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 استهالل
 
 

 ِبْسِم هللِا الرَّمحِن الرَِّحْيمِ 

َلَة َوَجِهُدْوا يف َسِبْيِلِه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحْونَ يَأَي َُّها الَِّذْيَن اَمنُ ْوا ات َّ   ُقْوا هللاَ َوابْ تَ ُغْوا ِإلَْيِه اْلَوِسي ْ

 (53)املائدة اآلية 

 

 

 ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكمْ  للَُّغِة الَعَربِيَِّة فَِإن ََّهاَاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم ا

 )قال عمر ابن اخلطاب(

 



 

 ب

 

 

 إهداء
 

 امع  إ ى :أهدي هذا البحث اجل
 والدّي الذان ربياين باللطيف والرمحة

 "أيب جمب وأمي حرة"
عسى هللا يرمحهما كما ربياين صغريا وحفظهما هللا يف سالمة اإلميان واإلسالم يف 

 الدنيا واآلخرة. وبارك هللا يف طول حياهتما وعمرمها.
 

 أخي الكبري وزوجته
 يد ونيلة العزة""حممد صالح الدين مح

كر على دعائهما. عسى هللا أن يسهل أمورمها واستجاب هللا جزيل الش
 دعواهتما يف الدين والدنيا واآلخرة.

 
 مريّب و روحي

مجيع املشايخ األعزاء واألساتيذ الكرماء، ومن قد علمين وربياين باجلهد والصرب، عسى 
 رةالدرجة العليا يف الدنيا و اآلخ هللا أن يعطيهم

 
 أصحايب وزمالئي

 ساعدوين يف انتهاء كتابة هذا البحث العلم الذين قد 
 

 



 

 ج

 

 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل رب العاملني على نعمته ظاهرة وباطنة واإلميان واإلحسان. أشهد أن 
الإله إال هللا املبدئ العميد وأشهد أن حممدا رسول هللا عبده ورسوله. اللهم صل على 

 حيافظون على اإلميان واألعمال الصاحلة.سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا 
فكان هذا البحث شرطا إلمتام وإكمال الدراسة يف قسم تعليم اللغة العربية  

بكلية علوم الرتبية والتعليم باجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يف 
 م. ومقدما للحصول على درجة سرجانا. 1111-1100العام الدراس  

د متت كتابة هذا البحث اجلامع  بعون هللا تعا ى عز وجل العليم القدير، وق 
 ومبساعدة عدة جهات، ولذالك يسرين أن أقدم خالصة الشكر إ ى:

فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلاريس املاجستري، وهو مدير اجلامعة موالنا مالك  .0
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مون املاجستري، وهو عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة الدكتور اغوس ميفضيلة  .1
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

كلية الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، وه  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  فضيلة  .1
 النج.علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مبا

، وهو مشرف هلذه البحث، حىت أن  الدكتور راض توفيق الرمحن املاجستري فضيلة .4
 تكتب الباحثة حبثا جديدا ظريفا صحيحا.

فضيلة األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم  .6
نج، فلهم كل اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية اإلسالمية مباال

 اهم هللا خري.ما قدموا من العلوم واملعارف وجز  الشكر والتقدير من الباحثة على
والدّي احملرتمني احملبوبني، ومها قد أعطياين الدوافع حىت أستطيع أن ألتحق الدراسة  .5

 إ ى االنتهاء.
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يف قسم تعليم اللغة العربية الذين قد دافعين وناصرين يف إقام األصدقاء ومجيع  .1
لبحث وكتابة هذا البحث اجلامع . ومجيع األصدقاء والصادقات الذين قد دعو إ ى ا

 هللا لسهل إقامة هذا البحث.
القول جيدر يل بالتقدمي إال قول الشكر اجلزيل الدقيق العميق، فأدعو هللا هلم  

 على أن جيزيهم بأحسن ما عملوا ويزيدهم من فضيلة. إياه أسأل الرمحة والتوفيق واهلداية
والنفع هلذه الرسالة. تقبل هللا تعا ى منا بقبول حسن وجزاهم هللا خري اجلزاء يف الدين 

 والدنيا واآلخرة، آمني يا رب العاملني.
 
 

 الباحثة
 

 دينا مصلحة
 05061161رقم القيد: 
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 حلكومية مباالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ا
 

 املشرف موافقة
 قدم إ ى حضرتكم هذا البحث اجلامع  الذي قدمه الباحث :ي 

 دينا مصلحة:   االسم
 05061161:  الرقم اجلامع 
طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة احلياة  تأثري : عنوان البحث

 ماالنجاإلسالمية املتوسطة 
وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات  ،نظروقد نظرنا وأدخلنا فيه حق ال 

اء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول فالالزمة ليكون على الشكل املطلوب إلستي
( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة S1على درجة سرجانا )

 .1111 /1100 راس موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الد

 

 1111 مايو 11، ماالنج

 املشرف

 

 املاجستري راض توفيق الرمحنالدكتور 

 001110001111010111رقم التوظيف: 
 



 

 و

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 اهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالنا مالك إبر 
 تقرير جلنة املناقشة

 ن الرحيمبسم هللا الرمح
 دمه :قلقد اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامع  الذي  
 دينا مصلحة:   االسم

 05061161:  الرقم اجلامع  
المية طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة احلياة اإلس تأثري : عنوان البحث

 املتوسطة ماالنج
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 بسم هللا الرمحن الرحيم

نا مالك قد استمل قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة موال 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامع  الذي كتبه الباحث :

 دينا مصلحة:   االسم
 05061161:  الرقم اجلامع 
ة اإلسالمية احليا طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة تأثري : عنوان البحث

 املتوسطة ماالنج
إلصالحات الالزمة ليكون على وقد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت وا 

الشكل املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة  سرجانا  
وتقبل من فائق  1111لقسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم للعام الدراس  

 اإلحرتام وجزيل الشكر.
 

 1111 مايو 11ماالنج، 
 العربيةرئيسة قسم تعليم اللغة 

 
 

 مملوءة احلسنة املاجستري  ةالدكتور 
 001111041111110114رقم التوظيف:
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 الباحثإقرار 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 أنا املوقع أدناه :

 دينا مصلحة:  االسم
 05061161:  الرقم اجلامع 

  جاوى الشرقية - جرسئ:   العنوان 
النجاح لنيل درجة  أقر بأن هذا البحث اجلامع  الذي حضره لتوفري شروط 

امعة موالنا مالك إبراهيم جبسرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية  والتعليم 
طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف  تأثري:  العنواناإلسالمية احلكومية ماالنج حتت 
 ماالنج.مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة 

من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا أدعى أحد  حضره وكتبه بنفس  وما شوره 
استقباال أنه من تأليفه وتبيني أنه فعال ليس من حبث  فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك, 
ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم 

 احلكومية ماالنج. الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 مواعد اإلشراف

 دينا مصلحة:    االسم
 05061161 :  الرقم اجلامع 

 الدكتور راض توفيق الرمحن املاجستري:    املشرف
احلياة  طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة تأثري : موضوع البحث

 ماالنجاإلسالمية املتوسطة 
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  املوضوع 04/01/1100 0
  الثالث -األول الفصل  00/01/1100 1
  الثالث -ح الفصل األول إصال 1/0/1111 1
  الثالث -إصالح الفصل األول  6/1/1111 4
  اخلامس -الفصل الرابع  10/4/1111 6
  السادس -الفصل الرابع  4/6/1111 5
  السادس -إصالح الفصل الرابع  1/6/1111 1
  السادس -موافقة الفصل األول  11/6/1111 0

 
 1111 مايو 11ماالنج، 
 م تعليم اللغة العربيةرئيسة قس

 
 مملوءة احلسنة املاجستري  ةالدكتور 
 001111041111110114رقم التوظيف:



 

 ك

 

 مستخلص البحث

طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة  تأثري، 1111دينا مصلحة، 
بية والتعليم.جامعة موالنا . البحث اجلامع . قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم الرت ماالنج

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 املشرف: الدكتور راض توفق الرمحن املاجستري

 الكلمة األساسية: طريقة النصر، كفاءة الرتمجة
 

ماالنج التزال وجدت بعض  ياة اإلسالمية املتوسطةعملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة احل
استخدم املعلم بالطريقة احملاضرة وحفظ املفردات. أثر  يث كفاءة الرتمجة.خاصة من ح املشاكل،

يشعر التالميذ بامللل والتوتر يف عملية التعليم حىت يشعر التالميذ باعرتاضات هذه التعليم، 
بالنظر إ ى احلقائق املذكورة، أحد البديلة حلل املشكالت من أجل ترقية كفاءة وصعوبات يف الرتمجة. 

لدى التالميذ هو تنفيذ التعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة النصر. لذلك، هذا البحث  الرتمجة
 طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة. تأثرييبحث عن 

طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف تطبيق أما أسئلة البحث يف هذا البحث:  األول، كيف 
طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف  تأثري؟ والثاين، كيف ماالنج ياة اإلسالمية املتوسطةمدرسة احل

ملعرفة عن تطبيق ماالنج؟. وأما األهداف من هذا البحث ه   مية املتوسطةمدرسة احلياة اإلسال
ماالنج. منهج البحث  ياة اإلسالمية املتوسطةلرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة احلوفعالية طريقة النصر 
ع البيانات ه  حثة هو املنهج التجرييب باملدخل الكم . وأدوات البحث يف مجالذي تستخدمه البا

 والوثائق.  االختبار
بدأ  ،مناسبطلب املعلم إ ى التالميذ لفتح كتاهبم يف مادة ( 0نتائج هذا البحث ه  )

مرّة  –مرّة واحدة  –مرّتني  –)ثالث مرّات  0-0-1-1املعلم التعليم بطريقة النصر وبنمط 
(. وهذا منط مبعين قرأ املعلم مفردات ومعناها مرّة واحدة مث كّرر التالميذ ثالث مرّات )تنفيذ واحدة

هذه اخلطوة من البداية إ ى النهاية الفقرة(. وبعد وصلت إ ى هناية الفقرة، كّرر التالميذ مرّتني كل 
ّرر التالميذ مرّة واحدة كل مث ك املفردات ومعناها من البداية إ ى النهاية الفقرة بدون مساعدة املعلم.

املفردات ومعناها من البداية إ ى النهاية الفقرة بدون مساعدة املعلم. وأخريا، كّرر التالميذ الفقرة 
من نتيجة أكرب من  4،160نال املعدل  t-test( وأما نتائج رموز 1. )ومعناها مبباشرة مرّة واحدة 

. فإن استخدام طريقة 1،110=  %6ر وكذلك أكرب من نتيجة تقدي 1،510=  %0املعنوي 
 .ماالنج ياة اإلسالمية املتوسطةيف مدرسة احل تؤثرالنصر لرتقية كفاءة الرتمجة 
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ABSTRACT 

Maslahah, Dina. 2020, Influence of An Nashr Method for Improving Translation 

skills (Experiment research at Al Hayatul Islamiyah Islamic Junior High 

School Malang Thesis Research. Arabic Theaching Departement. Faculty of 

Education Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Dr. H. R. Taufiqur Rochman, MA 

Key Word: An Nashr Method, Translation Skills 

 

 Learning Arabic at Islamic Junior High School of Al Hayatul Islamiyah 

Malang still found several provlems, especially in terms of translation skills. 

There are teacher uses the lecture method and memorizes the vocabularies. The 

impact of this learning, students feel bored and tense in the learning process takes 

place so that students object and have difficulty in translating. Seeing the above 

reality, one alternative problem solving in order to improve the abilityto tramslate 

students is to implement Arabic using the An Nashr method.therefore, this 

research examines the influence of the An Nashr method to improve the 

translation skills. 

 The formulation of the problem in this study is: first, how is the 

application of the An Nashr method to improve the translation skill in Islamic 

Junior High School of Al Hayatul Islamiyah Malang? Secnd, how is the influence 

of the An Nashr method to improve the translation skill in Islamic Junior High 

School of Al Hayatul Islamiyah Malang? As for the purpose of this study is to 

determine the application and effectiveness of the An Nashr method to increase 

the translation skill in Islamic Junior High School of Al Hayatul Islamiyah 

Malang. The research method used by research is an esperimental method whit a 

quantitative approach and research instruments in data collection are tests, 

interviews, and documentation. 

  The results of this study are (1) the teacher asks students to open their 

books in accordance with the material, then the teacher reads the script using the 

An Nashr method. After that students repeat with a 3-2-1-1 pattern. The pattern is 

the teacher reading the mufrodat along with its meaning one time then the student 

repeats three times until the end of the sentence. After arriving at the end of the 

sentence, without the help of the teacher the student repeats each vocabulary along 

with its meaning twice. Then students repeat once more. After that, students 

repeat one sentence directly with the meaning once. (2) As for the results of the t-

test is 4,051 greater than t table with a level of 1% = 2,678 and also greater than 

the level of 5% = 2,009. So the use of An Nashr method to improve the translation 

skill is influence in Islamic Junior High School of Al Hayatul Islamiyah Malang. 
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ABSTRAK 

Maslahah, Dina. 2020, Pengaruh Metode An Nashr Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Tarjamah (Penelitian Eksperimen di MTs Alhayatul Islamiyah 

Malang). Penelitian Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing: Dr. H. R. Taufiqur Rochman, MA 

Kata Kunci: Metode An Nashr, Kemampuan Tarjamah 

 

 Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Al Hayatul Islamiyah Malang masih 

ditemukan beberapa permasalahan terutama dalam hal kemampuan menerjemah. 

Di sana guru menggunakan metode ceramah dan menghafal mufrodat. Dampak 

dari pembelajaran ini, siswa merasa jenuh dan tegang dalam proses pembelajaran 

berlangsung sehingga siswa keberatan dan kesulitan dalam menerjemah. Melihat 

kenyataan di atas, salah satu alternatif pemecahan masalah agar dapat 

menungkatkan kemampuan menerjemah siswa adalah melaksanakan 

pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode An Nashr. Oleh karena 

itu, penelitian ini meneliti tentang pengaruh metode An Nashr untuk 

meningkatkan kemampuan tarjamah. 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana 

penerapan metode An Nashr untuk meningkatkan kemampuan tarjamah di MTs 

Al Hayatul Islamiyah Malang? Kedua, bagaimana pengaruh metode An Nashr 

untuk meningkatkan kemampuan tarjamah di MTs Al Hayatul Islamiyah?adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan efektivitas 

metode An Nashr untuk meningkatkan kemampuan tarjamah di MTs Al Hayatul 

Islamiyah Malang. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode 

eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan instrumen penelitian dalam 

pengumpulan data adalah tes, wawancara, dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian ini adalah (1) guru meminta siswa untuk membuka 

kitabnya sesuai dengan materi, kemudian guru membaca naskah dengan metode 

An Nashr. Setelah itu siswa mengulang dengan pola 3-2-1-1. Adapun pola ini 

adalah guru membaca mufrodat beserta artinya satu kali kemudian siswa 

mengulang sebanyak tiga kali sampai akhir kalimat. Setelah sampai di akhir 

kalimat, tanpa bantuan dari guru siswa mengulang setiap mufrodat beserta artinya 

sebanyak dua kali. Kemudian siswa mengulang lagi sebanyak satu kali. Setelah itu, 

siswa mengulang satu kalimat langsung beserta artinya satu kali. (2) adapun hasil 

t-tes adalah 4,051lebih besar dari t tabel dengan taraf 1% = 2,678 dan juga lebih 

besar dari taraf 5% = 2,009. Maka penggunaan metode An Nashr untuk 

meningkatkan kemampuan tarjamah berpengaruh di sekolah MTs Al Hayatul 

Islamiyah Malang. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 خلفية البحث .أ

من امليزات  اللغة العربية ه  إحدى اللغات يف العامل اليت هلا العديد
ة العربية يف دللغات األخرى. ال أحد يشك يف مساعواخلصائص اليت متيزها عن ا

  0ري مباشرة.تطوير العلوم اإلسالمية سواء مبباشرة أو غ
عن منهج  1104 لسنة 056يف مرسوم وزير مجهورية إندونيسيا رقم 

معايري  اللغة العربية يف اجلزءتعليم سالمية و ، مواد الرتبية الدينية اإل1101الدراسة 
لفهم تعاليم اإلسالم. باللغة العربية، فهم  "اللغة العربية ه  لغة أن احملتوى املذكورة

ية، أي القرآن واحلديث ودعم ه الرئيسوعميق من مصادر تعامل اإلسالم بصحيح 
والصرب  هبذا، حيتاج املثابر 1."احلديث بالعربية مثل كتاب التفسري وشرح املطبوعات

من أجل إتقان اللغة العربية حىت يكون من سهل الدراسة وتعميق تعامل اإلسالم 
 بالعربية خاصة يف ترمجة النصوص العربية إ ى إندونيسيا.

رتمجة ستكون مفتاحا لفتح غرفة االتصال بني البالد، ألن اللغة يف وال 
عصرنا احلاضر تكون حمدودا يف اإلتصال بني البالد، إذا كان اإلنسان يف البلد 
اليفهمون اللغة أو اليستطيعون أن يرتجوا لغة أجنبية من بلد آخر فليس هلم العلم 

فحسب ولكن كل البالد. وكل  واملعرفة من ذلك البلد، ألهنا ليسا من بلددواحد
وهبذا، أن الرتمجة مهم  1حمدودا يف اللغة املتفرقة. اجلديدة يف العلم فيه املكتشفات

 يأخذ العلم واملعرفة واسعا من كل البالد.ل
                                                           

1 Abd. Karim Hafid, Berbagai Sudut Pandang dalam Memahami Bahasa Arab, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012), hlm. 45 
2 Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang 

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, hlm. 

38 
3 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung: Rosyda, 2011), hlm. 
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الرتمجة ليست جديدة يف حضارة اإلنسان. على أساس، أن املعجم أكرب 
تلعب الرتمجة  4سنة. 11011 – 5111السن قد وجد يف مدينة إيلباكونا وعمره 

دورا عظيما يف التطوير الثقايف للبشرية، يطلع الناس يف بلد ما بواسطة الرتمجة، 
تتناول الرتمجة دائرة واسعة من جماالت النشاط اإلنساين. فمن لغة إ ى لغة أخرى، 
ترتجم األشعار والكتب األدبية الفنية واملؤلفات األدبية اإلجتماعية والكتب العملية 

ثائق األعمال املتنوعة والبحوث واملقاالت وخطب الشخصيات السياسية وو 
 6واملعلومات الصحيفة وغريها.

والرتمجة ه  عملية إنتقالية من لغة إ ى لغة أخرى. وبشكل عام، عملية 
الرتمجة متّر من مرحلتني: االستقبال واالنتاج. ويف مرحلة االستقبال فيها حتليل املبىن 

وإذا كان أحد  5 يف كل الكلمة، وهذا التحليل حيصل اإلنتاج.أو القواعد واملعىن
 املرحلتني ترك، فالرتمجة التكون صحيحا.

ليست علما ميكن نقله فقط من  اللغة العربية إ ى اللغة اإلندونيسية الرتمجة
خالل منح التالميذ فهما للمفردات أو البنية النحوية، ولكن كفاءة اليت جيب 

يعتقد بعض التالميذ أن املادة العربية صعبة، من التطوير.  صقلها من أجل املزيد
لدى كثري منهم  1لدى التالميذ صفة ثقيل الدم ملتابعة تعليم اللغة العربية.حىت 

  0انطباع أن تعليم اللغة العربية أصعب من تعليم اللغة األجنبية األخرى.
ن لتحقيق على اختيار طريقة التعليم أل قبل يبدأ الدراسة، جيب املعلم

اختيار طريقة التعليم على عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف  أهداف الدراسة. 
ماالنج ه   ياة اإلسالمية املتوسطةكفاءة الرتمجة يف الصف السابع مبدرسة احل

عن نصوص اللغة العربية  يرتجم املعلم احملاضرة ه  الطريقة احملاضرة وحفظ املفردات.
                                                           

4 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, hlm. 10 

 10( ص. 0000، )دمشق: أوتوسرتاد املزة، علم الرتمجة النظري أسعد مظفر الدين حكيم، 6 
6 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, hlm. 20 
7 Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 188 
8  Radliyah Zaenudin, Metodoloi dan Strategi Alternatif Pengajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 20 
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ينقلها الرتمجة اليت  كتبونيو  ينتبهونسمعون و يذ. والتالميذ إ ى التالميحسب املادة 
يطلب املدرس إ ى التالميذ حلفظ املفردات   بينما طريقة حفظ املفردات ه و . املعلم

هذه الطريقة، يشعر  حسب املادة دراستهم أمامه واحدا فواحدا. وباستخدام
يف اختيار واستخدام  علمنيلذلك، قدرة امل التالميذ بامللل والتوتر يف عملية التعليم.

 0طريقة التعليم تؤثر بشكل كبري على قدرة التالميذ للتعليم.
درسة احلياة مادة اللغة العربية للصف السابع يف امل بناء على مقابلة مع معلم

ماالنج حصول معلومات أن يف تعليم اللغة العربية خاصة يف   اإلسالمية املتوسطة
هذا بسبب االختالفات يف خلفيات التالميذ،  ذ.كفاءة الرتمجة مصاعب للتالمي

مبعىن كان التالميذ من املدرسة اإلبتدائية وكان التالميذ من املدرسة اإلبتدائية 
الينالون دراسة اللغة العربية يف املدرسة  إلسالمية. قال بعض التالميذ أّن هما

ية يف املدرسة اإلبتدائية املاضية، حىت جيدون صعوبة يف قبول دراسة اللغة العرب
ميكن التالميذ من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جيدون املتوسطة اإلسالمية. ولكن 

صعوبة يف قول دراسة اللغة العربية أيضا خاصة يف كفاءة الرتمجة وبسبب ضعف 
 عديد التالميذ ليس لديهم معجم اللغة العربية.التالميذ و لتعليم دافع ال

الستخدام طريقة التعليم املناسبة  ، جيب معلمونئق املذكورةنظر إ ى احلقالبا
لتقليل الصعوبات للتالميذ. أحد احللول البديلة حلل املشكالت من أجل ترقية  
كفاءة الرتمجة لدى التالميذ هو تنفيذ التعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة النصر. 

. أجريت 1116السنة ألن هذه الطريقة قد اختبارها يف تعليم ترمجة القرآن يف أّول 
فة، أصغرهم يبلغ من هذه التجريبة على سبعة أطفال اليت أعمارهم وذكائهم خمتل

 46إ ى  11مدة الدراسة بني  وات واألكرب عمرهم ستة عشر سنة.العمر مخس سن
صالة العصر، ويوم كل يوم أي بعد صالة الصبح و   دقيقة يف كل لقاء، وتعقد لقاءان

النتيجة، يف غضون مخسة سنوات، ميكنهم إكمال ترمجة اجلمعة ه  يوم العطلة. و 

                                                           
9 Trianto, Metode Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 174 
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جزءا كاملة. وهم قادرون على قول املعىن الكلمة وتأليف الرتمجة لكل آية،  11
 01وميكنهم الرتمجة من خالل االستماع إ ى القراءة من الكاسيت.

 نتائج جيدة بار ما إذا كانت طريقة النصر هلابالتايل، سيقوم الباحثة باخت
توسطة زيادة كفاءة الرتمجة اللغة العربية يف املدرسة احلياة اإلسالمية امليف  أيضا

طريقة النصر لرتقية كفاءة  تأثري أخذ الباحثة عنوان البحث " ماالنج. لذالك
 ".ماالنج ياة اإلسالمية املتوسطةالرتمجة يف مدرسة احل

 أسئلة البحث .ب
أسئلة البحث ه   احثة ، فتقدم البعلى خلفية البحث املذكورة أعاله استنادا

 كما يل :
ياة اإلسالمية طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة احل تطبيق كيف .0

 ماالنج؟ املتوسطة
ياة اإلسالمية طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة احل تأثريكيف  .1

 ماالنج؟ املتوسطة
 أهداف البحث .ج

 أما األهداف من هذا البحث فه :
لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة احلياة اإلسالمية بيق طريقة النصر ملعرفة عن تط .0

 املتوسطة ماالنج
ياة اإلسالمية لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة احلطريقة النصر  تأثريملعرفة عن  .1

 ماالنج املتوسطة
 أمهية البحث .د

 استنادا على أهداف البحث أعاله، فإن فوائد هذا البحث ه :
 

                                                           
10 Muhammad Taufik, Belajar Cepat & Mudah Terjemah Al-Qur’an Metode An-Nashr Buku 

Panduan Guru, (Malang: UM Press, 2013), hlm.3 
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 أمهية نظرية .0
معرفة جديدة يف شكل طريقة النصر لتعليم اللغة العربية، خاصة  توفري (أ

 .للرتمجة
من املأمول أن يكون هذا البحث مرجعا ومقارنة للباحثني الذين يقومون  (ب

 بدراسات مماثلة.
 أمهية تطبيقية .1

 للتالميذ (أ
تحسني ر، من املأمول أن يساعد التالميذ لهبذه البحث عن الطريقة النص

 غة العربية.يف ترمجة اللقدرهتم 
 للمعلم (ب

هبذه البحث عن الطريقة النصر، ميكن استخدامه كمرجع وحمّرض لعملية 
 اللغة العربية. عليمت
 للباحثة (ج

تستخدم الباحثة هذا البحث كأحد مصادر الدراسات التالية. وأيضا، 
 تستخدم الباحثة كالتحضري واملعرفة واخلربة يف تعليم اللغة العربية.

 البحث فرضية .ه
ة  لرتقي تؤثرة البحث اليت قدمت الباحثة ه  أن طريقة النصر هلا إن فرضي
 .ماالنج اإلسالمية املتوسطة مدرسة احلياةكفاءة الرتمجة يف 

 حدود البحث .و
 حدود املوضيعية .0

يف  لية طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجةاعحددت الباحثة موضوع البحث عن ف
 .مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج
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 دود املكانيةح .1
ماالنج يف  ياة اإلسالمية املتوسطةمدرسة احلحددت الباحثة مكان البحث يف 

 .ج-ب والفصل السابع-الفصل السابع
 حدود الزمانية .1

 م 1111-1100يعقد هذا البحث يف العام الدراس  
 حتديد املصطلحات .ز

 ولتسهيل البحث سوف تعرف الباحثة املصطلحات املستخدمة كما يل :
 نصرطريقة ال .0

 ها.ه  طريقة حلفظ القرآن وترمجت 
  كفاءة الرتمجة .1

  .مستوى من الفهم يتوقع الطالب أن يكونوا قادرين على ترمجة اجلمل العربية 
 ترقية كفاءة الرتمجة .1

 زيادة قدرة الطالب على ترمجة النصوص العربية.قصدت الباحثة، ترقية ه   
 السابقة الدراسات .ح

ثة الدراسات السابقة اليت متلك بعض يف هذا البحث تقدم الباحثة ثال
 املتساويات واملختلفات وسديد باملشكالت اليت الباحثة يف هذا البحث.

حممد معروف. فعالية أسلوب النصر يف ترقية مهارة القراءة )البحث التجرييب يف  .0
 .1104املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج الثالثة(. 

حلصول على معرفة خطوات تعليم وأهداف يف هذه البحث ه  ا
القراءة بأسلوب النصر. واحلصول على معرفة فعالية أسلوب النصر يف ترقية 

 مهارة القراءة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج الثالثة.
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وأما منهج هذا البحث هو املنهج التجرييب الذي يتكون من الفصلني، 
الضابطة، واستخدمت أدوات البحث من  أوال فصل التجريبية وثانيا فصل
 اإلختبار واإلستبيان واملالحظة.

ونتائج هذا البحث تدل تعليم القراءة بأسلوب النصر يف املدرسة 
سرعة الفهم يف  املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج الثالثة فعالية ألهنم يكونون
أكرب من  4،014إجابة األسئلة من النص. إن نتيجة "ت" بني الفصلني = 

 %6وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  1،15=  %0نتيجة املستوى 
وذلك مبعىن مقبولة. وأسلوب النصر يف ترقية مهارة القراءة يف املدرسة  0،55= 

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج الثالثة هلا مؤثّر.
ة يف وأما الفرق يف هذا البحث هو طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمج

 املدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية ماالنج.
نيال خري نيل. مشكالت الطالب يف ترمجة اللغة العربية إ ى اللغة اإلندونيسية  .1

وبديل حملوهلا يف املدرسة معارف هنضة العالماء األو ى املتوسطة باجنوماس. 
1106.  

ترمجة اللغة وأهداف يف هذا البحث ه  ملعرفة مشكالت الطالب يف 
العربية إ ى اللغة اإلندونيسية وبديل حملوهلا يف املدرسة معارف هنضة العالماء 

 األو ى املتوسطة باجنوماس.
واملنهج من هذا البحث يعين البحث الكيف . وطريقة مجع البيانات 

 تستخدم الباحثة املالحظة واملقابلة والتوثيق.
املفردات. واحلل هو  عدم إتقان (0والنتائج من هذا البحث ه : )

تعلم قراءة املفردات مرارا وتكريرا، وحفظ املفردات باألغاين أو من خالل النظر 
مل أفهم موقف اجلمل العربية )قواعد( واحلل هو   (1يف املفردات يف الصورة. )

كثري من األحيان قراءة الكتب املتعلقة بقواعد حنو والصرف ويسأل بنشاط 
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( صعوبة اتقان السياق. ميكن احلل يف العثور 1) .املعلمني عندما اليفهمون
 على املفردات اليت ليس هلا معىن يف نص القراءة يف القاموس بدليل املعلم.

وأما الفرق يف هذا البحث هو طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف 
 املدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية ماالنج.

مجة اللغة العربية إ ى اللغة املاليوية يف املعاهد دوين أمحد رمضان. تعليم تر  .1
 .1106اإلسالم  بكلمنتان اجلنوبية. 

وأهداف يف هذا البحث ه  يقصد بالوصف  والتحليل عميقا عن واقع 
تعليم اللغة العربية بالرتمجة املاليوية على إيصال األهداف إلعطاء املهارة أو 

 عىن من الكتب باللغة العربية.تتورها على التالميذ يف الرتمجة وفهم امل
واملنهج من هذا البحث يعين البحث الكيف . وطريقة مجع البيانات 

 يستخدم الباحث املالحظة واملقابلة.
( أن عملية التعليم تتكون من 0والنتائج من هذا البحث ه : )

أهداف متفرقة، ولكن هلا متساوية كثرية يف احملتوى ومرحلة التعليم وطريقة 
، واملتفرقة من هذه املعاهد وجدت اإلبتكار فيها ووجد املوافقة بني التعليم

( ومن املزايا أن التالميذ يستطيعون أن يفهموا املعىن 1هدف التعليم باحملتوى. )
 باإلعراب، والعيوب أن الرتمجة املاليوية حتتلج وقتا طويال يف تعليمها.

ة احلياة اإلسالمية النصر يف املدرسوأما الفرق يف هذا البحث هو طريقة 
  املتوسطة اإلسالمية ماالنج.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ث األول: الرتمجةاملبح
 مفهوم الرتمجة .أ

 نقل أو شرح يعين مما ،"يرتجم - ترجم" العربية اللغة من تأيت الرتمجة
 مصطلح تلتقط نفسها العربية اللغة أن حني يف 0.أخرى إ ى لغة من الكلمات
 لغة من الكالم حيول الذي الشخص يعين مما ،" تُ ْرمُجَان  " األرمنية اللغة من الرتمجة
 ه  الرتمجة إن قيل ، الرمحن فتح نقله الذي العريب املنجد قاموس يف 1.أخرى إ ى

 كلمة تسمىو  1.معناها شرح أو ، أخرى بكلمات كلمة تفسري مبعىن ، التفسري
 لغة إ ى لغة من النسخ عملية يعين امم" Translation" اإلجنليزية باللغة الرتمجة
 4.أخرى

 6:معاين أربعة هلا مصطلحات ترمجة
 .يقبلوهنا ال الذين لألشخاص األقوال تسليم .0
 باللغة العربية اللغة شرح يتم املثال سبيل على ، نفسها باللغة الكالم شرح .1

 .أيًضا اإلندونيسية باللغة موضحة اإلندونيسية أو العربية
 يف العربية اللغة شرح يتم املثال سبيل على ، خمتلفة اتبلغ الكالم ترمجة .1

 .العربية باللغة موضحة اإلندونيسية أو اإلندونيسية
 .العربية إ ى اإلندونيسية التبديل مثل أخرى إ ى لغة من الكالم نقل .4

 من ، املنيب عبد نقلهم الذين للخرباء وفًقا للرتمجة تعريفات عدة هناك
 5:بينها

                                                           
1 Akmaliyah, Teori & Praktik Terjemah Indonesia-Arab, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 13 
2 Syihabuddin, Penerjemahan Arab-Indonesia: Teori dan Praktek, (Bandung: Humaniora, 

2005), hlm. 7 
3 Fathur Rohman, Strategi Menerjemah Teks Indonesia-Arab, (Sidoarjo: Lisan Arabi, 2017), 

hlm. 1 
4 Akmaliyah, Teori & Praktik Terjemah Indonesia-Arab, hlm. 13 
5 Fathur Rohman, Strategi Menerjemah Teks Indonesia-Arab, hlm. 1-2 
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 Catford،"Translation is the replacement of textual نظر وجهة من الرتمجة .0

material in one language by equivalent textual material in another 

language." بلغة مكافئة نصية مبواد ما لغة يف النصية املواد استبدال مبعىن 
 .املستهدفة واللغة املصدر لغة بني اهليكل  املكافئ التعريف هذا يؤكد. أخرى

 Newmark، "Translation is a craft consisting in the attempt to ل  وفًقا .1

replace a written massage and/or statement in one language by the same 

massage and/or statement in another language" أو خربة عن عبارة مبعىن 
 بلغة عبارة أو الرسالة بنفس بلغة توبةمك عبارة أو رسالة استبدال حياول فن

 .أخرى
 Anton M Moeliono ينص الدكتور الربوفيسور االندونيسية اللغة لعلماء وفقا .1

 مكافئها بأكثر املصدر باللغة رسائل أو رسائل بإنتاج تقوم الرتمجة أن على
 أو األسلوب اجتاه من أو املعىن اجتاه من سواء ، املستلم لغة يف وأقرهبا
 .لوباألس

 1:الرتمجة تعين ، وبالتايل
 .املصدر لغة وسياق التواصل مواقفو  النحوي الرتكيبو  املعجم دراسة .0
 .معناها على للعثور املصدر اللغة نص حتليل .1
 يف املناسبة النحوية واهلياكل املعجم باستخدام املعىن نفس عن التعبري أعد .1

 .اهلدف واللغة الثقايف السياق
 والنص املصدر النص بني معادلة ونوايا عالقة شاءإن هو الرتمجة من الغرض

 0.نفسها الرسالة ينقالن النصني كال أن ضمان على احلصول يتم حبيث اهلدف
 الرتمجة عناصر .ب

 0:يل  ما تشمل. ومتنوعة للغاية متنوعة الرتمجة عملية يف املتضمنة العناصر
                                                                                                                                                               

6  Abdul Munip, Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab ke dalam Bahasa 

Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 2-4 
7 Ibid, hlm. 4 
8 Ibid, hlm. 4-5 
9 Fathur Rohman, Strategi Menerjemah Teks Indonesia-Arab,  hlm. 15-21 
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 املصدر لغة .0
 العربية، اللغة هو جماملرت  النص كان إذا. املرتجم النص ه  املصدر لغة

 مكتوبًا املرتجم النص كان إذا العكس، على. العربية اللغة ه  املصدر لغة فإن
 .اإلندونيسية ه  املصدر لغة فإن اإلندونيسية، باللغة

 لغة اهلدف .1
 وقام إندونيسًيا املرتجم النص كان إذا. نتائج الرتمجة ه  لغة اهلدف

 .العربية اللغة ه  كون لغة اهلدفت العربية، اللغة إ ى برتمجته املرتجم
 املعىن .1

 هنا املرتجم العنصر يف إليه املشار املعىن. فكرة معىنيسمى  ما وغالبا
 ترمجتها مث ومن املصدر لغة نص من املرتجم يفهمها اليت الرسالة أو القصد هو
 .لغة اهلدف إ ى

 املكافئ .4
 :وه  ثالثة، إ ى املكافئ تقسيم احلالة، هذه يف

 مةمكافئ الكل (أ
 املستهدفة اللغة يف باملعىن هنا املكافئة الكلمات إ ى يشار ما غالًبا

 .املصدر لغة نص يف مفردات لكل
 النحوي مكافئ (ب

 نفس هلا املتشاهبة اللغات أن املعروف من اللغويات، علم من
 عائالت إ ى تنتم  اليت اللغات فإن ذلك، ومع. تقريًبا النحوية اخلصائص

 اللغة يف املثال، سبيل على. نسبًيا خمتلفة ةحنوي خصائص هلا خمتلفة
 + subyek + predikat" منط على العامة اجلملة بنية بناء يتم اإلندونيسية،

obyek"، النماذج من العديد هناك يكون ما عادةً  العربية اللغة أن حني يف 
 .واآلخرين ،" فعل + فاعل + مفعول"
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 السياق مكافئ (ج
 الواقع وصف ميكنه نص على حيتوي سياق هو السياق املكافئ

 .للنص اخلارج 
 التكييف .6

 اختيار طريق عن الكلمات اختيار ضبط ؛التكييف هذا وتشمل
 املستخدم اهليكل وضبط الفهم، وسهلة تستخدم، ما وغالبا ،املناسبة الكلمات

 نوايا وضبط الصحيحة،املستهدفة  اللغة قواعد ملطابقة املستهدفة اللغة يف
 .للتفكري احملتملني القراء نضج مستوى وضبط  ،األصل النص الكتاب

 أنواع الرتمجة .ج
 لشكلها وفًقا الرتمجة وه  الرتمجة، قسم من أنواع عدة هناك تطورها، يف

 .النص ونوع واسرتاتيجيتها
 الرتمجة شكل من الرتمجة أنواع .0

 :وه  أنواع، عدة إ ى الرتمجة تقسيم الرتمجة، يف املستخدم للنموذج وفًقا
 التحريريةالرتمجة  (أ

. تستخدم يف هذا النوع  املكتوب لنصل املكتوب النص ترمجة أي
على هذا  مثالكلتا اللغتني )لغة األصل  ولغة الرتمجة( بشكل حتريري. 

 النوع من الرتمجة ه :
"Ahmad suka membaca buku-buku di perpustakaan kampus ketika 

waktu luang." 
 ترجم إ ى:

 كتب يف مكتبة اجلامعة أثناء وقت الفراغ"" حيّب أمحد قراءة ال
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 مكتوب نص هو الرتمجة من النوع هذا يف املصدر النص لذلك،
 هو هذا. كذلك مكتوب شكل يف العربية إ ى ترمجته مث اإلندونيسية باللغة
 01.التحريرية الرتمجة تسمى الرتمجة هذه أن يف السبب

 الرتمجة الشفوية (ب
 ينقسم تطورها، يف 00. بشكل شفويتستخدم يف هذا النوع كلتا اللغتني

 :مها نوعني، إ ى الرتمجة من النوع هذا
 الرتمجة املتتابعة (0

إن الرتمجة املتتابعة ه  الرتمجة الشفوية للنص بعد مساعه. 
ميكن بطبيعة احلال، أن نرتجم بشكل متتابع كل مجلة أو كل فرقة، 

 01اجلمل". –هلذا  يسّمون مثل هذه الرتمجة "ترمجة الفقرات 
 الرتمجة التزامنية )الفورية( (1

إن الرتمجة التزامنية )الفورية( ه  التنفيذ اآلين لعمليات 
 بني الفرق 01استعاب النص األصل  مسعيا. والصياغة الشفوية للرتمجة.

 يتحدث عندما مباشرة يرتجم املرتجم أن هو األول، النوع هذا
 يرتجم الذي ماملرتج هو السابق املرتجم أنو  األصلية، باللغة املتحدث

 .التحدث عن املصدر املتحدث يتوقف عندما فقرة أو مجلة
 الرتمجة الشفوية التحريرية (ج

تستخدم لغة الرتمجة يف هذا النوع بشكل شفوي ولغة األصل 
 الرتمجة مها قسمني، إ ى الرتمجة من النوع هذا نقسمبشكل حتريري. ي

 استخدام دون رتمجةال) االعتبار يف األصل  النص قراءة خالل من املباشرة

                                                           
10 Fathur Rohman, Strategi Menerjemah Teks Indonesia-Arab, hlm. 102-104 
11 Ibid, hlm. 105 

 50(، ص. 0000، )دمشق: دار طالس، علم الرتمجة النظريأسعد مظفر الدين حكيم،  01 
 11نفس املرجع، ص. 01 
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 قراءة بعد املصاحب النموذج يف والرتمجة( مباشرة النص ترمجة أو قاموس
 04(.اإلعداد مع الرتمجة) النص حمتويات مجيع

 الرتمجة التحريرية الشفوية (د
تستخدم لغة الرتمجة يف هذا النوع بشكل حتريري، ولغة األصل 

 عملية أثناء  السلف املعهد يف الغالب يف الرتمجة هذه 06بشكل شفوي.
 باللغة الرتاث الكتاب حمتويات يقرأ املعلم ألن ، الرتاث الكتاب دراسة
 .طالبه أمام شفهياً  يرتمجها مث العربية

 إسرتاتيجيتها من الرتمجة أنواع .1
 05:وه  أنواع، عدة إ ى الرتمجة هذه تقسيم

 ترمجة حرفية (أ
 نص يف كلمة كل معىن ترمجة املرتجم على يتعني الرتمجة، هذه يف

 :ه  الرتمجة من النوع هذا على مثال .املصدر لغة
"Ini adalah gedung baru yang dibangun di sebelah pepustakaan" 

 ترجم إ ى:
 "هذا هو املبىن اجلديد الذي بين جبوار املكتبة"

 اللغة إ ى اإلندونيس  النص يف كلمة كل ُترتجم أعاله، املثال يف
 متماثلني الكلمات دوعد املوضع يكون حبيث العربية

 ترمجة بتصّرف (ب
يقوم املرتجم باستبدال التعبريات يف النص األصل  وإهنائها وترتيب 
أولوياهتا إلنتاج أفضل ترمجة. هذا نوع الرتمجة يستخدم على نطاق واسع 

 :ه  الرتمجة من النوع هذا على لرتمجة الكتب واجملالت وغريها. مثال

                                                           
14 Fathur Rohman, Strategi Menerjemah Teks Indonesia-Arab, hlm. 109-110 

 07. ص ،علم الرتمجة النظريأسعد مظفر الدين حكيم،  15 

16 Fathur Rohman, Strategi Menerjemah Teks Indonesia-Arab, hlm. 111-115 
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"Muhammad Habiburrohman belajar bahasa Arab dengan rajin" 
 ترجم إ ى:

 "يدرس حممد حبيب الرمحن اللغة العربية نشيطا"
يف موضع الكلمة. توجد كلمة يف املثال أعاله، توجد اختالفات 

"حممد" يف النص اإلندونيس  أمام اجلملة، بينما توجد يف النص العريب بعد 
 الكلمة "يدرس".

 ترمجة تفسريية (ج
يقوم املرتجم بإدخال تفسري أو شرح لبعض يف هذا نوع الرتمجة، 

 .اهلامشالتعبريات اليت هلا معىن غامض وعادة يضع املرتجم املعلومات يف 
 ترمجة تلخيصية (د

أي أن املرتجم قد خلص موضوع النص الذي ترمجة ونقله بأسلوب 
 كتابه.

 ترمجة فورية (ه
 اهلامة. وهذا يف اإلجتماعات والندوات والربامج وه  ترمجة مباشرة

يتطلب أن يكون للمرتجم قدرة عالية يف إتقان لغتني وسرعة يف ترمجة 
 الشفوية.

 تعريب (و
أي ترمجات متعلقة برتمجة القصص واخلرافات واألفعال األدبية 
باألوصاف العامة. ليس برتمجة الكلمات والتعبريات فقط، ولكن ترمجة 

 . مواقف وشخصيات املؤلف أو متحدث النص األصل  والبيئئتهم أيضا
 أقلمة (ز

 وهذا يعين، جعل النص وفقا للمنطقة حيث سيتم توزيع النص.
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 إقتباس (ح
يف هذه الرتمجة، يأخذ املرتجم الفكرة الرئيسية من عمل فنان أو  
 كاتب، مث ينسخها يف شكل جديد وبلغة جديدة وفقا ألمة وبلد معني.

 نوع النص من الرتمجة أنواع .1
 01أنواع الرتمجة وفقا لنوع النص، وه :

 رتمجة العلميةال (أ
الرتمجة العلمية ه  ترمجة النصوص اليت تتميز بالعلوم والفن والعلوم 

عادة ما تكون النصوص العلمية طبيعية أو أكثر اهتماما  التطبيقية.
باملوضوع أو مرتبطة حبقيقة الغرض من الرسالة النصية. لذالك، جيب أن 

رتمجة العلمية ه  يكون لدي املرتجم فهم عميق للعملية وآللية. صعوبة ال
 أحيان توجد مصطلحات جديدة، التوجد معىن يف القاموس.

 الرتمجة األدبية (ب
اليت تعط  األولوية لنقل املعىن باستخدام الرتمجة األدبية ه  الرتمجة 

األلفاظ بطالقة واألسلوب العميقة، مثل ترجم األعمال األدبية والنثر 
 نصوص الشعرية.واحلكاية والقصص والدراما، وكذالك ترمجة ال

 الرتمجة الدينية (ج
املقصد من الرتمجة الدينية هو ترمجة النصوص الدينية اليت تعرب 

 معاهنا وحقائق األلفاظ والوضوح مقدسة.
 صفات املرتجم الناجح .د

عملية الرتمجة هلا ثالثة أوجه على األقل : النص األصل  واملرتجم ولغة 
 الوسط، ويف يده يقوم عملية الرتمجة. الرتمجة. ومن هذه األوجه أن النرتجم مكانه يف

وسيلة يف اإلتصال بني لغتني، له وظيفة يف إعطاء معىن النص أو يفهم أن املرتجم 

                                                           
17 Ibid, hlm. 115-121 
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رتجم الناجح كما وأما صفات امل 00الرسالة من النص األصل  إ ى قارئ مقبل.
 00 التايل:
 إجادة اللغة اليت ينق منها واللغة اليت ينقل إليها .0
التخصص، فمهنة الرتمجة ليست بتلك السهولة اليت والبد للمرتجم من  .1

جتعل البعض يتجرأ عليها، ويعمل هبا دون دراسة أو خربة أوختصص، 
 فإجادة لغتني أو واحدة منها التعين النجاح يف جمال الرتمجة

 أن يكون أمينا يف نقله للمعاين واألفكار اليت ترد يف النص األصل  .1
به األسلوب األصل ، حىت تأيت أن يرتجم النص باستخدام أسلوب يش .4

م بنفس روح القطعة األصلية دون حذف أو إختصار، أو القطعة املرتج
 إطالة

البد للمرتجم أن يكون صبورا، وأال تدفعه الرغبة يف إهناء أعماله بسرعة إ ى  .6
 أن يهمل حسن الصياغة أو املراجعة أو استخدام املعاجم واملراجع

 ويةأن يكون متمكنا من أدواته اللغ .5
وجيب أن يكون املرتجم واسع اإلطالع، ذا ثقافة عالية، ومتابعا لألحادث  .1

 العاملية
اإلملام التام باملصطلحات املتخصصة اليت تستخدم يف اجملالت اليت يعمل  .0

 فيها، وأيضا بأكرب قدر من املفردات املستخدمة يف هذه اجملالت.
 شروط املرتجم .ه

 11أما شروط املرتجم فه  كما يل :
 املستهدفة واللغة املصدر اللغة يفهم جماملرت  .0
 املستهدفة واللغة املصدر اللغة ثقافة يفهم املرتجم .1
 املرتجم النص موضوع يفهم املرتجم .1

                                                           
18 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, hlm. 40 

 97)دار الطالئع(، صفن الترجمة للطالب والمبتدئين، أكرم مؤمن، 19 
20 Fathur Rohman, Strategi Menerjemah Teks Indonesia-Arab,  hlm. 38 
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 املكتوبة اللغة وفهم القدرة لديهم املرتمجني .4
 .املستهدفة اللغة إ ى املصدر اللغة رسالة أو معىن عن التعبري على قادر املرتجم .6

 عليم اللغة العربيةمشكلة الرتمجة يف ت .و
البد للمعلم أن يلق  املشكلة يف تعليم ترمجه. على األقل، هتتّم باملسألة 
العملية يف الرتمجة. ويف املسألة العملية يف الرتمجة، وجدت مسألة اإلصطالحيات 
ومسألة الرتاكيب. أما مسألة اإلصطالحيات إهنا مشكلة الواضع قبل أن تكون 

لغة هلا اصطالحية خاصة متفرقة، والبد للمعلم أن يعرف مشكلة املرتجم. يف كل ال
هذه اإلصطالحية إ ى تالميذه قبل عملية الرتمجة. وأما مسألة الرتاكيب، تثري مسألة 
الرتاكيب على الصعيد العمل ، مجلة من األسئلة: هل جيب أن نرتجم؟ وكيف 

ة واحدة؟ هل جيب نرتجم؟ وملاذا نرتجم؟ اجلملة كوحدة التقبل التجزئة، ككلمة مركب
أن حتافظ الرتمجة على مظهر اجلملة األصلية؟ هل تكون الرتمجة كاملة إن نقلت 
املعىن واملظهر األصل ؟ وضّحت برتاكيب اللغة املنقول إليها؟ هل ميكن املالئمة بني 

 10تراكيب لغتني كالعربية واإلندونسيا؟
 

 ث الثاين: طريقة النصراملبح
 تاريخ الطريقة النصر .أ

ليؤلف طريقة النصر يأيت يف وقت املألف )حممد توفيق( يدرس يف فكرة 
. بدءا من 0001معهد اإلسالمية اهلدى كيالكة، واجاك، ماالنج يف سنة 

 فيه. قراءة القرآن مع فهم معىن  املشكالت اليت جيّرب املألف يعين الصعوبة يف
فيها  س أللفاظ القرآن، اليتيشرتي املألف املعجم املفهر  1111حول سنة 

كر مرارا وتكرارا حىت مئة مرات. مث وجدت كثري الكلمة املتساوي يف القرآن، وذ 
بدأ هذا الطريقة دروسه  1114مث يف سنة  القرآن الكرمي. جعل القاموس يف

                                                           

 10(، ص. 0004، ترمجة لطيف زيتوين )بريوت: دار املنتخب العريب، املسائل النظرية يف الرتمجةجورج مونان،  مونان، 10 
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يعون ترمجة القرآن كله. بدأ أيضا يف سنة كانوا يستط  1110لألطفال، ويف سنة 
بقصد إحالة إدراك أن فهم القرآن  حىت اآلن، وقدم هذا الطريقة للجمهور 1114

 ميكن أن تفعل كل من هؤالء.
حماوالت إلعرتف إليه اجملتمع يقدم بكثرية الطريقة، مبا يف ذلك من خالل 
الندوات، وتدريبات الرتمجة، وتدريسها يف املؤسسات الرمسية وغري الرمسية. وهكذا، 

تدرس عدة  . بعد1114ويدرس يف سنة  1111بدأت طريقة النصر يف حوايل 
وهناك بعض التالميذ الذين ميكن أن ترجم كلها من  1110سنوات، وأخريا يف سنة 

القرآن بدون القاموس. حىت اآلن طريقة النصر ال يزال يف مرحلة معّرف للمجتمع 
أن القراءة القرآن واالستماع مع العلم معناها يستطيع أن يقيم به أولئك الذين 

 11يرغبون يف التعلم.
 قة النصرمؤلف طري .ب

فرباير  4اسم كامل املؤلف طريقة النصر هو حممد توفيق، ولدت يف 
 . هو الطفل الثانية من السادسة أطفال. هو يدرس يف املدرسة االبتدائية0014
، واستمر يف املدرسة 0001خترج يف عام و ( الرابع سوكوليلوا SDN) احلكومية

يف معهد اهلدى حىت عام  ودرس 0001املتوسطة اإلسالمية اهلدى وخترج يف عام 
هداية  من مدرسة Paket C. وللمدرسة الثانوية اإلسالمية، حصل على 0006

درس يف ختصص البكالوريوس يف الرتبية اإلسالمية يف . و 1101املتقني يف عام 
 11ماالنج.

 مفهوم الطريقة النصر .ج
كرار الطريقة النصر ه  وسيلة لرتمجة القرآن )إما يف الكلمة أو يف الفقرة( بت

القرآن.  ترمجةعلى  حنو وصرف( ألول عاصمةوالجتعل علوم قواعد اللغة العربية )
الالزمة يف هذه الطريقة، ألن  ليست أدوات الغة العربيةأهنا  ليس مبعىنلكن، هذا 

                                                           
22 Muhammad Taufik, Belajar Cepat & Mudah Terjemah Al-Qur’an Metode An-Nashr Buku 

Panduan Guru, hlm. 1-2 
23 Ibid, hlm.1 
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م )ترمجة يالغرض األساس  من التعل ن أن يتعلمها عندما حتقيقعلم القواعد ميك
د توفيق. ولدت هذه الطريقة من أفكاره يف عام اكتشف هذه الطريقة حمم القرآن(.
مت تسجيل هذه الطريقة وتقسيمها إ ى كتبني.   .0-1-1-4وتشتهر صيغة  0000

كتاب واحد للمعلمني جمهز مبعاين الكلمات وكتاب واحد للتالميذ غري جمهز مبعاين 
 14الكلمات.

 النصر تسمية .د
رتب املؤلف ويستند اختيار اسم طريقة النصر لتعليم ترمجة القرآن الذي ي

 16 على بعض أسباب:
النصر معناه اإلغاثة. وهذا هو ما يشعر الكاتب يف حماولة اإلجياد ومجع تعلم  .0

ترمجة القرآن. وبامثل، عند اختبارها ونشر ومتارس وكتابه املطبوع. كل ش ء 
 حيدث بسبب مساعدة من هللا سبحانه وتعا ى.

كال توقعات قادم اجملد والنصر والسبب يف اختيار اسم النصر هو شكل من أش .1
 من القرآن. 001للمسلمني. ألن النصر هو اسم للرسالة املوجهة إ ى 

 دليل الطريقة النصر .ه
 15 كيفية تعليم هذه الطريقة ه :

 تقدم هذه الطريقة يف جمموعات مع مرشد واحد. مرشد هو املعلم. .0
 ر.املعلم قراءة القرآن من آية ليتم حفظها معىن مث التالميذ يكر  .1
 جيب أن يفهم املعلم كيفية قراءة اجلمل العربية بكلمات متقطعة ومعانيها. .1
 يستخدم املعلم كتاب دليل املعلم ويستخدم التالميذ كتاب دليل التالميذ. .4
 دقيقة كل مقابلة. 51إ ى  11مدة الدراسة عادة بني   .6

 أمناط الطريقة النصر .و
 11  ذلك:هناك عدة أمناط حلفظ املعاين بطريقة النصر، مبا يف

                                                           
24 Ibid, hlm. 5 
25 Ibid, hlm. 6-7 
26 Ibid, hlm. 15 
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  0-1-1-4النمط  .0
 :ه  مطنهذا ال كيفية استخدام

 .ورات 4 كّرر التالميذ  املفردات ومعناها مرة واحدة، مث قرأ املعلم (أ
هذه ) مرات 4 كّرر التالميذ  مرة واحدة، مث املفردات التالية املعلمقرأ  (ب

 أو عالمة الوقف الذي يسمح للتوقف(الطريقة تنطبق حىت هناية الفقرة 
ف كّرر التالميذ كل املفردات إ ى هناية الفقرة أو توقيع الوق بعد وصلت (ج

 مرات من البداية إ ى النهاية الفقرة بدون مساعدة املعلم 1ومعناها 
 .الفقرة من البداية إ ى النهاية كل املفردات ومعناها مرّتني  كّرر التالميذ  مث (د
 إ ى النهاية من البدايةكّرر التالميذ كل املفردات ومعناها مرّة واحدة   مث (ه

 .الفقرة
 0-0-1-1النمط  .1

 :كيفية استخدام هذا النمط ه 
 ورات. 1قرأ املعلم املفردات ومعناها مرة واحدة، مث كّرر التالميذ (أ
هذه مرات ) 1قرأ املعلم املفردات التالية مرة واحدة، مث كّرر التالميذ  (ب

 (أو عالمة الوقف الذي يسمح للتوقفالطريقة تنطبق حىت هناية الفقرة 
ف كّرر التالميذ كل املفردات بعد وصلت إ ى هناية الفقرة أو توقيع الوق (ج

 ومعناها مرتني من البداية إ ى النهاية الفقرة بدون مساعدة املعلم
 من البداية إ ى النهاية كّرر التالميذ كل املفردات ومعناها مرة واحدة  مث (د

 .الفقرة
ة من البداية إ ى النهاية مث كّرر التالميذ كل املفردات ومعناها مرّة واحد (ه

 الفقرة.
 

                                                                                                                                                               
27 Ibid, hlm. 18-22 
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 0-0-1النمط  .1
 :كيفية استخدام هذا النمط ه 

 قرأ املعلم املفردات ومعناها مرة واحدة، مث كّرر التالميذ مرّتني. (أ
هذه الطريقة قرأ املعلم املفردات التالية مرة واحدة، مث كّرر التالميذ مرّتني ) (ب

 يسمح للتوقف( أو عالمة الوقف الذيتنطبق حىت هناية الفقرة 
ف كّرر التالميذ كل املفردات بعد وصلت إ ى هناية الفقرة أو توقيع الوق (ج

 .ومعناها مرّة واحدة من البداية إ ى النهاية الفقرة بدون مساعدة املعلم
مث كّرر التالميذ كل املفردات ومعناها مرّة واحدة من البداية إ ى النهاية  (د

 الفقرة.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 ومنهجه البحث مدخل .أ

 واملنهج التجرييب. الكم  الباحثة يف هذه البحث هو املدخل تستخدم
لتبحث على جمتمع وعينته باملعني، تأخذ العينته تعمل  ويسمى الكم  ألن

، ويستخدم مجع البيانات بآلة البحث، وحتليل البيانات باالحصائية عشوائ ّ بال
ييب ألن البحث عن تأثري بعض وبالتجر  0هلدف جيرب الفروض الذي يتعني.

نوع البحث التجرييب الذي 1املعاجلات على اآلخرين حتت ظروف خاضعة للرقابة.
( True Experimental Designتستخدم الباحثة هو التصميم التجرييب احلقيق  )

  1الذي ميكنه التحكم يف مجيع املتغريات اخلارجية اليت تؤثر على مسار التجربة.
تصميم جمموعة مراقبة اختبار قبل  واختبار بعدي  تستخدم الباحثة

(Pretest-Postest Control Group Design ،) ألن اهلدف من هذه الدراسة هو
البحث عن آثار العالج املعطى. يعقد هذا التصميم باستخدام جمموعتني مها 

خدام أعطيت اجملموعة التجريبية العالج باست ة واجملموعة الضابطة.ياجملموعة التجريب
بداية االجتماع، باستخدام التعلم التقليدي. يف  طريقة النصر وأما اجملموعة الضابطة

عقد االختبار القبل  ملعرفة اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة لديهم نفس 
الفرق بني نتائج املستوى. ويف هناية االجتماع، عقد االختبار البعدي ملعرفة 

 ط تصميم البحث على النحو التايل:اجملموعتني. وأما بنسبة لنم
 

2X     O     1R     O 

4O            3R     O 

                                                           
1  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 14 
2 Ibid, hlm. 107 
3 Ibid, hlm. 112 
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R  :  ّ اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة من تالميذ املدرسة  عشوائ(

 احلياة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية ماالنج بشكل عشوائّ (
1O  : االختبار القبل  للتالميذ اجملموعة التجرييب 
3O  : االختبار القبل  للتالميذ اجملموعة الضابطة 

X  : العالج بطريقة النصر 
2O  : االختبار البعدي للتالميذ اجملموعة التجرييب 

4O  : االختبار البعدي للتالميذ اجملموعة الضابطة 
 جمتمع البحث وعينته .ب

جمال تعميم يتكون من كائنات أو مواضيع هلا جمتمع البحث هو 
إن جمتمع  4معينة حيددها الباحثون لبحثها مث استخالصها.صفات وخصائص 

 مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنجيف تالميذ اليف هذا البحث هو مجيع 
فصول وعدد التالميذ  0اليت تكون من  1100/1111يف العام الدراس  

 تلميذا. 100 حوايل
 6تمع.عينة البحث ه  جزء من العدد واخلصائص اليت ميتلكها اجمل

 Probabilityأسلوب العينة يف هذا البحث باستخدام العنة االحتمالية )

Sampling( بأسلوب عينة عشوائية بسيطة )Simple Random Sampling  ه )
 5أسلوب العينة من اجملتمع نفذت عشوائيا دون النظر إ ى الطبقات يف اجملتمع.

-1100عام الدراس  وعينة يف هذا البحث ه  التالميذ يف الصف السابع لل
ب كفصل -م. يقسم التالميذ إ ى فصلني خمتلف ومها الفصل السابع1111
 15وعددهم  ج كفصل جترييب-والفصل السابع ،تلميذا 15وعددهم  ضابط
 .اتلميذا

                                                           
4 Ibid, hlm. 117 
5 Ibid, hlm. 118 
6 Ibid, hlm. 120 
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 متغريات البحث .ج
مسة أو طبيعة أو قيمة من أشخاص أو كائنات أو املتغريات البحث ه  

هناك  1ددها الباحثون لبحثها مث استخالصها.أنشطة اليت هلا اختالفات معينة حي
( Independent Variableمن املتغريات يف هذه البحث، ومها املتغري املستقل )قسمان 

 (.Dependent Variableواملتغري التابع )
 0يؤثر أو سبب التغيري أو ظهور املتغري التابع.املتغري املستقل هو متغري 
هو طرقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة. وأما املتغري املتغري املستقل يف هذا البحث 

املتغري التابع يف  0التابع هو املتغري املتأثر أو املستحق، بسبب املتغري املستقل.
هذا البحث هو نتائج تالميذ الصف السابع يف املدرسة احلياة اإلسالمية 

 املتوسطة اإلسالمية ماالنج.
 أدوات البحث .د

  هذا البحث كما يل :أدوات البحث املستخدمة يف
 االختبار .0

هو عبارة عن السلسلة من األسئلة أو التمرينات أو آالت أخرى 
املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة والذكاء والكفاءة اليت ميلكها الفرد أو 

االختبار عند هذا البحث يتكون على نوعني. أوال، االختبار  01.اجلماعة
استخدام الطريقة يف تعليم اللغة العربية  القبل ، تقدم الباحثة لتالميذ قبل

للوقوف على درجات اليت حصل عليها التالميذ قبل جتريبة. ثانيا، االختبار 
 البعدي، وتقدم الباحثة لتالميذ بعد استخدام الطريقة يف التعليم.

تستخدم الباحثة االختبار القبل  ملقياس كفاءة الرتمجة قبل جتربة طريقة  (أ
 النصر.

                                                           
7 Ibid, hlm. 61 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 Suharmi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 
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 لبعدي ملعرفة فعالية طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجةاالختبار ا (ب
 اح التالميذ يف اإلختبار ه  يل :وأما معيار جن

 (0) جدول
 معيار جناح التالميذ يف اإلختبار

 (%022النسبة املائوية ) مدى الدرجات التقدير الرقم
 %011 - %01 011 – 01 جيد جدا 0
 %10 - %56 10 – 56 جيد 1
 %54 - %61 54 – 61 مقبول 1
 %40 - %1 40 – 1 ضعيف 4
 

 الوثائق .1
خزين عدد كبري من احلقائق والبيانات يف املواد يف شكل وثائق. معظم 
البيانات املتاحة يف شكل رسائل، ومذاكرات، وتقارير، وقطع أثرية وصور 
فوتوغرافية. ال تقتصر الطبيعة الرئيسية هلذه البيانات على املساحة والوقت 

أسلوب  00.الفرصة للباحثني الكتشاف األشياء اليت حدثت يف املاض  إلتاحة
الوثائق املستخدم يف احلصول على بيانات املدرسة العامة وبيانات عن أمساء 

 التالميذ مبا يف اجملتمع وعينة البحث وأدلة على أنشطة التعليم اليت تنفيذها.
 حتليل البيانات .ه

مال أسلوب حتليل الكم ، وهو تستعمل الباحثة لتحليل البيانات باستع
التحليل الذي يستعمل األدوات كميا مثل الرياضيات واإلحصاء واالقتصاد 

تستعمل الباحثة يف حتليل الكم  منوذج حتليل اإلحصائ  ملعرفة هل  01القياس .

                                                           
11 Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah, (Jakarta: 

Prenamedia Group, 2016), hlm. 141 
12 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 

hlm. 30 
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املتغريات اليت تقارن بشكل ملحوظ خمتلف بسبب معالة يف هذا البحث أو عرض  
 هو: t-testلتحليل البيانات. ورموز  t-testمل الباحثة فقط. يف هذا البحث تستع

 
t   =    

 

 املعاين:
     Mx =املقياس املعديل من اجملموعة التجريبية 

My  =املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة 
2∑X جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية = 
2∑y  =ف املربع من نتائج اجملموعة الضابطةجمموع عدد االحنرا 

Nx  =عدد التالميذ من اجملموعة التجريبية 
Ny  =عدد التالميذ من اجملموعة الضابطة 

 مراحل تنفيذ البحوث .و
تستأذن الباحثة إ ى رئيسة املدرسة يف املدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة  .0

اإلسالمية ماالنج عن تعلم هذا البحث وتطبيق طريقة النصر لرتقيةكفاءة 
 الرتمجة يف الفصل السابع.

اللغة العربية مث تنفد املقابلة معها حول كيف تعليم  تستأذن الباحثة إ ى معلم .1
املدرسة وتسأل الباحثة عن التوجيهات واالرشادات من اللغة العربية يف تلك 

 املعلمة.
 تعني الباحثة اجملموعة التجرييب واجملموعة الضابطة .1
 تقوم الباحثة اإلختبار القبل  للمجموعة التجرييب .4
 تقوم الباحثة تعليم بطريقة النصر يف الفصل التجرييب .6
 موعة الضابطة.تقوم الباحثة اإلختبار البعدي للمجموعة التجرييب واجمل .5
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وحتليلها

 
تطبيق طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة  .أ

 ماالنج
قامت الباحثة بثماين لقاءات. وللفصل التجرييب أربعة لقاءات وللفصل 

يوم السبت من  الضابط أربعة لقاءات أيضا. عملية التعليم يف الفصل التجرييب يف
حىت الساعة  11,11يف الساعة  1111ماريس  04فربايري حىت  06التاريخ 
فربايري  11. مث عملية التعليم يف الفصل الضابطة يف يوم السبت من التاريخ 10,11
. ويف كل اللقاء 01,46حىت الساعة  01,16يف الساعة  1111ماريس  10حىت 
 دقيقة. 01

 التعّلم باستخدام طريقة النصر كما التايل:وأما اإلعداد الذي وجب قبل 
يعّد املعلم الرتمجة كل الكلمات يف النص، ألن يف عملية التعليم باستخدام  .0

 طريقة النصر قرأ املعّلم كل الكلمات مع ترمجتها.
 النص باللغة العربية وبدون ترمجة للتالميذ. .1
ملفردات وفهم يهم املعلم بنطق التالميذ، ألن تؤثر إ ى طلق اللسان وحفظ ا .1

 .لرتمجة النصوص التالميذ
عمالية التعليم بطريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة للفصل التجرييب )الفصل 

–مرّة واحدة  –مرّتني  –)ثالث مرّات  0-0-1-1ج( باستخدام النمط -السابع
 مرّة واحدة(. وأما اخلطوات كما التايل:

 بل بداية التعليمإلقاء السالم وقراءة الدعاء مث كشف احلضور ق .0
 طلب املعلم إ ى التالميذ لفتح كتاهبم يف مادة عن بييت .1
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 –مرّتني  –)ثالث مرّات  0-0-1-1بدأ املعلم التعليم بطريقة النصر ومنط  .1
 مرّة واحدة(–مرّة واحدة 

قرأ املعلم املفردات ومعناها مرّة واحدة مث كّرر التالميذ ثالث مرّات. )تنفيذ  (0
 ة إ ى النهاية الفقرة(هذه اخلطوة من البداي

وبعد وصلت إ ى هناية الفقرة، كّرر التالميذ مرّتني كل املفردات ومعناها من  (1
 البداية إ ى النهاية الفقرة بدون مساعدة املعلم.

مث كّرر التالميذ مرّة واحدة كل املفردات ومعناها من البداية إ ى النهاية   (1
 الفقرة بدون مساعدة املعلم.

 ميذ الفقرة ومعناها مباشرة مرّة واحدة.أخريا، كّرر التال (4
 إعطاء املعلم الفرصة إ ى التالميذ لطرح أسئلة حول املادة اليت مل يفهمها. .4
 ختم املعلم بقراءة الدعاء والسالم .6

 ية املتوسطةطريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة احلياة اإلسالم تأثري .ب
 ماالنج

عرفة كفاءة التالميذ يف مادة اللغة العربية خاصة قامت الباحثة باإلختبار القبل  مل
فربايري  06يف كفاءة الرتمجة قبل تطبيق طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف التاريخ 

فربايري يف الفصل الضابط. وأما االختبار  11فصل التجرييب ويف التاريخ يف ال 1111
 10التجرييب ويف التاريخ  يف الفصل 1111ماريس 04البعدي الذي يقدم يف التاريخ 

سؤاال، وأسئلة االختبار تؤخذ من  01ماريس يف الفصل الضابط. وأما السؤال االختبار 
الكتاب اللغة العربية ملدرسة املتوسطة اإلسالمية الفصل السابع حتت املوضوع "بييت". 

 ونتائج االختبار كما يل :
 التجريبية نتائج اإلختبار القبل  للمجموعة الضابطة واجملموعة .0

 أما نتائج اإلختبار القبل  للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية كما يل :
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 (1)اجلدول 
 نتائج اإلختبار القبل  للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية

 الرقم
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

 التقدير الدرجة االسم التقدير الدرجة االسم
 جيد 16 أفيدة الزكية جيد 10 أمحد ذلفكر 0

ألفيا شهرة  مقبول 61 عبد احلافظ 1
 جيد 11 املغفرة

 عبد هللا أيب 1
 مقبول 60 ألفيا ليل  رمحة ضعيف 46 الشيخ

أمحد موالنا  4
 جيد 50 أنيس هنضية مقبول 51 نصر اإلهلم

6 
أدتيا وح  

 ضعيف 41 أنسوة مقبول 51 سافوترا

أمحد شهاب  5
أيو  دياة جيد 51 الدين

 جيد 11 رماضان

أمحد زهيس  1
 مقبول 50 دوي إسنني جيد 11 شاكر

أّول يوري  0
 بيهق 

إيكا ديتا وح   جيد 11
 أفريليا

 جيد 11

دوي أمين  0
فييب ثاين  مقبول 60 ريك 

 جيد 50 مرشدة

فهم هدية  01
 جيد 14 فريا أغوستينا جيد 51 هللا
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فرمان جايا  00
فطريا ليلة  مقبول 51 كوسوما

 مقبول 64 حلسنةا

 مقبول 54 حبيبة جيد 11 إقبل إيفيندي 01

حممد فوزن  01
 جيد 11 إنكا بينتانج مقبول 51 حبييب

مارفيل  04
 جيد 16 ليلة الفجرية جيد 11 ألدريك

حممد إقبال  06
 جيد 11 مملوءة النعام جيد 11 ألفيا شيخ

حممد زمهار  05
نيسلى سابرينا  جيد 11 إيلفيزار

 دجي 11 لطف 

01 
حممد أريس 

 ضعيف 46 جنوا نور أيدا ضعيف 41 فتح هلل

حممد إبراهيم  00
 جيد 14 نيلى إيندريا جيد 11 ويل الدين

00 
حممد نور 
 01 األفاندي

جيد 
 جيد 56 فوتري أميليا جدا

نيزار حممد  11
 أفّاندي

جيد  01 ربئة األدوية مقبول 61
 جدا

ردوان  10
 يدج 16 سنور هللا جيد 10 إيفيندي

شيفان أكمل  11
 جيد 56 صافيا جيد 11 أمني هللا
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زينل صاحب  11
وضيفة مروة  مقبول 60 خبتيار

 مقبول 66 دريبة

جاسن سوريا  14
 مقبول 61 زهر نور عني جيد 16 فراسيتيو

رميان هارجا  16
 نريوانا

جيد  01
 جدا

 مقبول 61 زكية فخرية

أمحد نوفال  15
 بولمق 51 نور عزيزة جيد 51 إيفيندي

 0960 العدد 0965 العدد
 93،26 املعدول 93،00 املعدول

 
 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية .1

 :أما نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية كما يل 
 (1اجلدول )

 يةنتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريب

 الرقم
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

 التقدير الدرجة االسم التقدير الدرجة االسم
 جيد جدا 04 أفيدة الزكية جيدجدا 05 أمحد ذلفكر 0

ألفيا شهرة  مقبول 51 عبد احلافظ 1
 جيد جدا 05 املغفرة

عبد هللا أيب  1
ألفيا ليل   مقبول 54 الشيخ

 جيد جدا 04 رمحة

 جيد 11 أنيس هنضية مقبول 50موالنا أمحد  4
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 نصر اإلهلم

أدتيا وح   6
 جيد 11 أنسوة مقبول 54 سافوترا

أمحد شهاب  5
دياة أيو  جيد 11 الدين

 جيد 10 رماضان

أمحد زهيس  1
جيد  04 شاكر

 جيد 15 دوي إسنني جدا

أّول يوري  0
جيد  04 بيهق 

 جدا
إيكا ديتا 
 جيد 10 وح  أفريليا

دوي أمين  0
فييب ثاين  مقبول 51 ك ري

 جيد 10 مرشدة

01 
فهم هدية 

 جيد جدا 01 فريا أغوستينا جيد 15 هللا

فرمان جايا  00
فطريا ليلة  جيد 11 كوسوما

 جيد 14 احلسنة

01 
 إقبل إيفيندي

01 
جيد 
 جيد جدا 011 حبيبة جدا

حممد فوزن  01
 حبييب

 جيد جدا 011 إنكا بينتانج جيد 14

مارفيل  04
جيد  00 ألدريك

 جيد جدا 011 ليلة الفجرية جدا

حممد إقبال  06
جيد  01 ألفيا شيخ

 جيد جدا 06 مملوءة النعام جدا
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05 
حممد زمهار 

 جيد 14 إيلفيزار
نيسلى 
سابرينا 
 لطف 

 جيد جدا 05

حممد أريس  01
 جيد 14 جنوا نور أيدا مقبول 51 فتح هلل

00 
حممد إبراهيم 

 جيد جدا 04 نيلى إيندريا جيد 15 ويل الدين

حممد نور  00
جيد  04 األفاندي

 جيد 16 فوتري أميليا جدا

نيزار حممد  11
 جيد جدا 011 ربئة األدوية جيد 50 أفّاندي

10 
ردوان 
 جيد جدا 05 سنور هللا جيد 10 إيفيندي

شيفان أكمل  11
 جيد جدا 00 صافيا جيد 11 أمني هللا

زينل صاحب  11
وضيفة مروة  جيد 55 خبتيار

 جيد 14 بةدري

جاسن سوريا  14
 فراسيتيو

 جيد 15 زهر نور عني جيد 10

رميان هارجا  16
 نريوانا

جيد  04
 جدا

 جيد جدا 011 زكية فخرية

أمحد نوفال  15
 جيد 15 نور عزيزة جيد 11 إيفيندي
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 0066 العدد 0656 العدد
 65،03 املعدول 85،36 املعدول

 
والبعدي للمجموعتني، فقدم الباحثة  وبعد معرفة بيان نتائج اإلختبار القبل 

 املقارنة بني اإلختبار القبل  والبعدي هلما. واملقارنة كما يل :
 (4اجلدول )

 املقارنة بني اإلختبار القبل  والبعدي للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة الرقم
 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

جيد  01-011 0
 %11،11 0 %1،50 1 جدا

 %45،06 01 %61،06 04 جيد 56-10 1
 %11،10 5 %11،11 0 مقبول 61-54 1
 %1 - %1،50 1 ضعيف 1-40 4

 %022 09 %022 09 العدد
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 (0)  الرسم
 اجملموعة الضابطة يف اإلختبار القبل 

53.85%

7.69%7.69%

30.77%

       

   

     

    

 
 
سبة إ ى بيان املقارنة بني اإلختبار القبل  للمجموعة الضابطة فظهر أن بالن

يف  %11،11و من الطالب يف مستوى ضعيف، %1،50يف اإلختبار القبل  
 .يف مستوى جيد جدا %1،50يف مستوى جيد، و %61،06مستوى مقبول، و

تلميذا. ويف مستوى  15وعة الضابطة ه  يف اإلختبار القبل  للمجم
(، %11،11) تالميذ 0(، ويف مستوى مقبول ه  %1،50)تلمذان ضعيف ه  

(، ويف مستوى جيد جدا ه  %61،06) تالميذ 04ويف مستوى جيد ه  أحد 
 (.%1،50) تلمذان

 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 

 (1) الرسم
 اجملموعة الضابطة يف اإلختبار البعدي

46.15%

30.77%

0.00%

23.08%

       

   

     

    

 
طالب يف مستوى ضعيف، من ال %1وأما يف اإلختبار البعدي ظهر أن 

يف  %11،11يف مستوى جيد، و %45،06يف مستوى مقبول، و %11،10و
وهذا البيان يعين أن نتيجة اإلختبار البعدي أكرب من نتيجة . مستوي جيد جدا

 القبل .االختبار 
. ويف مستوى تلميذا 15ي للمجموعة الضابطة ه  يف اإلختبار البعد

 تلميذا 01مستوى جيد ه   (، ويف%11،10) تالميذ 5مقبول ه  
 (.%11،11) تالميذ 0(، ويف مستوى جيد جدا ه  45،06%)

 
 (6اجلدول )

 املقارنة بني اإلختبار القبل  والبعدي للمجموعة التجريبية

 التقدير النتيجة الرقم
 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

جيد  01-011 0
 %61،06 04 %1،06 0 جدا
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 %45،06 01 %61،50 06 جيد 56110 1
 %1 - %11،11 0 مقبول 61-54 1
 %1 - %1،50 1 ضعيف 1-40 4

 %022 09 %022 09 العدد
 

 (1) الرسم
 اجملموعة التجريبية يف اإلختبار القبل 

57.69%

3.85%7.69%

30.77%
       

   

     

    

 
ختبار القبل  للمجموعة التجريبية فظهر أن بالنسبة إ ى بيان املقارنة بني اإل

يف  %11،11من الطالب يف مستوى ضعيف، و %1،50يف اإلختبار القبل  
 .يف مستوى جيد جدا %1،06وى جيد، ويف مست %61،50مستوى مقبول، و

. ويف مستوى تلميذا 15يف اإلختبار القبل  للمجموعة التجريبية ه  
 تالميذ 0وى مقبول ه  (، ويف مست%1،50) تلميذانضعيف ه  

(، ويف مستوى جيد %61،50) تلميذا 06(، ويف مستوى جيد ه  11،11%)
 (.%1،06) تلميذ واحدجدا ه  
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 (4) الرسم
 اجملموعة التجريبية يف اإلختبار البعدي

46.15%

53.85%

0.00%0.00%

       

   

     

    

 
 من الطالب يف مستوى ضعيف %1وأما يف اإلختبار البعدي ظهر أن 

يف مستوي جيد جدا. وهذا  %61،06يف مستوى جيد، و %45،06و مقبول،و 
 القبل .االختبار البيان يعين أن نتيجة اإلختبار البعدي أكرب من نتيجة 

ويف مستوى جيد  .تلميذا 15تجريبية ه  يف اإلختبار البعدي للمجموعة ال
 تلميذا 04(، ويف مستوى جيد جدا ه  %45،06) تلميذا 01ه  

(61،06%). 
مقارنة نتائج اإلختبار القبل  والبعدي للمجموعة التجريبية فشرحت  وبعد

الباحثة عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني. وه  كما يف اجلدول 
 التايل:

 (5) اجلدول
 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني

 الرقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

X0 X0 (X) X
0 Y0 Y0 (Y) Y

0 
0 16 04 0 00 10 05 0 54 
1 11 05 05 165 61 51 01 011 
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1 60 04 41 0040 46 54 00 150 
4 50 11 1 0 51 50 0 0 
6 41 11 16 516 51 54 4 05 
5 11 10 0 54 51 11 6 16 
1 50 15 06 116 11 04 04 005 
0 11 10 0 54 11 04 04 005 
0 50 10 0 00 60 51 4 05 
01 14 01 00 114 51 15 0 00 
00 64 14 11 411 51 11 01 011 
01 54 011 15 0105 11 01 01 011 
01 11 011 11 011 51 14 04 005 
04 16 011 16 516 11 00 00 114 
06 11 06 06 116 11 01 01 011 
05 11 05 05 165 11 14 4 05 
01 46 14 10 040 41 51 11 404 
00 14 04 01 011 11 15 4 05 
00 56 16 01 011 01 04 04 005 
11 01 011 11 411 61 50 06 116 
10 16 05 00 010 10 10 0 0 
11 56 00 11 610 11 11 0 0 
11 66 14 00 150 60 55 06 116 
14 61 15 00 150 16 10 1 0 
16 61 011 41 0040 01 04 04 005 
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15 51 15 05 165 51 11 1 0 
 5035 059 0656 0965 00066 569 0066 0960 موعاجمل

N   ∑X ∑X2   ∑Y ∑Y2 

 
 وفيما يل  توضيح ما يف اجلدول السابق:

1X  نتائج اإلختبار القبل  من اجملموعة التجريبية = 
2X   =نتائج اإلختبار البعدي من اجملموعة التجريبية 

(X)  =عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
2X  = عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية 

X∑  =جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
2X∑ = جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية 
1Y   =نتائج اإلختبار القبل  من اجملموعة الضابطة 
2Y   =نتائج اإلختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 

(Y)  =عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
2Y   =عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

Y∑  =جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
2Y∑ = جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

 (1) اجلدول
 اجملتمعني جمموع عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية
جمموع عدد 

 (∑X)االحنراف 
جمموع عدد 
االحنراف املربع 

(2X∑ ) 

جمموع عدد 
 (∑Yاالحنراف )

جمموع عدد 
االحنراف املربع 

(2Y∑) 
405 01000 145 1164 
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 مث قامت الباحثة بإدخال النتائج السابق إ ى الرمز اإلحصائ  اآليت:
 

Mx =    

 =  

 = 19,08 

∑X2 = ∑X2 -  

 = 12198 -  

 = 12198 -  

 = 12198 – 9462,15 

 = 2735,85 

My =    

 =  

 = 9,46 

∑Y2 = ∑Y2 -  

 = 3254 -  

 = 3254 -  

 = 3254 – 2327,54 

 = 926,46 

t =  

 =  

 =  



 

41 

 

 =  

 =  

 =   = 4,051 

Df = (NX + NY – 2) 

 = (26 + 26 – 2) 

 = 50 

 

t.s0,01 = 2,678 

t.s0,05 = 2,009 

2,009 ˂ 2,678 ˂ 4,051 

 
مث  4،160اإلحصائ   tالسابق، وجدت الباحثة أن نتيجة  من اجلدول 
 degreeاجلدوايل وحبثت الباحثة أن نتيجة يف القائمة احلرية ) tقامت الباحثة بتعيني 

of freedom من )t ونتيجة  1،510=  %0ة يف التقدير املعنوي اجلدوايل أن النتيج
 1،110=  %6يف التقدير املعنوي 

 
t ( احلسايبt hitung) ˂ t ( اجلدوايلt tableحصلت التجريبية = مقبول = ) 

t ( احلسايبt hitung )˂ t ( اجلدوايلt tableفشلت التجريبية = مقبول = ) 
 

=  %0نوي أكرب من نتيجة التقدير املع 4،160ونتيجة اإلحصائ  
 Haمبعىن أن  1،110=  %6أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  وكذلك 1،510

وهذا دليل أن استخدام الطريقة النصر   روض هذا البحث مقبول.مقبول أو أن ف
لرتقية الرتمجة وتنمية رغبة التالميذ يف تعليم اللغة العربية. ومن مالحظة اليت  تؤثر

عملت الباحثة يف خالل التعليم يف املدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية 
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وصا لرتقية الرتمجة. ألهنم  يكونون ماالنج أن استخدام الطريقة النصر مقبول خص
 قادرين على الرتمجة جبيد وصحيح.
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 الفصل اخلامس
 مناقشة نتائج البحث

 
بناء على أسئلة البحث يعين األول تطبيق طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة 
والثلين فعالية طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة. وهبذا الباب ستشرحالباحثة عن تطبيق 

 يقة النصر وفعاليتها لرتقية كفاءة الرتمجة.طر 
طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة احلياة تطبيق عن مناقشة  .أ

 اإلسالمية املتوسطة ماالنج
لتحقيق معىن مكافئ يف اللغة العربية، جيب التعبري عن الرتمجة يف مجل 

ة والصحيحة لتسهيل اللغة اإلندونيسية املناسبة. ترمجة اللغة اإلندونيسية اجليد
التقاط الرسالة أو املعىن املقصود باللغة العربية. يف ترمجة اجلمل حيتاج جمموعة 

أحد منهم ه  طريقة النصر. وه   0متنوعة من الطرائق واألساليب املناسبة.
طريقة ترمجة القرآن اليت تستخدمها الباحثة كطريقة واحدة لرتقية كفاءة الرتمجة 

 كون نتائج ترمجتهم دقيقة وسهلة الفهم.لدى التالميذ حىت ت
-1-1والنمط  0-1-1-4طريقة النصر هلا ثالثة أمناط ه  النمط 

باستخدام طريقة  قامت الباحثة تعليم اللغة العربيةو  0.1-0-1والنمط  0-0
اإلسالمية لرتقية كفاءة الرتمجة يف مدرسة احلياة  0-0-1-1بنمط  النصر

 املتوسطة ماالنج، فه :

علم املفردات ومعناها مرّة واحدة مث كّرر التالميذ ثالث مرّات. )تنفيذ قرأ امل .0
 هذه اخلطوة من البداية إ ى النهاية الفقرة(

                                                           
1  Akmaliyah, Model dan Teknik Penerjemahan Kalimat Bahasa Arab ke Dalam Bahasa 

Indonesia, Journal Al-Tsaqafa, vol. 13 no. 01, 2016, hlm. 134 
2 Muhammad Taufik, Belajar Cepat & Mudah Terjemah Al-Qur’an Metode An-Nashr Buku 

Panduan Guru, (Malang: UM Press, 2013), hlm. 18-22 
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وبعد وصلت إ ى هناية الفقرة، كّرر التالميذ مرّتني كل املفردات ومعناها من  .1
 البداية إ ى النهاية الفقرة بدون مساعدة املعلم.

كل املفردات ومعناها من البداية إ ى النهاية الفقرة   مث كّرر التالميذ مرّة واحدة .1
 بدون مساعدة املعلم.

 أخريا، كّرر التالميذ الفقرة ومعناها مباشرة مرّة واحدة. .4
وجدت مشكلة الرتمجة يف تعليم اللغة العربية ه  مسألة اإلصطالحيات 

و يف طريقة النصر ليست أدوات اللغة العربية )حنولكن،  1ومسألة الرتاكيب.
وصرف( أو تراكيب كعاصمة رئيسية لرتمجة. ولكن ليس مبعىن الرتاكيب ليست 
الالزمة يف هذه الطريقة، ألن الرتاكيب حتتاج عيندما حتقيق الغرض الرئيس  من 

 التعليم )ترمجة(.
يستطيع املعلم استخدام طريقة النصر يف مادة التعليم األخرى كمثل يف 

استخدمت الباحثة هذه الطريقة يف كفاءة  مهارة القراءة. ولكن يف هذا البحث
بة ألن هذه الطريقة الحيتاج إ ى استخدام هذه الطريقة غري صعالرتمجة فقط. 

 وأما مزايا طريقة النصر منها: األدوات الكثرية واخلطوات غري صعبة.
 ليفهم النصوص العربية يساعد التالميذ .0
 يستطيع أن يرتجم النصوص العربية جيعل التالميذ .1
 الذي قدرة تعليمية ضعيف ويزيد حتصيل علم  عد التالميذيسا .1
يف مدرسة احلياة اإلسالمية  طريقة النصر لرتفية كفاءة الرتمجة تأثريمناقشة عن  .ب

 املتوسطة ماالنج
ئج شرحت نتاة، فلرتقية كفاءة الرتمجأن الحظنا أن طريقة النصر بعد 
وعدد نتائج خمتلفة بينهما. من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية اإلختبار 

وأما نتائج  56،10باملعدل  0501اإلختبار القبل  للمجموعة التجريبية 

                                                           
 10ترمجة لطيف زيتوين، ص املسائل النظرية يف الرتمجة، جورج مونان، 3
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. وبعد إجراء 56،01باملعدل  0501اإلختبار القبل  للمجموعة الضابطة 
 04،06باملعدل  1000اإلختبار البعدي كانت نتائج اجملموعة التجريبية 

وهذه تدل على أن 14،60ملعدل با 0010وصارت نتائج اجملموعة الضابطة 
للمجموعة  استخدام طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجةهناك تأثريا واضحا 

التجريبية، وذلك ألن نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية أكرب من نتائج 
  اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة.

= %6عنوي أكرب من نتيجة املستوى امل 4،160اإلحصائ   tأن نتيجة 
 1Hوذلك أن  1،510= %0وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  1،110

 مقبول أي أن فرضية هذه البحث مقبولة.
شعر يف عملية التعليم باستخدام طريقة النصر ، نتائج البحث من قمردين

، بعد التجرييبيف الفصل وبنظر  4.لكن ال يزال جاداالتالميذ مريح جدا وسرور، 
يف عملية التعليم.  والتعليم  يقة النصر زادت محاسة التالميذام طر استخد

أكثر شغفا بالتعليم ألن  يقة النصر قادرة على حتفيز التالميذباستخدام الطر 
 محاسة. التالميذالتعليم يتم معا مما جيعل 

 

                                                           
4 Qamarudin, Pembelajaran Terjemah Al-Quran dengan Metode An-Nashr di Madrasah Al-

Quran Sukolilo Wajak Malang, (Malang: Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Al 

Hikam, 2015(, hlm 70 
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 الفصل السادس
 اإلختتام

 اخلالصة .أ
باستخدام طريقة  وبعد انتهاء إجراء البحث العلم  حول ترقية كفاءة الرتمجة

النصر يف املدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية ماالنج وصلت الباحثة إ ى 
 نتائج التالية:

 طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة، وه  كما يل : .0
بدأ املعلم التعليم بطريقة  طلب املعلم إ ى التالميذ لفتح كتاهبم يف مادة مناسب،

مرّة واحدة(. وهذا  –مرّة واحدة  –مرّتني  –ث مرّات )ثال 0-0-1-1النصر وبنمط 
منط مبعين قرأ املعلم مفردات ومعناها مرّة واحدة مث كّرر التالميذ ثالث مرّات )تنفيذ هذه 
اخلطوة من البداية إ ى النهاية الفقرة(. وبعد وصلت إ ى هناية الفقرة، كّرر التالميذ مرّتني  

مث كّرر التالميذ   ى النهاية الفقرة بدون مساعدة املعلم.كل املفردات ومعناها من البداية إ
مرّة واحدة كل املفردات ومعناها من البداية إ ى النهاية الفقرة بدون مساعدة املعلم. 

 .وأخريا، كّرر التالميذ الفقرة ومعناها مبباشرة مرّة واحدة 
 طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة تأثري .1

مدرسة احلياة يف تؤثر لرتقية كفاءة الرتمجة  استخدام طريقة النصرإن 
بني الفصلني مها  . ويستند على أن نتيجةنجاإلسالمية املتوسطة اإلسالمية ماال

 1،510=  %0أكرب من نتيجة املعنوي  4،160فصل التجرييب والضابط = 
وذلك مبعىن أن فرضية هذا  1،110=  %6أكرب من نتيجة تقدير  وكذلك

 البحث مقبول.
 التوصيات .ب

يرجى من مجيع املرسني واملدرسات أن يستخدموا هذا الطريقة مستمرا حلصول  .0
 النتيجة الرغوبة خصوصا يف مرحلة املبتدئ
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يرجى من استخدام طريقة النصر لرتقية كفاءة الرتمجة، وتنمية اطريقة اجلديدة يف  .1
 تعليم اللغة العربية مستمرة

طريقة النصر يف املدرسة احلياة كما نظرت الباحثة ترقية كفاءة الرتمجة ب .1
اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية ماالنج جذابة، يرجى أن ميثل الطريقة يف تعليم 

 اللغة العربية خاصة لرتقية كفاءة الرتمجة مع تطبيق تعليمها
هذا البحث حيتاج إ ى استمرار املتعمقة، فمن البحث عن كفاءة الرتمجة حيتاج  .4

 إ ى املستحسن ليحسنه
للتالميذ بزيادة النشاط يف درس اللغة العربية والتدريب قليال فقليال يرجى  .6

 للمساعدة يف تعليم اللغة العربية وفهمها
مساعدة التالميذ يف كفاءة الرتجميرجى من استخدام هذه الطريقة  .5
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 مدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة ماالنج
 املوقع اجلغرايف .أ

 ة ماالنج: املدرسة احلياة اإلسالمية املتوسط  اسم املدرسة
 01011611111:   رقم اإلحصائية

 0001161111000:  رقم مدير املدرسة الوطنية
   RT. 01/ RW. 03: الشارع كياه  احلاج مالك داالم  العنوان

(، ماالنج، جاوى Kedungkandangكيدونج كاندانج )
 56011الشرقية، 

 1140105441:    رقم اهلاتف
 تاريخ تأسيس املدرسة .ب

يوليو  0حلياة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية ماالنج يف تأسست املدرسة ا
بناء على نتائج قرار جملس مؤسسات تطوير التعليم احلياة اإلسالمية  0004

(YPPAI رقم )9/AG.YPPAI/kep.MTs/VII/1984  عن إنشاء مستويات التعليم
و تربية املدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية استمرارا للتعليم القائم وه

 ألطفال و مدرسة إبتدائية إسالمية.
املدرسة احليلة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية ه  مؤسسة تعليمية حتت رعاية 

( اليت أشرفت على مؤسسات YPPAIمؤسسات تطوير التعليم احلياة اإلسالمية )
غري التعليمية الرمسية )تربية األطفال ومدرسة إبتدائية إسالمية( ومؤسسات التعليمية 

 الرمسية )معهد وجملس التعليم(.
تأسست املدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية عندما كانت مؤسسة 

YPPAI  بقيادة كياي حاج عبد العزيز، ظهرت تلقائيا الفكرة الرئيسية للؤسس منه
الذي كان لديه دائما "أطفال املسلمني الجييب أن يرتكوا املدرسة". عند النظر إليها 

العوامل اجلغرافية، فإن املدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية تقع على من 



 

 

( الذي يقع يف قرية كيدونج كاندانج Buringمنحدر جبل بورنج )
(Kedungkandang مدينة ماالنج يف اجلزء الشرق  من عام )0004. 

هناك عدة أسباب لتأسيس املدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية 
 منها:
املؤسسة لديها بالفعل مؤسسات تعليمية تربية األطفال ومدرسة إبتدائية  .0

 إسالمية ولكن ليس لديها مدرسة مستمرة.
( ألهنا SLTPإحجام األباء عن مواصلة تعليم أبنائهم يف املدرسة املتوسطة ) .1

 بعيدة عن مكان إقامتهم.
 عدم قدرة اآلباء على دفع تكالف تعليم أبنائهم. .1

سباب الثالثة، كان لدي كياي حاج عبد العزيز فكرة إنشاء من هذه األ
املدرسة احلياة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية بقصد وغرض رغبة يف العيش وبث 
دين اإلسالم وفقا المسها "احلياة اإلسالمية" حىت اآلن ال يزال يالحق ويطور 

ة احلياة اإلسالمية خليفته. أما أمساء اخللفاء الذين قادموا ذات مرة رئيس املدرس
 املتوسطة اإلسالمية:

 0001-0004عام    كياه  احلاج عبد العزيز .0
 1111-0001عام   الدكتور احلاج عرفان عزيز املاجستري .1
 اآلن -1111عام    احلاجة فطرة عزيزة املاجستري .1

 رؤية ومهمة وأهداف املدرسة .ج
 رؤية املدرسة .0

وم والتكنولوجيا، حتقيق الطالب ذوي املعرفة الواسعة ومعرفة العل
 والبيئات املثقفة القائمة على اإلميان والتقوى.

 مهمة املدرسة .1
 ادرك الطالب القادرين على إلقاء خطابة يف مكان عام. (أ



 

 

 11ادرك الطالب القادرين على حفظ القرآن جزء  (ب
ادرك دراجات االمتحانات الوطنية واالمتحانات النهائية القصوى  (ج

 والصادقة
 لقائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتادرك عملية التعلم ا (د
 ادرك ثقافة العناية بالبيئة واحملافظة النظافة (ه
ادرك جهود احلفاظ على البيئة مدرسة مرحية وممتعة من خالل تطبيق  (و

 )إبتسام وسالم وحتية وهتذيب ومؤذب( 5S مفهوم 
 أهداف املدرسة .1

 الطالب القادرين على إلقاء خطابة يف مكان عام. حتقيق (أ
 11الطالب القادرين على حفظ القرآن جزء  حتقيق (ب
دراجات االمتحانات الوطنية واالمتحانات النهائية القصوى  حتقيق (ج

 والصادقة
 عملية التعلم القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتقيق (د
 ثقافة العناية بالبيئة واحملافظة النظافة حتقيق (ه
مرحية وممتعة من خالل تطبيق  جهود احلفاظ على البيئة مدرسة حتقيق (و

 إبتسام وسالم وحتية وهتذيب ومؤذب() 5S مفهوم 
 اهليكل التنظيمي .د

 الدكتور احلاج عرفان عزيز املاجستري :    رئيسة املئسسة .0
  : احلاج إمام الدين السوري     اللجنة .1
 : احلاجة فطرة عزيزة املاجستري    رئيسة املدرسة .1
 الصليحة املاجستري : فريدة   نائبة رئيسة املدرسة .4
 : إيكو بودي والويا  نائب رئيسة املدرسة شؤون املناهج .6
 : شيف الدين زهري نائب رئيسة املدرسة شؤون الطالب .5



 

 

 : فتح البحر    رئيس اإلدارة .1
 : إيكا وح  فرمياندانا    رئيس اإلرشاد .0
 :    ويل الفصل .0

 أ( – 1)   مرأة الزهر (أ
 ب( – 1)   موتابا (ب
 ج( – 1)   اإيكا وح  فرمياندان (ج
 أ( – 0)   ألفا عزيزة (د
 ب( – 0)  سيف اخلاطب (ه
 ج( – 0)  ريسا رمحنية فهما (و
 أ( – 0)  سييت عائشة (ز
 ب( – 0) أسرتي يوين ريسماوايت (ح

 :   األساتيذ و األستاذات .01
 أ. خاليد ماوردي (أ

 يونياريت (ب
 نور ياسني (ج
 أسنية (د
 يس  راتناساري (ه
 حافظ فهم شئعرل (و
 إيكا أفريليا أحسانية (ز

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : MTs Al Hayatul Islamiyah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII-C/Genap 

Materi Pokok  : بييت 
Alokasi Waktu : 12 JP 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1) 

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

2. Kompetensi Inti (KI 2) 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Kompetensi Inti (KI 3) 

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Kompetensi Inti (KI 4) 

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

3.3. Menemukan makna atau 

gagasan dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat bahasa Arab yang 

3.3.1. Menerjemahkan kata, frasa, dan 

kalimat Arab tentang  ْ  بَ ْييت 
sesuai dengan konteks 



 

 

berkaitan dengan  ْ  بَ ْييت 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama 

1. Mengetahui kemampuan siswa sebelum menggunakan metode An Nashr 

melalui pretest 

Pertemuan Kedua 

1. Siswa mampu menerjemahkan kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab dalam 

teks percakapan (حمادثة) tentang  ْ   بَ ْييت 
Pertemuan Ketiga 

1. Siswa mampu menerjemahkan kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab dalam 

teks qiraah (قراءة) tentang  ْ  بَ ْييت 
Pertemuan Keempat 

1. Mengetahui kemampuan siswa setelah dilakukannya pembelajaran dengan 

menggunakan metode An Nashr melalui postest 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 (Percakapanاملَُحاَدثَُة )
يْ   الّزِيَارَُة ِإََل بَ ْيِت َعمِّ

ْ َمد يْ َنة  ُسْورَابَايَا َويُر   ه  يف  ْ َأْن يَ ُزْوَر بَ ْيُت َعمّ  يَّة . يُر ْيُد َصاين  ْيُد َهَذا يَ ْوُم الُعْطَلة  ل ْلَمْدَرس 
َنَما َأْن َيسْ  ي ْ ْيُم. َوح  ه ، ا مْسُُه إ بْ رَاه  ْ ب احلَاف َلة  إ  َى بَ ْيت  َعمّ  ُكَن ف ْيه  يَ ْوَمنْي . َفَسَفَر َصاين 

نَ ُهَما. ْ، َوحَيُْدُث احل َواُر بَ ي ْ ه ، حَيَْتف   َعمُُّه إ  َى َصاين   َيْصُل يف  بَ ْيت  َعمّ 
 ْ ْ ! َصاين   :السَّاَلُم َعَلْيُكْم يَا َعمّ 
ُُضْور َك، َكْيَف  مُّ العَ  . أَْهاًل َوَسْهاًل حب  : َوَعَلْيُكُم السَّاَلُم َوَرمْحَُة هللا  َوبَ رََكاتُُه، يَا َصاين 

 َحاُلَك؟
 ْ َرْيٍ احَلْمُد هلل . وَكَكْيَف َحاُلَك؟ َصاين  ْ ، أَنَا خب   : أَْهالً ب َك يَا َعمّ 



 

 

َرْيٍ أَْيًضا، ت َ  الَعمُّ  ْ ُغْرَفة  : احَلْمُد هلل  أَنَا خب  ، ا نْ َتظََرَك َصال ٌح يف  َفضَّْل اُْدُخْل غ َلى بَ ْيت 
.  اجلُُلْوس 

) ْ ُغْرَفة  اجلُُلْوس  ْ إ  َى بَ ْيت  مُثَّ لَق َ  َصال ٌح َوجَيْل ُس يف   )َفَدَخَل َصاين 
 ْ  : السَّاَلُم َعَلْيُكْم يَا َصال ٌح، َكْيَف َحاُلَك؟ َصاين 
َرْيٍ احَلْمُد هلل . وََكْيَف َحاُلَك؟: َوَعَلْيُكُم السَّ  َصال حٌ  ْ، أَنَا خب   اَلُم َوَرمْحَُة هللا  يَا َصاين 
 ْ َرْيٍ. َصاين   : احَلْمُد هلل  أَنَا خب 
. َصال حٌ  ْ، َهيَّا َنُدْوُر َحْوَل البَ ْيت   : يَا َصاين 
 ْ  : َهيَّا، ب ُكلّ  ُسُرْوٍر. َصاين 

) ْ َحْوَل البَ ْيت   )ُيَشاه ُد َصاين 
ْ َصا ؟ ين  ْيٌل َوَنظ ْيٌف.َكْم ُغْرَفًة يف  َهَذا البَ ْيت   : َما َأمْجََل بَ ْيُتَك، َهَذا بَ ْيٌت مجَ 

َعُة ُغَرفٍ  َصال حٌ   : ف ْيه  َسب ْ
 ْ َرٌة، أَْيَن ُغْرفَ ُتَك؟ َصاين   : َما َشاَء هللاُ! ُغَرُف بَ ْيُتَك َكث ي ْ
ْ بَ نْيَ ُغْرَفُة اجلُُلْوس  َوغُ  َصال حٌ  ْ : ُغْرَفيت   ْرَفُة َأيب 
 ْ  : َهْل ل ُكلّ  ُغَرٍف مُحَّاٌم؟ َصاين 
َوارُنَا  َصال حٌ  ، َسَنْسَتم رُّ ح  : نَ َعْم، ل ُكلّ  ُغَرٍف مَحَّاٌم. َهيَّا أُق لَُّك إ  َى ُغْرَفٍة ل لضُّيُ ْوف 

َها.  ف ي ْ
 ْ  : َهيَّا َصاين 

)  )َفَدَخالَ إ  َى ُغْرَفٍة ل لضُّيُ ْوف 
ْ.: َهذ ه  ُغْرفَ  َصال حٌ   ٌة ل لضُّيُ ْوف  يَا َصاين 
 ْ َفةٌ  َصاين  َعٌة َوُمَرتّ َبٌة َوَنظ ي ْ  : َما َشاَء هللاُ، َهذ ه  ُغْرَفٌة َواس 
ْ، تَ َفضَّْل! َصال حٌ   : أُْدُخْل يَا َصاين 
 ْ  : ُشْكرًا يَا َصال ُح. َصاين 
 : مُيْك ُنَك َأْن َتْسرَت ْيَح َهَنا حلَْظًَة بَ ْعَد َسَفر َك. َصال حٌ 



 

 

ْ صَ  زَانٌَة َوَمْكَتٌب وَُكْرس  ٌّ َوَثالََّجٌة. اين  َها ف رَاٌش َوخ  َلٌة، ف ي ْ َها َكام   : األَثَاُث ف ي ْ
 : َلَقْد أَْعَدْدُت َما حَتَْتأُج إ لَْيه   َصال حٌ 
 ْ  : ُشْكرًا، َماَذا ف  الثَّالََّجة ؟ َصاين 
َها َمْشُرْوبَاٌت َوَأْطع َمٌة َوفَ َواك ُه. َصال حٌ   : ف ي ْ
 ْ ؟ َصاين   : َوَماَذا يف  احَلمَّام 
ْنَشَفٌة َوَصابُ ْوٌن َوفُ ْرَشاٌة اأَلْسَنان  َوَمْعُجْوٌن. َصال حٌ   : ف ْيه  م 
 ْ ! َصاين   : َجزَاَك هللاُ َخي ًْر َعَلى َهَذا اإل ْكرَام 
 : َوإ يَّاَك! َصال حٌ 

 
 (Membacaالِقَراَءُة )

يْ   َحاُل بَ ْيِت َجدِّ
يَّة . َوَهَذا بَ ْيٌت ا مسْ ْ  نَب ي َْلى،   َْدَرس 

ْ ُعْطَلة  امل ُأَساف ُر َمَع ُأْسَرة  إ  َى بَ ْيت  َجدّ ْي يف 
ْ الشَّار ع  ُسوَْكْرنَا َرْقُم  )َثالَثَُة َوَثالَثُ ْوَن( ُسوَْكاَهْرَجا َجاَوى  11َقد مْيٌ. يَ َقُع َهَذا البَ ْيُت يف 

ْيٌل َوُمْرْيٌح.  ْثُل َدوَّاُر الُوْسَطى. بَ ْيُت َجدّ ْي مجَ  أََماَم البَ ْيت  ُبْسَتاٌن، ف ْيه  أَْزَهاٌر َمتَ نَ وّ َعٌة م 
ْ َوَسَط الُبْسَتان  نَافُ ْوَرٌة.  الشَّْمس  َوالَوْرَدُة َوالَيامسْ نْيُ َواللُّْوُتُس َواأَلُسوَْكا َوالسَّْوَسُن. َويف 

َنَما َنْدُخُل إ  َى   ي ْ ْ َهَذا البَ ْيت  َسْبُع ُغَرٍف، َوح  ُد ُغْرَفُة اجلُُلْوس  يف   البَ ْيت  َسَنج 
ُد أَْرَبُع ُغَرٍف َويف  ُكلّ  ُغْرَفٍة مَحَّاٌم. َأوَّاًل، ُغْرَفٌة  َعة . َحْوَل ُغْرَفة  اجلُُلْوس  َسَنج  الَواس 

ْ َوَزْوَجُتُه الََّذان  يُ رَاف قَ  . ثَان ًيا، ُغْرَفُة َجدّ ْي.ثَال ثًا، ُغْرَفُة َخايل  ان  َجدّ ْي ُكلَّ يَ ْوٍم. ل لضُّيُ ْوف 
َالَب َس ُكلَّ يَ ْوٍم.

ُل امل  رَابًعا، ُغْرَفُة اخلُاد َمة . اخلُاد َمُة تُ َنظّ ُف البَ ْيَت َوَتْطَبُخ الطََّعاَم َوتَ ْغس 
ْطَعُم. ف ْيه  َثالََّجٌة َورُفُ ْوٌف َوَمْوق ٌد َوَمْكَتٌب  

َ
ْطَبُخ َوامل

َ
َخْلَف َغْرَفة  اجلُُلْوس  امل

ُر وََكْأٌس. َويف  الرَّفّ  وََكرَ  ي ْ . يف  الثَّالََّجة ، الَفَواك ُه َواخَلْضَرَواُت َوالَعص  اس  ٌّ َوأََدَواٌت ل لطَّْبخ 
ْطَعُم يف  الُغْرَفة  

َ
ْطَبُخ َوامل

َ
اآلَخر ، َشاٌي َوقَ ْهَوٌة َوَلََبٌ َوُسكٌَّر َوَمْلٌح َوتَ َواب ُل ُمتَ نَ وّ َعٌة. امل

َدة . َحْوهلََ  .الَواح  يٌَّة، ل َذل َك َنْسَتط ْيُع اَْن نَ ْنظَُر احلَاُل َخْلَف البَ ْيت   ا نَاف َذٌة ُزَجاج 



 

 

َباَحُة ف ْيه  يف  الن ََّهار . ل َماَذا يف  الن ََّهار ؟   ٌع، أَُمار ُس السّ  َخْلَف البَ ْيت  َمْسَبٌح َواس 
د  
َ
َساء  اهلََواُء ف  َهذ ه  امل

َ
َنَّ يف  الصََّباح  َوامل يََّما ع ْنَد َفْصل  اجَلَفاف  يف  أل  يْ َنة  بَار ٌد، اَلس 

ْلز يُ ْوس.  َشْهر  يُ ْول ُيوَحىتَّ أَُغْسُطْس، تَ ْنَخف ُض َدرََّجُة احَلرَاَرة  َحىتَّ أَْرَبع  َعَشَرة  َدَرَجة  س 
د يْ َنة  َوُخُصْوًصا بَ ْيُت َجدّ يْ 

َ
بُّ َأْن أَُزْوَر إ  َى َهذ ه  امل  .َوب َذل َك، ُأح 

 
E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendakatan : Saintifik 

Metode  : An Nashr 

F. SUMBER BELAJAR 

1. LKS 

2. Kamus 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan Pertama 

a. Pendahuluan 

1) Mengucapkan salam dan menyapa peserta didik dengan sapaan 

bahasa Arab 

2) Memeriksa kehadiran peserta didik 

3) Memulai pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-

sama 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru memberikan pretest kepada peserta didik guna mengetahui 

kemampuan awal peserta didik sebelum berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan metode An Nashr 

c. Penutup  

1) Guru memberikan gambaran tentang metode An Nashr yang 

akan digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab dipertemuan 

berikutnya 

2) Guru memberikan pesan-pesan moral dan motivasi untuk 

menjaga semangat peserta didik dalam belajar 



 

 

3) Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah 

bersama-sama 

4) Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan salam  

2. Pertemuan Kedua 

a. Pendahuluan 

1) Mengucapkan salam dan menyapa peserta didik dengan sapaan 

bahasa Arab 

2) Memeriksa kehadiran peserta didik 

3) Memulai pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-

sama 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru meminta peserta didik untuk membuka kitab pada materi 

 بيتي tentang حمادثة

2) Guru membaca naskah materi حمادثة tentangبيتي dengan metode 

An Nashr 

3) Peserta didik mengulang dengan pola 3 – 2 – 1 – 1 (tiga kali 

perkata – dua kali per kata – satu kali per kata – satu kali per 

kalimat) 

a) Guru membaca satu kali setiap mufrodat beserta artinya 

kemudian peserta didik mengulanginya tiga kali (dilakukan 

sampai akhir kalimat) 

b) setelah sampai di akhir kalimat, tanpa dari bantuan guru 

peserta didik mengulanginya dua kali per mufrodat setiap 

kalimat  

c) kemudian peserta didik mengulanginya lagi satu kali per 

mufrodat setiap kalimat 

d) kemudian peserta didik mengulangi satu kali lagi, tetapi 

langsung satu kalimat beserta artinya. 

Pola ini dilakukan dari awal sampai akhir naskah. 

4) Guru memberi pertanyaan kepada peserta didik 



 

 

5) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

tentang materi yang belum dipahami 

c. Penutup 

1) Guru dan peserta didik menyimpulkan pelajaran yang telah 

dipelajari 

2) Guru memberikan pesan-pesan moral dan motivasi untuk 

menjaga semangat peserta didik dalam belajar 

3) Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah 

bersama-sama 

4) Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan salam 

3. Pertemuan Ketiga 

a. Pendahuluan 

1) Mengucapkan salam dan menyapa peserta didik dengan sapaan 

bahasa Arab 

2) Memeriksa kehadiran peserta didik 

3) Memulai pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-

sama 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru meminta peserta didik untuk membuka kitab pada materi 

 بيتي tentang قراءة

2) Guru membaca naskah materi قراءة tentangبيتي dengan metode 

An Nashr 

3) Peserta didik mengulang dengan pola 3 – 2 – 1 – 1 (tiga kali 

perkata – dua kali per kata – satu kali per kata – satu kali per 

kalimat) 

e) Guru membaca satu kali setiap mufrodat beserta artinya 

kemudian peserta didik mengulanginya tiga kali (dilakukan 

sampai akhir kalimat) 

f) setelah sampai di akhir kalimat, tanpa dari bantuan guru 

peserta didik mengulanginya dua kali per mufrodat setiap 

kalimat  



 

 

g) kemudian peserta didik mengulanginya lagi satu kali per 

mufrodat setiap kalimat 

h) kemudian peserta didik mengulangi satu kali lagi, tetapi 

langsung satu kalimat beserta artinya. 

Pola ini dilakukan dari awal sampai akhir naskah. 

4) Guru memberi pertanyaan kepada peserta didik 

5) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

tentang materi yang belum dipahami 

c. Penutup 

1) Guru dan peserta didik menyimpulkan pelajaran yang telah 

dipelajari 

2) Guru memberikan pesan-pesan moral dan motivasi untuk 

menjaga semangat peserta didik dalam belajar 

3) Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah 

bersama-sama 

4) Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan salam 

4. Pertemuan Keempat 

a. Pendahuluan 

1) Mengucapkan salam dan menyapa peserta didik dengan sapaan 

bahasa Arab 

2) Memeriksa kehadiran peserta didik 

3) Memulai pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-

sama 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru memberikan postest kepada peserta didik guna mengetahui 

hasil belajar peserta didik setelah melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan metode An Nashr 

c. Penutup 

1) Guru dan peserta didik menyimpulkan pelajaran yang telah 

dipelajari 



 

 

2) Guru memberikan pesan-pesan moral dan motivasi untuk 

menjaga semangat peserta didik dalam belajar 

3) Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah 

bersama-sama 

4) Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan salam 

H. PENILAIAN 

No. Nama 
Indikator 

Penilaian 

Skor 
Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Akurat           

 Keberterimaan           

Keterbacaan           

2. 

 Akurat           

 Keberterimaan           

Keterbacaan           

3 

 Akurat           

 Keberterimaan           

Keterbacaan           

4 

 Akurat           

 Keberterimaan           

Keterbacaan           

5 

 Akurat           

 Keberterimaan           

Keterbacaan           

Dst              

 

Indikator dan Bobot Penilaian 

Indikator 

Penilaian 
Parameter Kualitatif Skor 

Akurat 
Makna yang ditangkap oleh pembaca bahasa sumber sama 

dengan makna dalam bahasa sasaran (tidak terjadi 
4 



 

 

penambahan, penghilangan, dan perubahan informasi) 

Keberterimaan 
Menggunakan tata bahasa dan gaya bahasa yang dapat 

diterima atau lazim digunakan oleh penutur bahasa sasaran 
3 

Keterbacaan 
Pembaca bahasa sasaran dapat memahami terjemahan 

dengan baik (tidak sulit dibaca/dipahami) 
3 

Total Skor 10 
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اإلختار القبلي واإلختبار البعدي أسئلة  

 
 أسئلة اإلختار القبلي .أ

 تَ ْرِجْم ِإََل الُلَغِة اإِلْنُدْونِْيِسيَِّة اجلَيَِّدِة!
ٌر َوُمر ْيٌح. َوف ْيه  َسْبُع ُغَرٍف. .0 ْ . البَ ْيُت َكب ي ْ  َهَذا بَ ْيٌت ل َعمّ 
ه  يَ ْومَ  .1 ْ بَ ْيت  َعمّ  ْيم يف   نْي  َيْسُكُن محَ 
َها أَْزَهاٌر ُمتَ نَ وّ َعةٌ أََماَم البَ ْيت   .1 َلٌة. ف ي ْ ي ْ  َحد يْ َقٌة مجَ 
 ُغْرَفُة ر َشاد بَ نْيَ ُغْرَفٍة ل لضُّيُ ْوف  َوُغْرَفة  أَب ْيه   .4
ْ بَ ْيت  َجدّ  فَ ْوز يَة، النَّافُ ْورَُة تَ َقُع يف  َوَسط  الُبْسَتان   .6  يف 
ْ الرَّفّ  يَ َقُع الشَّاُي َوالسَُّكُر َوالتَ َواب   .5  ُل يف 
َها امل ْنَضَدُة وََكرَاس  ُّ  .1 . ف ي ْ ْ البَ ْيت  ُغْرَفُة اجلُُلْوس   يف 
.َتْطَبُخ  .0 َْطَبخ 

ْ امل  َعائ َشُة اأَلْطع َمَة يف 
َباَحَة ف يه  .0 ٌع، مُتَار ُس نَب ي َْلى السّ   َخْلَف البَ ْيت  َمْسَبٌخ َواس 
ْ احَلمَّام   .01 ْ  اللّ َباَس يف  ُل أُمّ   تَ ْغس 

 
 لة اإلختار البعديأسئ .ب

 تَ ْرِجْم ِإََل الُلَغِة اإِلْنُدْونِْيِسيَِّة اجلَيَِّدِة!
ٌر َوُمر ْيحٌ َهَذا بَ ْيٌت ل َعمّ   .0  . َوف ْيه  َسْبُع ُغَرٍف.ْ . البَ ْيُت َكب ي ْ
َرٌة، َوه َ  َشَجَرٌة َمْنَجا .1  أََماَم البَ ْيت  َشَجَرٌة َكب ي ْ
 ْوف  َوُغْرَفة  أَب ْيه  ُغْرَفُة ر َشاد بَ نْيَ ُغْرَفٍة ل لضُّي ُ  .1
ْلَعَقٌة وََكْأسٌ  .4  َورَاَء الُغْرَفة  اجلُُلْوس  َمْطَعٌم. ف ْيه  َمْكَتٌب وََكرَاس  ٌّ َوُصُحْوٌن َوم 
َباَحَة ف يه  .6 ٌع، مُتَار ُس نَب ي َْلى السّ   َخْلَف البَ ْيت  َمْسَبٌخ َواس 
ْ! ُهَو جَيْل ُس َعَلى الُكْرس  ّ   .5 َرةأُْنظُْر إ  َى َأيب  ْ الصَّغ ي ْ  َمَع ُأْخيت 



 

 

َلةً  .1 ي ْ ْ بَ ْيت  َصد ْيق ْ . ُهَناَك، أَْنظُُر بُ ْرَدايًَة مجَ   أَْدُخُل ُغْرَفة اجلُُلْوس  يف 
 اخلَاد َمة تُ َنظّ ُف َوتُ َرتّ ُب البَ ْيَت ُكلَّ يَ ْومٍ  .0
ْ بَ ْيت  َجدّ  فَ ْوز يَة، النَّافُ ْورَُة تَ َقُع يف  َوَسط  الُبْسَتان   .0  يف 
ْ ُغْرَفة  اأَلْكل  ُنَساع   .01 ْ إ ْعَداد  الطََعام  يف   ُد َوال َدتَ َنا يف 
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 اللقاء األول لإلختبار القبل  يف اجملموعة التجريبية

 

 
 اإلختبار القبل  يف اجملموعة الضابطة

 



 

 

 
 يف اجملموعة التجريبيةاللقاء الثاين لعملية التعليم باستخدام طريقة النصر لكفاءة الرتمجة 

 

 
 اللقاء الثالث لعملية التعليم باستخدام طريقة النصر لكفاءة الرتمجة يف اجملموعة التجريبية

 



 

 

 
 اللقاء الرابع لإلختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية

 

 
 اإلختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة
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