
 

 

  البحث الجامعي
  

  كفاءة الطالب النحوية وترجمة النصوص العربية بمدرسة اإلبراهيمي  العالقة بين
  الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك 

 (S-1)مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول درجة بكالوريوس 

 لكلية العلوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية

 

  :إعداد
  جهيرنا عزة الليلية 

 ١٤١٥٠٠٤٥: القيدرقم 

 

  :فالمشر 
  الماجستيردانيال حلمي الدكتور 

  ١٩٨٢٠٣٣٠٢٠٠٧١٠١٠٠٣ :رقم التوظيف

  

  

  

  

  

  
  

  العربية قسم تعليم اللغة
  علوم التربية والتعليمكلية 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
٢٠١٨   



 

 

  البحث الجامعي
  

  كفاءة الطالب النحوية وترجمة النصوص العربية بمدرسة اإلبراهيميالعالقة بين  
  الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك 

  
 

  :إعداد
  جهيرنا عزة الليلية 

  ١٤١٥٠٠٤٥: القيدرقم 
    

 

  
 

 

  

  
  

  العربية قسم تعليم اللغة
  علوم التربية والتعليمكلية 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
٢٠١٨
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  اإلستهالل

  

  )٦(ا سرً يُ  سرِ العُ  عَ مَ  ن إِ )  ٥(ا سرً يُ  سرِ العُ  عَ مَ  ن إِ فَ 

  )٦- ٥:صورة اإلنشراح(

 

  

  َكسًرا َكذِكِر اهللاُ َعبَده َيَسر#  فَارَفع ِبَظمن َوانِصَبن َفتًحا َوَجر 

  )٢٥نظم : ألفية ابن مالك(
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 اإلهداء

  :أهدى هذا البحث الجامعي إلى 

  والرحمة ةن ربياني باللطيفوالدي اللذا

  أبي حفيظ وأمي نور حياتي

 بالنجاح والصحة ل اهللا عمورهماطا. اليزاالن يؤدبان في طول حياتهما

  

  :وإلخواني األصغر 

  محمد زدني علما وأحمد صفي الدين

  ماعسى اهللا أن يسهل أموره. ماوإعانته مادعائه جزيل الشكر على

 في الدين والدنيا واآلخرة

 



 ج 
 

 كلمة الشكر والتقدير

  ن الرحيممحبسم اهللا الر 

احلمد هللا رب العاملني على نعمة ظاهرة وباطنة، والصالة والسالم على أشرف 
اهللا عليه وآله األنبياء واملرسلني سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وموالنا حممد صلى 

  .أما بعد. وأصحابه وأزواجه وذريته أمجعني

العالقة بني كفاءة الطالب "قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع 
اليت " النحوية وترمجة النصوص العربية مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك

عربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة تقدمت لنيل درجة بكالوريوس يف قسم تعليم اللغة ال
  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

فيسرين أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقدير إىل من الذي قد ساعدين يف كتابة 
  :هذا البحث اجلامعي 

مساحة الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  .١
 .ة احلكومية مباالنجاإلسالمي

مساحة الدكتور أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا  .٢
 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

مساحة الدكتورة مملؤة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا  .٣
 .ة مباالنجمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومي

حلمي املاجستري، املشرف الذي أفاد الباحثة علميا وعمليا ووجه  مساحة الدكتور دانيال .٤
 .خطواا يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه

 .مساحة حممد سعيد، رئيس املدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك .٥



 د 
 

ابن حسنان ، مدرس النحو يف الفصل احلادى عشر مبدرسة مساحة زين الرشيد  .٦
 .اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك

مساحة قرة العيون، مدرسة قراءة الكتب يف الفصل احلادى عشر مبدرسة اإلبراهيمي  .٧
 .الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك

اإلبراهيمي الثانوية مساحة زبيدة وسانيت، ويل الفصل يف الفصل احلادى عشر مبدرسة  .٨
 .اإلسالمية منجار قرسيك

 .الطالب يف الفصل احلادي عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك .٩
مجيع أساتيذ يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم الذين جهدوا يف نشر  .١٠

 .العلم النافع
لغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم مجيع أصدقائي وصديقايت يف قسم تعليم ال .١١

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج
جزاكم اهللا أحسن اجلزاء وعسى اهللا أن مين علينا برمحة الحد هلا وأن يثيبنا حبسن 

وأخريا أن هذه الكتابة أثر من اآلثار اإلنسانية املائلة إىل األخطاء والنقصان، ترجوا . الثواب
 .واإلقرتاح على سبيل اإلصالح الباحثة من القراء والنقد

 
  ٢٠١٨يونيو  ٣ماالنج، 

  الباحثة
  

  

  جهرينا عزة الليلية

١٤١٥٠٠٤٥ 
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 مستخلص البحث
العالقة بين كفاءة الطالب النحوية وترجمة النصوص العربية بمدرسة اإلبراهيمي الثانوية . ٢٠١٨. عزةالليلية ، جهيرنا 

جامعة موالنا . قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية والتعليم .البحث الجامعي. اإلسالمية منجار قرسيك
 .يال حلمي املاجستريالدكتور دان :املشرف. مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كفاءة الطالب النحوية، ترمجة النصوص العربية: كلمات المفتاحية
يف ترمجة النصوص العربية حيتاج الطالب إىل بعض الكفاءة األساسية اليت جيب أن ميلك املرتجم، منها الكفاءة 

جيدا فستكون  على قراءة وترمجة للغة  النحوية اليت لديها الكفاءة) علم النحو(يف فهم وتطبيق القواعد اللغة العربية 
كما حيدث يف مدرسة   .العربية وفقا مع ما يقصد به مؤلف ذلك النص، حىت ليس هناك خطأ يف فهم النصوص العربية

  .اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك حيث اليزال الطالب يشعرون بالصعوبة يف قراءة وترمجة النصوص العربية
اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية  لقياس كفاءة الطالب النحوية يف مدرسة) ١(ا البحث تعين واألهداف هلذ

اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار  لقياس كفاءة الطالب على ترمجة النصوص العربية يف مدرسة) ٢(منجار قرسيك 
بية مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية ملعرفة العالقة بني كفاءة الطالب النحوية وترمجة النصوص العر ) ٣(قرسيك 

 .منجار قرسيك
كانت تقنيات مجع البيانات . يستخدم هذا البحث مبنهج البحث الكمي بنوع من البحث االرتباطي

 .مت حتليل البيانات يف هذا البحث باستخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط. املستخدمة هي املقابلة واالختبار والتوثيق
الكفاءة النحوية لطالب الفصل احلادى عشر يف املدرسة اإلبراهيمي ) ١(هذا البحث يدل على أن  ونتيجة

-Oneكما النتيجة يف   ٨٤.٧مع النتيجة املتوسطة بدرجة . الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك يف فئة جيدة
Sample Test   و  ٠،٢٨٨" ت اجلدول"يعين أصغر من  ٠،٠١١" ت احلساب"أن النتيجةSig. (2-

tailed) ٢(فمعناها النتيجة املعادلة لدى الطالب غري شامال ولكن جمموعات  ٠،٠٥يعين أكثر من  ٠،٩٩١ (
. كفاءة ترمجة النصوص العربية الفصل احلادى عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك يف فئة جيدة

يعين أصغر  ٠،٠٧٠" احلساب  ت"أن النتيجة   One-Sample Test ٨٢.٤بدرجة  مع  نتيجة املتوسطة 
فمعناها النتيجة املعادلة لدى  ٠،٠٥يعين أكثر من  ٠،٩٤٥ Sig. (2-tailed)و  ٠،٢٨٨" ت اجلدول"من 

يعين   ٠،٤٨٥حيصل نتيجة   SPSS 16.0 اختبار االرتباط باستخدام) ٣(الطالب غري شامال ولكن جمموعات 
 ، وهو ما يعين أن هناك تأثري ارتباط ٠،٠٥أصغر من ٠،٠٠٠ستوى األمهية مب ٥٩٩،-٤٠على مستوى العالقة بني ،

مع الفئة  كفاءة الطالب النحوية يف ترمجة النصوص العربية مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك
  .املتوسطة

 

 



 ل 
 

ABSTRACT 

 

Lailiyah, Juhairina Izzatul. 2018. The Relationship Between Nahwu's Ability 

and  Translating Arabic Text at Al-Ibrohimi Senior High School Manyar 

Gresik. University Research. Department Of Arabic Language Education 

Faculty Of Tarbiyah And Teacher Training. State Islamic University Of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor, Dr. Danial Hilmi, M.Pd 
 
Keywords : Ability students of nahwu , Translation of Arabic text 

 

In  translating Arabic texts requires some basic skills that must be possessed by 

a translator, one of which is the ability to understand and apply Arabic structure or 

rules which by having good nahwu ability it will be able to read and translating 

Arabic texts in accordance with what is meant by the author of the text, so no errors 

occur in understanding an Arabic text. Is happened in Al Ibrohimi Senior High 

School Manyar Gresik where students still have difficult in reading and translating 

Arabic text. 

The purpose of this research is 1) to know the ability of nahwu students in Al 

Ibrohimi Senior High School Manyar Gresik. 2) to know the ability students in 

translating arabic text in Al Ibrohimi Senior High School Manyar  Gresik. 3) knowing 

whether or not there is a significant realationship between ability nahwu’s ability and 

translating Arabic text in Al Ibrohimi Senior High School Manyar Gresik. 

This research using a quantitative research approach with the type of correlation 

research. Data collection techniques used are interviews, tests and documentation. 

The data in this research were analyzed using simple linear regression analysis.  

The results of this research show that (1) Nahwu's ability in class XI of Al 

Ibrohimi Senior High School Manyar Gresik are in the good category. With an 

average score which is obtained as much as 84.7 as the result of the calculation with 

one sample t test that is the value of t arithmetic 0,011<t table 0,288 and the level 

signification 0,991>0,05 then the average score of students is not comprehensive but 

in groups (2) The ability to translate arabic  language text in class XI of Al Ibrohimi 

Senior High School Manyar Gresik are in the good category. With an average score  

which is obtained as much as 82.4 as the result of the calculation with one sample t 

test that is the value of t arithmetic 0,070<t table 0,288 and the level signification 

0,945>0,05 the average score of students is not comprehensive but in groups (3) The 

correlation test product moment by using spss 16.0 got as much as 0,485 are at the 

level correlation between 0,40 – 0,599 with signification level 0,000<0,05 which 

means that there is correlation of influence ability nahwu student in translating arabic 

text in Al Ibrohimi Senior High School Manyar Gresik with a  medium category. 
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ABSTRAK 

Lailiyah, Juhairina Izzatul. 2018. Hubungan Antara Kemampuan Nahwu 

Siswa dan Tarjamah Teks Bahasa Arab di MA Al – Ibrohimi Manyar 

Gresik. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah 

Dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing, Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

 

Kata kunci : Kemampuan Nahwu Siswa, Tarjamah Teks Bahasa Arab 

 

Dalam menerjemah teks bahasa arab diperlukan beberapa kemampuan dasar 

yang harus dimiliki oleh penerjemah, salah satunya adalah kemampuan dalam 

memahami dan mengaplikasikan struktur atau kaedah bahasa arab (ilmu nahwu) 

yang mana dengan memiliki kemampuan nahwu yang baik maka akan dapat 

membaca dan menerjemahkan teks bahasa arab sesuai dengan apa yang dimaksud 

oleh penulis teks tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami 

sebuah teks bahasa arab. Sebagaimana yang terjadi di MA Al Ibrohimi yang mana 

siswa masih kesulitan dalam membaca maupun menerjemahkan teks bahasa arab. 

Akan tetapi pada realitanya tidak semua siswa yang memahami ilmu nahwu 

dapat mengaplikasikannya dalam membaca maupun menerjemahkan teks bahasa 

arab. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui kemampuan nahwu 

siswa di MA Al-Ibrohimi Manyar Gresik (2) Mengetahui kemampuan siswa dalam 

menerjemahkan teks bahasa arab di MA Al Ibrohimi Manyar Gresik (3) 

Mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan terhadap kemampuan 

nahwu siswa dan tarjamah teks bahsa arab di MA Al Ibrohimi Manyar Gresik. 

Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 

penelitian korelasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

tes dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis 

korelasi product moment.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kemampuan nahwu siswa kelas 

XI di MA Al-Ibrahimi Manyar Gresik berada pada kategori baik. Dengan skor rata-

rata yang diperoleh sebanyak 84.7 sebagaimana hasil dari perhitungan dengan one 

sample t test  yakni nilai t hitung 0,011< t tabel 0, 288 dan taraf signifikasi 0.991 > 

0,05 yakni nilai rata-rata siswa tidak menyeluruh tapi berkelompok  (2) 

Kemampuan menerjemah teks bahasa arab siswa kelas XI di MA Al-Ibrahimi 

Manyar Gresik berada pada kategori baik. Dengan skor rata-rata yang diperoleh 

sebanyak 82,4 sebagaimana hasil dari perhitungan dengan one sample t test  yakni 

nilai t hitung 0,070 < t tabel 0, 288 dan taraf dignifikasi 0.945 > 0,05 yakni nilai 

rata-rata siswa tidak menyeluruh tapi berkelompok  (3) Uji korelasi product 

moment dengan menggunakan spss 16.0 memperoleh nilai sebanyak 0,485 yakni 

berada pada tingkat korelasi antara 0,40 - 0,599 dengan taraf signifikasi 0,000 < 

0,05 yang berarti bahwa terdapat hubungan antara kemampuan nahwu siswa dan 

tarjamah teks bahasa arab di MA Al-Ibrohimi  dengan kategori sedang. 
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 محتويات البحث

 

  أ  .................................................................  استهالل

  ب  ....................................................................  إهداء

  ج  ...................................................... و تقديركلمة شكر 

  ه  .............................................................  تقرير املشرف

  و  ........................................................  تقرير  جلنة املناقشة

  ز  .......................................  تقرير  عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

  ح  ........................................  تقرير  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

  ط  ..........................................................  مواعيد اإلشراف

  ي  ..............................................................  إقرار الطالبة

  ك   ............................................  مستخلص البحث باللغة العربية

  ل   ..........................................  مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

  م  ........................................  اإلندونيسيةمستخلص البحث باللغة 

  ن  ..........................................................  حمتويات البحث

  ص  .............................................................  قائمة اجلدول

 



 س 
 

  اإلطار العام: الفصل األول 

 ١  .....................................................  خلفية البحث  .أ 
 ٥  ......................................................  أسئلة البحث  .ب 
 ٥  ....................................................  أهداف البحث  .ج 
 ٦  .....................................................  فروض البحث  .د 
 ٦  ......................................................  فوائد البحث  .ه 
 ٧  .....................................................  حدود البحث  .و 
 ٧  ....................................................  الدراسة السابقة  .ز 
 ٩  ................................................  حتديد املصطلحات  .ح 

 

  اإلطار النظري: الفصل الثاني 

  القواعد النحوية: المبحث األول

 ١٠  ..............................................  القواعد النحوية مفهوم  .أ 
 ١١  ......................................  أهداف تدريس القواعد النحوية  .ب 
  ١٣  ......................................  مؤشرات كفاءة القواعد النحوية  .ج 
  ١٤  ........................................  طرق تدريس القواعد النحوية  .د 

  الترجمة اللغة العربية: المبحث الثاني

 ١٧  ......................................................  مفهوم الرتمجة  .أ 
  ١٨  ..............................................  مؤشرات كفاءة الرتمجة  .ب 
  ١٩  ......................................................  أقسام الرتمجة  .ج 
 ٢٠  .......................................................  طرق الرتمجة  .د 
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 ٢٢  ......................................................  عملية الرتمجة  .ه 
 

 منهجية البحث:  الفصل الثالث

  ٢٤  .............................................  مدخل البحث ومنهجه  .أ 
  ٢٤  ...............................................  جمتمع البحث وعينته  .ب 
 ٢٤  ......................................................  متغري البحث  .ج 
 ٢٥  .................................................  البيانات ومصادرها  .د 
 ٢٥  ...............................................  أسلوب مجع البيانات  .ه 
 ٢٨  .....................................................  حتليل البحث   .و 
 ٣٠  .......................................................  أداة البحث  .ز 

 

 عرض البيانات وتحليلها: الفصل الرابع 

    ٣٢................................... كفاءة الطالب النحوية : املبحث األول

  ٣٧............................. كفاءة ترمجة النصوص العربية : املبحث الثالث

  ٤٢...... .........تأثري كفاءة النحوية يف ترمجة النصوص العربية : املبحث الثالث

 

  مناقشة نتائج البحث: الفصل الخامس 

احدى عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية  كفاءة النحوية لدى الطالب فصل  .أ 
 ٤٥  ...........................................  اإلسالمية منجار قرسيك



 ف 
 

كفاءة ترمجة النصوص العربية لدى الطالب فصل احدى عشر مبدرسة اإلبراهيمي   . ب
 ٤٦  ....................................  الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك

تأثري كفاءة النحوية يف ترمجة النصوص العربية  لدى الطالب فصل احدى عشر   . ج
 ٤٨  ....  )اإلنشاء العريب(الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك مبدرسة اإلبراهيمي 

 

 اإلختتام: الفصل السادس 

 ٥٠  ..........................................................  اخلالصة  .أ 
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  الفصل األول
  اإلطار العام

  
  خلفية البحث -أ

الكفاءة النحوية عند الباحثة يعين قوة أو شيئ متأصل يف شخص أي واحدة 
هي تستطيع لتفهم كيفية تركيب اللغة العربية وتطبيقها يف قراءة وكتابة وترمجة اللغة 

حىت يستطيع أن يفهم وتركيب النص اللغة العربية حسب موقف . العربية وغري ذلك
  .يف كل اجلملة ليس جبيد والصحيح

. يسمى بكفاءة هنا، إذا كان الطالب يستطيع أن يفهم وتطبيق علم النحو
اإلسالمية اليت بتعليم النحو يرجوا أن يستطيع  كما هو يف مدرسة اإلبراهيمي الثانوية

تطبيقها يف قراءة الكتب الرتاث أو النص اللغة العربية ويستطيع أن ترمجتها الطالب ل
  .بالصحيح واجليد

كما رأي عفيف دمشقية، أن هو يشرح بشكل عام عن اإلام يف ترمجة 
خطأ عن و  هيكل الرتكيب اللغة العربيةالنصوص اللغة العربية، يعين بسبب على 

وبالتايل ميكن أن يلخص أّن  هناك . ١)حوالن(تأثري قواعد اللغة و  إستعمال اللغة
  .العالقة بني كفاءة النحوية وترمجة النصوص اللغة العربية

قد قدم تعلم اللغة العربية وتعلم القواعد النحوية يف املدرسة اإلبراهيمي الثانوية 
ولكن انتاجها مازال الطالب تشعرون . اإلسالمية منجار قرسيك لسنوات عديدة

راءة وترمجة النصوص اللغة العربية خاصة يف فهم كتب السلف اليت بالصعوبة يف الق
  .تشعر باملهمة للدراسي، ألن معظم الكتب اإلسالمي مكتوبة باللغة العربية
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مث يضيف املدرسة مادة واحدة يعين مادة قراءة الكتب لتدريب الطالب لكي 
ن يف الواقع ولك. يستطيعون أن يقرأون ويفهمون ويرتمجون الكتب السلفي باجليد

مازال الطالب يشعرون بالصعوبة يف تطبيقها، خاصة يف املسئلة ترمجة النصوص 
  .الكتب اللغة العربية

يف هذه احلالة هناك بعض العوامل اليت ميكن أن تعلق كفاءة الطالب على ترمجة 
كفاءتة الطالب على فهم القواعد النحوية واملفردات : النصوص اللغة العربية، منها 

 .النص وغري ذلك وفهم
مجة برت  يةستطيع أن نعرف أن كفاءة قواعد النحو يمن التعريض املشكلة عليها 

ن تفصيل بعضها البعض، ألن ليرتجم النص العربية أهي وحدة واحدة اليت الميكن 
الكفاءة يف قواعد حيتاج األدوات يف القراءة أو التفاهم وواحد من األدواا هي 

هي أهم فيها، ألنه   يةعشر الفروع العربية، ومادة قواعد النحو ربعة أ، حىت من يةالنحو 
وظيفة على معرفة نوع الكلمة اللغة العربية وموقف اجلملة أن تكون صحيحة يف 

  ٢.الكتابة والقراءة
لديك سياسة جديدة  اإلسالمية مي الثانويةياإلبراه يف هذه سنة واحدة ملدرسة

كل من أشكال اجلهد لتحسني جودة يعين يضيف مادة واحدة يف كل الفصول كش
العربية، يعين مادة قراءة الكتب واليت  وصالطالب يف القراءة وفهم النص وترمجة النص

  .سيتم تعلمها مواجهة واحدة يف أسبوع واحد بالستخدام الكتاب فتح القريب
وهناك أيضا مادة قواعد النحوية اليت مقسم فصلها باملادة اللغة العربية، يعين 
بالستخدام كتاب قواعد العمرطي الذي يظن يف هذا الكتاب يستطيع أن يواصل 
طالا لقراءة وفهم الكتاب وترمجة الكتب السلف كمثل كتاب فتح القريب الذي قد 

  .درس هناك
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مث سيكون إختبار أو إمتحان لقراءة كتاب السلف يعين كتاب فتح القريب 
، خاصة لقراءة وترمجة النصوص يف ذلك ملعرفة مدى كفاءة الطالب على تطبيق علمها

الكتاب، ألن يف اإلختبار أو اإلمتحان اليطلب الطالب لقراءة فقط ولكن يطلب 
ويف الواقع مازال كثري من الطالب يشعرون . الطالب أن ترتجم النص يف ذلك الكتاب

  .بالصعوبة يف القراءة وترمجة النصوص كتاب السلف أي هناك كتاب فتح القريب
التعلم معقدة جدا، حيث األطفال مبشكلة التعلم عادة ما يكون  مشكلة

،  يف حني أن الذكاء أمر طبيعي )على سيبل املثال صعوبة القراءة(مشكلة خاصة 
ما كثريا . ٣، وعادة ما يكون لديهن اإلحنرافات األخرى)٨٥الذكاء هو أكثر من (

  .لديهن صعوبة يف ترمجة اللغة العربية يتال توجد هذه احلالة على الطالبات
األخطأ هي . احد من األخطاء اللغوية وينبغي أن جتنبهاو الرتمجة هي  يف طأاخل

ولكن علماء اللغة واملعلمني اللغويني يتفقون على أن أخطاء اللغة . جزء لعملية التعلم
اخلطأ أن ميكن أن تزعج مع حتقيق األهداف التعلم اللغة حىت هناك بيان متطرف من 

ولذلك أخطاء . ٤أخطاء اللغة اليت يتم الطالبات تدل إىل أن تعليم اللغة غري ناجحة
نخفض أو ميكن إزالة بتسلط بعض العوامل اليت قد ذكر أعاله يعين تنبغي أن تالرتمجة 

  .واحدة من أهم الرتمجة هي كفاءة القواعد النحوية
وحدة واحدة اليت الميكن والرتمجة هي  النحوية كما يرى اخلرباء أن قواعد

اللغة  وصعندما يريد املرء أن ترمجة النص. تفصيلها، كالمها يرتبط بعضها البعض
هو احدى  يةن القواعد النحو باجليد، أل يةالعربية فينبغي أن ميلك كفاءة قواعد النحو 

  .اللغة العربية باجليد والصحيح وصاألدوات املهمة لرتمجة النص
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اللغة  وصلقراءة هلا تأثري كبري جدا يف الرتمجة النصعلم اللغة وفهم سياق ا
ألن كل انضباط العلم له مصطلحات اخلاصة، اليت ميكن أن تكون موجودة . العربية

فلذلك جيب  املرتجم أن يفهم سياق . ٥عىن املختلفةيف انضباط األخر، ولكن لديها امل
  .رتمجة اليت يفهمها بسهولةالالقراءة ويفهم أهداف 

هو احدى  يةغم من أنه من الناحية النظرية يذكر أن قواعد النحو على الر 
عن  ونفهمتواقع غالبا نواجه الطالبات اليت العوامل املهمة يف الرتمجة، ولكن يف ال

اللغة العربية،  وصما زال كثري من األخطاء والصعوبات يف ترمجة النص يةقواعد النحو ال
ة الرتمجة كفاءهن فهم القواعد املنخفض  أكثر  وميكن أن يكون الطالبات اليت لدي

 .اللغة العربية، وعكسه وصالنص
كانت هناك بعض الدراسات عن عالقة قواعد النحو يف تعلم اللغة العربية، 

. ولكن معظم الباحثني السابقني ركزوا على مهارة القراءة واملفردات لدى الطالب
 ترمجةبني  كفاءة الطالب النحوية و  ن عالقةمعظم هذا البحث عفلذلك، تريد الباحثة 

  .النصوص العربية
 النحويةحصائية بني كفاءة إات داللة ذ عالقةأراد الباحثة يعاير هل هناك لذا 

يف و . قرسيكمنجار الثانوية اإلسالمية مي ياإلبراه درسةمالعربية يف النصوص ترمجة و 
 علم يف املدرسةبينهما ميكن أن تساعد عمل املعلم يف حتسني الت عالقةتوقع 
وترمجة الطالب أن يكون  يةقواعد النحو اللرتقية التعلم الثانوية اإلسالمية مي ياإلبراه
  .أفضل
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 أسئلة البحث   . ب
   :نظر إىل خلفية البحث، توقف الباحثة عن أسئلة البحث منها

منجار  الثانوية اإلسالمية اإلبراهيميدرسة كفاءة الطالب النحوية مبهي  ما  - ١
  قرسيك؟

الثانوية  اإلبراهيميدرسة هي كفاءة الطالب يف ترمجة النصوص العربية مبما  - ٢
 منجار قرسيك؟ اإلسالمية

درسة كيف العالقة بني كفاءة الطالب النحوية وترمجة النصوص العربية مب - ٣
 منجار قرسيك؟ الثانوية اإلسالمية اإلبراهيمي

  
  أهداف البحث .  ج

  :البحث هي بالنظر إىل أسئلة البحث فيهدف يف هذا 
منجار  الثانوية اإلسالمية اإلبراهيميدرسة مب النحوية معرفة كفاءة الطالب - ١

 .قرسيك
الثانوية  اإلبراهيميدرسة معرفة كفاءة الطالب يف ترمجة النصوص العربية مب - ٢

 .منجار قرسيك اإلسالمية
معرفة كانت العالقة بني كفاءة الطالب النحوية وترمجة النصوص العربية  - ٣

 منجار قرسيك الثانوية اإلسالمية براهيمياإلدرسة مب
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  فروض البحث.   د
معناه نقصان أو ضعيف وإطار النظرية  tesaو  hupoفرضية من اللغة يوناين       

وتستعمل الباحثة فرضية  ٦.واصطالحا إطار النظربة الضعيفة وحتتاج اختبارها يف صدقها
  :البحث هي

١ - HA :   العربية  نصوصترمجة الالطالب النحوية و كفاءة وجود العالقة بني
 .منجار قرسيك الثانوية اإلسالمية ميياإلبراهدرسة مب
 Ho : p = 0  

٢- HO : درسة العربية مب نصوصترمجة الالتوجد العالقة بني كفاءة النحوية و
 .منجار قرسيك الثانوية اإلسالمية ميياإلبراه

 Ho : p ≠ 0   

  

  فوائد البحث   .ه
العلمي للباحث ينقسم على قسمان وهي من الناحية النظرية فوائد البحث 

  :والناحية التطبيقية، منها
  النظرية - ١

ترمجة و   النحوية بكفاءة الطالبلتوسيع النظريات واملعلومات اليت تتعلق 
  .الثانوية اإلسالمية اإلبراهيمي العربية خصوصا يف املدرسة نصوصال

  التطبيقية - ٢
كفاءة الطالب   عالقة بنيلزيادة املفاهم واملعارف للباحثة والطالبات عن 

  .درسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالميةمبالعربية  نصوصترمجة الو  النحوية
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  حدود البحث   .و
 هذا البحث لكي اليتسع والخيرج مما أرادها الباحثة على الباحثة يف ددحت 

الثانوية  ميياإلبراه درسةمب وترمجة النصوص العربيةعالقة بني كفاءة الطالب النحوية 
  .اإلسالمية منجار قرسيك

  د املوضوعياحل  - ١
قواعد  لىع الطالببني كفاءة  عالقةعن  ةبحث الباحثتاحلد املوضوعي س

 أي هناك باستخدام كتاب قواعد العمرطي، اللغة العربية يعين قواعد النحوية
يف باب " فتح القريب"يعين ترمجة كتاب السلف  اللغة العربية النص وترمجة

  .منجار قرسيكالثانوية اإلسالمية مي ياإلبراه درسةمب البيوع فصل اللقطة
  د املكايناحل   - ٢

فصالن يعين يف الفصل احلادى عشر قسم علم البحث  احندد املكان يف هذ
منجار  الثانوية اإلسالميةمي ياإلبراه درسةاحلياة وقسم علم اإلجتماعي مب

تأخذ الباحثة فصالن إلن كانت مها املواد النحوية واملواد قراءة  .قرسيك
  .الكتب أي فيها ترمجة النصوص اللغة العربية

  احلد الزماين   - ٣
  .عام ٢٠١٨نريد الباحثة هلذا البحث يف شهر أبريل و مايو 

  
  الدراسة السابقة   .ز

من الدراسات السابقة اليت تتعلق بكفاءة الطالب يف قواعد اللغة العربية          
  : وماحوهلا، ذكر الباحث باحثان عملية ومها

العالقة بني كفاءة التالميذ يف فهم قواعد اللغة العربية وكفاءم لتطبيقها يف " - ١
ي كتبه حممد الذ" بويواليل ٢مهارة الكالم مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 

  .٢٠١٤سنة  ١٠١٥٠١٠٠/ فؤاد أحسن 
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ملعرفة كفاءة التالميذ يف فهم قواعد اللغة العربية وكفاءم : أهداف البحث
. بويواليل ٢لتطبيقها يف مهارة الكالم مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 

م ومعرفة كفاءة التالميذ لتطبيق القواعد اللغة العربية يف مهارة الكالم الكال
ومعرفة عالقة بني كفاءة . بويواليل ٢مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 

التالميذ يف فهم قواعد اللغة العربية وكفاءم لتطبيقها يف مهارة الكالم مبدرسة 
  .بويواليل ٢العالية اإلسالمية احلكومية 

استخدم الباحث باملدخل الكمي بطريقة حتليل البيانات : منهج البحث 
product moment  املستقلة ألن الباحث علق املتغريين لتالميذ الذين يتعلمون

  .واستخدم اإلختبار جلمع البيانات. قواعد اللغة العربية ويتعلمون مهارة الكالم
مشكالت ترمجة كتاب تقريب اىل اللغة ) ١٠٤٢٠١٠٩(امحد مستعني  - ٢

. ياك يوكياكرتااالندونسيا عند الطالب بدائرة إ ج املشهرية معهد املنور كراب
  .البحث العلمي

امنا هدف هذا البحث العلمي فإنه ملعرفة أنواع اخلطاء يف الرتمجة ومشكالت 
عند الطالب بدائرة إ ج املشهرية معهد املنور كرابياك يوكياكرتا يف ترمجة كتاب 

  . تقريب اىل اللغة اإلندونسيا
مبدخل ا لبحث  field research)(أما نوع البحث العلمي هو البحث امليداين 

الكيفي وبطريقة مجع بياناته على سبيل املالحظة واملقابلة والتوثيق واختبارات 
  .وأما عملية حتليل بياناته على سيبل التحليل الكيفي. التقييم

العالقة بني قدرة الطالب يف قواعد النحو وقدرم يف كتابة اجلملة العربية يف " - ٣
الذي  ". ربساري ماالنجباملعهد العايل اإلسالمي سوماملدرسة الدينية التهذيبية 

  .٢٠١٤يوب مبتدئ، سنة أكتبه حممد 
ومعرفة قدرة الطالب . ملعرفة قدرة الطالب يف قواعد النحو: أهداف البحث

ومعرفة عالقة بني قدرة الطالب يف قواعد النحو . يف كتابة اجلملة العربية
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سة الدينية التهذيبية باملعهد العايل وقدرم يف كتابة اجلملة العربية يف املدر 
  .اإلسالمي سومربساري ماالنج

يستخدم الباحث اإلختبار يف هذا البحث بطريقة حتليل : منهج البحث
املستقلة ألن الباحث علق املتذوين لطالب الذين  product momentالبيانات 

  . يتعلمون قواعد النحو ويتعلمون مهارة الكتابة
والفرق بني البحوث السابقة ذا البحث يف مشكلة التطبيق قواعد اللغة  

هذا البحث هو البحث اجلديد  يف ولذلك. العربية يف مهارة الكالم ومهارة الكتابة
ألن البحوث السابقة اليبحث مثل  النصوص العربية ترمجةو  النحويةلتطبيق القواعد 

  .ذلك املوضوع
 

  تحديد المصطلحات   .ح
يعين قدرة ليفهم وتطبيق علم النحو أو كيفية الرتكيب العريب  :كفاءة النحوية ال   -١

  . يف الكتابة أو القراءة أو الرتمجة وغري ذلك
نقل اللغة النص إىل اللغة اهلدف حسب أفكار الكاتب : ترمجة النصوص  - ٢

 .حىت يفهم القارئ عن كتابته
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  الثاني فصلال
  اإلطار النظري

 
 نحويةالالقواعد . أ

  النحوية مفهوم القواعد -١
من ناحية اللغوية القواعد هي مجع من كلمة القاعدة مبعىن األساس 

ومن ناحية اإلصطالحية هي أساس الكلمة وأسلوب . والطريقة واألسلوب والنظام
ويف اللغة العربية كانت . اللغة اليت تنّظم استخدام اللغة قولية كانت أم كتابية

عامة كان أهل اللغة يقول أّن تعّلم القواعد مهمة . النحو والصرفالقواعد حتتوي 
ولوكانت صعوبة، ألا القواعد عناصر يف اللغة والنظام املرّبط إىل استخدام اللغة 

  ٧.واملساعدة يف فهم الكلمة وتركيبها
إن النحو  Goodولقد مر النحو يف الواقع مبعاين املتعددة، فكما يقول

فهو جزء من دراسة اللغة خيتص . ملة وتركيب اجلمل يف العبارةعبارة عن تركيب اجل
. بعالقات الكلمات واختالف هذه العالقات، وظائف هذه الكلمات يف اجلمل

وطبقا هلذا يكون النحو عبارة عن أسس منظمة، تنظيما منطقيا، وقوانني مرتبطة 
  ٨.مبوضوع اللغة، وهو ذا املعىن اليقتصر على أواخر الكلمات

علم يبحث يف بناء اجلملة أي نظم الكلمات : "حممد علي اخلويل قال
ليس هو اللغة وإمنا هو ) علم القواعد(النحو : "وقال كمال بشر ٩.داخل اجلملة
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مث  ١٠.منظومة القواعد والقوانني الضابطة ألحكامها، واليت يسري وفقا هلا أهل اللغة
يف اإلستعمال إىل حد مييز  يفهم به خطاب العرب وعادهم: "قال أبو محيد الغزايل

بني صريح الكالم وجمملة وحقيقته وجمازه وعامة وخاصة وحمكمة ومتشابه ومطلقه 
  ١١.ومقيده ونصبه وفحواه وحلنه ومفهومه

من تلك التعريفات الكثرية تلخص الباحثة أن القواعد النحو هي قواعد 
اليت تشمل عن تركيب النظام أو األمناط اليت تنطبق على اللغة خاصة اللغة العربية 

  .الكلمة وتركيب اجلملة
 

  يةالنحو  القواعد دريسأهداف ت -٢
كانت . رأي عن أهداف تدريس القواعد النحوية هي متعددة وخمتلفة

تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوها من احدى رأي يقول أن هدفها هي 
أن يفهم وجه اخلطأ اخلطأ النحوى الذي يذهب جبماهلا، فيستطيع التلميذ بتعلمها 

 ١٢.فيما يكتب فيتجنبه، ويف اقتصاد يف الوقت واهود
مث يف رأي األخرى يقول إن هدف تدريس النحو ليس حتفيظ الطالب 

وإمنا مساعدته على فهم التعبري . جمموعة من القواعد اردة أو الرتاكيب املنفردة
  ١٣.وتدربه على أن ينتجه صحيحا بعد ذلك. اجليد وتذوقه
  :١٤ع مرور الزمن أصبح تعليم النحو يهدف لتحقيق ما يلي وم

                                                           
  ٢٨١: ص ) دار غريب، دون السنة: القاهرة ( كمال بشر، اللغة العربية بني الوهم وسواء الفهم ١٠
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لتنمية القدرة على دقة املالحظة والربط وفهم العالقات املختلفة بني الرتاكيب   ) أ
 .املتشاة إىل جانب مترين الطالب على التفكري املنظم

إقدار الطالب على حماكة األساليب الصحيحة وجعل هذه احملاكة مبنية على   ) ب
 .بدال من أن تكون آلية حمضةأساس مفهوم 

إقدار الطالب على سالمة العبارة وصحة األداء وتقومي اللسان وعصمته من   ) ج
 .اخلطأ يف الكالم أي حتسني الكالم والكتابة

إقدار الطالب على ترتيب املعلومات وتنظيمها يف ذهنه وتدريبه على دقة   ) د
 .التفكري والتعليل واإلستنباط

ييز اخلطأ فيما يستمع إليه ويقرأه ومعرفة أسباب تنمية قدرات الطالب على مت  ) ه
 .ذلك ليجتنبه

من األهداف أعاله فتلخص الباحثة أن هدف تعليم النحو هو ليسهل 
الطالب على قراءة النصوص العربية أو قراءة الكتب السلفي ويفهم املعىن فيها 

ا ويقول أبو بكر أن أهم أهداف تعليم النحو فيم. حىت ليس اخلطأ يف فهمها
  : ١٥يلي

 .إقدار الطالب على القراءة بطريقة سليمة من اللحن  ) أ
إكساب القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من اخلطأ، واملتفقة مع القواعد   ) ب

 .املتعارف عليها
  .جودة النطق وصحة األداء عند التحدث مساعدة الطالب على) ج

                                                                                                                                                                      
  ٢٦٨: ص) ٢٠٠٥مصر اجلديدة، : القاهرة(ابراهيم حممد عطا، املرجع يف تدريس اللغة العربية  ١٤
مكتبة الضامري، : عمان(ءات عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر، تعليم اللغة العربية األطر واإلجرا ١٥

  ١٦٢: ص ) ١٩٩٠
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اللغة من املختلف إكساب القدرة على فهم املسموع ومتييز املتفق مع قواعد ) د
  .معها

إقدار الطالب على املالحظة الدقيقة واإلستنتاج واملقارنة وإصدار األحكام ) ه
  .وإدراك العالقات بني أجزاء الكالم ومتييزها وترتيبها على النحو املناسب

اإلسهام على اتساع دائرة القاموس اللغوية لدى الطالب وإمدادها بثروة لغوية ) و
  .الراقية اليت يتعلم القواعد من خالهلامن خالل النصوص 

تعليم النحو ليس لتجريب قراءة الطالب على النص وفهمه فقط بل 
إن كان الطالب يقدر على . لتجريب القدرة على فهم املسموع والكتابة الصحيحة

  .علم النحو مث يسمعون النص العريب فيستطيعون أن يكتبوا كتابة صحيحة
بتدريس القواعد النحو يستطيع  واجبة ألن حوالن القواعد دريسوبذلك، ت

الطالب عن قدرات الطالب يف فنون اللغة العربية من فهم حني يستمعون أو 
  .يقرؤون ونطق سليم حني يتكلمون وكتابة سليمة حني يكتبون

  

  يةمؤشرات كفاءة القواعد النحو  -٣
 املؤشرات بعض إىل احتاجتأن  ميت ، الطالب قدرة مدى قياس يف

 يشرح سوف لذلك. التغيري من خمتلفة أنواع يف قياًسا أو معيارًا ستصبح اليت املتغرية
  .النحو إتقان يف املؤشرات بعض ةالباحث

من أهداف تدريس القواعد النحوية فيمكن وصف بعض املؤشرات كفاءة 
  :الطالب على قواعد النحوية التايل 

 قادر على شرح معىن املصطلحات يف قواعد النحوية  ) أ
 قادر على إعطاء أمثلة يف املواد قواعد النحوية   ) ب
 يةقادر على إظهار أمثلة يف املواد قواعد النحو     )ج
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  قادر على إظهار موقف اجلملة  )    د
من تلك بعض املؤشرات أعاله، إذا كان من املمكن حتقيق مجيع املؤشرات 

  .فيتم أن الطالب قادرون على فهم وتطبيق النحو باجليد
  

  يةالنحو  القواعد دريستطرق  -٤
. ١٦الطريقة هي عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم وعرض املادة اللغوية

نظرا ألمهية القواعد فإن التخصيصن واملهتمني بطرائق التعليم واضعوا طرائق كثرية 
إذا حبثنا يف الطرق اليت اتبعت يف نصف القرن األخري ألفينا أا انتقلت . لتعليمها

ففي بداية القرن كانت الطريقة القياسية واإلستقرائية، مث ظهرت اخريا  انتقاال مهمة
، ١٧الطريقة املعدلة القائمة على تدريس القواعد من خالل النصوص املتكملة

بأسس ذلك تنقسم الباحثة طرائق تعليم القواعد إىل قسمني هي طرائق تعليم 
  .اليت استعملت يف احلديثةالقواعد اليت استعملت يف القدمية وطرائق تعليم القواعد 

 طريقة القياسيةال  ) أ
تسمى هذه الطريقة أيضا بالطريقة اإلستنتاجية، وهي يستهل املدرسون 
الدرس بذكر القاعدة أو التعريف أو املبدأ العام، مث يوضحون هذه القاعدة بذكر 
بعض األمثلة اليت تنطبق عليها، ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة، ويتم ا 

 وهي أقدام الطرق. ١٨الفكر من احلكم على كلي إىل احلكم على جزئيةانتقال 
                                                           

: ايسيسكو ( طرائق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة، . حممود الكامل الناقة ١٦
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األساس الذي تقوم  .، وقد احتلت مكانة عظيمة يف التعليم القواعد قدمياالثالثة
عليه فهو عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها من احلقيقة العامة إىل احلقائق 

من الكلي إىل اجلزئي، ومن اجلزئية، ومن القانون العام إىل احلاالت اخلاصة، و 
املبادئ إىل النتائج، وهي بذلك إحدى طرائق التفكري اليت يسلكها العقل يف 
الوصول من املعلوم إىل اهول، ولقد كانت سائدة يف تعليم النحو يف مطلع 

  ١٩.هذا القرن
مناسبة بامسه، الطريقة القياسية تستخدم القياس إلعطاء الفهم إىل 

ملعلم الطالب للفكر حىت يستطيعون أن يفهموا الدراسة أي تطلب ا. الطالب
سعيد "يف اجلملة . بالطبع املبتدأ حيتاج إىل اخلرب: مثل. اليت قد بلغها املعلم

يف . وكذلك فعل حيتاج إىل الفاعل. ، سعيد مبتدأ فطبعا ماهر خرب مبتدأ"ماهر
 . ، يتعلم فعل فطبعا سعيد فاعله"يتعلم سعيد"اجلملة 

 ستقرائيةطريقة اإلال  ) ب
الطريقة اإلستنباطية "لقد أطلق بعض الباحثني على هذه الطريقة باسم 

، وهي يقوم املعلم على البء باألمثلة اليت تشرح "أو الطريقة اإلستنتاجية
وتناقص مث تستنبط منها القاعدة، هذا هو املتبع غالبا يف مناهج النحو يف 

ية فدروس النحو غالبا مل تبداء املرحلة الثانوية، أما يف املتوسطة أو اإلعداد
بنص كامل، تورد األمثلة أوال مث يلتفت نظر املتعلمون إىل أجزاء معينة من هذه 
األمثلة ليالحظها، مث جتمع هذه املالحظات يف قاعدة واحدة، تسجل، وتطبيق 

  .على أمثلة جديدة

                                                           
: ، ص)١٩٩٣لبنائية، االقاهرة الدار املصرية . (تعليم اللغة العربية النظرية والتطبيقحسن شحاته،  ١٩

٢٠٨  



١٦ 
 

املعلم يبني الدرس . هذه الطريقة حيتاج إىل حرك الطالب يف استقراء
الطالب يصنع اجلمل األخرى . مثلة مث يطبق الطالب يف األمثلة األخرىباأل

من هذا النشاط يستطيع املعلم ألن . اليت تناسب القاعدة النحوية املدروسة
 .يعرف أي طالب يفهم الدرس بالنظر إىل األمثلة اليت صنعها الطالب

  طريقة املعادلةال  ) ج
التارخي سوى طريقة هي أحداث الطرائق الثالث من جهة الرتتيب 

قياسية واستقرائية، وقد نشاتنتيجة التعديل يف طريقة التدريس السابقة، وهي 
تقوم على تدريس القواعد النحوية من حالل األساليب املتصلة ال األساليب 
املتفرقة، ويراد باألساليب املتصلة قطعة من القراءة يف موضوع واحد أو النص 

مون معناه مث يسار اجلمل وما فيها من من النصوص، يقرأ الطالب ويفه
  ٢٠.اخلصائص، ويعقب ذلك استنباط القاعدة منها، وأخريا تأيت مرحلة التطبيق

. هذه الطريقة املعادلة أجدد طريقة من الطرائق النحوية يف هذا الزمان
يف تطبيقه، طريقة معدلة تشابه . هذه الطريقة متزج بني طريقة ماضية اآلن

طريقة استنباطية تستخدم . طية ولكن الفرق بينهما هو النصبالطريقة اإلستنبا
األمثلة املتكلفة املبتورة أما طريقة معادلة تدريبه يف النصوص العريب اليت يفهمها 
الطالب معنها كمثل الدرس يف التاريخ حىت يكونوا ماهرين يف حتليل أي 

  .النصوص العربية
  طريقة حتليل اجلملةال   ) د

تعتمد هذه الطريقة أسلوبا جديدا يف تدريس القواعد يقوم على حتليل 
اجلملة، وهي تعتمد فهم املعىن أساسا، أي أا تعتمد التحليل على وفق فلسفة 
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هذه الطريقة . املعىن تدريس النحو وسنأيت على توضيح هذه الفلسفة الحقا
النص، سواء كان ذلك تعتمد املعىن أساسا، أي حيلل الطلبة بالتعاون مع املعلم 

النص آية القرآنية أم حديثا النبويا، أو بيت من الشعري أو قوال مأثورا، أم مجلة 
اعتيادية، حتليال يقوم على فهم املعىن، اذا أن فهم املعىن من غري شك يسري 

يقول أحد . للطالب الوصول إىل حتديد موقع اللفظة أو اجلملة من اإلعراب
أن النظام النحوي يف العربية يدور حول فكرة : حوية املهتمني بالدراسات الن

  .اإلعراب
  طريقةالتطبيقات اللغوية  ) ه

املقصود بالتطبيق اللغوي هو تطبيق على ما تناوله الطالب من 
معلومات يف اللغة والقواعد الننحوية والتطبيقات اللغوية هي أهم ما جيب أن 

  .ا االّ باإلكثار من التطبيق عليهاتتجه اليها عناية املعلم اذا أن القواعد القيمة هل
 تعلم وظروف الحتياجات وفًقا أعاله املذكورة الطرق مجيع تطبيق ميكن

املدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية  النحو يف هذه تعلم أن حني يف.الطالب
يتصل بتطلب  مث. القياسية الطريقة األول يعين األسلوب باستخدام منجار قرسيك

  .الطالب لتقدمي املواد اليت قد مت تقدميه املعلم
  

  الترجمة اللغة العربية. ب

  مفهوم الترجمة -١
نقله من لغة : بني ووضح وفسر، ترجم الكتاب: ترمجة  –يرتجم  –ترجم 

فسراه : ترجم الكالم: تعريف ترمجة لغة الذي أظهر أهل اللغة هي . ٢١إىل أخرى
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أوضح، الرتمجة : بالرتكية أي نقله إىل اللسان الرتكي، ترجم عنهترمجة : بلسان آخر
  .التفسري: مجعها الرتاجم

املعىن : الرتمجة مبعىن النقل من لغة إىل أخرى المعنيان اخران خمتلفان
الرتمجة بصفاا نتيجة لعملية حمدودة، أي أا تطلق يف هذه احلالة على : األول

، shakespeare)(ذه ترمجة ممتزة لقصص شيكسيبري ه: فإذا قلت مثال. النص املرتجم
. هذه ترمجة جديدة لرباعيات عمر اخليام، فإننا نعين بالرتمجة هنا النص املرتجم:أو

الرتمجة باعتبارها العملية ذاا، أي اا العمل الذي يظهر بنتيجته : واملعىن الثاين
 ٢٢.الكتاب واملرتمجني وهذا هو األغلب استعماال عند. نص الرتمجة باملعىن األول

إن النقل من لغة إىل لغة أخرى هو يف احلقيقة نقل نص يف لغة إىل نص 
نص األول، : وهذا يعين أننا يف أثناء الرتمجة نتعامل دوما بالنصني مها. يف لغة أخرى

 .ويسمى باللغة املصدر ونص الرتمجة، ويسمى باللغة اهلدف
  

  مؤشرات كفاءة ترجمة -٢
 املؤشرات بعض إىل احتاجتأن  ميت ، الطالب قدرة مدى قياس يف

 سوف لذلك. التغيري من خمتلفة أنواع يف قياًسا أو معيارًا ستصبح اليت املتغرية
 .الرتمجة إتقان يف املؤشرات بعض ةالباحث يشرح

خللق العالقة املقابلة واحد من وجهات النظر حول أهداف الرتمجة هي 
اهلدف ألجل احلصول ضمان أما مواصالت والقصد بني النص املصدر والنص 

 . أي لكي الحيدث اخلطأ يف فهم القصد ليتم نقلها ٢٣.الرسالة املتساوي
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من أهداف ترمجة اللغة العربية فيمكن وصف بعض املؤشرات كفاءة 
  :الطالب على ترمجة اللغة العربية التايل 

  بسيطة ةملاجل ترمجة على قادرة  ) أ
  ةالقصري  النص ترمجة على قادرة  ) ب
  ملةاجل شكل يف اجلملة ترمجة على قادرة  ) ج

من تلك بعض املؤشرات أعاله، إذا كان من املمكن حتقيق مجيع املؤشرات 
  .فيتم أن الطالب قادرون على فهم وتطبيق الرتمجة باجليد

  

  أقسام الترجمة  -٣
  ٢٤:الرتمجة على شكلها بثالثة أقسام، منهاroman jakobsonتنقسم 

يشرح الكلمات يف احدى اللغة : (terjemah interbahasa)الرتمجة اللغة بينية   ) أ
 .بالكلمات املختلفة يف لغة األخرى

يشرح : أو الرتمجة حقيقية (terjemah antarbahasa)الرتمجة بني اللغات   ) ب
 .الكلمات رموز اللغة برموز األخرى من اللغة املختلفة

يرتجم رمز اللغة اليت تشكل الكلمات :  (transference)الرتمجة بني الرموز   ) ج
  .برمز األخرى

  :٢٥وأما عز الدين حممد جنيب ينقسمه إىل أربعة أقسام، منها
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الرتمجة احلرفية يعين نقل أصل النص أو لغة املصدر من كلمة بكلمة األخرى   ) أ
بدون تغيري تركيب اجلملة ودون مالحظة معاين املصطلحات يف لغة 

 : العربية إىل اللغة اجلاويةحنو، نقل اللغة . املصدر
  ) يهِ لَ عَ  فُ ط عَ يُـ لِ  هُ رَ ر ا كَ يعً مجَِ  ةِ ن اجلَ  نَ ا مِ نهَ وا مِ طُ ا اهبِ لنَ قُ (

داووه اغسون مودونا سريا كابيه ساكيغ سواركا حاىل كابيه بوالن باليين سافا 
  ...اهللا إغ ِإهِبطُوا سوفايا عطفاكي إغ أتاسي ِاهِبطُوا 

 . الرتمجة التصرف، نقل أصل النص اللغة الكلمة بالكلمة   ) ب
يف هذه . الرتمجة اإلبداعية، هي ترمجة املعىن على حسب النص احلريف)   ج

النموذج الرتمجة، إهتّم املرتجم باحملتوى أو املعىن نص اللغة املصدر، مث 
ل يعرضه إىل لغة اهلدف، ويف عرضه تصغريا أو توسيعا للكلمة أو كلمتني ب

  .أكثر
  .ترمجة احلرف واملعىن، يعين اختلط بني الرتمجة احلرفية و ترمجة اإلبداعية)   د

يعتمد املتعلمني على تلك األقسام الرتمجة إلفادة منهم لقدرة على قراءة 
الكتب الدينية والكتب األخرى وفهمهم أو للقدرة على ترمجة الكتب  بالصحيح 

  .واجليد
 

  طرق الترجمة  -٤
. متوقع هدف لتحقيق استخدامها يتماألسلوب الذي  هي الطريقة

الرتمجة  التعلم عمليةلألمثل  طريقة بعضالرتمجة فمطلوب  هدف حتقيق يف هو كما
 .متوقع هو كماالرتمجة   هدف إىل تصل أن ميكن حبيث

  ٢٦:يمكن أن نوجز طرائق الرتمجة يف أربع نقط تاليةف
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 الرتمجة احلرفية   ) أ
يلجأ إليها املرتجم، واضعا فوق كل كلمة يف النص األصلي هي الرتمجة اليت اليت 

ما يطابقها يف لغة الرتمجة، دون أن يأخذ بعني اإلعتبار قوانني اللغة املنقول 
  .اليها، ودون أن حيافظ على جانب املضمون الثابت أي على املعىن

 الرتمجة احلرة   ) ب
أن الرتمجة احلرة هي الرتمجة  L.S. Barkhodarov)(بارخودارف . س.يرى ل

املنفذة يف مستوى أعلى من املستوى الالزم لنقل جانب املضمون الثابت، مع 
إن التكافؤ يف الرتمجة احلرة يتحقق، كقاعدة عامة . مراعاة قوانني لغة الرتمجة

إن املعلومات . مستوى وصف املوقف، ويف أحسن األحوال يف مستوى األعالم
  .القول والرموز اللغوية تبقى عادة غري مصورةاملنقولة يف مستوى 

  الرتمجة املعنوية) ج
أن الطريقة العنوية للنقل من  Dr. Omar Farroukh)(يرى الدوكتور عمر فروخ 

لغة إىل لغة هي أن يقرأ الناقل النص كله قبل أن يبدأ النقل، حىت يستطيع أن 
  . يعرف منحى الؤلف األصلي، واجتاه تفكريه، ونوع ألفاظه وصورة تراكيبية

  الرتمجة املماثلة ) د
ة إن الرتمجة املماثلة هي إجياد مضمون األصل وشكله من جديد بوسائل اللغ

وتعين املماثلة يف الرتمجة يعين مطابقة األصل من حيث الوظيفة . األخرى
وبناء على ذلك فإن الرتمجة املماثلة تعترب . واختيار الدوات املناسبة أثناء الرتمجة

النقل الوايف ملضمون األصل املعنوي مع مراعاة مطابقة وظيفة األسلوب ذات 
  .القيمة الكاملة املعادلة له

 وفقاالرتمجة  تدريس يف أعاله املوصوفة الرتمجة طرق مجيع تطبيق ميكن
 احلرفية طريقة هي التعلم يف اغالب تستخدم اليت الرتمجة طرق.الطالب الحتياجات
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على  ةاملباشر  الرتمجة يف تستخدم ما غالباً  احلرّة طريقة أن حني يف ، ويةمعن وطريقة
  .ناطق األصل

 

  عملية الترجمة -٥
يستخدم ملعرفة التص املرتجم أي جنس الرتمجة سيستخدم عملية الرتمجة 

  :٢٧وهي. عملية الرتمجة تنقسم إىل أربعة أقسام. لفعالية الرتمجة
 التحليل )١

يف هذا اخلطوة يقوم املرتجم بتحليل الرتكيب  الظهريي من لغة املصدر، 
  .واهلدف لوجدة الرابطة والتعلق بني قواعد اللغة ومقضود القول

 التحويل )٢
ماللتحليل من حيث قواعد اللغة النرتجم وهلم جرا نقل املرتجم من لغة بعد ع

  .املصدر إىل لغة اهلدف
 إعادة اهليكلة )٣

هي إعادة كتابة املادة اليت قد نقلت إىل لغة اهلدف لتناسب بقواعد لغة 
  .اهلدف

 التقومي )٤
  .يف هذه اخلطوة يعين ليصحح حاصل الرتمجة

يف حني القول حممد فرحات عن عملية الرتمجة يعين إذا كان النص عبارة 
عن مجلة أو جزء من اجلملة فيجب املرتجم أن يقطع اجلملة مث ترمجتها إىل اللغة 

مث ترتب وجتميع النتيجة ترمجة احلرفية وفقا لرتكيب اللغة .اهلدف كلمة بكلمة
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مث . ة فيقطع القرة يف اجلملولكن إذا كان النص عبارة عن اقتبس الفقر . اهلدف
  ٢٨. يقطع اجلمل وترمجتها كلمة بكلمة

 على للحصول تطبيقهاأن  ميكننا اليت أعاله املذكورة الرتمجة عملية تقنيات
 تغيري يتم حبيثترمجة  يف تفسري إضافة أو التقليل دون ، وصحيحة جيدة ترمجة

  .املرتجم النص من واهلدف القصد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
28

 Mufid Nur Dan Kaserun As Rahman, Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia(Cara Paling Tepat, 

Mudah Dan Kreatif), (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007). Hal : 26 



٢٤ 
 

  الثالث فصلال
  منهجية البحث

  
         مدخل البحث ومنهجيته.أ

لنيل املعرفة باستعمال  يف هذا البحث باملدخل الكمي ةالباحث تستخدم
 يةة الطالب النحو كفاء  العالقة بنيلة يف إجياد البيان عن وجود البيانات الرقمية كاأل

. الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك ميياإلبراهدرسة العربية مبالنصوص ترمجة و 
عالقة  لنيل تقرير عن وجودالبحث اإلرتباطية  يهذا البحث ه منهجية البحث يفو 

الثانوية  ميياإلبراهدرسة العربية مبالنصوص ترمجة و  يةالنحو  الطالب كفاءة  بني
 .اإلسالمية منجار قرسيك

 
  مجتمع البحث وعينته. ب

درسة مي طالبات يف هذا البحث هلبحث وعينة البحث يف إّن جمتمع ا
. م ٢٠١٨-٢٠١٧الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك من العام الدراسي  ميياإلبراه

درسة مطالبا يف  ٢٨٥ يف هذا البحث يعين عن جمتمع البحث الباحثة أخذتو 
مث تأخذ الباحثة عن عينة البحث . الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك ميياإلبراه

 .طالبا ٤٨عشوائيا يعين 
 

  متغير البحث. ج
 variabel)هناك متغريان يف هذا البحث، منها املتغري املستقل

independent) واملتغري التابع(variabel pengiring)  .املتغري املستقل هو املتغري 
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 تتأثر اليت ، واملتغري التابع هو املتغريالتابع املتغري حدوث أو التغيري تسبب أو تؤثر اليت
  ٢٩.املستقل املتغري وجود بسبب تصبح اليت أو

واملتغري املستقل يف هذا البحث يعين كفاءة النحوية، مث املتغري التابع يف 
 .هذا البحث يعين كفاءة ترمجة النصوص العربية

  
  البيانات ومصادرها . د

  :حتتاج الباحثة البيانات ومصادر البيانات يف هذا البحث، منها
  البيانات) ١

البحث يعين البيانات الكمية وهي نتائج اإلختبار عن  البيانات يف هذا
الرتمجة من الطالبات يف الفصل احلادى عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية 
منجار قرسيك، ونتائج النحوية من وثائق األستاذ يف الفصل احلادى عشر مبدرسة 

ة اليت ليس بالرتكيب اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك، ونتائج املقابل
  .مع مدرس النحو وترمجة مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك

  مصادر البيانات) ٢
ومصادر البيانات يف هذا البحث يعين مدرس النحو والرتمجة وبعض 
الطالبات يف الفصل احلادى عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار 

  .قرسيك
  

  جمع البيانات أسلوب. ه
  :للحصول على البيانات اليت حتتاج إليها الباحثة تستخدم األساليب اآلتية 

 املقابلة )١
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املقابلة هي حمادثة موجهة بني القائم باملقابلة وبني شخص أو أشخاص 
آخرين دف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني تسعى الباحثة لتعرفها من أجل 

 ٣٠.حتقيق أهداف الدورة
واستخدمت الباحثة يف هذا البحث يعين املقابلة غري منظمة هي 

 اليت للمقابالت التوجيهية املبادئ الباحث فيها يستخدم ال اليت اانية املقابالت
 للمقابلة التوجيهية املبادئ. البيانات جلمع واستكماهلا منهجي بشكل ترتيبها مت

  ٣١.طرحها سيتم اليت للقضايا العريضة اخلطوط شكل يف فقط تستخدم
واملقابلة غري منظمة جلمع البيانات املتعلقة حبالة كفاءة الطالبات النحوية  

  .والرتمجة مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك
 

 اإلختبار )٢
هو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمرينات أو اآلالت األخرى 

والكفاءة وامللكة اليت ميلك الفرد أو املستخدمة لقياس املهارة واملعرفة والذكاء 
  ٣٢.اجلماعة

استخدمت الباحثة اإلختبار جلمع البيانات عن نتائج كفاءة الرتمجة 
الطالبات يف الفصل احلادى عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار 

  .قرسيك
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 الوثائق )٣
 ألشياءا حول البيانات عن تبحث اليت البيانات جلمع طريقة هو التوثيق

 ، واالت ، والصحف ، والكتب ، والنسخ ، مالحظات شكل يف املتغرية
  .وغري ذلك ، األعمال وجدول ، واملستأجر ، االجتماعات وحماضر ، والنقوش

استخدمت الباحثة الوثائق جلمع البيانات عن نتائج كفاءة النحو من 
  .قرسيك املدرس النحو مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار

  
ووضحت الباحثة البيانات ومصادرها وأساليب مجعها يف الصورة البيانية 

 :التالية
  :٣.١الجدول 

  البيانات ومصادرها وأساليب جمعها
أساليب جمع   مصادر البيانات  البيانات  الرقم

  البيانات
الطالبات ومدرس   البيانات عن املادة واحلالة فيهما   ١

النحو ومدرس 
  الرتمجة

  
  املقابلة

٢    
  البيانات عن نتائج كفاءة الرتمجة 

  
  الطلبة
  

  
  اإلختبار

٣    
  البيانات عن نتائج كفاءة النحوية 

  
  املدرس
  

  
  الوثائق



٢٨ 
 

  تحليل البحث. و
ذا البحث والبيانات . تستخدم الباحثة التحليل اإلحصائي اإلستداليل

املدرسة  الطالبات يفطي الباحثة إىل ختبار اليت ستعإهي البيانات عن نتيجة 
ملعرفة . اللغة العربية النصوص وترمجة نحويةقواعد ال نع اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية

اإلبرامهي  درسةمب الب النحوية  وترمجة النصوص العربية كفاءة الطبني   عالقةوجود ال
 :بعدة خطوات التايل الثانوية اإلسالمية،

 طبيعياإلختبار ال )١
 يف البيانات توزيع تقييم دف إجراؤه يتم اختبار هو الطبيعي االختبار

 .ال أم توزيعه يتم البيانات توزيع كان سواء ، املتغريات أو البيانات من جمموعة
باإلختبار   "Spss 16.0 For Windows"ويف هذا البحث تستعمل الباحثة 

 One Sample Kolmogrof"اإلحصائي الذي بين على اختبار السوي 

Smirnov Test"  
 

 "ت"اإلختبار  )٢
هو اختبار إلختبار مدى تأثري كل املتغرياملستقل ملتغري " ت"اإلختبار 

باإلختبار  Spss 16.0 For Windowsويف هذا البحث تستعمل الباحثة . التابع
  . One Sample T Test" ت"اإلحصائي الذي بين على اختبار 

 
  اإلختبار اإلرتباط )٣

 استخدمت الرموز اإلحصائي اإلرتباطي Koefisien Korelasiاإلختبار 
Product Moment ٣٣:، التايل  
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��� =  
� ∑ �	 − �∑ ���∑ 	�

�� ∑ �� − �∑ ������ ∑ 	� − �∑ 	���
 

  
r = معامل االرتباط بريسون املنتج حلظة 
 اجلملة = 

X = x اربدرجة كل الطالب يف اخت  
Y = y اربدرجة كل الطالب يف اخت  
n = عدد من املشاركني يف االختبارين 

 
بدأ الباحثة يف تنفيذ اخلطوات تبعد ما طلبت النتيجة الباحثة باإلختبار، 

وهذا التحليل اإلختبار بالتقرير . إعداد البحث وهي حتليل املعلومات وتفسريها
  :اجلدول كما يلي

  
  : ٣.٢الجدول 

  ٣٤:جدول عن معيار نجاح التالميذ في اإلختبار
  الرقم نتيجة التفسير
  ١  ١٠٠-  ٩٠ ممتاز

  ٢  ٨٩- ٨٠  جدا جيد
  ٣ ٧٩ -  ٧٠ جيد
  ٤ ٦٩ -  ٦٠ مقبول
  ٥  ٥٩- ٠ ضعيف
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  :٣.٣الجدول 
  ٣٥ :جدول معامل ارتباط

  الرقم  درجات العالقة معامل
  ١  ٠،١٩٩ -٠٠، ٠ جدامنخفض 

  ٢ ٠،٣٩٩ – ٠،٢٠  منخفض 
  ٣ ٠،٥٩٩ – ٠،٤٠ معتدل
  ٤ ٠،٧٩٩ – ٠،٦٠ مرتفع

  ٥ ١،٠٠٠ – ٠،٨٠ مرتفع جدا
  

 البحث ةأدا.ز
  :فكما يلي يف اجلدول  أدوات البحث املستخدمة والبيانات احملصولةأما 

  
  :٣.٤الجدول 

  جدول المتغرات والمؤشرات وأدوات البحث
أدوات   المؤشرات  المتغيرات  الرقم

  البحث
  البيانات

١    
  

  كفاءة النحوية

قادر على شرح معىن   ) ت
املصطلحات يف قواعد 

 يةالنحو 
قادر على إعطاء أمثلة    ) ث

 يف املواد قواعد النحوية

  
  

  الوثيقة

  
البيانات 
الفاصلية 

data interval  
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قادر على إظهار أمثلة   )ج
 يةيف املواد قواعد النحو 

قادر على إظهار )   د
  موقف اجلملة 

  
٢    

  
  كفاءة الرتمجة

 ةملاجل ترمجة على قادرة  ) ت
  بسيطة

 النص ترمجة على قادرة  ) ث
  ةالقصري 

 اجلملة ترمجة على قادرة  ) ح
  ملةاجل شكل يف

  

  
  

  األسئلة

  
  

البيانات 
الفاصلية 

data interval  

  
 

  
 

  

  

  

  



٣٢ 
 

  الرابع الفصل
 وتحليلها عرض البيانات
  

مدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية بكفاءة الطالب النحوية : المبحث األول
  منجار قرسيك

يف مدرسة  بناء على مقابلة مع معلم النحو يف الفصل احلادى عشر
اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك أن كفاءة الطالب النحوية بشكل جيد 

  .للغاية، ثبتت بكفاءة الطالب لتقدمي املواد املدروسة يف املستقبل
هذه احلالة متعمدة بطريقة املعلم يعلم املادة الذي يستطيع الطالب 

تقنية تقدمي ملخص للمادة وتكرر فلذلك يستخدم املعلم ب. يفهمون املادة بالسهولة
  .املادة بتقليد الطالب على املعلم أو يسمى حبفظ املادة

ألن رأي املعلم، اليكفي علم النحو بتعلمه فقط ولكن أيضا حبفظه، 
بسبب كثافة كل اللقاء يف ساعات من الدراسة قليلة، السيما بعادة الطالب بعد 

  .املواد السابقة مرة أخرى يف أسبوع املاضيتعلم املواد اليت سينسوا عندما سأل 
ثة نتيجة أو قيمة قد تأخذ الباحوذلك يستند على نتيجة البحث الذي 

وية اإلسالمية منجار قرسيك، مث النحو يف مدرسة اإلبراهيمي الثان النحوية من معلم
  :سب النتيجة النحوية كما يليتبدأ الباحثة أن حت

  
  :٤.١الجدول 

  النحويةجدول نتيجة كفاءة 
  الرقم اإلسم النتيجة  التفسير
 ١ أتبع دين القيمة ٧٩  جيد



٣٣ 
 

 ٢ أوديتا ريسا أفندي ٨٠  جيد جدا
 ٣ أيوندا ديوي ليستاري ٨١  جيد جدا

 ٤ خريدة البهية ٩٨  ممتاز
 ٥ ديرا لطيفنية  ٨٢  جيد جدا
 ٦ أيفا أزمية ٨٠  جيد جدا
 ٧ فراد اهللا فجرية ٨٢  جيد جدا
 ٨ املهديةفرحة  ٨٦  جيد جدا
 ٩ إىل نبيلة سفتيانا ٨٠  جيد جدا
 ١٠ حبيبة النبيلة ٨٨  جيد جدا

 ١١ حلمية الربيزة ٩٠  ممتاز
 ١٢ ليلة املودة ٩٠  ممتاز

 ١٣ ليا نديال سفتيانا ٨٠  جيد جدا
 ١٤ مصلحة األمة ٨٠  جيد جدا
 ١٥ ماي ريسكا فوزية ٨٣  جيد جدا
 ١٦ ناندا معرفة العلمية ٨٩  جيد جدا

 ١٧ نور فائزة ٩٥  ممتاز
 ١٨ نور فتحية الفحرية ٨٩  جيد جدا
 ١٩ نور الفطرية ٨٣  جيد جدا
 ٢٠ نور النعمة األوىل ٨٠  جيد جدا

 ٢١ فيقي ديان فوجي ورداين ٩٠  ممتاز
 ٢٢ فوتري سامسيتا فراتاما ٨٣  جيد جدا



٣٤ 
 

 ٢٣ رحليت عرفانا ٨٩  جيد جدا
 ٢٤ ريزة الصفية  ٨٢  جيد جدا

 ٢٥ النبيلة النساءروضة  ٧٥  جيد
 ٢٦ سابرينا قلبيايت ٨١  جيد جدا
 ٢٧ سييت فضيلة الصائمة ٨٥  جيد جدا
 ٢٨ سييت ماريايت ٨٤  جيد جدا
 ٢٩ سييت نور سعيدة ٨٧  جيد جدا
 ٣٠ شفاء العملية ٨٣  جيد جدا

 ٣١ شفاء القلوب ٩١  ممتاز
 ٣٢ أوليفة ٨٣  جيد جدا
 ٣٣ زوليا نيغسيه ٨٩  جيد جدا
 ٣٤ جيجي مايتا دمايانيت ٨٠  جيد جدا

 ٣٥ فريدة العلمية ٩٨  ممتاز
 ٣٦ فطر العزمية ٨٤  جيد جدا
 ٣٧ مربورة األحدية ٨٠  جيد جدا
 ٣٨ ميلي فردايانيت ٨٦  جيد جدا

 ٣٩ مهمة اتهدة ٧٥  جيد
 ٤٠ مصلحة الرزقي سافوتري ٨٠  جيد جدا

 ٤١ جى سبيال ٧٦  جيد
 ٤٢ جنمة الفلحية ٩٢  ممتاز

 ٤٣ ناندا أيكا رمحاوايت ٨٦  جيد جدا



٣٥ 
 

 ٤٤ رزقيا فاتيكا أوتامي ٨٨  جيد جدا
 ٤٥ سييت حنيفة ٨٣  جيد جدا

 ٤٦ تزكية الرمحة ٩١  ممتاز
 ٤٧ ويندا أيكا هارتيين ٨٤  جيد جدا
 ٤٨ وقاية املنرية ٨٦  جيد جدا

  الجملة ٤٠٦٦  
  

عرفنا أن جمموع النتيجة كفاءة النحوية لدى الطالب يف  من ذلك اجلدول،
الفصل احلادى عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك يعين 

 "، وليعرف الطبيعية من البايانات تستخدم الباحثة اإلختبار الطبيعي ب ٤٠٦٦

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test " كما يلي:  
  

  : ٤.٢الجدول 
 اختبار الطبيعي لبيانات النحوية

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Nahwu 

N 48 

Normal Parameters
a

 Mean 84.7083 

Std. Deviation 5.35529 

Most Extreme Differences Absolute .125 

Positive .125 

Negative -.106 

Kolmogorov-Smirnov Z .867 

Asymp. Sig. (2-tailed) .440 

a. Test distribution is Normal. 
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" من ذلك اجلدول عرفنا أن البيانات عن نتيجة كفاءة الطالب النحوية ب 
kolmogrov smirnov " بنتيجة   ٠،٨٦٧يعينAsymp. Sig. (2-tailed)  ٠،٤٤٠يعين 

مث ليعررف . ٠،٠٥فمعىن البيانات يف هذا البحث هو توزيع الطبيعي إلن نتيجتها أكثر من 
  spss.16ب " ت"النتيجة املعادلة لكفاءة الطالب النحوية تستخدم الباحثة ب اختبار 

  :كما يلي  (one sample t test)يعين برمز 
  

  : ٤.٣الجدول 
  لكفاءة النحوية" ت"اختبار 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nahwu 48 84.7083 5.35529 .77297 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 84.7                                     

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

NAHWU .011 47 .991 .00833 -1.5467 1.5633 

  
من حساب قيمة النحوية لدى الطالب يف الفصل احلادى عشر مبدرسة 
اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك، كما يرى يف اجلدول أعاله متناول 

بنتيجة  طالبا الذين ميلكون ٤٨اليت تدل على نتيجة من ) ٨٤،٧(النتيجة املعادلة 
 ٢٠طالبا، واجلملة الطالب الذين ميلكون بنتيجة العليا يعين  ٢٤املنخفض يعين 

  .طالب األخرى يف مجلة كذا كفاءة الوسطية ٤طالبا، مبا أن 



٣٧ 
 

" ت احلساب"النتيجة  أن  One-Sample Testوننظر إىل جدول 
فمعناها النتيجة املعادلة لدى  ٠،٢٨٨" ت اجلدول"يعين أصغر من  ٠،٠١١

يعين أكثر من  ٠،٩٩١ Sig. (2-tailed)و الطالب غري شامال ولكن جمموعات 
   .فمعىن الفروض مقبول ٠،٠٥

النتيجة من هذه البيانات تدل على أن كفاءة الطالب النحوية بشكل 
، هذا احلال يتناسب برأي املعلم أن كفاءة  ٨٤،٧املعادلة  جيد للغاية بنتيجة

فمعناها الطالب قاددرون على تعلم . الطالب النحوية يكفي يف إتقان املواد النحوية
النحو جيدا، ليس فقط عندما التعلم يف الفصل ولكن أيضا أثبتت نتيجة بدرجة 

  .اإلختبار الطالب اليت تظهر قيمة جيدة
  
مدرسة اإلبراهيمي لدى الطالب بالنصوص العربية  ترجمةفاءة ك: المبحث الثاني

 الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك
الرتمجة يف مدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك متعمدة 

واملادة اليت تستخدم يف هذا الفصل يعين باب البيوع . على مرة واحدة يف األسبوع
واحد حبيث ميكن فهم املادة املدروسة باجليد، ألن فصل اللقطة وتركيز على فصل 

  .تذكر كثافة اللقاء يف ساعات من الدراسة قليلة
عند رأي املعلم، مازال الطالب يشعرون بالصعوبة يف ترمجة، وهذا يسبب 

. بعدم اهتمام الطالب وعدم قدرة الطالب النحوية وكذلك عدم إتقان املفردات
البحثية استخدمت الباحثة اختبار الرتمجة اليت  للحصول على نتائج هذه البيانات

 عليها حصل اليت البيانات مثلك.تعطي الباحثة على الطالب باملادة املدروسة قبلها
  :كالتايل الباحثة
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  :٤.٤ الجدول
  نتيجة اإلختبار الترجمةجدول 

  الرقم اإلسم النتيجة  التفسير
 ١ أتبع دين القيمة ٧٧  جيد

 ٢ ريسا أفنديأوديتا  ٨٣  جيد جدا
 ٣ أيوندا ديوي ليستاري ٨٠  جيد جدا

 ٤ خريدة البهية ٩٣  ممتاز
 ٥ ديرا لطيفنية  ٨٥  جيد جدا
 ٦ أيفا أزمية ٨٢  جيد جدا
 ٧ فراد اهللا فجرية ٨٠  جيد جدا
 ٨ فرحة املهدية ٨٥  جيد جدا
 ٩ إىل نبيلة سفتيانا ٨٦  جيد جدا
 ١٠ حبيبة النبيلة ٨٣  جيد جدا
 ١١ حلمية الربيزة ٨٧  جيد جدا

 ١٢ ليلة املودة ٩٣  ممتاز
 ١٣ ليا نديال سفتيانا ٨٦  جيد جدا
 ١٤ مصلحة األمة ٨٦  جيد جدا
 ١٥ ماي ريسكا فوزية ٨٥  جيد جدا
 ١٦ ناندا معرفة العلمية ٨٠  جيد جدا

 ١٧ نور فائزة ٩١  ممتاز
 ١٨ نور فتحية الفحرية ٨٨  جيد جدا



٣٩ 
 

 ١٩ نور الفطرية ٨٦  جيد جدا
 ٢٠ نور النعمة األوىل ٨٧  جداجيد 

 ٢١ فيقي ديان فوجي ورداين ٨٥  جيد جدا
 ٢٢ فوتري سامسيتا فراتاما ٨٠  جيد جدا

 ٢٣ رحليت عرفانا ٩٠  ممتاز
 ٢٤ ريزة الصفية  ٨٥  جيد جدا

 ٢٥ روضة النبيلة النساء ٧٩  جيد
 ٢٦ سابرينا قلبيايت ٨١  جيد جدا

 ٢٧ سييت فضيلة الصائمة ٧٧  جيد
 ٢٨ سييت ماريايت ٧٨  جيد

 ٢٩ سييت نور سعيدة ٨٠  جيد جدا
 ٣٠ شفاء العملية ٧٩  جيد

 ٣١ شفاء القلوب ٨٨  جيد جدا
 ٣٢ أوليفة ٨٠  جيد جدا
 ٣٣ زوليا نيغسيه ٨٢  جيد جدا

 ٣٤ جيجي مايتا دمايانيت ٩٣  ممتاز
 ٣٥ فريدة العلمية ٨٦  جيد جدا

 ٣٦ فطر العزمية ٩٠  ممتاز
 ٣٧ مربورة األحدية ٧٢  جيد
 ٣٨ ميلي فردايانيت ٦٥  مقبول
 ٣٩ مهمة اتهدة ٥٩  ضعيف



٤٠ 
 

 ٤٠ مصلحة الرزقي سافوتري ٧٠  جيد
 ٤١ جى سبيال ٥٥  ضعيف

 ٤٢ جنمة الفلحية ٨٥  جيد جدا
 ٤٣ ناندا أيكا رمحاوايت ٨٢  جيد جدا

 ٤٤ رزقيا فاتيكا أوتامي ٩٢  ممتاز
 ٤٥ سييت حنيفة ٨٨  جيد جدا
 ٤٦ الرمحةتزكية  ٨٧  جيد جدا
 ٤٧ ويندا أيكا هارتيين ٨٨  جيد جدا
 ٤٨ وقاية املنرية ٨٠  جيد جدا

  الجملة ٣٩٥٩  
  

عرفنا أن اجلملة نتيجة كفاءة الرتمجة لدى الطالب يف  من ذلك اجلدول،
الفصل احلادى عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك يعين 

 "، وليعرف الطبيعية من البايانات تستخدم الباحثة اإلختبار الطبيعي ب ٣٩٥٩

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test " كما يلي: 
  

  : ٤.٥الجدول 
  اختبار الطبيعي لبيانات الترجمة

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  TARJAMAH 

N 48 

Normal Parameters
a

 Mean 82.4792 



٤١ 
 

Std. Deviation 7.88208 

Most Extreme Differences Absolute .168 

Positive .096 

Negative -.168 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.165 

Asymp. Sig. (2-tailed) .132 

a. Test distribution is Normal. 

" من ذلك اجلدول عرفنا أن البيانات عن النتيجة كفاءة الطالب النحوية ب 
kolmogrov smirnov " بنتيجة   ١،١٦٥يعينAsymp. Sig. (2-tailed)  ٠،١٣٢يعين 

مث ليعررف . ٠،٠٥فمعىن البيانات يف هذا البحث هو توزيع الطبيعي إلن نتيجتها أكثر من 
  spss.16ب " ت"النتيجة املعادلة لكفاءة الطالب النحوية تستخدم الباحثة ب اختبار 

  :كما يلي  (one sample t test)يعين برمز 
  

  : ٤.٦الجدول 
 لكفاءة النحوية" ت"اختبار 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

TARJAMAH 48 82.4792 7.88208 1.13768 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 82.4                                     

 

t Df 

Sig. (2-

tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

TARJAMAH .070 47 .945 .07917 -2.2096 2.3679 
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من حساب قيمة الرتمجة لدى الطالب يف الفصل احلادى عشر مبدرسة 
اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك، كما يرى يف اجلدول أعاله متناول 

ميلك بنتيجة طالبا الذي  ٤٨الذي يدل على نتيجة من ) ٨٢،٤(النتيجة املعادلة 
 ٢٧طالبا، واجلملة الطالب الذي ميلك بنتيجة العليا يعين  ١٨املنخفض يعين 

 .طالب األخرى يف مجلة كذا كفاءة الوسطية ٣طالبا، مبا أن 
" احلساب  ت"النتيجة  أن  One-Sample Testوننظر إىل جدول 

فمعناها النتيجة املعادلة لدى  ٠،٢٨٨" ت اجلدول"يعين أصغر من  ٠،٠٧٠
يعين أكثر من  ٠،٩٤٥ Sig. (2-tailed)و الطالب غري شامال ولكن جمموعات

   .فمعىن الفروض مقبول ٠،٠٥
النتيجة من هذه البيانات تدل على أن كفاءة الرتمجة بشكل جيد للغاية 

ه النتيجة يف فئة جيدة ألن الباحثة تعطي اإلختبار ، هذ ٨٢،٤بنتيجة املعادلة 
. الرتمجة مبادة اليت تناسب مبادة املدروسة للطالب يعين يف الباب البيوع فصل اللقطة

ففي .  الطالب يدرسون مع شرحها ولكن تعطي اإلختبار الرتمجة بدون شرحها
  .د تعلمهاحالة الطالب عند وقت اإلختبار، ظهر الطالب يتكرون املواد اليت ق

  
العالقة بين كفاءة الطالب النحوية في ترجمة النصوص العربية :  المبحث الثالث

  مدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيكب
النتيجة املعادلة بني كفاءة الطالب النحوية وكفائتهم يف ترمجة النصوص 

يعين خمتلفة بينهما،  قرسيك مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجاراللغة العربية 
والنتيجة املعادلة لكفاءة الرتمجة هي  ٨٤.٧النتيجة املعادلة لكفاءة النحوية هي 

أي النتيجة املعادلة لكفاءة الطالب النحوية أكثر من النتيجة املعادلة .  ٨٢،٤
  .لكفاءة الرتمجة
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اللغة  وصبعد أن يعرف كفاءة الطالب النحوية وكفاءم يف ترمجة النص
ترمجة الطالب النحوية و  كفاءة  فرتة التالية يعين حياسب عن العالقة بنيالعربية ف

قد عرفنا أن . العربية مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك وصالنص
  :فروض البحث يف هذا البحث يعين 

HA  : العربية  نصوصترمجة الالنحوية يف املتينة بني كفاءة الطالب  تأثريوجود
 .الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك مييدرسة اإلبراهمب
 Ho : p = 0  

H0 : العربية  نصوصترمجة الالنحوية يف بني كفاءة الطالب تأثري التوجد
 .الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك مييدرسة اإلبراهمب

 Ho : p ≠ 0   

  

فاختبار  الباحثة ليعرف نتيجة وجود العالقة أم ال توجد العالقة بينهما 
 Korelasi Pruduct Moment" م طريقة اإلرتباطية أو استخدالفرضية املذكورة با

   :كما يلي  "Spss 16.0"  ب"
  

  : ٤.٧الجدول
 جدول اختبار اإلرتباط

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

TARJAMAH 82.4792 7.88208 48 

NAHWU 84.7083 5.35529 48 

  
Correlations 

  NAHWU TARJAMAH 

NAHWU Pearson Correlation 1 .485
**

 



٤٤ 
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 48 48 

TARJAMAH Pearson Correlation .485
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 pearson"عرفنا أن النتيجة " spss" من حساب ذلك اجلدول

correlation " ٥٩٩ـ٠ -٠،٤٠والنتيجة اإلرتباطية تقع يف نتيجة   ٠،٤٨٥يعين 
 : Hoالذي يدل على   ٠،٠٥يعين أصغر من  ٠،٠٠٠ Sig. (2-tailed)مث نتيجة 

p = 0  مقبول، أي وجود عالقة التأثري بدرجة الوسطية أم مقبول .  
درسة قراءة الكتب أن كفاءة النحوية تعلق على هذه احلالة تناسب بقول م

فيتم أن . ترمجة الطالب النصوص العربية تأكد بنتيجة البيانات املذكورة أعاله
الطالب الذين لديهم كفاءة النحوية عالية فنتائج كفاءة الرتمجة عالية أيضا والعكس 

. ة منخفضةأن الطالب الذين  لديهم كفاءة النحوية منخفضة فنتائج كفاءة الرتمج
  .أو متوسطة معتدل مستوى على العالقة هذه لكنو 
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  الفصل الخامس

  مناقشة البحث

  

يف هذا البحث يهدف ليعرف عن العالقة بني كفاءة النحوية وترمجة 
وقد شرحت . النصوص العربية مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك

مباحثة نتائج البحث . السابق مع حتليل البياناتالباحثة شرحا واضحا يف الفصل 
  :هنا يستند إىل عنصرين كما يلي

 بمدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيكة النحويالطالب كفاءة   . أ
ة ليفهم وتطبيق علم كفاءلقد عرضت الباحثة أن كفاءة النحوية يعين  

أو الكتابة أو القراءة أو الكالم النحو أو كيفية الرتكيب العريب يف مهارة اإلستماع 
ففي هذا البحث تبحث الباحثة عن كفاءة النحوية . كلكم فيها وغري ذلك أو

كمثل رأي عند أبو بكر من . يف مهارة القراءة أي يف ترمجة النصوص العربية
احدى األهداف تدريس قواعد النحوية يعين إقدار الطالب على القراءة بطريقة 

   ٣٦.سليمة من اللحن
يستند على نتيجة وثيقة االختبار النحو من مدرس النحو يف الفصل 

أن كفاءة  مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيكاحلادى عشر 
يدل على " ت"ويف نتيجة اختبار ) ٨٤،٧(النحوية فيها يدل على نتيجة املعادلة 

-Sig. (2و ٠،٢٨٨أصغر من نتيجة ت اجلدول  ٠،٠١١نتيجة ت احلساب 
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tailed) فمعناها النتيجة املعادلة لدى الطالب غري   ٠،٠٥أكثر من  ٠،٩٩١
  .شامال ولكن جمموعات

 ٢٤طالب ميلك قيمة وسطية، و  ٤طالبا ميلك قيمة عاليا،  ٢٠وجبملة  
أي معناها كفاءة النحوية لدى الطالب الفصل . طالبا ميلك قيمة منخفض

  .يف فئة جيدة اإلسالمية منجار قرسيك مبدرسة اإلبراهيمي الثانويةاحلادى عشر 
من نتائج البيانات املذكورة أعاله أن كفاءة الطالب النحوية يف مدرسة 

بفئة جيدة، ألن كما يف أهداف  الثانوية اإلسالمية منجار قرسيكاإلبراهيمي 
تدريس النحو يعين إقدار الطالب على القراءة بطريقة السليمة من اللحن، وهذا 

هدف املدرس النحو الذي قد تطبيقه على الطالب حىت يقدر اعتمادا على 
  .الطالب أن يتوصل إىل هدف التدريس النحو جيدا

ولكن إذا هذا التعلم النحو أكثر يف العمق أي ميكن إضافة  الساعة من 
الدراسة وكثري من التطبيق فسيحقق اهلدف النحو احلقيقي وفقا للهدفها اليت قد 

فصل الثاين، أن تعلم النحو الحيفظه فقط ولكن ميكن أن مت وصفها الباحثة يف ال
ويف هذه احلالة فإنه . يفهم النص أو تعبري جيدا وفقا بذوقه املقصود يف التعبري

  .حيتاج إىل دقة التعلم أو تدريب أوتطبيق علم النحو
 

لدى الطالب بمدرسة اإلبراهيمي الثانوية  كفاءة ترجمة النصوص العربية  . ب
 قرسيك اإلسالمية منجار

لقد عرضت الباحثة أن كفاءة الرتمجة يعين قدرة لنقل اللغة النص إىل اللغة 
اهلدف حسب أفكار الكاتب حىت يفهم القارئ عن كتابته أو مبعىن قدرة لتفسري 

خللق العالقة املقابلة والقصد بني النص  كمثل هدف الرتمجة. غرض النص
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اصالت الرسالة املصدر والنص اهلدف ألجل احلصول ضمان أما مو 
  .  أي لكي الحيدث اخلطأ يف فهم القصد ليتم نقلها ٣٧.املتساوي

طالبا يدل أن النتيجة  ٤٨هذه احلالة يتناسب بنتيجة اختبار الرتمجة على 
ت "يعين أصغر من  ٠،٠٧٠" احلساب  ت"النتيجة ويف ) ٨٢،٤(املعادلة 

فمعناها  ٠،٠٥يعين أكثر من  ٠،٩٤٥ Sig. (2-tailed)و  ٠،٢٨٨" دولاجل
  .النتيجة املعادلة لدى الطالب غري شامال ولكن جمموعات

 ١٨طالب ميلك قيمة وسط، و ٣طالبا ميلك قيمة عاليا، و ٢٧وجبملة 
أي معناها كفاءة الرتمجة لدى الطالب الفصل . طالبا ميلك قيمة منخفض

  .يف فئة جيدة منجار قرسيكمبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية احلادى عشر 
من نتائج البيانات املذكورة أعاله أن كفاءة الطالب الرتمجة يف مدرسة 

بفئة جيدة، ألن كما يف أهداف  الثانوية اإلسالمية منجار قرسيكاإلبراهيمي 
تدريس الرتمجة يعين لكي الحيدث اخلطأ يف فهم القصد ليتم نقلها، وهذا اعتمادا 

ة اليت قد تطبيقها على الطالب حىت يقدر الطالب أن على هدف املعلمة الرتمج
  .يتوصل إىل هدف التدريس الرتمجة جيدا

ولكن كانت خمتلفة قليلة بني كفاءة النحوية وكفاءة الرتمجة يعين النتيجة  
كفاءة الرتمجة أصغر من نتيجة كفاءة النحوية بسبب نقص التطبيق، ألن ليس 

اللغة وفهم سياق القراءة هلا تأثري كبري  علمفذلك . هناك تدريس اخلاص للرتمجة
مصطلحات ألن كل انضباط العلم له . اللغة العربية وصجدا يف الرتمجة النص

اخلاصة، اليت ميكن أن تكون موجودة يف انضباط األخر، ولكن لديها املعىن 
  .وكلكم حيتاج إىل أكثر التطبيق جيدا. ٣٨املختلفة
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بمدرسة ة وترجمة النصوص العربية العالقة بين كفاءة الطالب النحوي. ج
  اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك

األخطأ . احد من األخطاء اللغوية وينبغي أن جتنبهاو الرتمجة هي  يف طأاخل
ولكن علماء اللغة واملعلمني اللغويني يتفقون على أن . هي جزء لعملية التعلم

التعلم اللغة حىت هناك بيان أخطاء اللغة ميكن أن تزعج مع حتقيق األهداف 
متطرف من اخلطأ أن أخطاء اللغة اليت يتم الطالبات تدل إىل أن تعليم اللغة غري 

نخفض أو ميكن إزالة بتسلط بعض تنبغي أن تولذلك أخطاء الرتمجة . ٣٩ناجحة
العوامل اليت قد ذكر أعاله يعين واحدة من أهم الرتمجة هي كفاءة القواعد 

  .النحوية

يدل " peorson product moment" جة حتليل البيانات باختبار يستند نتي
فصل مجة النصوص العربية لدى الطالب الكفاءة النحوية يف تر على أن تأثري  

 ٠،٤٨٥يعين  دى عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيكاحلا
 مقبول Ho: p=0يعين  ٠،٠٥يعين أصغر من  ٠،٠٠٠ Sig. (2-tailed) نتيجةب

أي معناها موجود العالقة بني كفاءة النحوية وترمجة النصوص العربية مبدرسة 
  .اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك بفئة وسطية أم مقبول

هذه النتيجة مدعومة عند نظرية عفيف دمشقية أن شكل عام عن اإلام 
، كيب اللغة العربيةهيكل الرت يف ترمجة النصوص اللغة العربية يعين بسبب على 

فمن نتيجة  ٤٠.)النحوية(تأثري قواعد اللغة ، و خطأ عن استعمال اللغة العربية
أم مقبول مبعىن بعض الطالب  كفاءة النحوية عرفنا أن فئة وسطيةالعالقة بني  
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على  النصوص العربية وبعض األخرى معلق على قواعد النحوية يف ترمجة معلق
 . عناصر األخرى
ليرتجم النص العربية حيتاج األدوات يف القراءة أو التفاهم وواحد من فذلك 

ربعة عشر الفروع العربية، أ، حىت من يةالكفاءة يف قواعد النحو األدواا هي 
هي أهم فيها، ألنه وظيفة على معرفة نوع الكلمة اللغة   يةومادة قواعد النحو 

  ٤١.القراءةأن تكون صحيحة يف الكتابة و العربية وموقف اجلملة 
فيالخص هذا البحث أن رأي عفيف دمشقية يتناسب بنتيجة البيانات يف 

واحد من عوامل النجاح الرتمجة هي كفاءة النحوية، ففي هنا نعرف . هذا البحث
أن الطالب الذين ميلكون بنتيجة النحوية منخفضة فنتيجة الرتمجة منخفضة 

  .فنتيجة الرتمجة عاليةولكن العكس الطالب الذين ميلكون بنتيجة العالية 
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  الفصل السادس

  اإلختتام

  

 الخالصة  - أ
استنادا على الباحثة بعرض البيانات وحتليلها عن العالقة بني كفاءة 
النحوية وترمجة النصوص العربية الفصل احلادى عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية 

  :اإلسالمية منجار قرسيك، فتأخذ الباحثة اخلالصة كما يلي 
يستند على حتليل البيانات عن الكفاءة النحوية لدى الطالب الفصل احلادى   .١

عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك حتصل بنتيجة املعادلة 
" ت احلساب"النتيجة  أن  One-Sample Testومن البيانات باختبار . ٨٤،٧

فمعناها النتيجة املعادلة لدى  ٠،٢٨٨" ت اجلدول"يعين أصغر من  ٠،٠١١
يعين أكثر من  ٠،٩٩١ Sig. (2-tailed)و الطالب غري شامال ولكن جمموعات

فمعناها كفاءة الطالب النحوية مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية  .٠،٠٥
 .منجار بفئة جيدة

البيانات عن كفاءة الرتمجة النصوص العربية لدى الطالب يستند على حتليل  .٢
الفصل احلادى عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك حتصل 

 أن  One-Sample Testومن البيانات باختبار .  ٨٢،٤بنتيجة املعادلة 
فمعناها  ٠،٢٨٨" ت اجلدول"يعين أصغر من  ٠،٠٧٠" احلساب  ت"النتيجة 

 Sig. (2-tailed)و جة املعادلة لدى الطالب غري شامال ولكن جمموعاتالنتي

فمعناها كفاءة ترمجة النصوص العربية لدى  ٠،٠٥يعين أكثر من  ٠،٩٤٥
الطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار 

 .قرسيك بفئة جيدة
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الطالب النحوية وترمجة النصوص من نتائج حتليل البيانات عن العالقة بني كفاءة  .٣
العربية الفصل احلادى عشر مبدرسة اإلبراهيمي الثانوية اإلسالمية منجار قرسيك 

والنتيجة اإلرتباطية تقع   ٠،٤٨٥يعين " pearson correlation"نتيجة حتصل ب
يعين أصغر من  ٠،٠٠٠ Sig. (2-tailed)مث نتيجة  ٥٩٩ـ٠ -٠،٤٠يف نتيجة 

العالقة بني  كفاءة  فمعناها وجود. مقبول  Ho : p = 0 الذي يدل على  ٠،٠٥
الطالب النحوية وترمجة النصوص العربية يف الفصل احلادى عشر بفئة املتوسطة 

  .أم مقبول
  

 اإلقتراحات  - ب
  :بناء على نتائج البحث فتقدم الباحثة املقرتحات التالية

النحوية ترجوا الباحثة لفريق املدرسة قادرة على إضافة ساعة الدراسة  - ١
مثل جيعل . وقراءة الكتب، لكي ميلك الطالب الوقت املزيد لتطبيقها

الربنامج اخلاصة يف خارج املدرسة أي الربنامج تطبيق قراءة الكتب اليت 
 .ميكن أن يتكون إناء الطالب يف تطبيقها

ترجوا الباحثة للمعلم قادرة خللق بيئة التعليمية مبرحية وممتعة حىت يسهل  - ٢
ستالم املواد الدراسية، مثل استخدام األساليب أو الطالب يف ا

 .اإلسرتاتيجيات أو وسائل التعليمية ارائعة أو باستخدام اللعبة الرائعة
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  قائمة المراجع

  

  :المرجع باللغة العربية

تدريس اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية ) ٢٠١٤( .صالح الدين عليجماري، 
  ) دار القلم للنشر والتوزيع: الكويت (أسسه وتطبيقاته 

مكنية : القاهرة (دليل تدريس اللغة العربية  ) ٢٠٠١(. ابراهيم حممد، عطا
  ) النهضة

: القاهرة (تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق  )١٩٩٣. (حسن شحاته،
  ) للبنانيةالدار املصرية ا

جامعة : كونتور. (فن الرتمجة بني النظرية والتطبيق )دون السنة( .داحية مسقان،
  ). دار السالم اإلسالمية

  )دار الفالح: األردان( ،مدخل إىل علم اللغة )١٩٩٣( .اخلويل،حممد علي

دار : القاهرة (اللغة العربية بني الوهم وسواء الفهم ) دون السنة( .بشر،كمال
  )غريب

  )دار الشروق: القاهرة (النحو والداللة  )٢٠٠٠( .حممد محاسة عبد اللطيف،

تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه  )١٩٨٩( .رشدي أمحد طعيمة،
  )منشورة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة: ايسيسكو (
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لعربية األطر تعليم اللغة ا )١٩٩٠( .عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر،
  )مكتبة الضامري: عمان(واإلجراءات 

طرائق تعليم اللغة العربية ) ٢٠٠٣( .طعيمةرشدي أمحد  ،حممود الكامل ،الناقة
  )منشورة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة: ايسيسكو (لغري الناطقني ا 

: بريوت (ربية، املوجهة العملي ملدرس اللغة الع )١٩٨٣( .عابد توفيق اهلامشي،
  )املؤسسة الرسالة

منشورات ( ٢:طرائق تدريس اللغة العربية، ط )١٩٩٨( .حممود امحد السيد،
  )جامعة دمشق

  )١٩٨٦(املعجم يف اللغة واألعالم،
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  الصورة عند إختبار الترجمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

NASKAH SEMESTER GENAP KELAS XI TAHUN PELAJARAN 

2017/2018 

 
     

 

I. PILIHLAH JAWABAN YANG KAMU ANGGAP PALING BENAR  ! 

 1. Isim yang dibaca rafa' ada 

  

 

A.  7 B.  4 C.  5 D.  2 

2. Isim yang dibaca nashab ada 

  

 

A.  10 B. 14 C.  5 D.  13 

3. Isim yang dibaca rafa' yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum 

 

 

A. Lafadz B. Mubtada' C. Khabar D. Fa'il 

4. Yang menjadi contoh tarkib fail 

  

 

A. ���� �	ز B.��� ھ�ا ���ب .D ��م ز	� .C  �� ا��ار 

5. Yang menjadi contoh susunan mubtada' khabar 

 

 

A. �	ء ز�� B. و��� ��� C. �	م ز�� D. ھ�ا ���ب 

6. Fa'il itu fi'ilnya harus mabni 

  

 

A. Fathah B. Dlammah C. Ma'lum D. Majhul 

7. Naibul fa'il itu fiilnya harus mabni 

  

 

A. Ma'lum B. Dlammah C. Majhul D. Fathah 

8. Fiil madli mabni majhul huruf sebelum akhirnya dibaca 

 

 

A. Kasroh B. Sukun C. Fathah D. Dlommah 

9. Fiil mudlori' mabni majhul huruf sebelum akhirnya dibaca 

 

 

A. Kasroh B. Sukun C. Fathah D. Dlommah 

10. Lafadz  ء��   �	زyang bergaris bawah tarkibnya menjadi 

 

 

A. Mubtada B. Khabar C. Fail D. Naibul Fail 

11. Lafadz ء��   �	زyang bergaris bawah dibaca 

  

 

A. Rafa' B. Nashab C. Jar D. Jazem 

12. Lafadz  ���� �	ز   yang bergaris bawah tarkibnya menjadi 

 

 

A. Mubtada B. Khabar C. Fail D. Naibul Fail 

13. Lafadz   ���� �	ز   yang bergaris bawah dibaca 

  

 

A. Rafa' B. Nashab C. Jar D. Jazem 

14. Isim yang ikut pada man'utnya disebut 

  

 

A. Na'at B. Athaf C. Taukid D. Badal 

15. Lafadz  و��� Adalah contoh  ��ء ز	� و 

  

 

A. Badal B. Taukid C. Athaf D. Na'at 

16. Lafadz  �	ء ا"!ك ز��   adalah contoh dari tarkib 

  

 

A. Na'at B. Badal C. Taukid D. Athaf 

17. Lafadz yang ikut pada mubdal minhu disebut 

  

 

A. Badal B. Athaf C. Taukid D. Na'at 

18. Lafadz #ز ا��ز	� ا�     adalah contoh dari tarkib 

  

 

A. Maf'ul Muthlaq B. Maf'ul Fih C. Maf'ul Bih D. Maf'ul Min Ajlih 

19. Lafadz  �$��ب ز	� %%   adalah contoh dari tarkib 

 

 

A. Maf'ul Bih B. Maf'ul Fih C. Maf'ul Ma'a D. Maf'ul Muthlaq 

20. Lafadz  م�ا�'&#��م ز	� ا     adalah contoh dari tarkib 

 

 

A. Maf'ul Fih B. Maf'ul Muthlaq C. Maf'ul Bih D. Maf'ul Min Ajlih 

21. Lafadz  �(را� �	ء ز��   adalah contoh dari tarkib 

  

 

A. Tamyiz B. Istisna' C. Hal D. Masdar 



 
 

22. Yang menjadi contoh susunan Tamyiz 

  

 

A.    ء���	ز  B. )��و ا�� ��� C. � ھ�ا ���ب ز	� .D /�. أر$,+* 	!

23. Lafadz )��و ا�� ���   yang bergaris bawah dibaca 

 

 

A. Rafa' B. Nashab C. Jar D. Jazem 

24. 

Lafadz )��و ا�� ���   yang bergaris bawah dibaca rafa' 

alamatnya 

 

 

A. Kasroh B. Dlammah C. Sukun D. Fathah 

25. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar pengamalannya 

 

 

A. *ظ B. ان C. ن�� D. #ظ 

26. Tansibul Isma wa tarfa'ul khabar adalah pengamalannya 

 

 

A. *ظ B. ان C. ن�� D. #ظ 

27. Munada mufrad alam terdapat pada bab 

  

 

A. Mubtada B. Nida' C. Fail D. Masdar 

28. Kalam tam mujab terdapat pada bab 

  

 

A. Na'at B. Istisna' C. Nida' D. Maf'ul Ma'a 

29. Taukid terbagi menjadi 

  

 

A. Dua B. Tiga C. Empat D. Lima 

30. Bila tanpa huruf athaf, athafnya disebut dengan athaf 

 

 

A. Mu'akkad B. Nasaq C. Bayan D. Lafdzi 

     

 

JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN BENAR ! 

 
     31 Apa definisi Maf'ul Bih ? Jelaskan beserta contohnya  ! 

 32 Apa definisi Maf'ul Muthlaq ? Jelaskan beserta contohnya  ! 

 33 Apa yang disebut Maf'ul Fih  ? Jelaskan beserta contohnya  ! 

 34 Apakah yang dinamakan Hal, Jelaskan beserta contohnya ! 

 35 Ada berapa isim yang dibaca Jar  ?  Sebutkan ! 

 

       

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

  السيرة الذاتية

  

  جهرينا عزة الليلية :         اإلسم 

  ١٤١٥٠٠٤٥:       رقم القيد

  ١٩٩٦يناير  ٨قرسيك، :     وتارخيهمكان امليالد 

  تعليم اللغة العربية/ علوم الرتبية والتعليم :       قسم / كلية 

   ٢٠١٤:     سنة بداية  الدراسية

   ٠٨٥٨١٥٤٦٤٨٣٨:       الرقم اهلاتف

 jawharinaalizzah@gmail.com:     الربيد األليكرتونيك 

  :        الرتبية

  عام الدراسي  اسم املدرسة  الرقم

  ٢٠٠٨-٢٠٠٣  نور العلوم اإلبتدائية بيتويو كوجي منجار قرسيكاملدرسة   ١

  ٢٠١١-٢٠٠٨  املدرسة اإلبراهيمي املتوسطة اإلسالمية منجار قرسيك  ٢

  ٢٠١٤-٢٠١١  املدرسة اإلبراهيمي املتوسطة اإلسالمية منجار قرسيك  ٣

  ٢٠١٨-٢٠١٤  اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ٤

  

 


