبديدة ومرادفاهتا إن وجدت. هبدف أن ال يشعر الطالب باالرتباك 
، فمن اؼبأمول أن يرغب ترصبة النص. ال تستبعد االحتمال عند عملية

الطالب أيًضا يف بذل القليل من اعبهد للعثور على اؼبعٌت أو اؼبرادفات يف 
 القاموس أو اآلخر.

، لن وبدث ىذا إذا مت بسبب عدم فهم الكتابة. يف الواقعصعوبة الًتصبة  .6
كتابة اللغة العربية حىت تعليم الطالب من بداية تعلم اللغة العربية قراءة و 

، مث اعتادوا على قراءة القرآن بانتظام. لذلك إذا كان ىناك اآلن يتمكنوا
و الطالب صعوبات ، فلن يواجلغة العربية بشكل خاص ترصبة النصتدريس ال

 شكلة عدم فهم ىذه اؼبقالة حسب الباحثةمن حيث فهم الكتابة. تبدأ م
إطار عملية ، يف قراءة الكتابة العربية. بعد ذلك أساًسا من صعوبة الطالب يف

، معانيها لفهمها مباشرة ، وبتاج الطالب إُف قراءةترصبة النصوص العربية
 حىت مرحلة الًتصبة.حبيث يستمر الطالب يف مواجهة الصعوبات 

الطالب عند ترصبة ال يقتصر األمر على الصعوبات اللغوية اليت يواجهها      
ية. سوف تؤثر الظواىر ، ولكن ىناك أيًضا صعوبات غَت لغو النصوص العربية

، على تنفيذ تدريس اللغة العربية. وبدث ىذا ألن  االجتماعية، وخاصة اللغات
صل اؼبستمر. م لغة ألهنم حباجة إُف لغة للتواكل إنسان سوف يعتاد على استخدا

باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية ، وخاصة الفصل اغبادي عشر للطالب اإلندونيسية
، عربية يف حياهتم اليومية للتواصلالذين ال يستخدمون اللغة ال نور اجملتهدين

 اللغة ، خاصةتلفة عندما يواجهون لغات أجنبيةبالطبع سيواجهون صعوبات ـب
ت ألهنا ال سبلك لعربية عند عملية ترصبة النصوص العربية. ربدث ىذه الصعوباا

ة من اؼبفردات حبيث ال يزال ىناك العديد من الطالب الذين حىت اآلن إمداد كثَت 
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يشعرون باالرتباك عند ترصبة النصوص. الصعوبة األخرى اليت غالبًا ما يواجهها 
 .ًبا ما تتغَت الكلمةسًتصبتها وغالالطالب ىي يف ترتيب اعبمل 

، زبتلف اللغة اإلندونيسيةالعربية إُف من اللغة يف عملية ترصبة النصوص      
فهم ليسوا  لك، لذاك من يقول أن اللغة العربية صعبةظروف الطالب. ىنا

، وحىت يشعر الكثَت باؼبلل عند لبًا ما يشعرون بالكسل يف تعلمهامتحمسُت وغا
، فلن تتحقق األىداف التعليمية حدث ذلك باستمرارة التدريس. إذا إجراء عملي

اليت مت التخطيط ؽبا بشكل مثاِف. يبكن مراعاة ىذا الشرط عن طريق تغيَت 
ر الطالب الطريقة اليت يستخدمها اؼبعلم ليصبح أكثر إبداًعا ومتعة. لذلك ال يشع

، العربيةا حريصُت على تعلم اللغة ، ويريدون أن يكونو بالضغط، وال يشعرون باؼبلل
 العربية. اللغة وخاصة ترصبة النصوص

اللغة العربية الذين يبكن أن يقال أهنم ال يزالون يف مستوى  بالنسبة ؼبتعلم     
باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور  اؼببتدئُت مثل طالب الفصل اغبادي عشر

يًعا. ألن ، فإن تعلم اللغة العربية وخاصة الًتصبة ليس نشاطًا سهاًل وسر اجملتهدين
الًتصبة ىي عملية نقل الرسالة الواردة يف نص اللغة األوُف أو لغة اؼبصدر مع ما 

إذا كنت معتاًدا على القيام بذلك، فلن يعادؽبا يف اللغة الثانية أو اللغة اؽبدف. 
ين ال يزالون يفتقرون إُف كل ، ولكن بالنسبة للمبتدئُت الذيكون األمر صعًبا

 اإلندونيسية. اللغة العربية إُف اللغة ة يف نقل اؼبعٌت منَت شيء، فستجد صعوبة كث
، فإن الصعوبة غَت اللغوية األخرى اليت غالًبا ما يواجهها نري فبا سبقإذا      

صبة. النصوص اؼبقدمة لطالب الطالب العادي يف أي مؤسسة ىي قلة وقت الًت 
 ،رتُت فقطوي على فقرة واحدة أو فقاغبادي عشر َف تعد نصوًصا ربت الصف

، باإلضافة إُف اؼبفردات يف كل نص ـبتلفة أو ولكن العديد من الفقرات يف النص
ىناك العديد من اؼبفردات اعبديدة اليت ذبعل الطالب يشعرون بصعوبات يف ترصبة 
بسبب نقص اؼبفردات اؼبملوكة. يف حُت أن الوقت اؼبناسب لتدريس اللغة العربية 
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تُت بالطبع ال يكفي بالتأكيد للمبتدئُت إلهناء مرة واحدة يف األسبوع مع ساع
، درس يشرح مادة القواد أواًل، مث تعليم اؼبفرداتذلك الوقت. ناىيك أن اؼب

يبكن أن يعطي اؼبهام اليت يتعُت القيام هبا  درسوتستمر عملية الًتصبة. من ىذا اؼب
ن االقًتاحات يف اؼبنزل يف كل اجتماع ؼبمارسة ومتابعة فبارسة الًتصبة وعدم نسيا

 غبفظ كلمات اؼبفردات اعبديدة.
 اللغة  ىذه ىي أنواع الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف ترصبة النصوص من     

اإلندونيسية بناًء على نتائج اؼبالحظات واؼبقابالت اليت أجراىا  اللغة العربية إُف
باؼبدرسة  اغبادي عشر صفمادة اللغة العربية وطالب ال مدرسباحثون مع 

. الصعوبة ىي شيء يواجهو عادة كل من الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك
، ولكن سيكون من بة ال هبب أن زباف منها وتتجنبهاوباول فقط. لكن الصعو 

اعبيد إذا جربناىا أوالً. إن قضية النجاح أو الفشل ىي األىم الذي ذبرأنا على 
 صفبة الًتصبة أمر طبيعي وبدث لطالب ال، فإن صعو قيام بو. لذلكؿباولة ال

الذين ال يزال يبكن قوؽبم   باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتهديناغبادي عشر 
 اإلندونيسية. اللغة العربية إُفاللغة كمبتدئُت لًتصبة نصوص ـبتلفة من 
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 الباب السادس
 الخاتمة

 نتائج البحث .أ﴾ ﴿

التعرض للبيانات وربليل البيانات حول ربليل الصعوبات اليت بناًء على  
يف  ةيواجهها الطالب يف ترصبة النص من اللغة العربية إُف اللغة  اإلندونيسي

فونوروغو،  ة اإلسالمية نور اجملتهدين مالراكالصف اغبادي عشر باؼبدرسة الثانوي
ليت سيتم االبحث  و أىداف أسئلة البحثيبكن استخالص النتائج استناًدا إُف 

 اِف:ربقيقها يف ىذا البحث، على النحو الي
عملية تدريس ترصبة النص من اللغة العربية إُف اللغة اإلندونيسية بطرق . 0

 متنوعة، منها طريقة احملاضرة، وطريقة األسئلة واألجوبة، وطريقة القواعد
خدم الًتصبة، وطريقة االنتداب. يف كل اجتماع للمواضيع العربية، يست

اؼبدرس دائًما الطرق األربع اؼبذكورة أعاله يف كل عملية لتدريس ترصبة النص 
اللغة العربية يف الصف اغبادي عشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور اجملتدين 

 على النحو التاِف: مالراك.
يوفر اؼبدرس التعليم للطالب فيما يتعلق دبشكلة ترصبة النص من اللغة  أ. 

 الذي ستعلمهمالنص العربية إُف  اللغة اإلندونيسية من خالل قراءة 
بعض اؼبفردات ويشرح  اؼبدرس، يعطي ةم الًتصبيبل دعوة الطالب لتعلق. ب

 قواعد اؼبتعلقة بالنصوص العربيةال
 ع أمثلة يف دفًت اؼبالحظاتد ماعقو ال. يسجل الطالب مادة ج
فقرة  ةعربياللغة ال طالب لًتصبة نصاؼبدرس بتدريبات اُف . بعد ذلك يقوم د

 قواعد  اليت مت تدريسها من قبلالواحدة أوالً باستخدام 
 النص يف شكل ترصبة ه. يقوم اؼبدرس بإعطاء الواجبة
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اللغة العربية الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف عملية ترصبة النصوص من .   9
إُف اللغة اإلندونيسية يف الصف اغبادي عشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 

 نور اجملتهدين مالراك كال الصعوبات من اعبوانب اللغوية ىي كما يلي:
 العربية. اللغة يفتقر الطالب إُف إتقان اؼبفردات يف النصوص .أ 
 يف النص. القواعدهبد الطالب صعوبة يف تركيب اعبملة /  .ب 

ي الصعوبة اليت يسببها الصعوبة األخرى اليت يواجهها الطالب ى  .ج 
َت من اؼبفردات اعبديدة اليت بُت أظباء األشخاص العدد الكث

واؼبصطلحات اعبديدة واؼبفردات األخرى اؼبوجودة يف النص ذبعل 
 الطالب مرتبكُت يف البحث عن معانيهم.

 صعوبات من حيث اؼبرادفات.  .د 

عدم فهم الكتابة )صعوبة القراءة والكتابة باللغة صعوبة الًتصبة بسبب   .ه 
 العربية(.

 الصعوبات من اعبوانب اللغوية ىي كما يلي:أما 
ظروف الطالب اؼبختلفة. ىناك من يقول أن اللغة العربية صعبة ، لذا  . أ

فهم ليسوا متحمسُت وغالبًا ما يشعرون بالكسل يف تعلمها ، وحىت 
 ية التدريس.يشعر الكثَت باؼبلل عند إجراء عمل

 صعوبة يف الًتصبة بسبب ضيق الوقت الالزم للًتصبة. . ب

 

 اإلقتراحات﴿ب﴾  

موجهة إُف صبيع األطراف اليت  باحثةإن االقًتاحات اليت قدمها ىذا ال 
مدرسة أصبحت عناصر التنفيذ يف أنشطة التعليم وخاصة تنفيذ التدريس يف 

 :كما التاِف،  فونوروغو مالراك الثانوية اإلسالمية نور اجملتهدين
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للمعلمُت، هبب أن يكون ىناك الكثَت من التوجيو للطالب الذين هبدون  .0
صعوبة يف تعليم اللغة العربية، وخاصة لتكون قادرة على ترصبة النصوص 

 العربية بشكل وصحيح.

هبب أن يعتاد الطالب دائًما على فتح القاموس العريب عند مواجهة  .9
الذي يبكن أن يستمر بعد ذلك من خالل صعوبات من حيث اؼبعٌت 
مرة واحدة  عشر كلمات من اؼبفردات حيت حفظ ما ال يقل عن طبس

، ومن اؼبتوقع أيًضا أن يتعلم الطالب بشكل أكثر على األقل يف األسبوع
نشاطًا وأن يركزوا االنتباه عن اؼبواد اليت يدرسها اؼبعلم خاصة يف دروس 

 العربية. اللغة نصوصاللغة العربية من حيث ترصبة ال
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