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 مستخلص البحث 
الفتاح الشرقية،2015،عبد  بركةكديريجاوي الكرييفمعهدول القرآن ترمجة تعليم م.

إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية، اللغة تعليم قسم املاجستري، رسالة
.نورهادي(الدكتور2(الدكتوراحلاجحممدعبداحلميد،1اإلسالميةاحلكوميةمباالنج:

 :الترمجة،التعليم،معهدولبركةفتاحية امل   تا الكلم 
الرئيسي األحكام أساس أن اإلسالمي العامل مةيعترف اإلسالمية منصدرهاللشريعة

تسبب القرآن فهمحمتوىمنحمتويات قلة العربية، باللغة مكتوبة النبوية والسنة الكري القرآن
اعتبارهاواحدةمناحللولاملطلوبةطريقةضعفتنفيذالقيماإلسالميةيفاحلياةاليوميةلديهم،ب

ترمجةالقرآنالكرييفوقتقصرينسبياختمترمجةالقرآنوسليمهايفاجملتمعبشكلجيد.
تعليمترمجةالقرآنالكرييفمعهدولبركةتحليلوتقويل(1)هيالبحثفأهداف

واحملتوى األهداف الشرقيةمنحيث والتقويكديريجاوي والوسائل لتحليل(2).والطرق
 تعليمترمجةالقرآنالكرييفمعهدولبركةكديريجاويالشرقية.وتقوياملزاياوالعيوب

وصفيةدراسةهيومنهجها،الكيفياملدخلهوالدراسةهذهيفاملستخدماملدخل
،والوثائقواملالحظةاملقابلةبطريقةوهيالبحثهلذاالبياناتمجعوأسلوبتقوميية،حتليلية
تعليمترمجةالقرآنالكرييفمعهدولبركةكديريالعنالبحثمشكلةعلىللردكلهاالذي

واملدرسون املعهد رئيس هم البحث هذا يف املعلومات يعطون الذين وأما الشرقية، جاوي
 والطالب.

(قبل1اللغةالعربيةللترمجةالكري.)يفهذهالبحث،وجدالباحثبعضالنتائجيفتعلم
علىقرأةالقرأنوكتابةالكرييشترطعليهمأهنمقادرونترمجةالقرآنالطالبفصلأنيدخل

(ُوجدثالثةمراحلاليتتنقسمعلىأربعةفصوليفتعليمترمجةالقرآن2فيغونبشكلجيد.)
الكري.

ضمنالتعليمالترمجةأكثرميوالللتطبيقوبناءعلىنتائجالبحوث،وخلصإىلأن:الغر
جزأ،وطريقةالتعليمهاهيطريقةاحملاضرة،30حمتوىهاالقرآنوكييسهليفالفهموالعمل،

والوسائلالتعليميةهيالكتب،وأمااالمتحاننفذتيفهنايةكلشهر،ومادةالترمجةميكنأن
1وقتتكتمليف  سنوات.5.
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ABSTRAK 

Fathah,  Abdul. 2015. Pembelajaran Bahasa Arab untuk Terjemahan Al-Qur’an 

al  Karim di Pondok Wali Barokah Kediri Jawa Timur, Tesis, Program Studi 

Pendidikn Bahasa Arab Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Abdul Hamid, (2) Dr. Nur Hadi.  

Kata Kunci: Terjemah, Pembelajaran, Wali Barokah 

         Dunia Islam mengakui bahwa dasar hukum utama syariat Islam bersumber 

dari Al-Qur’an dan As Sunnah yang ditulis dengan bahasa Arab, kurangnya 

pemahaman terhadap isi kandungan Al-Qur’an dan As Sunnah menjadi salah satu 

penyebab lemahnya penerapan nilai nilai Islam dalam kehidupan sehari hari. 

Sebagai salah satu solusi diperlukan metode terjemahan Al-Qur’an yang dalam 

waktu relatif singkat dapat faham dan menghatamkannya dengan baik sehingga 

bisa disampaikan dimasyarakat dengan baik. 

        Adapun tujuan penelitian ini, Pertama, Mendeskripsikan dan menganalisis 

pembelajaran bahasa Arab untuk terjemahan Alqur’anul Karim di Pondok 

Pesantren Wali Barokah Kediri Jawa Timur. Kedua,  Mendeskripsikan dan 

menganalisis kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran bahasa Arab untuk 

terjemahan Alqur’anul Karim di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri Jawa 

Timur. 

          Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan 

pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi, yang semua untuk menjawab permasalahan penelitian tentang 

pembelajaran bahasa Arab untuk terjemahan Alqur’anul Karim di Pondok 

Pesantren Wali Barokah Kediri Jawa Timur, adapu informan penelitian adalah 

pimpinan pondok, guru dan murid. 

        Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa temuan dalam 

pembelajaran bahasa Arab untuk terjemahan Alqur’anul Karim. (1) Sebelum 

penguasaan materi teremahan Al-Qur’an, siswa-siswi di haruskan menguasai 

bacaan Al-Qur’an dengan baik dan benar serta mampu menulis pegon dengan 

baik. (2) Ada tiga tahapan yang terdiri dari empat kelas yang harus dilalui siswa-

siswi sehingga bisa mempunyai kompetensi terjemahan Al-Qur’an yang baik.  

        Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwasannya: tujuan dari 

pembelajara terjemahan alqur’an lebih pada hal aplikatif mudah dipahami dan 

diamalkan, isi materi Al-Qur’an 30 juz, metode pembelajaran tariqah 

Muhadzarah, media pembelajaran berupa buku dan ujian dilaksanakan setiap 

akhir bulan, Materi terjemahan dapat diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun.  
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ABSTRACT 

Fathah, Abdul .2015. Learning Arabic for translation of Al-Quran al-Karim at 

Pondok Wali Barokah Kediri East Java, Thesis, Faculty of Arabic education 

Pascasarjana of Maulana Malik Ibrahim Islamic University of Malang, Adisor (1) 

Dr. Abdul Hamid (2) Dr. Nur Hadi, MA. 

Keywords: Translation, Learning, Wali Barokah 

 Islam admits that the main law basis of Islam is from Al-quran and As 

Sunnah which is written in arabic. Lack of understanding of the contents of Al-

quran and As Sunnah will be the reason of the weakness of the application of the 

value of Islam in daily life. As one of the solution needs a method of the 

translation of Al-quran which able to know alquran well wholly in a short time, so 

that it can be delivered to all society well.  

 As for the purpose of this research, first, to describe and analyse the arabic 

learning for translation of Al-Quran al-Karim in Pondok Wali Barokah Kediri, 

East Java. Second, to describe and analyse the strength and the weakness of the 

method of Learning Arabic for translation of Al-Quran al-Karim in Pondok 

Pesantren Wali Barokah Kediri, east Java.  

 This research uses descriptive qualitative, and the data collection is done 

by using observation method, interview and documentation, to answer the 

research problem about learning arabic for translation of Al-quran al-Karim in 

Pondok Wali Barokah Kediri, East Java. The source information of the research is 

the chief of Pondok Pesantren, teachers and students.  

 In this research, researcher found some findings in learning arabic 

language for translation of Al-quran al-karim. (1) before mastering the materials 

of translation alquran, students obligated to master the reading of Al-quran well 

and trully, also able to write pegon well. (2) there are three stages that consist of 

four classes which must be done by the students so that they have competence in 

translating al-quran well. 

            Based on the result of the research, the conclusion is that the purpose of 

learning translation of alquran incline in the term applicative, easy to be 

understood and done, The content of alquran 30 juz, the method of learning 

thariqah muhadarah, media of learning in the form of book and examination 

conducted in every last month, the material of translation can be achieved in 1,5 

year. 
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 كلمة الشكر والتقدير 

رب هلل احلمد الرحيم، الرمحن اهلل علىبسم والسالم والصالة العاملني
أشرفاألنبياءواملرسلنيوعلىآلهوأصحابهأمجعني،وبعد.

يسرالباحثإنتهاءكتابةهذهالرسالةالعلميةللماجستري،وهنايريدالباحث
أنيقدممنصميمقلبهالعميقأجزلالشكروأمثنالتقديرملنقدساهموساعدهعلى

كتابةهذهالرسالة،وهم:

مساحةأ.د.عبداحلارس،مديراْلامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكومية .1
 .مباالنج

د. .2 أ. سنبلةمساحة إبراهيمأمي مالك موالنا اْلامعة العليا الدراسة مدير ،
 .اإلسالميةاحلكوميةمباالنج

العربيةجامعةموالناما.مساحةد .3 اللغة تعليم لكولداناورغاديناتا،رئيسقسم
 إبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج.

د .4 األول.مساحة املشرفة بصفته احلميد، عبد دو،حممد هادي.مساحة ،نور
اهتمام بكل عليه وأشرفا الباحثوأرشداه اللذانوجها الثاين، املشرف بصفته

 وصربوحكمةيفكتابةهذهالرسالة.
بذلتجهدهايفالدعاءعلّيفضيلةاحملترمةأميحاجةسييتعفيفة،اليتمساحة .5

 .يفإمتامهذاالبحثمنالبدايةحىتالنهاية



 ي
  

زوجيتاحملبوبةإيفاسوسانا،جزاكاهللخريااليتحتفزدائمايفإنتهاءهذهمساحة .6
 الرسالة.

،رئيسمعهدولبرمةكديريومجيعاألساتذةاملاجسترياحلاجسونارطامساحة .7
والطالبوالطالباتيفتلكاملعهدالذينساعدواالباحثيفكتابةواألستاذات

 رسالةاملاجستريهذه.
يستطيعمساحة .8 احملترمني،واألصدقاءومنال العليا األساتذةيفدراسات مجيع

 الباحثأنيذكرهممجيعاهنا.
نافعةهذا،واهللأسألأنتكونأعماهلممقبولةومثابة،وتكونرسالةاملاجستريهذه

 ومفيدةللعبادوالبالد،آمني.
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 الفصل األول 
 اإلطار العام 

 

 خلفية البحث  .أ 
حيث  أكرب عدد من السكان املسلمني يف العامل،    يضم البلد الذي    إندونيسيايعد     

من   هم  من سكان اندونيسيا(  يف املئة  سبعة ومثانون  (   %87ذكر يف اإلحصاءات أن  
القيم اإلسالمية مل تتحقق بشكل    منهم ُوجد أن األغلبيةأن ولكن يف الواقع  ، 1ني سلمامل

أو   عدما  منه،ةكثريفهي    ذلك   سببت  يتأما العوامل الو،  لديهم  كامل يف احلياة اليومية
 2.فهم حمتوى من حمتويات القرآن قلة

اللغة ،أوال إن اللغة العربيةة سادرعلى  اليت تشجعهمة األشياء امل نوعان من هناك  
يف   دول الشرق األوسطتزايد دور و  العامل، يف املهمة الرمسية ات اللغاحدى  العربية هي

  العربيةقد أصبحت تعليم اللغة  ،الغرضاخللفية وبسبب تعدد  وذلك  ،الشؤون الدولية 
  ،لدين اإلسالم متلك عالقة وثيقة بااليت لغةال اللغة العربية هي. وثانيا إن أساسي أمر

املصادر و  الكرمي القرآنو األرض، وجه على من مليار شخص أكثرالذي يعتنقه 
 ميتعل   املسلمني على، وذلك لتشجيع ايضا اللغة العربيةيستخدم  أيضاالرئيسية للدين 

 .3عميقا مر الدينأ لفهم العربية االصطالحيةوالتعبريات 
  حمتوى القرآناولوا أن يفهموا حي، عندما فإهنم العرب  غري لألشخاص أما بالنسبة

باللغة األجنبية   ومن طرق معرفة املعىن من كتب .الطريقة اخلاصة الوسائط أو  ونحيتاج
يطلع الناس يف بالد ما   إذ لبشرثقافة ادور عظيم يف  هلا بالترمجة. ولترمجة االستعانة هي

 
1 “Agama di Indonesia”,id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia , diakses 30 maret 

2015  

ركة سوانرطا احلاج املاجستري يف التاريخ 2 وك  2مقابلة مع رئيس معهد ويل ب  2014بر تو أ

3Nur Mudid, Kasirun AS,Buku Pintar Menerjemah Arab-Indo. (Surabaya: Pustaka Progresif, 

2007). Muqaddimah. 
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رهتا وثقافتها ومنجزاهتا يف اها وحضخيبوسيلة الترمجة على حياة البلدان األخرى وتار
 4ة. ميادين العلوم املختلف

إن الترمجة عملية ذهنية وفكرية ولغوية معقدة تتطلب إبداعا مضاعفا ممن يقوم          
هبا. فاملترجم ال بد أن يستوعب النص الذي كتب بلغة أخرى استيعابا يتعدى الشكل  

املضامني واألفكار، وهذا أمر يتطلب مهارة لغوية وفكرية.   إذ        5واألسلوب إىل 
اخلاصة   الكفاءة  إىل  باملترجم، وهي حتتاج  بالنسبة ملن مسي  أمرا سهال  ليست  الترمجة 

 واملتطلبات املطلوبة. 
: املعىن األول "الترمجة كنتيجة لعملية نمعنيان آخران خمتلفا  هلا  معىنلل والترمجة          

اين "الترمجة باعتبارها  " أي أهنا تطلق يف هذه احلالة على النص املترجم. واملعىن الثةحمدد
 6العملية بالذات" أي العمل الذي يظهر بنتيجة نص الترمجة باملعىن األول. 

 العربية التعبريات االصطالحية اجلمهور إىلويف هذا العصر، اهتم كثري من            
املتزايدة ينمو  املعاصرة االحتياجات  ا للمجتمع  مع  عريب منلترمجة  يف  إىل  نص 

الطالب ،االندونيسي املهنيني بني  من  عام.كذلك  وغريهم  لديهم  بشكل  الناس   ،
ترمجة  إىل  من والكلمات  النصوص  صعوبةيف  العربية   دقيقة ترمجة   اإلندونيسية  اللغة 

يف  للناس  سهلاليت ت ناحية الترمجةمن  خصوصا   املناهج تاجحت لك لذ7. ومرضية ومرنة
 في أداءين للمسلمحكام لأل ين أساسينيمصدر اباعتبارمه والسنةالقرآن  من فهم النص

 .واجبهم

العوامل املتعددة. ومن العوامل   عدد من  ومما ال شك أن التدريس يتوقف على          
املطب الدراسي  املنهج  التدريس  تؤثر يف جناح  فالتدريس حيتاج إىل   قاليت  التدريس.  يف 

 
 21(، ص: 1989دار الطالس، )دمشق: علم الرتمجة النظري،  مظفر الدين،   أسعد4
   11(، 2009، )يوليو: مكتبة جزرة الورد، يف فن الرتمجة عبد احملسن إمساعيل رمضان ،  5

 38, ص:نفسهاملرجع 6
6Nur Mudid, Kasirun AS,Buku Pintar Menerjemah Arab-Indo. (Surabaya: PustakaProgresif, 

2007). 
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عنصر أساسي    املنهج الدراسي املناسب للحصول على األغراض املرجوه فيه. واملنهج 
الع عناصر  تصورا ممن  يقدم  أنه  ذلك  يف  والسبب  صلبها.  يكن  مل  إن  التعليمية    لية 

أن يكتسبه من مهارات،   للطالب من معلومات، وما جيب  يقدم  أن  ينبغي  ملا  شامال 
ي أن  ميكن  املنموما  أن  كما  واجتاهات.  قيم  من  لديه  يترجم  ي  األهداف   تنفيذنهج 

ت اليت  اخلطوات  ويقترح  للتربية،  اليت  يالعامة  بالطريقة  أفراده  يبين  أن  للمجتمع  سر 
 8يريدها.

برك           ويل  تركز   حدوأهة  معهد  التعلم  طريقة  يف  اليت  العلمية  املؤسسات  من 
يف   املنهج  صوصيةوخب  .اجلاوية  واللغةاإلندونيسية    اللغةالعربية إىل  اللغة  على الترمجة من  

املعهد تنتج  ذلك  أن  واملبلغات  امل  ميكن  الترمجةعندهم  بلغني  هم  ويدة،  اجل  كفاءة 
 9.  اجملتمع وسط  يستعدون الدعوة يف

ترمجة القرآن الكرمي مبعهد ويل بركة ليس ل  اللغة العربية  ميتعل يف  وأما الزمان            
يتعلمون البقضاء وقت طويل، ولكن فقط حويل   الذين  سنة والنصف. وأما الطالب 

من  منها  األجانب  من  ولكن  فقط،  إندونيسيا  احناء  مجيع  من  ليس  بركة  ويل  مبعهد 
 10تنام وسورينام وأوستراليا وغريها.  زيا وسنغافورة وكمبوديا وفييمال

الباحث أن يبحث          الدليل يرغب  ترمجة  ل  اللغة العربية   ميتعل يف    دور  على هذا 
حبثه   الباحث  فيصمم   ، بركة  ويل  مبعهد  الكرمي  املوضوع  القرآن  اللغة "  حتت  تعليم 

 " العربية لترمجة القرآن الكرمي يف معهد ويل بركة كديري جاوي الشرقية

 
 

 
منشورات املنظمة اإلسالمية   ،) الرابط ، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبه رشدي أمحد طعيمية، 8

 . 59م( ص  1989 /ه    1415للرتبية والعلوم والثاقة، 
ركة ال 9  رؤية والرسالة يف معهد ويل ب

ركة سوانرطا احلاج املاجستري يف التاريخ 10  2014 أكتوبر 2مقابلة مع رئيس معهد ويل ب
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 أسئلة البحث  . ب 

 اعتمادا على خلفية البحث السابقة، فأسئلة البحث هي كما يلي: 
يف معهد ويل بركة كديري  تعليم اللغة العربية لترمجة القرآن الكرمي   كيف    -1

 ؟ تقوميالوحيث األهداف واحملتوى والطرق والوسائل  من جاوي الشرقية
يف معهد  تعليم اللغة العربية لترمجة القرآن الكرمي   يوب يف  ما هي املزايا والع -2

 ؟ ويل بركة كديري جاوي الشرقية
 

 أهداف البحث ج.  
 نظرة إىل أسئلة البحث كما ذكرت، فأهداف البحث هي كما يلي: 

يف معهد ويل بركة  تعليم اللغة العربية لترمجة القرآن الكرمي   لتحليل وتقومي   -1
الشرقية   جاوي  والوسائل    منكديري  والطرق  واحملتوى  األهداف  حيث 

 . تقوميالو
العربية لترمجة القرآن الكرمي   لتحليل وتقومي املزايا والعيوب   -2 اللغة  يف  تعليم 

 معهد ويل بركة كديري جاوي الشرقية. 
 

 فوائد البحث د.  
وفوائد عملية، وفيما يلي    التطبيقيةهذه الدراسة هلا فوائد كثرية، وهي فوائد 

 تفصيل هذه الفوائد:
 الفوائد النظرية .1

 :   مفيدة الدراسة هذه فإنمن الناحية النظرية، 
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عملية   .أ الكرمي   توضيح  القرآن  لترمجة  العربية  اللغة  بركة تعليم  ويل  معهد  يف 
 كديري جاوي الشرقية

يف   العربية لترمجة القرآن الكرميتعليم اللغة    عن  وتوسيع املعلومات واملعرفة  توفري .ب 
 .معهد ويل بركة كديري جاوي الشرقية

 

 الفوائد التطبيقية  .2

 من هذه الدراسة فهي كما يلي: التطبيقيةوأما الفوائد 
 . الطلبة كفاءة يف بناءرقية قدرات معلمي اللغة العربية ت .أ

املدرسني  ت .ب  قدرات  الكرمييف  رقية  القرآن  الدعوة يف   ترمجة  أداء دورهم يف  ويف 
 .اجملتمع

 

 البحث   ه. حدود 
 :  هلذا البحث احلدود التالية حيدد الباحث

 احلدود املوضوعية  -1
يف معهد تعليم اللغة العربية لترمجة القرآن الكرمي  حدد الباحث موضوع بـحثه يف 
حيث األهداف واحملتوى والطرق والوسائل  من ويل بركة كديري جاوي الشرقية

 . تقوميالو
 

 احلدود املكانية  -2
جيري هذا البحث مبعهد ويل بركة كديري ، يف الشارع ه.و.س جوكرو أميناتا رقم  

اليت متلك إهتماما   املؤسسات التعليمية واحدة منبورعان كديري، وهي  195
 .  القرآن الكرميترمجة خصوصا يف   اللغة العربيةصا للتنمية خا
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 احلدود الزمانية   -3
 م  .  2015يوليو  – 2014 ديسمرب هذا البحث جيري يف السنة الدراسية :

 

 و. الدراسات السابقات 
   11: خباري    أ(   اسم الباحث. 1

: حتليل وتقومي منهج تعليم اللغة العربية )دراسة حالة     ب( عنوان البحث
يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبكاتوري بونتيانك كاليمانتان الغربية  

 .) 
: مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبكاتوري   ج( مكان وتاريخ البحث

 2011بونتيانك كاليمانتان الغربية، 
: معرفة مدى اتساق منهج تعليم اللغة العربية يف   د( أهداف البحث

 مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مع معيار املنهج القومي. 
 : دراسة التحليلية التقوميية.  ه( منهج البحث

: أن منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة هداية الصبيان   و( أهم نتائج البحث
د كبري مع معيار املنهج القومي يف ضوء  الثانوية اإلسالمية تتماشى إىل ح

 االجتاهات احلديثة رغم أن بعض جوانبها مل تتخل من التقييد باالجتاه التقليدي.  
 

 12: عرفان    . أ(   اسم الباحث2

 

مدرسة هداية الصبيان  حتليل وتقومي منهج تعليم اللغة العربية )دراسة حالة يف  ، 2011  خباري   11
املاجستري، غري منشور، ماالنج، قسم تعليم   ، رسالةالثانوية اإلسالمية مبكاتوري بونتيانك كاليمانتان الغربية (

 اللغة العربية، كليات الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

يف معهد جامعة سلطان طه سيف الدين احلكومية جاميب  منهج تعليم اللغة العربية ، 2011 عرفان  12
املاجستري، غري منشور، ماالنج، قسم تعليم اللغة العربية،   رسالة  (، )دراسة تقوميية على طريقة التدريس ووسائل 

 كليات الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
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: منهج تعليم اللغة العربية يف معهد جامعة سلطان طه     ب( عنوان البحث
 طريقة التدريس ووسائل( سيف الدين احلكومية جاميب )دراسة تقوميية على 

احلكومية   ج( مكان وتاريخ البحث الدين  سيف  طه  سلطان  جامعة  معهد   :
   2011جاميب،

ومدى    د( أهداف البحث املستخدمة  الطريقة  مالءمة  مدى  معرفة  هي   :
منهج   هدف  لتحقيق  املدرسون  يستخدمها  اليت  التعليمية  الوسائل  وجودة  كفاية 

 معهد جامعة سلطان طه سيف الدين احلكومية جاميب.تعليم اللغة العربية يف 
 : منهج البحث هو التقوميي.  ه( منهج البحث

معهد   و( أهم نتائج البحث يف  العربية  اللغة  لتعليم  املستخدمة  الطريقة  إن   :
جاؤوا   الذين  تناسب طالهبا  مل  احلكومية جاميب  الدين  طه سيف  جامعة سلطان 

الثانوية )اإلسالم والعامة(، والوسائل التعليمية كميا ونوعا إليها من أنواع املدارس  
الدين  سيف  طه  سلطان  جامعة  العايل  معهد  يف  العربية  اللغة  لتعليم  تتوافر  ال 

 احلكومية جاميب.
 

  13: بصري مصطفى   . أ(   اسم الباحث3
إبراهيم  ب( عنوان البحث مالك  موالنا  اجلامعة  يف  العربية  اللغة  تعليم  منهج   : 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج )دراسة تطوير مواد تعليم اللغة العربية ( 
موالنا  ج( مكان وتاريخ البحث جامعة  احلكومية :  اإلسالمية  إبراهيم  مالك 

  2011 ماالنج،

 

تعليم اللغة العربية يف اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  منهج  ، 2011 مصطفى  ري ص ب  13
املاجستري، غري منشور، ماالنج، قسم تعليم   رسالة  احلكومية ماالنج )دراسة تطوير مواد تعليم اللغة العربية (، 

 اللغة العربية، كليات الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
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: هي معرفة تصميم منهج تعليم اللغة العربية يف اجلامعة  د( أهداف البحث
االنج وتطبيقه ومشكلته وكيفية حل مموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  

 عنها. 
 : منهج البحث هو التقوميي.  ه( منهج البحث

: أن تصميم منهج تعليم اللغة العربية يف اجلامعة موالنا   و( أهم نتائج البحث
العربية   يعين  يعلم  احملتوى  على  يركز  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك 

 بني 

تعليم   مادة  وتطوير  والطريقة يديك.  املادة  تطوير  على  تشمل  العربية  اللغة 
والوسائل والتقومي واألسلوب. تقدم مادة التعليم متفرق ولكن يف كتاب واحد 

 يف املهارات األربعة. 
البحث يركز          لنا أن موضوع هذا  السابقة، اتضح  البحوث  تبيان  وعلى 

حيث األهداف واحملتوى والطرق والوسائل   منومنهجها  تعليم اللغة العربية    على
الكرمي   ، ولكن    تقوميالو القرآن  لترمجة  العربية  اللغة  بركة  تعليم  يف معهد ويل 

يف البحوث السابقة. ألن    تعليم اللغة العربيةخيتلف عن ال  كديري جاوي الشرقية
 .تعليم ترمجة القرآن الكرميالباحث يرتكز على حتليل دور 

 
 ات املصطلح   . حتديد ز

سوف   البحث  ولتسهيل  املصطلحات،  من  عددا  البحث  هذا  يف  الباحث  استخدم 
 دمة، كما يلي :  خيشرح الباحث هذه املصطلحات املست

 املنهج  -1

هو تنظيم املعني يتم عن طريقة تزويد الطالب من اخلربات املعرفية   املنهج
اليت  العربية  باللغة  االتصال  من  متكنهم  اليت  احلركية  والنفس  والوجدانية 
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ختتلف عن لغتهم ومتكنهم من فهم ثقافتها وممارسة أوجه النشاط الالزمة  
 14داخل املعهد التعليمي أو خارجه وذلك حتت إشراف هذا املعهد. 

الدراسية  وأما             اخلطة  هي  البحث  هذا  يف  يذكر  الذي  املنهج 
املقررة خدمة  املست األغراض  على  للحصول  كديري  بركة  ويل  معهد  يف 

جناح   يف  أهدافه خصوصا  يف  يعين  الكرمي،  القرآن  ترمجة  كفاءة  تكوين 
حتت اشراف املعهد وتوجيهها سواء أكان    وحمتواه وطرقه ووسائله وتقوميه

 اخل الفصل أو خارجه. ذلك د
 

 التعليم  -2

هو عملية التدريس داخل الفصل أم خارجه، والتدريس أو            
التعليم هو نقل املعلومات من املعلم اإلجيايب إىل املتعلم املتلقي الذي ليس له  

 15إال أن يقبل ما يلقيه املعلم. 
 
 

يف  التعليمعملية الذي يذكر يف هذا البحث هي  وأما التعليم          
معهد ويل بركة كديري للحصول على األغراض املقررة خصوصا يف جناح  

 . تكوين كفاءة ترمجة القرآن الكرمي
 

 الترمجة -3

ىل لغة إعند نيومارك أن الترمجة هي أن يترجم املترجم معىن النص         
لف اللغة املصدر. وهذا  األخرى )اللغة اهلدف( مناسبة مبا قصده املؤ

 
)مكة: جامعة أم القرى،         بلغات أخر،  تعليم العربية لغري الناطقني   رجع يفملا رشدي أمحد طعيمية، 14

   125( صدت
 6م.( ص:1997)مصر : دار املعارف،  ، الرتبية وطرق التدريس صاحل وعبد االعزيز عبد اجمليد،15
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التعريف مثل ما قاله جاتفورد ولكن أوضح منه، وكذلك كما قاله 
وهي حتويل النص من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف مع مراعاة   16حاكم

 املعىن املراد وكماله. 
واملراد بعملية الترمجة هنا ترمجة القرآن الكرمي من اللغة العربية            

 . ويةاونيسية واللغة اجلإىل اللغة اإلند
 

 احملتوى  -4

هو جمموعة اخلربات التربوي، واحلقائق، واملعلومات، اليت يرجى          
ياها هبدف  إكتساهبا اتزويد الطالب هبا. وأخريا املهارات احلركية اليت يراد 

 17حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج. 
يف           الدرس  حمتوى  هي  البحث  هذا  يف  يذكر  الذي  احملتوى  وأما 
واملرحلة  المرحلة   فيكون،  وكتابة  القرآن  قراءة  الفصل  يف  يعين  تمهيدية 

السريعي   والفصل  التأين  الفصل  بركة كديري  التزويدية يف  يف معهد ويل 
جناح   يف  خصوصا  املقررة  األغراض  على  ترمجة  املناسب  كفاءة  تكوين 

 آن الكرمي.القر
 

 طرق التدريس  -5

ب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي  يهي اجملموعة األسال         
 18للمتعلم من أجل حتقيق األهداف التربوي املعينة . 

 
 75ص : ( 1992 ، رف ا )سوسة تونس،دار املع  علم الرتمجة بني النظرية والتطبيق، . حممد الديداوي،16

منشورات املنظمة ،، )إيسيكو  تعليم العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه واسالبيه   أمحد طعيمة، رشدي17
 . 66م.(ص: 1989اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،  

 69نفسه، ص :  املرجع 18
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طرق   هوالذي يذكر يف هذا البحث  طرق التدريسوأما           
 . ترمجة القرآن الكرمي  يف معهد ويل بركة   التدريس

 

 التقومي -6

هي العملية اليت يقوم هبا الفرد أو اجلماعة ملعرفة مدى النجاح أو           
 19يتضمنها املنهج. اليت الفشل يف حتقيق األهداف العامة 

 
مرحلة  يف مرحلتني، ومها واملراد بعملية التقومي هنا التقومي           

 يف الفصل قراءة القرآن وكتابة فيكون، واملرحلة التزويدية  تمهيدية يعينال
 . يف معهد ويل بركة كديرييف الفصل التأين والفصل السريعي 

 
 جاوي الشرقية.   معهد ويل بركة كديري -7

يف الشارع ه.و.س جوكرو أميناتا رقم   اسم املعهد الذي يقع         
اليت متلك   املؤسسات التعليمية واحدة منبورعان كديري، وهي  195

، وهي  ترمجة القرآن الكرميخصوصا يف  اللغة العربيةصا للتنمية إهتماما خا
 ميدان البحث يف هذا البحث.

 
 
 
 
 
 
 

 
وكيل وحممد أمني املفيت،  حلمي19   املناهج: املفهوم، العناصر، األسس، التنظيمات، التطوير، أمحد ال

 .  186م. ( ص 1997)القاهرة: مكتبة األجنلو الصرية، 
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 الفصل الثان 
 االطار النظري 

 املبحث األول: تعليم اللغة العربية   
 مفهوم تعليم اللغة العربية  .أ

             ، أغراضهم  عن  العرب  هبا  يعرب  اليت  الكلمات  هي  العربية  واللغة 
واألحاديث   الكرمي  القرآن  لنا  وحفظها  النقل  طريق  من  إلينا  وصلت  وقد 

وكانت سببا يف معرفة أجزاء    1الشريف.  وقد وحدت اللغة العربية بني أبنائها، 
العربية،   اللغة  حماربة  اإلسالم  أعداء  حاول  ولذا  ببعض،  بعضها  العربية  األمة 

 2وإحياء اللهجات، واللغات احمللية ليفرقوا بني أبناء األمة الواحدة. 

التغي                 حيدث  ال  القرآن  لغة  العربية  متنوعة،  واللغة  أساليب  وهلا  ري 
ومّتِحدة من حيث املعىن، يقول الشيخ  اللفظ  العربية خمتلفة من حيث  واللغة 
واجب، فإن فهم   ومعرفتها فرض  اإلسالم ابن تيمية : " إن اللغة  من الدين 
الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال ابللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به 

 3فهو واجب. 

 

 

زي،  حممد  1  281 )بروت: دار الكتاب ( صخمتار الصحاح  بن أيب بكر الرا
   5)القاهرة: املكتوية التوفيقية( ص   فقه اللغة وأسرار العربيةأيب منصور عبد امللك،   2
   22( ص 1412)القاهرة: دار النفائس،   خصائص العريب  انيف معروف،  3
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لغتهم             ولتنمية كفاءة  الدار  لرتشد  التعليم  العربية هي عملية  اللغة  تعليم 
إجيابيا) أو كان  التدريس    : Depag  1994العربية سلبيا  إجراء  هنا  واملراد   .)

واملكتوبة ابللغة العربية   وليس التدريس عن الكتب املدروسة  اللغة العربية نفسها 
        4عامة.

الدفع ا               إىل  هتدف  تربوية  عملية  هي  العربية  اللغة  تعليم  أن  ذن، 
او  إجيابية كانت  الصحيحة  العربية  اللغة  قدرة  بناء  يف  والتطوير  واإلرشاد 
مهاراة  هي  األربعة  املهارات  لتطوير  العربية  اللغة  تعليم  من  الغرض  سلبية. 

و  الكتابة.  ومهاراة  القراءة،  مهاراة  الكالم،  مهاراة  املهارات  االستماع،  هذه 
 أعمال مرتبة أو منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية.        

 مهارات تعليم اللغة العربية  .ب

 مهارة االستماع  -1

 تعليم مهارة االستماع وأهدافها  ( أ

لقد أصبح تعلم وتعليم لغة ما، ينطلق اآلن من كوهنا وسيلة االتصال،         
البد بل  هبا  يتكلم  أن  تعلمها  ملا  يكفي  يتحدثها    فال  يفهمها كما  أن  أيضا 

أبناؤها، فعملية االتصال ليست متكلما فقط بل هي تتضمن متكلما ومستمعا  
اليت   البالغة  الصعوبة  ولعل  األدوار.  االثنان  يتبادل  وقد  الوقت،  ذات  يف 
يواجهها األجنيب يف بلد ما ال تتمثل ابتداء يف عدم متكنه من الفهم، فهو قد 

أو فك الرموز املكتوبة أو ابالستعانة برتمجات املعىن  يفهم عن طريق اإلشارة  
عن طريق لغة أو استخدام املعجم، ولكن هذه الصعوبة تتمثل يف عدم قدرته  

 

4
     http://afrizaldaonk.blogspot.com/2011/01blog-post 9033 html, 3 juni 2015   

http://afrizaldaonk.blogspot.com/2011/01blog-post
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التوتر  من  نوعا  له  بسبب  معا  حوله  من  يقال  وما  له  يقال  ما  فهم  على 
 واالحباط. 
عين أن  وينبغي أن يكون واضحا يف أذهننا أن الفهم يف االستماع ال ي          

قد  إذ  متاما،  ويفهمها  وعبارات  من كلمات  يقال  ما  اإلنسان كل  يسمع 
القدرة على  ويفقد  يرتبط  وهنا  يفهمها،  وال  وعبارات كثرية  يسمع كلمات 
عليه  التغليب  ميكن  اإلستماع  يف  طبيعي  أمر  هذا  أن  مع  احلديث،  متابعة 

العام يف احلد املعىن  رتكيز على  ال املتعلم من مهارات  التفاصيل بتمكني  يث ال 
خاصة يف املراحل األوىل. إن الفهم الكامل للحديث يف كل االوقات واملوقف  
املواقف   يتجاوز  ما  اإلنسان كثريا  إن  إذ  العام،  اللغة  يف  ممكن حىت  غري  أمر 
الغامضة يف اللغة األم، وعلى هذا فال ينبغي أن حيس أبي توتر عندما يتجاوز  

                                  5األجنبية خاصة يف بداية تعلمها. ويعرب مثل هذه املواقف يف اللغة
 

 أهداف مهارة اإلستماع.   (ب

 تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اإلختالفات ذات داللة. (1

فهم ما يسمع من حديث ابللغة العربية وإبيقاع طبيعي يف حدود املفردات   (2
 اليت مت تعليمها.

 يستمع إليه. إنتقاء ما ينبغي  أن  (3

 التقاط األفكار الرئيسية (4

 التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية  (5

ركات القصرية والتمييزبينهما.  (6 ركات الطويلة واحل  تعرف احل

 

، منشورات  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباكامل الناقة ورشيدي أمحد طعيمة،   حممود   5 
 101 -100( ص:   2003املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، )مصر، 
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 تعرف التشديد والتنوين ومتييزمها صوتيا.  (7

 إدراك العالقات بني الرموز الصوتية والكتابية. (8

 سياق احملادثة العادية.  التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل (9

 متابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبه من عالقات.  (10

 معرفة تقاليد االستماع وآداهبا.  (11

 التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشاهبات يف الصورة.  (12

لغة   (13 وأصوات  العربية  األصوات  بني  والفروق  التشابه  أوجه  إدراك 
 الدارس األويل. 

ا (14 اللغة  إىل  تنظيم  االستماع  قواعد  ذلك  يعوق  أن  دون  وفهمها  لعربية 
 املعىن.

 إدراك مدى ما يف بعض جوانب احلديث من تناقض. (15

 .6إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة (16

التكيف مع إبقاع احملدث : النقاط أفكار املسرعني يف احلديث بسرعة   (17
 والتمهل مع املبطئني فيه.

 ط أوجه الشبه واإلختالف بني األراء.النقا (18

 حتليل األحداث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه. (19

 استخالص التائج من بني ما مسع من مقدمات.  (20

 التمييز بني نغمة التأكيد والتعبريات ذات الصيغة االنفعالية.  (21

 استخدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة. (22

 7من خالل النرب والتنغيم العادي.ادراك ما يريد املتحدث التعبري عنه  (23

 

 

6   http://www.lisanarabi.net dikutip pada tanggal 10 juni 2015 

 نفس املرجع     7

http://www.lisanarabi.net/
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 كالم مهارة ال -2

 تعليم مهارة الكالم وأهدافها ( أ

إتقاهنا يف           إىل  الطالب  يسعى  اليت  األساسية،  املهارات  من  الكالم 
الفرتة   يف  املهارات  هذه  إىل  احلاجة  اشتدت  ولقد  األجنبية.  اللغات 

الضرورة    ومن  الناس.  بني  الشفهي  التصال  أمهية  زادت  عندما  األخرية، 
وهذا   الشفهي،  ابجلانب  االهتمام  العربية،  اللغة  تعليم  عند  هو مبكان 

وأن جيعل مهه األول   االجتاه، الذي نرجو ان يسلكه مدرس اللغة العربية، 
يفهمها   االتصال،  لغة  العربية  ألن  احلديث ابلعربية،  من  الطالب  متكن 
ويهتم   الشفهي،  اجلانب  يهمل  ملن  حجة  وال  العامل،  يف  الناس  ماليني 

وجود هلا، وال أحد   ابجلانب الكتايب، مدعيا أن اللغة العربية الفصيحة ال 
    8يتكلمها.

 

 أهداف مهارة الكالم.   (ب
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا  (1

 التمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة متييزا واضحا. (2

 التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة.  (3

 أتدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثي العربية.  (4

 اورة نطقا صحيحا.نطق األصوات املتج (5

 التغيري عن األفكار ابستخدام الصيغ النحوية املناسبة. (6

 استخدام التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة.  (7

 

م  2002  /ه 1423، )الرايض: الشواف للنشر والتوزيع،  تدريس فنون اللغة العربية  لي أمحد مدكور، ع   8  86( ص: 
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الثقافة  (8 ضوء  يف  سليما  استخداما  والتحية  اجملاملة  عبارات  استخدام 
 العربية. 

رتكيب الكلمة العربية عند الكالم. (9  استخدام النظام الصحيحة ل

عن   (10 االختيار  التغيري  من  متكن  لغوية  ثروة  توافر  عند  احلديث 
 الدقيق للكلمة. 

 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا.  (11

اللغة فال هو ابلطويل   (12 املناسب من  التعبري عن األفكار ابلقدر 
 اململ، وال هو ابلقصري املخل. 

زمنية مقبولة مما يوطد   (13 التحدث بشكل متصل ومرتابط لفرتات 
 والقدرة على مواجهة اآلخرين. الثقافة ابلنفس  

من   (14 عن غريه  التنوين  مييز  نطقا صحيحا  املنونة  الكلمات  نطق 
 الظواهر. 

اللفظية  (15 غري  ركات  واحل واإلمياءات  اإلشارات  استخدام 
 استخداما معربا عما يريد توصلة من أفكار.

أو  (16 األفكار  إعادة  عند  الكالم،  عند  مناسبة  فرتات  يف      التوقف 
 أو مراجعة صياغة بعض األلفاظ.توضيح شيئ منها، 

 االستجابة ملا يدور من حديث استجابة تلقائية.  (17

رتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي.  (18  ال

 تغيري جمرى احلديث بكفاءة عندما يطلب املوقف ذلك. (19

 حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذاية ومناسبة. (20

 إلقاء خطبة قصرية متكملة العناصر.  (21

رة  (22 بني   إدا من  النتائج  واستخالص  معني  موضوع  يف     مناقشة 
 املشرتكني. 
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   9إدارة حوار هاتفي مع أحد الناطقني ابلعربية.  (23

 
 مهارة القراءة  -3

 تعليم مهارة القراءة وأهدافها ( أ

تنقسم القراءة من حيث األداء إىل : قراءة صامتة، وقراءة جهرية،          
إىل   القراءة  من  الغرض  من حيث  تنقسم  والبحث، كما  للدرس  قراءة   :

من   وع  ن لكل  تعرض  وسوف  املشكلة،  احلل  وقراءة  االستماع،  راءة  وق
        10هذين النوعني ابلتفصيل فيما يلي :

 القراءة الصامتة  -1

فال  الصويت.  اجلهاز  فيها  يستخدم  اليت ال  اجلوانية  االستيعابية  القراءة  هي 
تتم   بل  شفة،   ببنت  الفم  ينبس  واال  لسان،  العني يتحرك  طريق  عن 

املعاين  تستوهب  حيث  الدماع،  إىل  املخطوطة  املادة  تنقل  اليت  الباصرة 
 واألفكار. 

   11أهداف تدريس القراءة الصامتة ومزاايها:  

 زايدة سرعة املتعلم يف القراءة مع ادراك املعاين املقروءة.  (1

واعتبار عنصر النطق مشتتا يعوق سرعة   (2 رتكيز  العناية البالغة ابملعاين،  ال
 على املعىن. 

احلياة  (3 مواقف  يف  االنسان  ميارسها  الطبيعيةاليت  القراءة  أسلوب  أهنا 
 املختلفة يوميا. 

 

 نفس املرجع   9
 91( ص 1991دار النفائس )بريوت:، خصائص العريب وطرائق تدريسها انيف حممود معروف،   10

 115م ( ص: 2002، )القاهرة  تدريس فنون اللغة العربية أمحد مدكور، لي ع  11  
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وغريها من  (4 القراءة  والفهم يف دروس  القراءة  التلميذ على  قدرة  زايدة 
والقراءة الصامتة  والتمعن فيه،  وهي تساعده على حتليل ما يقرأ  املواد، 

 للقارئ كثريا من األهداف.  من أهم الوسائل اليت حتقق 

تتبع   (5 الصامتة  القراءة  ألن  والفكرية،  اللغوية  القارئ  حصيلة  زايدة 
 للقارئ أتمل العبارات والرتاكيب وعقد املقارانت بينها. 

أهنا تشغل تالميذ الفصل مجيعا وتعودهم االعتماد على النفس يف الفهم   (6
 كماتعودهم حب االطالع.   

 

 القراءة اجلهرية  .2

القراء عند هي  الصويت  اجلهاز  بواسطة  هبا،  جنهر  اليت  الوعية  الربانية  ة 
 اإلنسان.

 12أهداف تدريس القراءة اجلهرية: 
 تيسر للمعلم الكشف عن أخطاء التالميذ يف النطق.  (1

النطق  (2 يف  والدقة  الطالقة  قياس  اختبار  يف  أيضا  املعلم  وسيلة  هي 
 واإللقاء. 

اليومية  (3 احلياة  يف  املسموعة  األلفاظ  بني  الرابط  يف  التلميذ  تساعد 
رموز املكتوبة.    وال

اع   والبصر مما يزيد من امت يف القراءة اجلهرية استخدم حلاسيت السمع 
التالميذ هبا، وخاصة إذا كانت املادة املقروءة شعرا أو نثرا أو قصة أو 

را.      حوا
 

 

 . 188نفس املرجع،  ص:   12
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 مهارة الكتابة .4
 ابة وأهدافهاتعليم مهارة الكت ( أ

قد           الدرس  أن يكون  الكتابة  تعليم  البدء يف  عند  عادة  يفضل 
ونطقها  للغة متكن من مساع أصواهتا  وصل إىل درجة ما من دراسته 
جهراي عند رؤيتها، وأن تكون لديه حصيلة من املفردات، وقدرة على  
برانمج   حيطط  أن  أيضا  يفضل  واجلمل، كما  الرتاكيب  بعض  فهم 

ركية وينتهي ابملهارات  تعليم ا  لكتابة ختطيطا تتابعيا، يبدأ ابملهارات احل
الفكرية، ويتدرج ابلدرس وأيخذ بيده يف يسر حنو إتقان هذه املهارة،  

 وفيما يلي ميكننا أن يتناول تعليم الكتاب من خالل اجملاالت التالية: 
 اخلط  -1

 الكتابة اهلجائية  -2

 التعبري الكتايب -3

املهارة  سنقدم  جمال  كل  سابقة    ويف  ميهد  تدرجيي  بشكل 
وتتدرج من السهولة إىل الصعوبة، إال أننا نود هنا أن نلفت  لالحقة 
النظر إىل ضرورة أن نتناول اخلط من خالل الكتابة اهلجائية إذ أنه من 
املنقولة   الكتابة  عليه عن  والتدريب  تدريس اخلط  أن نفصل  الصعوبة 

وع من أنواع الك تابة جند أن اخلط جزء  مثال أو املنظورة . ففي أي ن
 13مهم ال ميكن إمهاله.

 
 

 

، منشورات  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعمية،     13
 206( ص: 2003املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،)مصر،
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 أهداف مهارة الكتابة.   (ب
 14أما أهداف مهارة الكتابة كما يلى: 

 نقل الكلمات اليت على السبورة أو كراسة اخلط نقال صحيحا.  (1

 تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا ومواضعها املختلفة. (2

 اليسار بسهولة. تعود الكتابة من اليمني إىل  (3

متييز   (4 مع  متصلة  وحروف  منفصلة  حبروف  العربية  الكلمات  كتابة 
 أشكال احلروف.  

 وضوح اخلط ورسم احلروف رمسا ال جيعل للبس حمال.  (5

واليت   (6 تكتب،  وال  تنطق  اليت  احلروف  ذات  الكلمات  الدقة يف كتابة 
 تكتب وال تنطق. 

 مراعة القواعد اإلسالمية األساسية يف الكتابة.  (7

والنظام فيما يكتبه ابلشكل الذي يضيفي عليه مسحة  مراع  (8 ة التناسق 
 من اجلمال. 

 إتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب.  (9

 مراعاة خصائص الكتابة العربية مثل املد، والتنوين والتشديد. (10

 مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة.  (11

صحيحا   (12 كتابيا  تلخيصا  املقروء  النص  موضوع  تلخيص 
 ومستوفيا. 

 ستبقاء العناصر األساسية عند كتابة اخلطاب. ا (13

والرتاكيب   (14 املفردات  مستعمال  فقرات  يف  األفكار  ترمجة 
 املناسبة. 

 

 208نفس املرجع، ص   14
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 سرعة الكتابة وسالمتها. (15

 صياغة برقية إىل صديق يف مناسبة معينة.  (16

وخبط   (17 وصحيحا  دقيقا  وصفا  الطبيعة  مناظر  من  منظر  وصف 
 يُقرأ. 

 كتابة طلب لشغل وظيفة معينة. (18

 كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما. (19

 ملء البياانت املطلوبة يف بعض االستمارات احلكومية.  (20

ذلك  (21 يف  مراعيا  رسالة  تقتضي كتابة  اليت  للموافق  احلساسية 
 األمناط الثقافية العربية. 

الكلمات   (22 وتناسق  واتساعا  طوال  احلروف  بني  التناسب  مراعة 
 .      15يف أوضاعها وأبعدها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 املبحث الثان: الرتمجة

 الرتمجة  .أ
 مفهوم الرتمجة  .1

          : ان  مجم والرتر مُجان  الرتر  ( العرب  لسان  جاء  أصيلة  عربية  الرتمجة كلمة  إن 
ويف حديث هرقل: قال لرتمجانه، ا والفتحة : هو الذي  املفسر للسان  لرتمجان ابلضم 

 16يرتجم الكالم، أن ينقله من لغة إىل لغة أخرى، واجلمع الرتاجم(. 
ترمجه  وقد  املفسر،   : والرتمجان  )والرتمجان  العرب  لسان  يف  أيضا  وجاء 

رجم عنه( لقد عرف بعض اللغويني أبن الرتمجة هي استبدال مفردات من النص   17وت

 

  نفس املرجع 15
 . 35ص  مظفر الدين حكيم،املرجع السابق،  أسعد.16
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لغة   الكالم من  : "الرتمجة هي نقل  وقال آخرون  اللغة األخرى.  األصلي مبفردات يف 
 إىل لغة أخرى، والكالم هو اجلملة أو اجلملة املفيدة".

عنه أي  وجاء يف املنجد أنه يقال ترجم الكالم أي فسره بلسان آخر. وترجم           
هام  املعىن  ألن  "تفسري"  على كلمة  هنا  ؤكد  وي التفسري.  هي  والرتمجة  أموره  أوضح 
وألن الرتمجة تتكل عليه أساسا، ومن مل يفهم ال ميكنه أن يفهم غريه. ويغلب   ومهم، 

 18طابع التفسري على الرتمجة الشفوية، إال أن املعىن فيها على حساب املعىن. 

إن             " سوتر  القارئ    ويقول  ذهن  يف  حندث  أن  هو  الرتمجة  يف  األعلى  مثلنا 
 تقارب قدر االمكان اآلاثر اليت حيدثها النص األصلي عند قراءته ". 

البيئة     آاثر  اللغة  ويف  اللغة،  ففيها  التعقيد،  معقدة كل  عملية  الرتمجة  أن  كما 
واإلنسان   وتؤثر عليه،  ويؤثر عليها  اإلنسان  البيئة يتحكم  ويف  يتأثر ابلثقافة والثقافة، 

سواء كانت أصلية أو دخلية، وال بد واحلالة هذه أن تطبع الرتمجة بطابع خاص ومميز، 
الثقافة أىل  ومن هذه  منه عند ذاك  الشخص  وعند هذا  تلك،  اللغة إىل  خيتلفمن هذه 

 19تلك وابلرتمجة تتقارب الشعوب ويثري بعضها البعض اآلخر.

االصطال           يف  الرتمجة  املرتمجون  مفهموم  والكتاب  املنظرون  اتفاق  هي  ح 
وللرتمجة يف هذا املعىن معنيان آخران   على أن الرتمجة هي )النقل من لغة إىل أخرى(. 

 خمتلفان :

 

 15( ص: 1992 ، رف ا )سوسة تونس،دار املع  الرتمجة بني النظرية والتطبيق، علم . حممد الديداوي،17
 15نفسه، ص: . املرجع 18
 16. املرجع نفسه، ص: 19
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احلالة على  (، أي أهنا تطلق يف هذه  لعملية حمددة  )الرتمجة كنتيجة  املعىن األول 
لقصص   ممتازة  ترمجة  )هذه  مثال  قلنا  فاذا  املرتجم.  ترمجة  النص  )هذه  أو  غوركي( 

الثاين  املرتجم.واملعىن  النص  عنا  ابلرتمجة  نعين  فإننا  اخليام(  عمر  لرابعيات  جديدة 
)الرتمجة ابعتبارها كنتيجة العملية ابلذات (، أي أهنا العمل، الذي يظهر بنتيجته نص  

 الرتمجة ابملعىن األول. 

)ال          يستعملون  ما  املرتمجني  والكتاب  املنظرين  إن  إن  الثاين.  رتمجة( ابملعىن 
النقل من لغة إىل أخرى هو يف حقيقة نقل نص يف لغة أخرى، إذن يوجد دوما أثناء  

 الرتمجة نصان: ن األصل أو )األصل( ونص الرتمجة )أو لغة اهلدف( . 

الرتمجة اصطالحا تطلق على أربعة معان:األول ايصال الكالم   20قال الزرقاين     
لكالم. والثاين، تفسري الكالم بلغة تساوي اللغة املصدر. والثالث، إىل من مل يصل إليه ا

اللغة  من  التحويل  عملية  هي  الرتمجة  رابع،  وال املصدر.  اللغة  غري  بلغة  الكالم  تفسري 
 املصدر إىل اللغة اهلدف. 

، وهي حتويل مادة النص من اللغة Catfordهناك تعريف آخر من جاتفورد      
اهلدف  اللغة  إىل  العزيب املصدر  قاله  الذي  التعريف  نفس  التعريف  وهذا   .Azaby ،

وهي حتويل املادة  النص من لغة املصدر إىل اللغة اهلدف. ومها يراين أبن الرتمجة هي 
حتويل مادة النص لغة كانت أم معىن يف املادة أو يف معىن املوضوع من اللغة املصدر إىل 

 اللغة اهلدف. 

أ     الرتمجة هي  أن  نيومارك  األخرى  عند  لغة  إىل  النص  معىن  املرتجم  يرتجم  ن 
قاله   ما  مثل  التعريف  وهذا  املصدر.  اللغة  املؤلف  قصده  مبا  مناسبة  اهلدف(  )اللغة 

 

20Moh Ainin. Pertanyaan dan Teks Bahasa Indonesia Terjemah Al-Qur’an. Desertasi tidak di 

terbitkan. PPS UniversitasNegeri Malang..54 



25 

 

قاله حاكم  وكذلك كما  ولكن أوضح منه،  اللغة    21جاتفورد  النص من  وهي حتويل 
وكماله.   املصدر إىل اللغة اهلدف مع مراعاة املعىن املراد 

الت      هذه  نومارك أبن  من  رأى  أوال،  البحث.  ملوضع  شيئني  نستخرج  عريف 
وبني   بينه  يفرق  أن  هبا  يريد  أنه  املمكن  فمن  مكتوب.  بنص  تتعلق  ما  هي  الرتمجة 

 Newmarkيف الرتمجة الشفاهية. والثاين إن نوميارك    Interpretationالتفسري  
زنة، بل املعاين ترادفها يف لغة أخر   ى.  ال يستعمل املصطالحات املوا

 أنواع الرتمجة  .2

أية لغة سواء بشكل كالم شفوى، أو بشكل كالم حتريرى،            ميكن أن توجد 
التالية   والرتمجة، منيز األنواع األساسية  ووفقا للشكل الذى تسسخدم فيه لغتا األصل 

 للرتمجة: 

رية ا  (أ  لرتمجة التحري

رية أو            وع كلتا  االتحري ري، تستخدم يف هذا الن رية للنص التحري لرتمجة التحري
وع أكثر األنواع استخداما االلغتني، لغة األصل ولغة   لرتمجة بشكل حتريري. إن هذا الن

لطابع   وفقا  نوعية  فروعا  فيه  منيز  أن  املمكن  من  أن  ذلك  على  زاد  الرتمجة،  يف 
وع من الرتمجة، ف22املرتجم   هي كما يلى:. وأما الفروع هلذا الن

 

 

 75مد ديداوي، املرجع السابق، ص : . حم21
)دمشق:ربع الدار حمصص لصاحل مدارس أبناء   النظرية أسعد حكيم، د مظفر الدين، علم الرتمجة     22

 . 185 ص ،(   1989الشهداء ىف القطر العرىب السورى، 
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 ترمجة النصوص الصحفية اإلعالمية والواثئقية  (1

وكلمات   (2 ترمجة املؤلفات االجتماعية األساسية ، واألدبية االجتماعية، 
 اخلطباء 

 ترمجة املؤلفات الفنية (3

وهي             السنني.  آالف  منذ  الكتابة  اخرتاع  أثر  على  رية  التحري الرتمجة  ظهرت 
متلك شروطا مالئمة للغاية ابلنسبة ألجهزة املرتجم العقلية، من حيث األداء الوظيفي. 
زمنية. التشعر الذاكرة أبي إرهاق،  يستوعب املرتجم نص األصل بصراي، دون قيود 

التح  أجل  من  املرتجم  واملراجع  ويستطيع  القواميس  يستخدم  أن  أخرى،  لغة  من  ويل 
مرة   من  أكثر  نشاطه  إنتاج  حيّرر  أن  يستطيع  فإنه  ذلك،  على  وعالوة  املتنوعة، 

    23واحدة. 

سلفا            حيّدد  أن  من  وحتليلها  املرتجرم،  للنص  املسبقة  املرتجِّم ابلقراءة  يتمكن 
األسلوبي  واخلصائص  الفكرى،  واهلدف  املضمون  اللغوية  طابع  الوسائل  خيتار  وأن  ة، 

ثالثة   إىل  رية  التحري الرتمجة  حممد  عوض  حممد  الدكتور  يقسم  الرتمجة.  عملية  أثناء 
 أنواع، وعلى الشكل التاىل:

حكم العمل املطرد   (1 الرتمجة بوصفها عمال يوميا أو مصلحيا، جيرى كل يوم ـب
أ هئتها  ـب تتصل  أن  عمليا  صميم  يف  يدخل  هيئات  فهناك  جنىب،  املرتتب، 

الرتمجة  وهذه  بسرعة،  ترتجم  أن  هلا  بد  وال  أجنبية،  بلغة  وسائل  وتتلقى 
واملصطلحية هى عادة من طراز مألوف، له مصطلحاته، وموضوعاتة   التجارية 
واجنازه   عمله  ممارسة  عناء يف  املرتجم كبري  جيد  وال  عنها،  اليكاد خيرج  اليت 

ال  أيضا  القيل  هذا  من  كان  ورمبا  آلية  تكاد  حبرفة  بسرعة  املتصلة  رتمجة 
 

   670 ص  ،املرجع السابق،أسعد حكيم، د مظفر الدين  23
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واحلوادث  االجتماعية،  أو  األساسية  األنباء  التعدو  كانت  إذا  الصحافية، 
 الدولية املألوفة.  

وأمراء  (2 ملوك  من  خطر  ذوي  أشخاص  بني  اخلطرية  الرسائل  يتناول  فإنه 
وقتنا هذا، فإنه يف احلقيقة ِمْن أقدم  وإن كان قليال يف  وهذا الطراز  ورؤساء، 

ا الرتمجة  إىل مظاهر  هنالك  يزال  وال  العمارة،  واثئق  رأينا يف  رية، كما  لتحري
ومكتبات   ومرسالت  النفوذ  ذوى  إىل  وُترسل  ُتكتب  مذكورات  هذا  وقتنا 
وكثريا ما يتطلب األمر ترمجة هذه  رؤساء الدول من آن آلن.  يتبادهلا  خطرية 

 املراسالت. 

رية، فهو الذى يتصل أبمر مستقّر اثبت على (3 التحري مدى األايم،    من الرتمجة 
تتناول  هنا  الرتمجة  ألن  والتأىي،  العناية  من  إجنازه كثريا  يف  يتطلب  ولذالك 
بعض اآلاثر العقلية، تلك اآلاثر اليت يتألف منها الرتاث الثقايف لكل جيل من 

24الناس. 
  

 لرتمجة الشفوية ا  (ب 

وع           الن هذا  تستخدم يف  الشفوى:  للنص  الشفوية  الرتمجة  أو  الشفوية 
فرعان:   الرتمجة  من  وع  الن نطاق هذا  يوجد يف  بشكل شفوى.  اللغتني  كلنا 

 .  الفورية() الرتمجة املتتابعة والرتمجة التزامية
بطبيعة   (1 ميكن  مساعة،  بعض  للنص  الشفوية  الرتمجة  هى:  املتتابعة  الرتمجة  إن 

أن نرتجم بشكل متتابع كل مجلة أو كل فقرة، وهلذا يسّمون مثل هذه   احلال،
بشكل متتابع، بعد مساع  الرتمجة" ترمجة فقرات اجلمل" ومن املمكن أن نرتجم  

النص كّله، بصرف النظر عن طوله. إن الرتمجة املتتابعة للنص كّله بعد مساعه  
 

(،  1969)جامعة الدول العربية: معهد البحوث والدراسات العربية،    فن الرتمجة حممد، حممد عوض،     24
15. 
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األشخا من  العديد  إن  العالية.  املرتجم  أهلية  على  السياسيني دليل  ص 
واإلجتماعيني الحيّبون أن يقطع كالُمهم، من أجل الرتمجة، أن الكالم املقطوع 
والشحنة االنفعالية من الكالم  أقّل أتثريا على املستمع من حيث نطق العرض 
الذى  األمر  دقائق  عّدة  إالّ  أحياانً  اليستمّر  الكالم  أن  إالّ  امللفوظ ابلكامل. 

حتفاظ اال  من  املرتجم  الرتمجة    ميكن  التكون  رأسه.  يف  الكالم كّله  بنص 
التسجيل  التسجيل. إن استخدام  املتتابعة ممكنة، إالّ يف حالة استخدام املرتجم 

 جيعل املرتجم يف الواقع مستقال عن عادة املرسل )املتكلم(. 

وظ   امللـف األصل  إما نص  تتبع  املتتابعة  الرتمجة  أن  تقدم،  مما  نستنتج 
انق  دون  ورة كاملة  انقطاع بـص فرتات  مع  امللفوظ  األصل  نص  وإما  طاع، 

وبشكل اندر جدام -صوتى،عادة "فقرة  فقرة" أى مبجموعات من عّدة مجل، 
 25مجلة"أى جبملة مستقلة مع التوقف بعد كل مجلة. -"مجلة 

الناص  إن   (2 استيعاب  لعمليات  اآلىن  التنفيذ  هى   ) الفورية   ( إلتزامية  الرتمجة 
الشفو  والصياغة  مسعيا،  القيود األصل  هي  األساسية  خاصيتها  إن  للرتمجة.  ية 

املستمر  انتباهه  وضرورة حتويل  املرتجم،  أعمال  على  املفروضة  الكبرية  الزمنية 
بني استيعاب كالم  للمرتجم موزّع  السمعى  من موضوع آلخر. إن االهتمام 

تية املرسل)املتكلم(، وأحياان رّد فعل املرسل إليهم )املستمعني( وبني املراقبة الذا
املرسل)املتكلم(   مراقبة  بني  موزّع  البصري  االهتمام  وان  اخلاص.  للكالم 
والقاعة وقراءة الناص. الحتافظ ذاكرة املرتجم التزامي )الفورى( األعلى ما هو  
يستخلص  الكالم  مقطع  من  اجلارية  اللحفظة  يف  فيها،  ومسرتجع  مسموع، 

يف   ويستجّل  الرتمجة،  املطابقات  الذاكرة  من  العام املرتجم  املضموم  ذاكراته 
 وبعض الناصر الشكلية لألصل.
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واحد، ولكن يف            تتحقق الرتمجة إلتزامية ) الفورية ( بصورة عامة يف آن 
لغة األصل أبدىن  الكالم يف  الرتمجة عن  تتأخر هذه  أن  إما  الكالم،  أقسام  بعض 

األمام ابملقارنة مع الكالم انقطاع زمىن )بعدة كلمات(، وإما ان تستبقى قليال إىل 
يف لغة األصل، األمر الذى أصبح ممكنا بفضل يسمى ابلتكهن اإلحتمال أى قدرة  
لغة  يف  تلفوظ  ملا  اليت  الكالم،  قطع  مبضمون  التنبؤ  على  حمدّدة  لدرجة  املرتجم، 
األصل، يساعد هذا التكّهن أيضا على حتقق الرتمجة الشفوية بصورة عامة يف آن  

النص األصلى، وعوضا عن التأخري يف الرتمجة إلتزامية، ابملقارنة مع واحد مع لفظ 
 لفظ الكالم يف لغة األصل، يف قطع النص األخرى. 

رية أو الرتمجة الشفوية للنص التحريري.  –( الرتمجة الشفوية ج   التحري

وع بشكل شفوى، ولغة األصل بشكل            تستخدم لغة الرتمجة يف هذا الن
وع بني ضربني من الرتمجة: ميكن أن تتحقق حتريري، ميكن   الن التميز، يف هذا 

أثناء الرتمجة   النفس ) كما هو احلال  واحد مع قراءة األصل يف  الرتمجة يف آن 
بعد  متتابعة،  بصورة  أو  امللفوظني(  والسبق  التأخري  مع   ، النص    إلتزامية  قراءة 

  26كله.

الشوية     الرتمجة  من  األول  الضرب  يسّمى  ما  رية    –كثريا  التحري
ويسّمى  مباشرة  الورقة  عن  الرتمجة  أو  القاموس  استعمال  بدون    ابلرتمجة 
التحضري  ألن  اصطالحية،  التسمية  أن  التحضري،  مع  ابلرتمجة  الثاىن  الضرب 

 قرآءة متهيدية، وفهم مبدئى للنص األصلي.
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رية ( الرتمجة  د رية للنص الشفوي.  –التحري  الشفوية أو الرتمجة التحري

وع بشكل حتريري، ولغة األصل بشكل   تستخدم لغة الرتمجة يف هذا الن
وع من الرتمجة، ألن السرعة اليت  شفوي، ويف احلقيقة اندرا ما يستخدم هذا الن
ها عملية التحرير) الكتابة( أقل بكثرب من لفظ النص الشفوي، وأن   تتحقق ـب

العملية  حت الناحية  من  مستحيل  الطبيعية،  الظروف  يف  الرتمجة،  هذه  مثل  قق 
بواسطة  مثالً  شفواًي،  امللفوظ  النص  املرتجم  يستحل  أن  طبعا  ميكن  تقريبا، 
رية إالّ أن هذا اليكون  اإلختزال، وبعد ذلك  ُيرتجم الكالم املسّجل ترمجة حتري

رية  رية    –ترمجة حتري رية ألن الكالم املسّجل ليس حتري   –شفوية، بل ترمجة حتري
الستخدام  الوحيدة  العادية  أن  احملتمل  ومن  حتريري،  نص  هو  بل  شفواي. 

رية  التحري اإلمالئية   –الرتمجة  يسمى ابلرتمجة  ما  هى  عملية،  بصورة  الشفوية 
اللغة األجنبية،  التمارين التدرسية، أثناء الدروس لتعلم  اليت تعترب احد ضروب 

لشفوى )نص األصل( إبيقاع بطبيئ، )السرعة اإلمتالئية  اليت يلفظ فيها النص ا
  27املرتمجني ميلى عليه إبيقاع بطئ.

 طرائق الرتمجة  .3

 ميكن أن نوجز طرائق يف ست نقاط:

 الرتمجة احلرفية  (أ

احملاكاة   وهى  خاطئ،  بشكل  املفهومة  الدقّة  هى  احلرفية  الرتمجة  إن 
اليت تؤدى إىل   اللغة األجنبية،  املنقول اخلانعة حلصائص  اللغة  بقواعد  اإلخالل 

أحيان كثرية،  يف  معاً،  والتشويه  اإلخالل  إىل  أو  املعىن،  تشويه  إىل  أو  إليها، 
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أهنا  األمانة  املرتمجنب  بعض  فهم  ولقد  دقيقة،  ترمجة  احلريف  نعترب  أن  الميكن 
واحلرفية   املعجمية  احلرفية  إن  األصلي.  النص  يف  كلمة  كل  على  احملافظة 

لنقل اخلاطئ للمضمون، أى إىل تشويه األفكار وإخالل بقواعد القواعدية إىل ا
 28لغة الرتمجة. 

مبدأ   ابلضبط  لأللسنية،  األساسية  املبادئ  إحدى  احلرفية  تناقض 
اللغوية،   األصوات  علم  خصائص  من  تتألف  اليت  للغة،  القومية  اخلصائص 

النح  والنظام  واالشتقاق،  االصطالحية.  العبارات  وعلم  اللغة،  وى، ومفردات 
الرتمجة  مصادر  احد  أن  التارخيى  اللغة  بتطور  اخلاصة  الظروف  توجبها  اليت 
وكثريا ما تواجه  القليلة،  وخربة املرتجم  الوافية ابللغة،  احلرفية هو املعرفة غري 
يقّلد  ما  عند  وذلك  البالغة.  واحلرفية  القواعدية  واحلرفية  املعجمة  جانب  إىل 

يفكّ  ان  دون  األصل،  األسلوب  التقليد، املرتجم  هذا  يسببه  الذى  التأثري  يف  ر 
 انسيا أنه يؤدى إىل اإلخالل بقواعد علوم البالغة.   

أن  سبق  وجوهرها،  احلرفية  الرتمجة  لطبيعة  اللغوى  التعليل  إن 
قدّمه،"ابرخو داروف" يقول: إن الرتمجة احلرفية هى الرتمجة املنفدة يف مستوى  

املض  جانب  لنقل  هو كاف  الذى  ذالك  من  مراعاة  أخفض  مع  الثابت،  مون 
 قواعد لغة الرتمجة. 

ولقد قال"درايدن" بصراحة اتمة إن من املستحيل الرتمجة ترمجة حرفية  
ا أشبه كثريا ابلرقص على احلبال أبرجل مغلولة.   ه وجيدة يف نفس الوقت، إـن
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رشاقة   ولكننا النتوقع  واحلذر،  احليطة  السقوط إبستعمال  الرجل  يتحاشى  إذ 
ركة واليك أ   29مثلة على ذلك.احل

فيه   )فإما(  عليه  ليعطف  )مجيعا( كّرره  اجلنة  من  منها(  اهبطوا  )قلنا 
اذغام النون إن الشرطية يف ما الزائدة )أيتيكم مىّن هداى( كتاب رسول )فمن 
يف  حيزنون(  هم  وال  عليهم  خوف  )فال  بطاعىت  وعمل  ىب  فآمن  هدى(  تبع 

30اآلخرة أبن يدخل اجلنة.
  

 

Berkata Kami “ Turunlah kalian semua dari jannah, yaitu dari surga 

secara semua. Allah mengulang-ulang, pada kata Ihbitu, supaya 

diathofkan kepada kata Ihbitu. Adapun firman fa imma dan seterusnya, 

didalam kata Imma terjadi idghom nunnya In jenis syarat ke dalam kata 

Ma  yang berlaku sebagai tambahan (ziadah). (Datang kepadamu 

petunjuk dari-Ku) yaitu kitab dan rasul. (Maka barang siapa yang 

mengikuti pada petunjuk-Ku): maka jika ia beriman kepadaKu dan 

berbuat taat kepadaKu, (maka ia tidak punya rasa takut dan tidak punya 

rasa sedih di akhirat dengan masuk surga). 

نستنج مما تقدم، أن الرتمجة احلرفية هى الرتمجة اليت يلجأ اليها املرتجم،  
أن حيافظ على  ودون  إليها،  املنقول  اللغة  دون أن أيخذ بعني اإلعتبار قوانني 

هذه   مثل  أن  املعىن،  على  أى  الثابت،  املضمون  عادة  جانب  متتلئ  الرتمجة 
 ّل ابملعىن ومقاصد املؤلف. ابلرتاث والصعوابت اللفظية، وخت 

 الرتمجة احلرة   (ب 

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

 

رة اإلعالم، حنو علم الرتمجة  يوجني نداء،   29  . 49(، 1986)العراق: وزا
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عامة يتحقق كقاعدة  احلرة  أحسن الرتمجة  ويف  املوقف.  وصف  مستوى  ، يف 
األحوال، يف مستوى األعالم. إن املعلومات املنقولة يف مستوى القول والرموز  
إىل  لدرجة كبرية  الرتمجة  هذه  مثل  تؤّدي  مصورة  غري  عادة  تبقى  اللغوية، 
عن  النظر  بصرف  وسائل،  أبية  يناسب  املوقف  وصف  إىل  أي  اإلسهاب، 

ال يف  املوقف  هذا  وصف  مع طريقة  التطابق  احلرة  الرتمجة  تقيم  األصلى،  نص 
الشكلية   األصل  مكّوانت  عن  بعيدة  بصورة  الرتمجة،  لغة  يف  األصلي،  النص 

 والداللية.

إن الرتمجة احلرة ال تلتزم ابلنص األصلي التزام الرتمجة احلرفية الشديد 
التكافؤ   حيقق  ال  بشكل انقص،  املوقف  وصف  إىل  يؤّدى  الذى  األمر  به، 

 31ب مع النص األصلي. من حنو هذه الرتمجة كما اآليت:املطلو 

والرسالة يف مييىن، وقد هاجت يف   رع الشرفة جيئة وذهواب،  وقمت أذ
ّذكرى ألايم رقاق، قضيتها انعم البال خلّى الفؤاد ورنوت إىل  نفسى عاطفة ال
طمأنينة   أاّيم  على  مقلبون  إننا   " الصديق  قول  على  عيىن  فوقعت  رسالة، 

 32وأماٍن.

“Aku berjalan mondar-mandir di beranda, surat itu ku genggam dalam 

tanganku, sementara dalam hatiku bergejolak emosi kenangan hari-hari 

indah yang ku lewatkan dengan hati riang dan tanpa beban. Ku pandangi 

surat itu dan terbacalah kata-kata sang kawan” kami sedang menyosong 

hari ketenangan dan kedamain. 
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إن ترمجة هذا النص ترمجة حّرة، ألن الوصف يف لغة الرتمجة ال يتطابق  
من  درجة كافية  متلك  ال  الرتمجة  أن  أي  األصل،  لغة  يف  الوصف  طريقة  مع 

 تكافؤ مع األصل. 

 الرتمجة املعنوية   ج(

املعىن   نقل  ا  ه إـن "جريون"  قال  الكلمة  ولقد  ينقل  ومل  ابملعىن 
  33ابلكلمة. 

يرى الدكتور عمر فروخ إن الطريقة املعنوية للنقل من لغة إىل لغة هى 
منحى  يعرف  أن  يستطيع  النقل، حىت  يبدأ  أن  قبل  النص كّله  الناقل  يقرأ  أن 
وع ألفاظه وصورة تراكيبه. فإذا عاد النقل ليبدأ  املألف األصل وجتاه تفكريه. ون

قرأ كل  معناها   عمله،  فهم  قد  أنه  يوقن  ذهنه حىت  يف  أدارها  مث  مجلة اتمة، 
فقد.  تراكيبه  الكاتب ال عن  تعترب عن مقصد  اليت  األفاظ  هلا  بعدئذ  ومرماها 
وليس عليه أن يكون عدد الكلمات  ويسوق اجلملة يف اللباس العرىب املوافق، 

    34يف مجلته مثل عددها يف النص األصلي أو أكثر أو أقّل.

ينقله  نستنت مث  األجنيب  النص  يقرأ  من  املرتمجني  من  أن  تقدم  مما  ج 
من  وهناك  النص،  يف  املتضمن  ابملعىن  اال  يتقيد  أن  دون  اخلاص،  أبسلوبه 
اللغة   من  النص  ينقل  مبرتجم  فيستعني  األصل  لغة  يعرف  ال  من  املرتمجني 

ة على األجنبية إىل لغة الرتمجة مث يقوم هو إبعادة صياغة هذا النص مع احملافظ
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معناه العام، نذكر من اولئك املرتمجني مصطفى لطفي املنفلوطي الذي استعان 
 أبحد أصدقائه من احملامني.     

رئيسية ابألمثلة املتعلقة برتمجة العبارات   توّضح الرتمجة املعنوية، بصورة 
الكلمات  معاين  اجملموع  من  معناها  اليتألف  اليت  العبارات  أى  االصطالحية 

 ا. مثال هذه الرتمجة: الداخلة فيه

 ”Biar lambat asal selamat" يف التأين السالمة ويف العجلة الندامة     

  ”Sekali mendayung dua pulau terlampaui"  وضرب العصفورين حبجر واحد 

 الرتمجة املماثلة د(       

إن الرتمجة املماثلة هى اجياد مضمون األصل وشكله من جديد بوسائل  
وتتحقق اللغة   للدقة  مالزمة  األصل،  مع  التكافؤ  أي  املماثلة  إن  األخرى. 

التأثري  تنشئ  اليت  والبالغية،  واملعجمية،  القواعدية،  التحويالت  بواسطة 
املكافئ، يستطيع املرتجم يف الواقع، بواسطة حتوالت الرتمجة، أن ينقل عناصر  

ال هلذه  املاهر  االستخدام  يف  يتخلص  فّنه  وإن  تعىن األصل كّلها،  تحويالت 
 املماثلة يف الرتمجة: 

 مطابقة األصل من حيث الوظفة  (1
اختيار األدوات املناسبة أثناء الرتمجة املماثلة تتلخص يف أهنا تتناول إمكانية   (2

 التعبري أبمانة، وبصورة اتّمة، عن أّي مضمون. 

واٍع    ليست الرتمجة إنتاجا عفواي لكل عناصر األصل، بل هى اختيار 
نقل  املماثل ابألصل، إلمكانيات  أن كل  ينبغى  الصورة،  هذه  وـب املختلفة،  ها 

هو نقطة االنطالق، وليس عناصره املفردة. ميكن أن توجدمثل هذه احلاالت،  
اليت يسعى فيها املرتجم إىل انتاج عناصر األصل كلها، ومع ذالك فإنه الحيصل  
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ولو على   احلذف،  إىل  األصل  نقل  اثتاء  يضطر  عندما  إالّ  الكل  حساب على 
صفات األصل. وبعبارة أخرى، اليفرتض علم الرتمجة القدرة على حمافظة على 
األقرب  املطابقة  حتقيق  أجل  من  به  التضحية  وعلى  بل  فحسب.  ما  شيئ 

الشروط    35لألصل.  أن تستدعيها  ما ميكن  بعنصر منفرد  التضحية  إن ضرورة 
ارة اصطالحية اللغوية مثل غياب كلمة أوعبارة اصطالحية مطابقة لكلمة أو عب 

 يف األصل سواء من حيث املعىن أو األسلوب. 

الرتمجة   أن  التايل  التعريف  هو  املماثلة  للرتمجة  األنسب  التعريف  إن 
واملطابقة الوظيفية األسلوبية  املماثلة هى النقل الوايف ملضمون األصل املعنوي، 

 ذات القيمة الكاملة املعادلة له. 

والشكل اخلاص ابألصل  تتلخص مماثلة الرتمجة يف نقل ترا  بط املضمون 
أو  اللغوية  الشروط  من حيث  ممكنا  هذا  إذا كان  انتاج خصائصهما  بواسطة 
األدوات  استخدام  هذا  يتطلب  اخلصائص  هذه  ـل الوظيفية  املطابقات  انشاء 
رغم من  والفنية املماثلة يف املنظومة الكل ابل اللغوية اليت حتقق الوظيفية املعنوية 

ها قد ال تتف  ق من حيث طابعها الشكل مع عناصر األصل، فإن من املهم أـن
 للغاية نقل ذلك الرتابط الذي يرتبط فيه جزء أو عنصر الفرد أومقطوع ابلكل. 

واملنفرد هامة للغاية، ألنه ب  تتحد خواص االنتاج  ـ إن عالقة الكل  ها 
النقل  يعىن  ال  العناصر  لبعض  الدقيق  النقل  إن  والشكل،  املضمون  وحدة  يف 

هو امل وإمنا  العناصر.  ذه  ه ـل بسيط  جمموع  الكل  هذا  أن  ار 
م
طامل للكل،  ماثل 

نقل  أثناء  األصل  من  األدىن  االقرتاب  هى  املماثلة  الرتمجة  إن  دقيقة،  منظومة 
على  أن  هذا  من  ينتج  الرتمجة.  لغة  قوانني  مراعات  مع  وشكله.  مضمونه 
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وشكله   األصلي  النص  مضمون  وأمانة  الدقّة  ينقل  أن  لغة  املرتجم  بوسائل 
 ليك أمثلة على ذلك:إ الرتمجة. و 

 املثال األول:  

وعلينا اتباعه    لنا  وبعض املالكية: إنه يكون شرعا  فقال مجهور احلنفية 
قُ  يرد يف شرعنا ما ينسخة ألنه من األحكام   صوتطبيقيه، مادام قد  ومل  علينا 

وق ـ اإلل  رسله  سّنة  هللا على  شرعها  اليت  الدص هية  يدل  ومل  علينا  على ها  ليل 
هذا استدل احلنفية على قتل املسلم   نسخها. فيجب على املكلفني اتباعها، وـل

   36ابلذمي وقتل الرجل ابملرأة إبطالق قوله تعاىل " النفس ابلنفس". 

Mayoritas kelompok Hanafi, sebagian pengikut Maliki dan Syafi’i 

berkata “ Hukum-hukum itu menjadi syariat  untuk kita, yang wajib kita 

ikuti dan wajib kita terapkan selama telah diceritakan kepada kita dan 

dalam syariat kita tidak ada dalil yang mengantikannya, karena hukum itu 

adalah hukum Tuhan yang ditetapkan melalui sunnah para Rasulnya yang 

telah diceritakan kepada kita dan tidak ada dalil yang mengantikannya, 

maka setiap mukalaf wajib mengikutinya. Oleh karena itu ulama’ Hanafi 

mengunakan dalil atas pembunuhan, baik muslim maupun kafir dzimmi 

laki-laki dengan dasar kemutlakan firman Allah an Nafsa bin Nafsi.” 

 املثال الثاىن:  

العريب   يأما على املستوى السياس  زالت السلطة يف العاملم  تستمد    فما 
امة كاريزمية قائمة على إيدولوجيا على مرجعية وراثية ام ثورة مستندة إىل زع 

  37احلزب الواحد. 

 

الوهاب، خالف،    36 الفقه  عبد  اصول  والتوزيع،  علم  النشر  و  للطباعة  )القاهرة:  الثانية عشرة  الصبعة   ،
 . 93 ص  (،1978

37   Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah dan Wawasan Menerjemah Teks Arab (Yogyakarta: Tiara 

Wacana Yogya, 2004), 29. 
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Adapun pada level politik, kekuasaan di dunia Arab (masih) selalu 

dilandaskan kepada pewarisan atau kepada saat pemberontakan yang 

disandarkan kepada kepemimpinan kharismatik yang berdiri di atas 

idiologi partai tunggal. 

 الرتمجة التفسريية   ه( 

النص األصلي بشيئ من التوسع،  التفسريية هى عبارة عن ترمجة  الرتمجة 
سهلة  بلغة  يريد  عما  اإليضاح  على  اإلنسان  تعود  ال  وهى  غوامضه  إليضاح 
ودقة  اللغوية  املفرادات  وزايدة  العقلية  احملاكمة  قّوة  على  بل  فحسب.  مبسطة 

ها     38أيضا.   استعماـل

 وعند ماحُتاول القيام ابلرتمجة التفسريية، عليك أن تتذكر القواعد اآلتية:
معناه   (1 ركت  أد أنك  من  لتتأّكد  ثالاث  أو  مرتني  بدقة  األصلي  النص  اقرأ 

 بصورة مضبوطة. 

أخرى   (2 بعبارة  أو  فجملة،  بل مجلة  فكلمة،  ترمجتك كلمة  تكون  أالّ  ينبغى 
 ترجم الفكر ال ألفاظ. 

ذكر دائما    (3 وت النثر  والرتاكيب الشعرية مبا يقابلها يف  استعرض عن األلفاظ 
اكتسبت  قد  األقدمون  الكتاب  يتداوهلا  كان  اليت  األلفاظ  بعض  أن 

 مدلوالت عصرية جديدة. 
فضل   (4 جتنب  مع  للقطعة،  الكامل  املعىن  يضاح  إل  وسعك  يف  ما  اعمل كل 

ا  العبارة  توسع  أن  أحياان  فعليك  وحشوه  أن  الكالم  أخرى  وأحياان  ألصلية 
ركزها.   تقلصها وت

إذا كانت األلفاظ أو العبارة األصلية مالئمة من مجيع الوجوه جيب عليك أن    (5
 تستيقيها فليس حتما تغيري كل لفظة يف النص األصلي.

 

  .178 (، ص2000، الطبعة الثانية )املصر: اهليئة املصرية العامة لكتاب،فن الرتمجة  صفاء خلوص،  38
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 تقطع اجلمل الطويلة املعقدة لتحّل حملها مجل قصرية وبسيطة.( 6
 حاول أن حتافظ على األسلوب وعلى هلجة التعبري األصلية.  (7
الن   (8 الشكل  أن  النثر  تذكر  من  قطعة  أية  عن  خيتلف  أال  جيب  للقطعة  هائي 

 العصري اجليد، من أمثلة هذه الرتمجة ما يلي: 

لكل منا فرصة عظيمة واحدة يف احلياة، فإذا ما انتهزانها كان النجاح ابنتظاران،    
 وإذا أمهلناها فلن نصادق غري الفشل والشقاء. 

 الرتمجة ابلتصرف  و( 

لغة        من  النص  نقل  ركيبها  وهى  ت حمافظة  مع  فكلمًة  كلمة  أخرى  إىل 
    39ها وغري ذلك.ـ ومعانيها، وأسلوب 

وهذ القرآن العظيم ملحمة املسلم الكربى يف عامل الفّن الرفيع، يضّم بني           
رينا نوازع   دفتيه حكمة الزمن، وفلسفة الوجود، فُيظهران على سرائر النفوس، وي
اخلري والشر ويدعوننا لّليت هي أحسن وأقومم، فيلزم علينا أن نطيع عليه انشئتنا يف 

واإلفهام،  منهج عصري، منهج يوائم ما نع  رف اليوم من طرائق الرتبية و التلقني 
حىت ينشأ جيلنا اجلديد وقد تذّوق ما يف القرآن من كرائم املعاين واستشعر ما فيه  

 من حكمة وهدى، فإذا هو قرآىنر الطبع قرآىنر الّروِح.
“ Al-Qur’an al-Adzim adalah simbol agung bagi kaum muslim dalam dunia 

seni tinggi, di dalam terkandung hikmah zaman dan filsafat wujud. Ia 

menampakkan rahasi-rahasi jiwa,memperlihatkan penarik kebaikan dan 

keburukan, mengajak kita kepada sesuatu yang lebih baik dan  lebih lurus. 

Maka kita wajib membuat generasi mudah kita mentaatinya, dalam metode 

modern, metode yang selaras dengan metode pendidikan pengajaran dan 

pemahaman yang kita kenal dewasa in, sehingga generasi muda kita tumuih, 

seraya memahami konsepsi-konsepsi al- Qur’an yang mulia dan menyadari 

 

39   Nur Kasirun AS, Muhfid Rohman, Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia, Juz 1 

(Surabaya: Pustaka Progresif: 2007), hal: 12. 
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hikmah dan petunjuk yang dikandungnya. Dengan demikian, mereka 

bertabiat dan berjiwa qur’ani. 

 عملية الرتمجة .4

التفكري          لبيان عملية  الذي يراد به  واملراد بعملية الرتمجة هنا هي الطراز 
يف كتاهبما   داربلنية  و  فيناي  رأى  الرتمجة.  عملية  عند  املرتجم  هبا  تقوم  اليت 

Stylistique compare du, frencais et anglaish I   الرتمجة لعملية  حتليال 
يتناول التحوالت اليت خيضع اها النص املرتجم. وقد أجرى الكتاابن الكنداين  
عملية  حتكم  اليت  القواعد  اتصحت  أبنه كلما  منهما  اقتناعا  التحليل  هذا 
الرتمجة، كلما كانت نتائج هذه العملية أكثر تشاهبا. أي إذا اتبع هذا املرتجم  

 وذاك اإلجراءات ذاهتا، فستكون النتيجة على تشابه كبري.   
 

 40خطوات الرتمجة الناجحة  .5

 من اخلطوات الرتمجة الناجحة هي كما يلي:      
قراءة النص املراد ترمجته عدة مرة حىت يتم فهمه جيدا. فال بد أن يكون   (أ

 ترمجته. املعىن العام للنص واضحا جليا يف ذهن املرتجم قبل الشروع يف 

واملوسوعات، وغريمها مما يساعده على حسن ترمجته للنص    (ب  إعداد املعاجم 
 وأن جيعلها املرتجم يف متناول يده أثناء عمله.

اجلمل، ج(   وهنايهات  بداايت  على حتديد  احلرص  مع  النص،  ترمجة        البدء يف 
 واستخدام عالمات الرتقيم بطريقة صحيحة تناسب اللغة اليت ينتقل إليها. 

ينتقل ه(   اليت  اللغة  يف  املناسبة  والتعبريات  األلفاظ  اختيار  املرتجم  حيسن  أن 
 إليها. 
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بعد اإلنتهاء من الرتمجة ال بد من قراءة النص املرتجم وتصويب ما قد يوجد و(
عبارات حىت  من  يلزم  قد  ما  وتقدمي وأتخري  أو غريها  إمالئية  فيه من أخطاء 

واجلمل وتتم الصيغ ة كما أن تكون، مع مراعة ترابط اجلمل تستقيم العبارات 
 ابستخدام األداوات اللغوية املناسبة. 

حال ز( أبي  واإلسهاب  اإلطالة  أو  واإلختصار  احلذف  إىل  اللجوء  عدم 
اللغوية مما خيل ابلنص،   األحوال، فالرتمجة ليست وسيلة الستعراض القدرات 

على محله قادرا  يكون  أن  بد  وال  املرتجم  عنق  يف  أمانة  يوصل وهي  وأن  ا، 
 .    41املعين بدقة قدر املستطاع 

 إسرتاتيجيات الرتمجة .6

واجلملة، وتسمى أيضا  اسرتاجتية الرتمجة هي أسلوب املرتجم يف ترمجة الكلمة 
 إبجراءات الرتمجة. تنقسم هذه اإلسرتاتيجيات إىل قسمني ومها: 

وهذه ال بد   (أ رتكيب،  رتكيبية اي اإلسرتاتيجيات املتعلقة ب اإلسرتاتيجيات ال
 أن يستخدمها املرتجم يف ترمجته. 

اإلسرتاتيجيات الداللية أي اإلسرتاتيجيات املتعلقة بداللة األلفاظ أو اجلمل   (ب 
 اليت سترتجم. 
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 ترمجة القرأن الكري  .ب

فكانت             مبني،  عريب  بلسان  العريب  الرسول  على  الكرمي  القرآن  نزل  قد 
ومنذ ذلك احلني أصبحت  رسالة اإلسالم،  هذه الظاهرة ضرورة اجتماعية لنجاح 
وكانت   اللغة العربية جزًءا من كيان اإلسالم، وأساًسا للتخاطب يف إبالغ دعوته. 

ا    إىل اإلنسانية كلها. وأعلن ذلك القرآن  بعثة رسولنا   هم يف غري موضع: ُقْل ايم أميـر
يعاً  مجِم إِلمْيُكْم  هللِا  رمُسوُل  ِإيّنِ  بمِشرياً    ،42النراُس  لِلنراِس  افرًة  كم ِإالر  ْلنماكم  أمْرسم وممما 

نمِذيراً   .43وم

وال شك أن اللغة حتيا             رة العرب،  ونشأت نواة الدولة اإلسالمية يف جزي
انت نشأة الدولة اإلسالمية على هذا النحو حياة للغة  حبياة أمتها ومتوت مبوهتا، فك

معرفة   يتأتى  ولن  املفروض،  هللا  دين  واإلسالم  اإلسالم،  وحي  فالقرآن  العرب، 
الفتح اإلسالمي متتد إىل  بلغته، فأخذت موجة  القرآن  ُفِهمم  وأسسه إال إذا  أصوله 

كل من يدخل يف  األلسنة األخرى األعجمية، فتعرهبا ابإلسالم، وصار لزاًما على  
حوزة هذا الدين اجلديد أن يستجيب له يف لغة كتابه ابطًنا وظاهًرا، حىت يستطيع 
القيام بواجباته، ومل يكن هناك حاجة إىل ترمجة القرآن له ما دام القرآن قد ترجم  

 .44لسانه وعربه إميااًن وتسليًما 
 حكم الرتمجة احلرفية:  .1

هللا            بتالوته،  فالقرآن كالم  املتعبد  ومعانيه  ْعجز أبلفاظه 
ُ
امل رسوله  على  املنزل 

هللا،   إهنا كالم  فيها  يقال  ترمجت  إذا  القرآن  الكلمة من  إن  الناس  أحد من  يقول  وال 

 

 4. سورة ابراهيم أية  42
 158سورة األعراف  أية   43

 
يف مكتبة      مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة )   مباحث يف علوم القرآن ،    مناع بن خليل القطان   44
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اإلعجاز  ألن  اإلعجاز ابلرتمجة؛  يتأتى  ولن  تتلوه ابلعربية،  مبا  إال  يتكلم  هللا مل  فإن 
العربية   أنزل ابللغة  مبا  ي  -خاص  املبني والذي  العريب  القرآن  ذلك  هو  بتالوته  تعبد 

رتيب كلماته.  أبلفاظه وحروفه وت
وأساليبها   ابللغات  دراية  على  املرتجم  مهما كان  هذا  على  احلرفية  القرآن  فرتمجة 

راكيبها خترج القرآن عن أن يكون قرآاًن.   وت
 غري جائزة مع شرعية   احلرفية  الرتمجة ولذلك ف

 ية: عنو حكم الرتمجة امل .2
الكرمي           بليغ-القرآن  ومعان اثنوية.   -وكذا كل كالم عريب  أصليه،  معان    له 

واملراد ابملعاين األصلية املعاين اليت يستوي يف فهمها كل من عرف مدلوالت األلفاظ 
 املفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إمجالية.

هب            يرتفع  اليت  النظم  خواص  الثانوية  وهبا كان  واملراد ابملعاين  الكالم،  شأن  ا 
معجًزا.  أو    القرآن  العرب  منثور كالم  فيه  يوافق  قد  اآلايت  لبعض  األصلي  فاملعىن 

وروعة بيانه،   وال متس هذه املوافقة إعجاز القرآن، فإن إعجازه ببديع نظمه  منظومه، 
العرب   "إن يف كالم  بقوله:  الزخمشري يف كشافه  عين  وإايه  الثانوي.  -أي ابملعىن 

 .45من لطائف املعاين ما ال يستقل أبدائه لسان"  -القرآن  خصوًصا 
رمجة معاين القرآن الثانوية أمر غري ميسور، إذ إنه ال توجد لغة توافق اللغة العربية يف  وت
داللة ألفاظها على هذه املعاين املسماة عند علماء البيان خواص الرتاكيب، وذلك ما ال  

لزخمشري من عبارته السابقة. فوجوه البالغة  يسهل على أحد ادعاؤه. وهو ما يقصده ا
رتكيب. تنكريًا وتعريًفا، أو تقدميًا وأتخريًا، أو ِذكًرا وحذفًا، إىل  القرآنية يف اللفظ أو ال

وكان له وقعه يف النفوس   هذه الوجوه يف بالغة    -غري ذلك مما تسامت به لغة القرآن، 
 ي أي لغة ال حتمل تلك اخلواص. القرآن ال يفي حبقها يف أداء معناها لغة أخرى، أل
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أما املعاين األصلية فهي اليت ميكن نقلها إىل لغة أخرى. وقد ذكر الشاطيب يف            
-املوافقات املعاين األصلية واملعاين الثانوية مث قال: "إن ترمجة القرآن على الوجه األول  

األصلية معانيه  إىل  النظر  ال  -يعين  تفسري  صح  جهته  ومن  معانيه  ممكن،  وبيان  قرآن 
أهل  ًزا ابتفاق  ذلك جائ وكان  يقوى على حتصيل معانيه.  فهم  ليس هلم  ومن  للعامة 

 اإلسالم، فصار هذا اإلنفاق حجة يف صحة الرتمجة على املعىن األصلي".
ومع هذا فإن ترمجة املعاين األصلية ال ختلو من فساد، فإن اللفظ الواحد يف القرآن قد  

عان حتتملها اآلية فيضع املرتجم لفظًا يدل على معىن واحد حيث  يكون له معنيان أو م
 .46ال جيد لفظًا يشاكل اللفظ العريب يف احتمال تلك املعاين املتعددة

وقد يستعمل القرآن اللفظ يف معىن جمازي فيأيت املرتجم بلفظ يرادف اللفظ             
رجم ملعاين القرآن.وما  العريب يف معناه احلقيقي. وهلذا وحنوه وقعت أخطاء كثري  ة فيما ُت

على  ليس  األصلي  املعىن  على  الرتمجة  صحة  يف  حجة  واعتربه  الشاطيب  إليه  ذهب 
الدعوة. ابلتوحيد   إبالغ  يف  الضرورة  مبقدار  هذا  خيص  العلماء  بعض  فإن  إطالقه. 
اللسان  بتعلم  الزايدة  أراد  من  ويؤمر  ذلك،  ملا سوى  يتعرض  وال  العبادات،  ركان  وأ

 .47العريب 
 جائزة يف شرعي.  ية عنو امل  الرتمجة ولذلك ف

 
 : 48تفيسرية حكم الرتمجة ال .3

وحيق لنا أن نقول: إن علماء اإلسالم إذا قاموا بتفسري للقرآن، يتوخى فيه أداء           
راعة، فإن هذا يقال فيه:   املعىن القريب امليسور الراجح، مث يرتجم هذا التفسري أبمانة وب
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"ترمجة تفسري القرآن" أو "ترمجة تفسريية" مبعىن شرح الكالم وبيان معناه بلغة أخرى.  
بذلك. فإن البشرية كافة على   هللا تعاىل بعث حممًدا   وال أبس  برسالة اإلسالم إىل 

وكان النيب يُبعث إىل قومه خاصة وبُعثت إىل الناس كافة"  اختالف أجناسها وألواهنا: "
البالغ  1 الرسالة  لزوم  وشرط  إبالغه لألمة    -,  العرب صار  بلغة  الذي نزل  والقرآن 

ال حُتسن العربية، أو ال تعرفها يتوقف إبالغها    العربية ملزًما هلا، ولكن سائر األمم اليت
وحرمتها.  احلرفية  الرتمجة  استحالة  قبل  عرفنا  وقد  بلساهنا.  ترمجتها  على  الدعوة 
واستحالة ترمجة املعاين الثانوية، ومشقة ترمجة املعاين األصلية وما فيها من أخطار، فلم  

دعوته   أسس  يتضمن  الذي  القرآن  تفسري  يرتجم  أن  إال  نصوص  يبق  مع  يتفق  مبا 
الكتاب وصريح السٌّنرة إىل لسان كل قبيل حىت تبلغهم الدعوة وتلزمهم احلجة. وترمجة  
تفسري للقرآن على حنو ما ذكران يصح أن نسميها ابلرتمجة التفسريية. وهي ختتلف عن 
أن   توهم  املعنوية  الرتمجة  فإن  بينهما،  يفرقون  ال  الباحثون  وإن كان  املعنوية  الرتمجة 

اللغة األجنبية، كما يقال يف ترمجة  ا ونقلها إىل  ملرتجم أخذ معاين القرآن من أطرافها 
ر يتكلم بلهجة املبنيِّ ملعىن الكالم على حسب فهمه،  غريه: ترمجة طبق األصل. فاملفسِّ
مبعىن  أحاط  من  بلهجة  يتكلم  واملرتجم  اآلية،  من  أفهمه  ما  هذا  للناس:  يقول  فكأنه 

ر يقول يف تفسري اآلية: الكالم وصبره يف أل فاظ لغة أخرى. وشتان بني األمرين. فاملفسِّ
يعين كذا، ويذكر فهمه اخلاص. واملرتجم يقول: معىن هذا الكالم هو عني معىن اآلية،  

 .49وقد عرفنا ما يف ذلك
ال            خاص،  شخصي  لفهم  ترمجة  أهنا  التفسريية  الرتمجة  يف  ؤكرد  ي أن  وينبغي 

وجوه التأو  ركه املفسرتتضمن  منها، وهبذا    يل احملتملة ملعاين القرآن، وإمنا تتضمن ما أد
 . 50تكون ترمجة للعقيدة اإلسالمية ومبادئ الشريعة كما تُفهم من القرآن 
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البالغ            واجبات اإلسالم فإن ما يتوقف على هذا  وإذا كان إبالغ الدعوة من 
واجب ك  إليها  اإلسالم  أصول  ونقل  اللغات  دراسة  هلذه  من  معرفتنا  أن  ذلك. كما 

اللغات ابلقدر الضروري متكننا من دراسة كتبها للرد على املبشرين واملستشرقني الذين 
وهذا هو ما عناه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف   غمزوا عود اإلسالم من بعيد أو قريب، 
ولغتهم   والنقل" عندما قال: "وأما خماطبة أهل االصطالح ابصطالحهم  كتابه "العقل 

املعاين صحيحة   وكانت  ذلك،  إىل  احتيج  إذا  مبكروه  من   -فليس  العجم  كمخاطبة 
وإمنا كرهه   للحاجة،  حسن  جائز  هذا  فإن  وعرفهم،  بلغتهم  والرتك  والفرس  الروم 
واحلديث ملن حيتاج إىل تفهمه  األئمة إذا مل حيتج إليه" مث قال: "ولذلك يرتجم القرآن 

م  املسلم  يقرأ  وكذلك  بلغتهم،  إايه ابلرتمجة،  وكالمهم  األمم  إليه من كتب  ا حيتاج 
زيد بن اثبت أن يتعلم كتاب    -صلى هللا عليه وسلم -ويرتجم ابلعربية، كما أمر النيب  

 اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك. حيث مل أيمتن اليهود عليه". 
مجيع آايت  وإذا كانت الرتمجة مبعناها احلقيقي ولو للمعاين األصلية ال تتيسر يف           

القارئ   إشعار  الضروري  من  التفسري, كان  معىن  على  الرتمجة  املتيسر  وإمنا  القرآن. 
أو -بذلك، ومن وسائله كتابة مجل يف حواشي الصحائف يبنيِّ هبا أن هذا أحد وجوه  

وجوه  راجحة.   -أرجح  وعقول  صاحلة  نيات  ذات  قامت مجاعة  "ولو  اآلية  حتتملها 
بينة من مقاصده    وتولت نقل تفسري القرآن إىل وهي على  اللغات األجنبية،    -بعض 

وعلى رسوخ يف معرفة تلك اللغات، وحتامت الوجوه اليت دخل منها اخللل يف الرتاجم  
احلنيفية  ونشرت  مقفلة.  سبياًل كانت  احلق  لدعوة  لفتحت  أورواب  يف  اليوم  السائرة 

 .51السمحة يف بالد طافحة ابلغواية قامتة
 سريية جائزة يف شرعي. التف   الرتمجة ولذلك ف
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه  .أ

ومنهجها هي دراسة  كيفي  املدخل املستخدم يف هذه الدراسة هو املدخل ال  ،
تقوميية حتليلية  الظروف    وصفية  بتحديد  يهتم  وهو  هو كائن،  ما  بوصف  وذلك   ،

الشائعة  املمارسات  بتحديد  ايضا  يهتم  كما  الوقائع،  بني  توجد  اليت  والعالقات 
وطرائقها يف   واجلماعات  واالجتاهات، عند األفراد  والتعرف على املعتقدات  والسائدة 

هب إىل أبعد من  وال يقف البحث عند حدود وصف الظاهرة وإمنا يذ1النمو والتطور. 
بقصد  معىن  ذات  تقييمات  إىل  الوصول  بقصد  ويقيم  ويقارن  ويفسر  فيحلل  ذلك 

الظاهرة.   بتلك  املنهج  2التبصر  هو  البحث  هذا  يف  املتبع  املنهج  فان  وصفية  ولذلك 
 . حتليلية تقوميية

 

 حضور الباحث  .ب

الدراسة كأداة هذه  يف  الباحث  أدوات  وحضور  من  وقال البحث.    أساسية 
الباحث كأداة    3انسوتيون  وجبانب  نفسه.  الباحث  إال  أدوات  البحث  هذا  يف  ليس 

وجهاز    أدوات أخري وهي قائمة املالحظة، وقائمة املقابلةأساسية هلذه الدراسة، هناك  
 . التسجيل

 
 

 
)القاهرة: دار النهضة العربية،   مناهج البحث يف علم الرتبية وعلم النفسجابر عبد احلميد وأمحد خري كاظم،  1

 136م(  ص  1976

 97م( ص 2007رحيم يونس كرو العزاوي، مقدمة يف منهج البحت العلمي ) عمان: دار دجلة، 2
3Nasution, D. MetodePenelitianNaturalistikkualitatif.)Bandung: Tarsito, 1988). 

 



48 
 

 

 

 مصادر البياانت  .ج

حول   البياانت  هو  البحث  هذا  القرآن البياانت يف  لرتمجة  العربية  اللغة  تعليم 
الشرقية   جاوي  ركة كديري  ب ويل  معهد  يف  واحملتوى    منالكرمي  األهداف  حيث 

 .تقومي ال و والطرق والوسائل  
املصادر   : قسمني  إىل  املصادر  الباحث  يقّسم  البياانت،  مصادر  إىل  وابلنسبة 

ا فهي واثئق  األولية  املصادر  فأما  الثانوية.  واملصادر  لرتمجة  األولية  العربية  اللغة  لتعليم 
ركة كديري جاوي الشرقية   حيث األهداف واحملتوى    منالقرآن الكرمي يف معهد ويل ب

والوسائل   الرتمجة  تقوميال و والطرق  ومعلموا  املعهد،  مدير  فهي  الثانوية  املصادر  وأما   .
 والطلبة. 

 

 مجع البياانت  أسلوب . د

 ريقة املقابلة واملالحظة والواثئق. وهي بط   بحثال اوأسلوب مجع البياانت هلذ 

 املقابلة -1
ومدرس   املعهد  رئيس  مع  املعلومات  جلمع  املقابلة  الباحث  يستخدم 
املعلومات   ينال  أن  الباحث  يريد  ركة كديري.  ويل ب الرتمجة يف معهد 

رئيس املعهد عن   يف معهد تعليم اللغة العربية لرتمجة القرآن الكرمي   من 
الشر  ركة كديري جاوي  ب الباحث  قيةويل  يريد  الرتمجة  ومن مدرس   .

اليت   واملواد   ، واملنهج  الرتمجة،  تعليم  أهداف  املعلومات حول  ينال  أن 
تدرس فيها، وطرائق التدريس اليت تستخدم فيها، وحمتوايت املادة اليت 
الطلبة،   فيها  يرغب  اليت  واملواد  الدراسية،  واملوضوعات  فيها،  تدرس 

يرغب   اليت  والوسائل  يف واألسالب  الطلبة  ركيز  ت وقوة  الطلبة،  فيها 
والتحدايت اليت واجهها املدرس يف تعليم الرتمجة،   اتباع درس الرتمجة، 
والتقومي مث أدواته. ومن الطالب يريد الباحث أن ينال املعلومات حول  
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من   حصلت  قد  اليت  البياانت  ولتأكيد  الرتمجة،  املواد  على  فهمهم 
 . ة العربية وطرقه ووسائله وتقوميه املدرسني إما عن حمتوى تعليم اللغ

 ة حظالامل -2
وهي طريقة البحث جلمع البياانت مبالحظة ومشاهدة احلوادث اليت هلا 
سواء   والكتابة،  الشهادة  بطريقة  النفس  أحوال  عن  ابلبحث  عالقة 

مباشرة.  غري  أو  مباشرة  أحوال  4كانت  يف  الباحث  تعليم  وسيالحظ 
ركة كديري جاوي     اللغة العربية لرتمجة القرآن الكرمي  ويل ب يف معهد 

 . وحمتواه وطرقه ووسائله وتقوميه(  ه)أهداف الشرقية
 دراسة الواثئق  -3

والكتاب  الواثئق  من  والبياانت  احلقائق  لطلب  البحث  طريقة  وهي 
 5واجملالت والرسائل واملذكرات وغريها من املواد املكتوبة. 

لفهم   الباحث  هبا  الكرمي   يقوم  القرآن  لرتمجة  العربية  اللغة  يف  تعليم 
الشرقية. من   جاوي  ركة كديري  ب ويل  العربيةمعهد  اللغة  يريد    تعليم 

واألهداف   التعليم،  العامة يف  املبادئ  عن  املعلومات  أن جيمع  الباحث 
واحملتوى،   مث  الرتبوية،  والتقومي  فيها،  تستخدم  اليت  التدريس  وطرائق 

 تقومي. األدوات املستخدمة لل 
 

 حتليل البياانت ه. 
وهي بطريقة حتليل   الدراسة  البياانت هلذه  وطريقة حتليل 

ا  هلذه  6ن ا م ري وهوب   سمليل   يتفاعل لالبياانت  البياانت  حتليل  وخطوات   .
 : الطريقة وهي 

 
4Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta:Bumi Aksar,2003),63. 
5Arikunto, Suharsismi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, o.cit.,p.2 

6Denzin, Norman K, Linclon, Yvonna S. Handbook of Qualitative Research. (London: Sage 

Publications, 1994). 
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 ع البياانت مج  (1
وجدول املالحظة. مث بدأ  و من ال   البياانت الباحث  مجع   اثئق ودفرت املقابلة 

البياانت املوجودة يف   وحتليل  وتفسريها.  الباحث يف تنفيذ حتليل البياانت 
التحليل   هذا  البياانت  عملية مجع  مع  واحد  وقت  يتوقع يف  البحث  هذا 
البياانت   الطويل ألن طرق  والصرب  الدقيق  التأمل  إىل  عمل مشكل حيتاج 

وع البياانت املتوافرة.  العديدة تسبب إىل ت  ن
 ض البياانت  فيخت (2

ـ و   اختار  غري ذات الصلة البياانت  ذات الصلة و  البياانت بني  الباحث   ميز ي
غري  البياانت وترك   ذات الصلة البياانت   الباحث، مث حلل غراض البحثب 

 .غراض البحثذات الصلة ب 
 ض البياانت عر  (3
 : الرتتيب التايلالبياانت على  الباحثض  عر 

مث    على البياانت مث التجميع    على البياانت مث التصنيف  التعرف على البياانت  
البياانت الشرح   تفسري    على  وأخريا  وشامل  وموضوعي  منتظم  على  مع 
 . البياانت 

 استخالص النتائج.     (4

 7خلص الباحث نتائج البحث حسب الفئة ومعىن النتائج. 

 

 
 

 
 

7Ainin,Moh. Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa 

Arab.(Malang: Bintang Sejahtera, 2014) hal.122 
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 مراحل تنفيذ الدراسية -و
 ابخلطوات اإلجرائية االتية : هذا البحث  جيري  

ركة كديري حضور الباحث يف ميدان البحث يعين  .1  . معهد ويل ب

تعليم اللغة رئيس املعهد أن يقوم ابلبحث عن حتليل وتقومي  استأذن الباحث إىل   .2
الكرمي    القرآن  لرتمجة  الشرقية، العربية  جاوي  ركة كديري  ب ويل  معهد  يف 

 وإرشادات من رئيس املعهد. واكتسب الباحث توجيهات  

و املقابلة   .3 املعهد  رئيس  الرتمجة مع  والبياانت   مدرس  املعلومات  لنيل  وطالب 
الكرمي   املتعلقة   القرآن  العربية لرتمجة  اللغة  ركة كديري تعليم  ب ويل  يف معهد 

 . جاوي الشرقية 

والبياانت عن  املقابلة مع   .4 مجة  تعليم اللغة العربية لرت الطالبات لتأكيد املعلومات 
ركة كديري جاوي الشرقية. القرآن الكرمي     يف معهد ويل ب

 يف فصل الدراسي .   رتمجة القرآن الكرمي املالحظة على تنفيذ التعليم ال  .5

رة   .6 ركة كديري حضر الباحث إدا ويل ب املتعلقة    معهد  اللغة لنيل الواثئق  تعليم 
ركة كديري جاوي الشرقية. العربية لرتمجة القرآن الكرمي    يف معهد ويل ب

يف معهد تعليم اللغة العربية لرتمجة القرآن الكرمي   التحليل والتقومي ابلدقة على   .7
ركة كديري جاوي الشرقية.   ويل ب

مث  .8 والواثئق،  واملالحظة  املقابلة  بياانت  حتليل  بعد  البحث  الباحث  تستنبط 
ركة   ترمجة القرآن الكرمي قوميها على تنفيذ تعليم  ت  كديري.   مبعهد ويل ب

 

 
 
 



52 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



52 
 

 الرابع  فصلال
ها حليلها ـ وت البياانت عرض  ومناقشاـت

حة             قدم الباحث يف الفصل الرابع بثالثة املباحث وهي املبحث األول عن مـل
املقابلة   البياانت  عرض  الثاين  واملبحث  الشرقية،  جاوا  ركة كديري  ب ويل  معهد  إىل 

و  واملبحث الثالث عن عرض    الواثئق واملالحظة  وحتليلها إلجابة أسئلة البحث األول، 
 وحتليلها إلجابة أسئلة البحث الثاين.      الواثئق و   البياانت املقابلة واملالحظة 

 املبحث األول:  مـلحة إىل معهد ويل بركة كديري 

 ويل بركة كديري  معهد -أ

اإلسالمية  قام             بركة  ويل  نور    1951سنة  معهد  احلاج  أسسه كياهي  م. 
هو إبرهام.  أمحد  احلاج  مع  العبيدة  وقعت    حسن  اليت  والتعليم  التعلم  قرية  مكان  يف 

وابجناران فسانرتين مدينة الشرقية.   بورعان  بنائه مسي ب   كديري جاوي  أول   -يف 
 معهد بورعان ابجناران كديري.  

سنة            اىل    1972يف  املعهد  رة  إدا وكل  ي العبيدة  حسن  نور  احلاج  كياهي 
اإلسالمية   للدعوة  العاملون  مؤسسة  رئيس  وهو  هرياتنطا  حبراين  وكتوراندوس  د

صار    (Lemkari)نيسية  اإلندو  ذلك  منذ  مدينة كديري.  يف  دار  وكتوراندوس  اليت  د
هرياتنطا  مل  حبراين  العام  مدير  عَّين  وفاته  وبعد  تويف.  حىت  املعهد  يف  ؤسسة  رئيساً 

اإلندونيسية   اإلسالمية  للدعوة  الرمحن    (Lemkari)العاملون  عبد  سنة  احلاج  يف 
مث1985 رئيساً   م،  سوفاردي  إمام  وكتوراندوس  يف  د ظروفه  بسبب كثرة  ولكن   .
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تقاعد عن   املعهد يف سنة  وظائفه عند احلكومة  ثبت  1989رئيس  تقاعده  وبعد  م، 
رئيساً للمعهد. وعندما صار مريضا    (Lemkari)مدير العام   احلاج عبد احلميد منصور 
سنة   يف  1998يف  سارجاان  كاسينو  كوجنورو  احلاج  إىل  املعهد  زمام  وكل  ي م 

م  وبعد  مؤسسة  اإلقتصادية.  اتريخ    (Lemkari)ؤمتر  يف  نوفيمرب    20-19الرابعة 
اإلندونيسية    1990 اإلسالمية  للدعوة  العاملون  املؤسسة  اسم  -ب   (Lemkari)تغري 

LDII    مؤسسة الدعوة اإلسالمية اإلندونيسية، ومنذ ذالك صار اسم املعهد معهد يعين
LDIIاجمليستري سوانرطا  وكتوراندوس  د هو  املعهد  رئيس  واآلن  احلاج  .  وانئبه   ،

ركزي   رة املعهد من جملس امل كوجنورو كاسينو سارجاان اإلقتصادية. وملا استقلت ادا
الدعوة اإلسالمية اإلندونيسية   املعهد ب  LDIIملؤسسة  ركة    -يغري اسم  ويل ب معهد 

  1اإلسالمية كديري. 

 كديري    ويل بركة للمعهد اجلغراف   قعاملو  -ب
 

ركة    للمعهد   اجلغرايف   املوضع  كان             رع   ف ويل ب وكرو أمينوتو    الشا ه.و.س  ج
مدينة كديري،  ابجناران   وقرية   بورعان  القرية ،  195رقم   هذه    الوالية  وحد   منطقة 

 : يلي كما  عهد ملا
 

 طريق شريع "جاريك" :    الغرب   احلد
رافتو :   الشرقي   احلد  طريق ليتجَّي سوف
 سالمة رايدي   طريق :    اجلنوب   احلد
وكرو أمينوتو   طريق :   الشمايل   احلد  هوس ج

 

 
 

ركة اإلسالمية كديري، مقابلة مع  1  . 2015مايو   3داود صاحل، سكرتري معهد ويل ب
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 كيديري    ويل بركة للمعهد  يمينظهيكل الت -ج
 

ركيب              رفع مستوايت  املنظمات    ت ؤسسة الرتبية. بوجود  امل له دور مهم يف 
ركيب  جيد.    املنظمات   ت بشكل  ركب  ت أن  يستطيع  شخص  لكل  ومسئولية  فوظيفة 
ركيب وهذه  ركة    ملعهد   املنظمات   ت  : ملحق كيديري ويل ب

 ويل بركة كديري  الوجهة والرسالة ملعهد-د

 الوجهة  -1 
اإلسالمية كديري  أن يكون معهد           ركة  ب الذي    ويل  معهدا عصراي 

عموماً   والبشر  املسلمَّي خصوصاً  يشجع  حىت  الدعوة  يف  قدرة كبرية  ميلك 
االئتالف   مع  والفّعال،  واألمانة،  الصدق،  ابتصاف  الطيبة  احلياة  ليملك 

 والتعاون. 

 الرسالة  - 2
الدعوة،             خالل  من  والدولة  االجيال  بناء  يف  املعهد  يساهم 

وتط  والتفهيم،  يفاعل مشولياً، متوالياً  والبحوث،  الذي  الشريعة اإلسالمية  بيق 
اجملتمع  أنه من مكّون  املهنية على  واملسئولية  واملنزلة،  للدور،  وقفاً  ومتكامال 

  2يف الدولة املوحدة اجلمهورية إندونيسيا.

 كديري    ويل بركة معهد أهداف  -ه

 كرمية واكتفاء الذايت. . تكوين مسلم الذي ميلك اتساع علوم الدين وأخالق  1

وكتابة. 2  . تعليم اللغة العربية شفهيا 

 . تعليم قراءة القرآن الكرمي القراءة الصحيحة وحفظها وترمجتها. 3
 

 م. 1320، ويل بركة اإلسالمية كديري  توثيق النظر واملهمة ملعهد  2
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 . تعليم كتب الستة وترمجتها.4

 . القدرة على القيام ابلتدريس اجليد. 5

   . القدرة على القيام ابلدعوة احلكمة.  6

 كديري    ويل بركة معهد أمساء رؤساء -و

زال يربه ويشرف عليه              ركة كديري مند أتسيسه حىت اآلن ما  معهد ويل ب
ركة كديري ومرحلته كل منهم فبيانه   وأما أمساء رؤساء املعهد ويل ب أسرة الرؤساء، 

 : 3كما يلي  

 ( 1جدول ) 

ركة كديري ومدة واليتهم   أمساء رؤساء املعهد ويل ب

 الواليةمدة  أمساء رؤساء املعهد  رقم 

 م 1972-م1951 كياهي احلاج نور حسن العبيدة 1

 م 1985-م1972 حبراين هرياتنطا احلاج   2

 م 1987-م1985 عبد الرمحن احلاج   4

وكتوراندوس إمام سوفاردي 5  م 1989-م1987 د

 م 1998-م1989 احلاج عبد احلميد منصور  6

 م 2009-م1998 احلاج كوجنورو كاسينو  7

وكتوراندوس سوانرطا املاجيستري  8  حىت األن -م2009 د
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 كديري ويل بركة     معهد ف والطالب  املدرسي  حوالأ -ز

  من   األوالد  تربية  ف  تهووظيف   املدرس   دور   فإن  الرتبية  غرض   على  وللحصول            
  النصائح  وإعطائهم   وتوجيههم   وإرشادهم   تربيتهم   عليه  جتب  ولذا  املهمة،  العوامل 
ركة      عهدللم   املدرسَّي   عدد  ويبلغ.  احلسنة  واملوعظة ب  51  حواىل  كديري ويل 
اخلريج   4أساتيذا،  يف    اإلسالمية  املعاهد  من  مبختلف  املكتوبة  واجملال، كما  واجملامعة 
 ملحق .

  والقواعد   والفقه  والصرفية   النحوية  قواعد  منها  الدينية  العلوم   التالميذ  يتعلم           
بركة     معهد   ف  والرتمجة   والتفسري  واحلديث  الفقهية   من   جائوا   وهم   . كديري ويل 
والموعان،   مثل   إندونيسيا  ف  اجلزر   أقطار  ف  الكثرية   املدن ومالع،  جومبانج، 

وابننت، ومادورا  وابندونج،  وكجاكرات،  وج وسولو،  وكالطَّي،  وأجيه، والمفوع   ،   ،
وماكاسار، وحىت من بلدان جماور كما ماليزي،  ا وغريه وابليك فافان،    وجاايفورا،   .

وأمريكي  وأسرتايل،  وفرنسا،  وفيتنام،  وكامبوجا،    حواىل   عددهم   ويبلغ  .وسنغافورة، 
  املرحلة   الرابعة يف   الفصل  إىل  تمهيديةالاملرحلة    األول يف  الفصل  من   تلميذا  2624

 . ليةتأهيال

 ( 2جدول )  

ركة كديري   أحوال الطالب يف معهد ويل ب

 
رة، يف التاريخ   4  . م  2015مارس  12الوثيقة اليت أخذها الباحث يف دوان اإلدا
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 ب ال عدد الط الربانمج املرحلة  الرقم 

 164 تمهيديةال األوىل  1

 1394 ة تزويديال الثانية  2

 965 ية تدريب ال الثالثة  3

 101 ، ليةتأهيال الرابعة  4

 2624 إذ جمموعة العدد الكلي الطالب

    

 كديري ويل بركة     معهد ف  الوسائل ح. 

دائما             يسعى  املعهد  فهذا  ركة،  ب ويل  معهد  التعليم يف  برانمج  ملساعدة على 
 لتكميل الوسائل، ووجد الباحث أن الوسائل يف هذا املعهد ملحق. 

 كديري ويل بركة     معهد ف  مي منهج التعلط. 

و السلفية اليت أم يف هذه املعهد هي ابستعمال املناهج القدمية  ي ومنهج التعل            
الدروس   هلا  أختصص  املعهد  وهذه  املعهد.  اليت هي من خصائص  السلفية  الكتب  و 

 م وهي:  ي يف نفوذ التعل مراحل أربعة 
وتعليم  الاملرحلة  :   األوىل  الطالب  آداب  تعليم  وهي  تمهيدية، 

( pegon)   ”فيغون “كتابة  -مقدمات العلم اليت تتكون من  
 وقواعد اإلمالء وقراءة القرآن الكرمي مع التجويد. 
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التأين، فيه  ةتزويديال  املرحلة :   الثانية  وهي فصل  ، فيها ثالثة فصول 
وامجاليا من سورة املؤمنون   الكرمي حتليلياً  القرآن  تعليم ترمجة 
 اىل سورة الناس، وتعليم جمموعة األدلة يف العقيدة والعبادة.  

فصل   حتليلياً  مث  الكرمي  القرآن  ترمجة  تعليم  فيه  السريعي، 
جمموعة   وتعليم  احلج،  سورة  إىل  الفاحتة  سورة  من  وامجاليا 

 األدلة يف العقيدة والعبادة واملعاملة. 
ملكة  وتعليم  الذاتية،  تطوير  تعليم  فيها  اإلضايف،  فصل  مث 

 اإلدارية، وتعليم املؤهالت الكسبية، وتعليم الثقافة الوطنية. 
 

 ، فيها فصالن وهي فصل االمتحاين، فيه يةتدريب ال املرحلة :  الثالثة 
وتفسريا،   قراءة  الكرمي  القرآن  تعليم  مهارة  يف  االمتحان 
واالمتحان  وتطبيقا،  تعليم احلديث فقها  واالمتحان يف مهارة 
فيه   التطبيقي،  فصل  والدعوة.واثنيا  اخلطابة  تعليم  مهارة  يف 

 جناء العامل للدعوة. تبعيث الطالب املتخرجَّي إىل أ
 

، فيهـــــا ثالثـــــة أقســـــام، وهـــــي حلقـــــة خاصـــــة      ليـــــةتأهيال املرحلـــــة:  الرابعة
)للطـــــــــالب(، تتكـــــــــون فيهـــــــــا تعلـــــــــيم كتـــــــــب الســـــــــتة وشـــــــــرحها 
وتعلــــــــــيم  قواعــــــــــد اللغــــــــــة العربيــــــــــة وحتفــــــــــي  القــــــــــرآن الكــــــــــرمي ، 
واثنـيـــــــــــا حلـقـــــــــــة عاـمـــــــــــة )ل ـســـــــــــاتيذ واملبلـغـــــــــــَّي واملدرـســـــــــــَّي(، 

لميــــــة اإلســــــالمية، واثلثــــــا اعطــــــاء تتكــــــون فيهــــــا تعلــــــيم فنــــــون الع
منحـــــــــــــــــــة دراســـــــــــــــــــية يف الـــــــــــــــــــداخل واخلـــــــــــــــــــارج )للمتميـــــــــــــــــــزين 

 5واملتفوقَّي(

 
 املرجع  نفس  5
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 ( 3)  اجلدول 

ركة اإلسالمية    معهد ف الدراسية واد امل   كديري ويل ب
 6م 5201\4201 الدراسية للسنة

 الكتب  الفنون  الفصل املرحلة 
 يةمهيدالت

 

 األول 

 مصنف املعهد  آدب الطالب. 1
فيغون  .  2 كتابة 
(pegon ) 

 مصنف املعهد

 اإلمالء  قواعد اإلمالء . 3
قراءة القرآن الكرمي   .4

 مع التجويد 
القرآن الكرمي  
 وهداية املستفيد 

 ية تزويد ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التأين

ترمجة القرآن الكرمي  . 1
 حتليليا وامجاليا 

سورة املؤمنون اىل 
 سورة الناس

تعليم جمموعة األدلة  .2
   يف العقيدة والعبادة

كتاب الصالة  
وكتاب صالة 
وكتاب   النوافل 

وكتاب   الدعوات 
وكتاب صفة  األدب 
اجلنة والنار و اتب  

 اجلنائز 
 السرعي 
 

ترمجة القرآن الكرمي   .1
 حتليليا و امجاليا

سورة الفاحتة اىل  
 سورة احلج 
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تعليم جمموعة األدلة   .2
 والعبادة يف العقيدة  

كتاب األدلة 
وكتاب األحكام 
وكتاب اجلهاد 
وكتاب اإلمارة  

وكتاب كنز العمال  
وكتاب احلج  

وكتاب املناسك و  
كتاب مناسك 
وكتاب   واجلهاد 
مناسك احلج و 
 خمتار الدعوات 

  يةتدريب ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 االمتحاين 

. االمتحان يف 1
مهارة تعليم القرآن  
  الكرمي قراءة وتفسريا 

واالمتحان يف مهارة  .  2
تعليم احلديث فقها 

 وتطبيقا 
مهارة  3 يف  .واالمتحان 

 تعليم اخلطابة والدعوة 

فصل  ال
 التطبيقي

تبعيث الطالب  .1
املتخّرجَّي إىل أحناء  

 العامل للدعوة 
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تكوين الدعاة . 2
 واملبلغَّي 

حلقة  التأهيلية
خاصة  
 ( )للطالب 

الستة .  1 كتب  تعليم 
 وشرحها 

اللغة  .  2 قواعد  تعليم 
 العربية 

   عامة   حلقة
)ل ساتيذ  
واملبّلغَّي  
 ( واملدّرسَّي 

العلمية   - فنون  تعليم 
 اإلسالمية

 

 كديري ويل بركة     معهد ف  ترمجة القرآن الكرمي م يتعلي. 

والتعلم             التعليم  الباحث على عملية  فعل  الذي  واملقابلة  املالحظة  استنادا إىل 
الباحث بعض املعلومات من   ركة كديري، وجد  ويل ب القرآن الكرمي يف معهد  ترمجة 
ركة كديري يستخدم طريقة تراحملاضرة بدون   هللا أن يف معهد ويل ب احلاج إخوان عبد 

والصرف، قد استعملها املدرس يف وقت  استخدام كتب قواعد اللغة ا لعربية أو النحو 
 7طويل ويستمر هذا احلال إىل اآلن.

يعين   األوىل  املرحلة  يُعطي بعد انتهاء الطالب من  القرآن الكرمي    ترمجة تعليم            
لنجاح  .  تزويدية  مرحلة  وهي   ثاينال  املرحلةيف   معايري  وضع  قد  ركة  ب ألن معهد ويل 

الكرمي    ترمجة تعليم   القرآن    القرآن  رمجة  وت قراءة  يف  ماهرا  الطالب  يكون  أن  وهو 
 

ركة يف   7  م 2015مايو  30التاريخ مالحظة يف معهد ويل ب
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فيغون   مع كتاية  ويف  (pegon) الكرمي  تنقسم    مرحلة  وهي  ثاينال   املرحلة .  تزويدية 
 على ثالثة فصول، وهي : 

وامجاليا من سورة املؤمنون  وهي فصل التأين، فيه تعليم ترمجة القرآن الكرمي حت  .1 ليلياً 
 اىل سورة الناس، وتعليم جمموعة األدلة يف العقيدة والعبادة.  

وامجاليا من سورة الفاحتة  .2 مث فصل السريعي، فيه تعليم ترمجة القرآن الكرمي حتليلياً 
 اىل سورة احلج، وتعليم جمموعة األدلة يف العقيدة والعبادة واملعاملة.

فيها تعليم تطوير الذاتية، وتعليم ملكة اإلدارية، وتعليم املؤهالت مث فصل اإلضايف،   .3
 الكسبية، وتعليم الثقافة الوطنية. 

أسلوب              يستخدم  ركة كديري  ب ويل  معهد  يف  الكرمي  القرآن  ترمجة  تعليم 
ترمجة تفسريية. ألن املدرس يعطى ترمجة املعىن لف  القرآن الكرمي كلمة ف كلمة إما 
معىن حقيقيا وإما جمازاي، مث شرح  املدرس ذلك األايت على أسس كتب التفسري منها  

وجاللَّي.  كما   ابن كثري  أسلوب  تفسري  "هي  بسطامي:  خليل  احلاج  أستاذ  شرح 
املهمة يستعمل يف تعليم ترمجة القرآن الكرمي  لنيل األهداف الدرس املوجهة" . وذلك  
ألن مرتبة الرتمجة هلا ضلع مهم يف هيئة الدرس حىت يستطيع أن ينقل النص ابستعمال  

وال   8لغة اإلحتياج.   والتعلم كانت بَّي املدرس  طالب مواصلة عملية يف عملية التعليم 
ترمجة   تعليم  وعملية  الكرمي.  القرآن  ترمجة  تعليم   مادة  احلال  هذا  ويف  الدرس  مبادة 
"كان    : بسطامي  خليل  احلاج  أستاذ  قال  ركة كما  ب ويل  معهد  يف  الكرمي   القرآن 
ويف كل   يوم  مرتَّي يف كل  ركة  ب ويل  معهد  يف  الكرمي   القرآن  ترمجة  تعليم  وعملية 

وع "،  يعين يف الصباح، ويف النهار من الساعة   11:00إىل    08:00 من الساعة  األسب
إىل   20:00وأما يف الليل مادة دراسة احلديث من الساعة    15:30إىل    13:30من  

 ، وأما إلقائها كما التالية : 22:00
 بدأ املدرس بقراءة القرآن الكرمي  مث يدعو بدعاء خمتصر والطالب يؤونونه.  .1
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القر  .2 معاين  املعلم  على حسب بَّي  والرتتيب  الكرمي كلمة كلمة ابلتفصيل  آن 
 قواعد اللغة العربية بسيطة، والطالب يسمعوهنا ويكتبوهنا. 

ووضح   .3 وإمجاليا  حتليليا  معاهنا  وبَّي  الكرمي   القرآن  األية  مراد  املعلم  يفسر 
 مقاصدها من معامل الدين وهي العقيدة والعبادة واملعاملة واألخالق ةاألداب.

طالب امسه أمحد فوزا : "أن تطبيق طريقة الرتمجة القرآن الكرمي مباشرة يف  وقال احد ال
قواعد   دراسة  عناء على  بدون  بسرعة  الكرمي  القرآن  معاين  لتفهيم  الطريقة  تعليم هي 

 9اللغة العربية "

         

 املعنوية وتفسريية.  الرتمجة أمثلة لتطبيق التعلم ابستخدام
ُتُموُهنن   َوِإن  قال هللا تعاىل:   لِ   ِمن    طَلنق  ب  ـَ وُهنن   َأن    ق ُتم    َوَقد    مَتَسُّ َرض  ـَ رِيَضةً   هَلُنن   ف   َما   فَِنص فُ   َف

تُم   َرض  ـَ ُفونَ   أَن    ِإالن   ف ع  ـَ ُفوَ   أَو    ي ع  ـَ ُفوا   َوأَن    النَِّكاحِ   ُعق َدةُ   بَِيِدهِ   النِذي   ي ع  ـَ َربُ   ت ـ  َوى  أَق ق  ـن   َوالَ   لِلت
ُوا  َس ن  ـَ ـ   ال َفض لَ   ت ي ـَ ُكم  ب َمُلونَ   مبَا   هللاَ   ِإنن   َن ع  ـَ  237:  َبِصرٌي. سورة البقرة   ت

ُتُموُهنن   : دان جيكا كالييان منجريكان فادا مريكا  َوِإن  طَلنق 
ِل  ِمن   ب  ـَ  :داري سبلوميا   ق
وُهنن  َأن    : كالييان منجامفوري ) منجماع (مريكا  مَتَسُّ
 : دان سسوعكوهيا   َوَقد  

ُتم   وكان :    فَرض   كالييان تاله منت
 : ابكي مريكا )فرمفوان(   هَلُنن 

رِيَضةً   : كتنتوان/ مهار  َف
 : ماكا سفارو/ ستعاه  فَِنص فُ 

ُتم   َما وكان  فَرض   : أفا ايع كالييان تنت
 : كجوايل   ِإالِّ 
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 : ابهوا مريكا مماعافكان يع ُفونَ  َأن  
 : أاتو مماعافكان     يع ُفوَ  أَو  

 ايع دي اتعانيا   : النِذي بَِيِدهِ 
َدةُ   : إيكااتن   ُعق 
 : نكاح   النَِّكاحِ 
 : دان فماعافان كالييان  تع ُفوا   َوَأن  
 : لبيه دكات   أَقَربُ 
َوى   : كفادا تقوى   لِلتق 
 :دان جاعان كالييان ملوفاكان تن َسُوا  َ َوالَ 

 : كارونييا/ كاءواتماان   ال َفض لَ 
 : دي أنتارا كالييان  بَيَنُكم  
 : سسوعكوهيا هللا   هللاَ   ِإنن 
 : دعان أفا   مبَا  
 : كالييان كرجاكان  تع َمُلونَ  

   : ماها مليهات   10َبِصريٌ 

   
 مث بَّي املدرس : 

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menjima’ mereka, 

padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 

seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu 

itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, 

dan pemaafan kamu itu lebih dekat pada taqwa. Dan janganlah kamu 

melupakan keutamaan diantara kamu sesungguhnya Allah maha melihat 

segala apa yang kamu kerjakan. 

 

    أبن كثري.  إىل تفسري هايستندو اآلية  ذلك  تفسري  املدرس يعطي 
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 تعليم ترمجة القرآن الكرمي  ف معهد ويل بركة كديري. املبحث الثاين:  

تعليم اللغة العربية لرتمجة القرآن الكرمي   ب  ةاملرتبط  الباحث  مجعها  قد  اليت  البياانت هذه  
كديري   ركة  ب ويل  معهد  والوسائل يف  والطريقة  واحملتوى  األهداف  نواحي  من 

، فحصل   واثئق ال و   واملالحظة  املقابالت   طريق   عن  إماالباحث  ، قد حصلها  ،  وتقوميها
 على بيان اآلتية: 

 ي أهداف تعليم ترمجة القرآن الكرمي  ف معهد ويل بركة كدير  .أ

ركة كديري  ترمجة القرآن الكرمي  إن األهداف العامة لتعليم    هي:  يف معهد ويل ب
 أن يقدر الطالب على قراءة القرآن الكرمي نطقا صحيحا وجيدا.  .أ

على   .ب  الطالب  يقدر  لف  أن  معىن  بكتابة    إعطاء  الكرمي    ” فيغون “القرآن 
(pegon) 
 أن يتمكن الطالب من فهم القرآن الكرمي .  .ج

 د الرتمجة مع عملية وسهلة الفهم. ا تقدمي املو   الطالب علىأن يقدر  .د

 11.كرمية أخالق ال  لديهم  الذين ُمبّلغَّي واملبلغات   وا ون يك  أن علىأن يقدر الطالب  . ه 

تعليم              املواد يف  أهداف خاصة لكل  الكرمي  وينقسم  القرآن  يف معهد   ترمجة 
ركة كديري   هي:   ويل ب

 القرآن الكرمي أ(من حيث القراءة 

 القرآن الكرمي صحيحا. نطق لف . أن يقدر الطالب على 1
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 . أن يقدر الطالب على قراءة القرآن الكرمي نطقا صحيحا وجيدا. 2
 . حكم التجويد يف قرأة القرآن الكرمي . أن يعرف الطالب على 3
 حكم الوقف والوصل يف قرأة القرآن الكرمي . أن يعرف الطالب على 4
 . 12القرآن الكرمي . أن ينمو الطالب على متييز اخلطاء فيما يسمع ويقرء  5
 

 (pegon) ”فيغون“ب(من حيث كتابة 
   ”فيغون “القرآن الكرمي بكتابة  إعطاء معىن لف . أن يقدر الطالب على 1
متييز  2 على  الطالب  يقدر  أن  تكتب .  أن  جتوز  ال  اليت  أساسية  كلمة 
 .”فيغون ”والكلمة اليت جتوز أن تكتب ب   ” فيغون ”ب 
 توصيل األحرف بشكل صحيح.  . أن يقدر الطالب على3
 .  13  اإلمالء  قواعدوفقا ل . أن يقدر الطالب على كتابة كلمة العربية  4 
 

 ترمجة القرآن الكرمي ج( من حيث 
 . أن يتمكن الطالب من فهم القرآن الكرمي  على شكل صحيح. 1
 تقدمي املود الرتمجة مع عملية وسهلة الفهم.   الطالب على. أن يقدر 2
   . أن يقدر الطالب على حتقيق القيمة املوجودة يف القرآن الكرمي جيدا.3
 

 تدريبات تطبيق الرتمجة د( من حيث مادة 

 تقدمي املود الرتمجة جيدا    . أن يقدر الطالب على  1
 ة.  توسيع املمارسة يف النظرية والتطبيقية الرتمج . 2
  . حتفيز احلماسة يف الدعوة. 3

 

 املرجع  نفس 12
 املرجع  نفس 13
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 أن يدرب الطالب يف تركيب اجلمل بشكل صحيح.  .4
هد  14وقال أستاذ إحسان               ع ـــــ وهو أحد املدرس يف مرحلة التمهيدية مب

ركة كديري : أن   وع   يف هذا املعهد  يتعلمون   الذين   الطالب قدرة    خلفيةويل ب  مث  ، متن
  من  يتمكنوا   حىت  القرآن الكرمي،   قراءةَ   مكثف  بشكل  املدرس   هم يعلم  املرحلة   هذه  يف

الكرمي   قراءة  عندما   جربيل   طريق   تتبع  النظرية   هذه  .صحيح  وبشكل  بطالقة  القرآن 
 حممد صلى هللا عليه وسلم.  نانبيِّ  على  الوحي   نزول   أول  ألقى

أيضا                   وجياكسونو  أستاذ  ال15وقال  مرحلة  يف  املدرس  أحد  وهو  تمهيدية ، 
ركة كديري يعين يف الفصل كتابة   هد ويل ب ع ـــــ  : أن   (pegon)  ” فيغون “مب

"فيغون"   الثاين  (pegon)الفصل كتابة  مستوى  التمهيدية،    هو  مرحلة   الطالب يف 
ة، ترتيب الفصل يف قراءال  فصل  من  جنحوا   عندما  صل  الف  هذه  يف  ون أن يدخلوا سمح ي

مناسبا   التمهيدية  املهارة  مرحلة  ترتيب  أن  يعين  العربية  اللغة  مهارات  تعليم  ابلنظرية 
القراءة املهارة  بعد  املواد  و ،  الكتابة  تعليم  يف  األساسي  اهلدف  "فيغون"    كتابة  أما 

(pegon)    قدرة  ال   حىت عندهم ترمجة القرآن    ند ما دخلوا يف الفصل علتزويد الطالب
 إعطاء معىن ،مع أن  (pegonالقرآن من خاللكتابة “فيغون”)  لف على إعطاء معىن  

خالل ـــــــــــــــــــ الق   لف  من  كتابة    رآن 
 ي.   السلف معهد( هي واحدة من خصائص pegon“فيغون”)

ركة كديري : 16وقال احلاج سوانرطا                    هد ويل ب ع  وهو رئيس مـــــ

ركة كديري   الرتمجة   م ي تعل   يفاألساسية    دفاهل  أن   عهد ويل ب ـــــ   ن ي تكو   هو   مب
أو    ليصبحوا   الطالب  واملبلغات    من   األساسية  الكفاءات   لديهم   الذين  دعاةمبلغَّي 
 : حيث

 
 م2015يونيو 17، يف التاريخ    إحسانقابلة مع أستاذ  م 14
 م2015يونيو 17، يف التاريخ  وجياكسونوقابلة مع أستاذ  م 15
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  سوف   ترمجة   املبلغ إذا أراد عّلم مواد   ألن   صحيح،  بشكل  القرآن   قراءة  القدرة على .1
  القرآن   يقرأ   وعندما.  الرتمجة   تسليم مث    مرة   ألول   الكرمي   القرآن   من  آايت   يقرأ 

 القرأن الكرمي.  ترمجة  تقدمي يفا جيد أيضا  كون سوف ي ،صحيح بشكل

إعطاء معىن  ال .2 أن    (pegon" )فيغون "القرآن من خاللكتابة    لف قدرة على  ،مع 
معىن خالل كتابة  لف   إعطاء  من  من   (pegon"فيغون")  القرآن  واحدة  هي 
 ي. السلف معهدخصائص 

 ترمجة القرآن الكرمي وشرحها بشكل جيد. تسليم  قدرة على ال .3

 . اجملتمع يف احلميدة األخالق على تطبيق  قدرة ال .4
وجيااي           لطفي  أستاذ  قال    على  قادرة   لتكون   الطالب   من  يطلب"    17وكذلك 
يدعون  جيدة،  ترمجة   مع   املواد   وتقدمي  السيطرة  أخالق  و   العبادة   طاعة  إىل  أيضا  وهم 
  .احلسنة

مناقشة          عنها  يعطي  أن  الباحث  يستطيع  السابق،  البياانت  عرض  من  انطالقا 
ركة كديري ما يلي:  والتحليل يف أهداف تعليم الرتمجة القرآن الكرمي يف معهد ويل ب

إذا نظر الباحث إىل أهداف تعليم الرتمجة القرآن الكرمي  يف هذا املعهد، جيد             
القرآن الكرمي  أكثر ميوال يف تطبيقي، يعين يف تكوين األجيال أن أهداف تعليم ترمجة  

الرتمجة   عندهم كفائة    حمتوايت   من  حمتوى   شرح   يف   م تساعده   أن  كنمت  اليتالذين 
الكرمي  املعهد خمتلفة جدا القرآن  ذلك  الطالب يف  أن خلفية  ُوجد  قد  أخر  وجبانب   .

لطالب. إذن أهم أهداف مجيع ا  ستوعبي  أن  ميكن  يذالولذلك حيتاج  أهداف تعليم  
أن يتمكن الطالب من فهم القرآن الكرمي  تعليم الرتمجة القرآن الكرمي  يف هذه املعهد   

أن يقدر الطالب تقدمي املود الرتمجة مع عملية وسهلة الفهم و    وأن يقدر الطالب على
 . كرمية أخالق ال    لديهم  الذين ُمبّلغَّي واملبلغات   وا ون يك  أن على
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قبل  ال  التعلم   أهداف  تحقيقل           من  حدد  قد   الطالب   يشجعون   درسون املذي 
املراجعةكثر على   رج   تكون   عندما  وخاصة  ،ة  أن الطالب الزم    الدراسية  الفصول   خا

يف  جيتهدوا  أن  من    عليهم  الرتمجة  ألن  الرتمجة،  تطبيق  ممارسة  يف  خصوصا  تعلُِّمهم 
املمارسة حىت قادرون   رة  ولذلك حيتاج كث اللغوي  الكرمي  املهارات  القرآن  على قراءة 

وجيدا الصحيحة  لف   ابلنطق  معىن  إعطاء  "فيغون"    و  بكتابة  الكرمي  القرآن 
(pegon)   تقدمي املود الرتمجة مع عمليته وسهلة الفهم. و 

وهي املرحلة الثانية اليت تنقسم    يف  دخلون ي   الذين  الطالب              املرحلة التزويدية 
على  ثالثة فصول وهي فصل التأين وفصل السريع وفصل اإلضايف هم يدرسون ترمجة  

جنحوا   إذا  الفصول  ذلك  يف  يدخلوا  أن  ُيسمحون  وهم  الكرمي،  مرحلة    يفالقرأن 
وهي املرحلة األول اليت ت ومها فصل قرأءة القرأن الكرمي  التمهيدية  نقسم على  فصلَّي 

 والكتابة   القرآن  قراءة  إلتقان  الطالب   من  ويطلب(،  pegon)فصل كتابة "فيغون"  
أراد عّلم مواد   ألن  . الرتمجة فصل    دخوهلم   قبل  (pegon)"فيغون"   إذا    ترمجة   املبلغ 
  القرآن   يقرأ  وعندما.  الرتمجة   تسليم مث    مرة   ألول   الكرمي   القرآن  من  آايت   يقرأ   سوف 
 القرأن الكرمي.  ترمجة  تقدمي يفا جيد أيضا  كون سوف ي ،صحيح بشكل

بشكل عام، أن أهداف تعليم الرتمجة القرآن الكرمي  يف هذا املعهد أكثر ميوال            
الرتمجة   كفائة  عندهم  الذين  األجيال  تكوين  يف  يعين  تطبيقي،   أن  كنمت  اليتيف 

  . القرآن الكرمي  حمتوايت  من حمتوى   شرح  يف   م تساعده 

 حمتوى تعليم اللغة العربية ف معهد ويل بركة كديري  .ب

ركة              ب ويل  معهد  يف  الكرمي   القرآن  الرتمجة  التعليم  يف  النجاح  لوصول 
وكتابة فيغون   وقواعد اإلمالء  (  pegon)كديري يستخدم كتب، منها آدب الطالب 

ركة   ب ويل  معهد  يف  العربية  اللغة  وتعليم  وتفسريه.  الكرمي  والقرآن  جتويد  وكتاب 
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أربعة دروس  إىل  ينقسم  وهي  د 18كديري   ودرس  ،  الكرمي  القرآن  قراءة  كتابة  رس 
تدريبات تطبيق الرتمجة،  مادة    درس ترمجة القرآن الكرمي ودرس  ( وpegon)"فيغون  
 :  يلي كما  ها تفاصيل وأما 

 درس قراءة القرآن الكرمي  (أ
يستخدم يف درس قراءة القرآن الكرمي كتاب التجويد "هداية املستفيد يف              

التجويد" على أتليف "حممد حممود"  فيها فهي كما  19أحكام  املواد  أو  وأما حمتوي   .
 أييت: 

 ( 4جدول رقم ) 

 20املواد يف الدرس " التجويد " 

 املواد  الرقم 

 فصل يف أحكام االستعاذة والبسملة 1

 ل يف أحكام النون الساكنة والتنوين فص 2

 فصل يف أحكام امليم الساكنة 3

 فصل يف أحكام اإلدغام  4

 
 م 2015مارس   15، يف التاريخ  وحي عبد الرمحن املقابلة اليت قام هبا الباحث مع أستاذ   18
 املرجع  نفس 19
 املرجع  نفس  20
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 فصل يف أحكام املدود واقسامها 5

 

عهد   21قال أستاذ يونس           ـــــ وهو أحد املدرس يف املرحلة التمهيدية مب
أن    : القرأة  الفصل  يف  ركة كديري  ب علم   املواد   تسليم ويل  تها برجم   التجويد   نظريّة 

 : يلي كما   هاتفاصيل وأما   واحد،  شهر  ضون غُ  يف كتمليُ  ُُيتتم  

وع األول  .1  األسب

 عددها فصلَّي، ومها :  التجويد   نظريّة علم  املواد  تسليم 
 أ.فصل يف أحكام االستعاذة والبسملة  

 ب. فصل يف أحكام النون الساكنة والتنوين 

وع الثأين  .2  األسب

 عددها فصلَّي، ومها :  التجويد   نظريّة علم  املواد  تسليم 
 أ. فصل يف أحكام امليم الساكنة 
 ب. فصل يف أحكام اإلدغام

وع الثألث  .3  األسب

علم   املواد   تسليم  يف    لتجويدا   نظريّة  فصل  من  األول  الفصل  نصف  عددها 
 أحكام املدود واقسامها.

وع الرابع  .4  األسب

علم   املواد  تسليم  يف   التجويد  نظريّة  فصل  من  الثاين  الفصل  نصف  عددها 
 أحكام املدود واقسامها.

 

 م 2015مارس  15، يف التاريخ   يونس مقابلة اليت قام هبا الباحث مع أستاذ   21
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علم   املواد  تسليم أما   واقسامها    التجويد  نظريّة  املدود   يفمن فصل يف أحكام 
رة فروعها.   بسبب  أسبوعَّي   كث

يعين يف   الصباح   وقت  يف  التجويد   مادةتسليم  عادة  أيضا :    قال أستاذ يونس
 15:30  –  13:30يعين يف ساعة    الظهر  بعد  ماو   ،  11:  00-  8:  00ساعة

ساعة   يف  يعين  العشاء  وبعد  قراءة     مادةتسليم  عادة    22:00  –  20:00، 
الذي قد مت دراستها يف  التجويد    من نظريّة علم   املباشر  العملي  والتطبيق  لقرآن ا

اليوم  ذلك   النظرية   خالل  من  مباشرة   درس قد    التجويد  ابلتايلو  ،صباح 
 تطبيقية.وال 
سادميان            أستاذ  ويل    22وقال  مبعهد  التمهيدية  مرحلة  يف  املدرس  أحد  وهو 

أن    : القرأة  الفصل  يف  ركة كديري  ركة  ب ب ويل  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  حمتوى 
من جزء   إمام حفص  رواية  على  القرآن  قراءة  الكرمي  القرآن  قراءة  درس  كديري يف 

، الصعوبة   من  ليةعا  درجة   لديها   اليتاألول إىل جزء ثالثَّي،  اختار املدرس بعض اآلية  
وكررها متعددة مث يتبعها التالميذ وهلم جرى.  رأها مدرس   وق

 (pegon)كتابة "فيغون  درس    (ب
( اليت  pegon)  ”فيغون “يستخدم كتاب    (pegon) كتابة "فيغون  درس             

ركة كديري    . وأما حمتوي أو املواد فيها فهي كما أييت: 23قد ألّفها  معهد ويل ب

 ( 5جدول رقم ) 

 24(" pegonاملواد يف الدرس "كتابة فيغون ) 

 
 م 2015مارس 15، يف التاريخ  سادميان مقابلة اليت قام هبا الباحث مع أستاذ  22
 م 2015مارس  16ستاذ لطفي، يف التاريخ األ املقابلة اليت قام هبا الباحث مع  23
 نفس املرجع  24
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 املواد  الرقم 

 االعرتاف وحف  األحرف اهلجائية  1

 توصيل األحرف اهلجائية  2

 (pegonكتابة فيغون ) 3

 أمساء احلسىن  4

 آدب الطالب والدعوات  5

 

وهو أحد املدرس يف مرحلة التمهيدية مبعهد ويل    25وقال أستاذ وجياكسونو             
الفصل   ركة كديري يف  فيغون  ب أن    (pegon)كتابة  العربية يف :  اللغة  تعليم  حمتوى 
ركة كديري   ب ويل  الفصل معهد  فيغون  يف  وهي كيفية كتابة   (pegon) كتابة  الرئيسية 

تسليم  عادة  .و فيغون وقواعد إمالء يف مستوى بسيطة  مث الدعوات وأمساء احلسىن وأدب الطالب  
: 00يعين يف ساعة  الصباح   وقت   يف   كيفية كتابة فيغون وقواعد إمالء يف مستوى بسيطة  مادة
وأما بعد العش   15:30  –  13:30يعين يف ساعة    الظهر  بعدو   ،  11:  00-  8 اء  ، 

  الدعوات وأمساء احلسىن وأدب الطالب   مادةتسليم  عادة    22:00 –  20:00يعين يف ساعة  
 رس ترمجة القرآن الكرمي. 

 ترمجة القرآن الكرمي  ج( درس  

 
 م 2015مارس  15، يف التاريخ  وجياكسونو  مقابلة اليت قام هبا الباحث مع  25
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إىل             الفاحتة  سورة  من  الكرمي  القرآن  ترمجة  درس  يف  املواد  أو  حمتوي  وأما 
 . وأما تقسيمها فهي كما أييت:26سورة الناس ، وقد مت تسليم املواد يف الفصلَّي ، 

 ( 6جدول رقم ) 
 27  املواد يف الدرس ترمجة القرآن الكرمي 

 املواد  الرقم 

 يف الفصل التأين  1

 املؤمنون اىل سورة الناس من سورة   

 يف الفصل السرعي  2

 من سورة الفاحتة اىل سورة احلج  

 

وهو أحد املدرس يف مرحلة التزويدية مبعهد ويل    28وقال أستاذ توفيق الرمحن            
الفصل   ركة كديري يف  القرآن التأين، فصل  ب  إىل قسمَّي عموما    نقسم يالكرمي    ترمجة 
وفصل   التأين  فصل  يومها  منهما  وكل  فصل    نقسم السرعي،  ومها  أيضا  قسمَّي  على 

الكرمي   القرأن  وفصل ترمجة  العربية إىل لغة اإلندونيسية  اللغة  الكرمي من  القرأن  ترمجة 
الفصل   إذن مجلة  اجلاوية،  لغة  إىل  العربية  اللغة  القرآن من  أمن   الكرمي   ترمجة  أربعة، 

 تفصيلها على النحو التاىل:   
 

 نفس املرجع   26
 نفس املرجع  27
 
 م 2015مارس  20، يف التاريخ  توفيق الرمحن مقابلة اليت قام هبا الباحث مع  28
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يس فصل   (1 الذي  لغة  التأين  إىل  العربية  اللغة  من  الكرمي  القرأن  ترمجة  تخدم 
 اإلندونيسية

لغة فصل   (2 إىل  العربية  اللغة  من  الكرمي  القرأن  ترمجة  يستخدم  الذي  السارعي 
 اإلندونيسية

لغة  فصل   (3 إىل  العربية  اللغة  من  الكرمي  القرأن  ترمجة  يستخدم  الذي  التأين 
 اجلاوية. 

ترمجة  فصل   (4 يستخدم  الذي  لغة السارعي  إىل  العربية  اللغة  من  الكرمي  القرأن 
 اجلاوية. 

 الرتمجة  مادةتطبيق  تدريبات  د( درس 

ترمجة القرآن    املواد  لتدريس   العملية  التدريبات   يف  الطالب   قام  املرحلة  هذه   يف          
  ئ بد   التدريبية  املواد  لرتمجة   كما   اجملتمع،   وتغرق   االختبار   قبل  الذايت  تطوير   عن  الكرمي 
أما  و   ب الطال  من  نشاطا  أكثر  صلالف   هذه  يف.  إىل آخر سورة الناس    الفاحتة  سورة   من

 . األخطاء  من العديد ُوجد   عندمايعطون اإلرشادات و   ،عون ستمي  ن و املعلم 

وهو أحد املدرس يف مرحلة التزويدية مبعهد ويل    29وقال أستاذ أنوار الصاحل           
الفصل   يف  ركة كديري  :    مادةتطبيق    تدريبات ب الطالب هذ  يفالرتمجة  الفصل  ا 

يف  مارس مي قدال  املواد  تسليم ون   السابق،   الصف  الدراسية  الفصول   من  ورد   ذي 
 . املواد   تسليم م يف قدرتُ فواحدا، كي يُعرف   واحدا   األمام إىل  ويذهبون 

و             مناقشة  يعطي  أن  الباحث  يستطيع  السابق،  البياانت  عرض  من  انطالقا 
ركة كديري كما يلي:  التحليل يف حمتوى تعليم الرتمجة القرآن الكرمي  يف معهد ويل ب

 
 م 2015مارس  20، يف التاريخ  أنوار الصاحل مقابلة اليت قام هبا الباحث مع  29
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يقصد الباحث ابحملتوى يف هذا البحث املواد املعتمدة يف تعليم الرتمجة القرآن            
تعلي  إن حمتوي   . ينقسم  الكرمي  ركة كديري  ب ويل  الكرمي  يف معهد  القرآن  الرتمجة  م 

فيغون   4على   وكتابة  الكرمي  القرآن  قراءة  وهي  القرآن  (  pegon)  دروس  رمجة  وت
ثالثة   املواد   إلهناء ذلك   املستغرق   الوقت  ابلنسبة  أماالكرمي و تدريبات تطبيق الرتمجة. و 

 :   التالية التفاصيل مع  شهرا  عشر
 الوقت  تقريبا واحد شهر   ستغرق الكرمي ي درس قراءة القرآن   (1

 الوقت  تقريبا واحد شهر  ستغرق ي (pegon)   درس كتابة فيغون  (2

الوقت  تقريبا اثنا عشر شهرا، يعين يف الفصل   ستغرق درس ترمجة القرآن الكرمي ي (3
 التأىن ستة أشهر ويف الفصل السارعي ستة أشهر.

 درس تدريبات تطبيق الرتمجة  ثالثة أشهر.  (4

أن    املواد،   مجيع  وا استكمل   الطالب   بعدو  يشرتطون  واملبلغات  مبلغَّي  يكونوا  كي 
  املطلوب   اإلمجايل  الوقت   فإن  وابلتايل  أشهر،  ثالثة  ملدة  يدخلوا يف الفصل اإلمتحاين

ركيز على تنمية السنة  ونصف  واحد  أو  شهرا   18  هو .وهذا دليل أن هذا املعهد ت
رقية اللغة العربية لرتمجة القرآن الكرمي  للطالبة.  وت

أما ترتيب الفصل يف مرحلة متهيدية الذي ينقسم على فصل قراءة القرآن           
اللغة   (pegon)أوال مث كتابة "فيغون"   تعليم مهارات  ترتيب  بنظرية  هذا مناسبة 

 العربية  وهو : 
 ( مهارة االستماع 1
 ( مهارة الكالم 2
 ( مهارة القراءة 3
 ( مهارة الكتابة4
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التعل  بنظرية  أيضا  البسيطة،  ومناسبة  األشياء  من  فُتح  التعلم  أن  وضحت  اليت  م 
وسلم،   هللا عليه  نيب حممد صلى  إىل  الوحي  نقل  بطريقة جربيل يف  أيضا  ومناسبة 

 كما ذكر يف حديث عائشة : 
هللاُ َعَلي هِ  َرُسوُل اَّللِن َصلنى  ِبِه  : َأونُل َما بُِدَئ  َا قَاَلت  ِمِنََّي َأهنن ُؤ 

َوَسلنَم  َعن  َعاِئَشَة أُمِّ امل  
ِق   َل َرى ُرؤ اَي ِإالن َجاَءت  ِمث َل فـَ ـَ ِم، َفَكاَن الَ ي و  ـن ِي الرُّؤ اَي الصناحِلَُة يف الن َوح  ِمَن ال

َحننُث ِفيِه   َت ـَ ي ـَ بُُّد    -الصُّب ِح، مُثن ُحبَِّب إِلَي ِه اخَلاَلءُ، وََكاَن َُي ُلو بَِغاِر ِحَراٍء ف َع ـن   -َوُهَو الت
ِجُع ِإىَل َخِدجَيَة  اللنَيايلَ ذَ  ر  ـَ ُد ِلَذِلَك، مُثن ي ون َز تـَ ـَ ِلِه، َوي زَِع ِإىَل أَه  ن  ـَ َل َأن  ي ب  ـَ َواِت الَعَدِد ق

َقاَل:   ـَ ََلُك ف
ُد لِِمث ِلَها، َحىتن َجاءَهُ احلَقُّ َوُهَو يف َغاِر ِحرَاٍء، َفَجاءَهُ امل َزون ـَ ت ـَ ي ـَ َرأ ، قَاَل: ف اقـ 

ِرٍئ« »َما أاََن   اَل:   ِبَقا َق ـَ ر َسَليِن، ف َد مُثن َأ َغ ِمينِّ اجَله  َل ـَ َغطنيِن َحىتن ب ـَ ، قَاَل: " َفَأَخَذين ف
ر َسَليِن،  َأ مُثن  َد  اجَله  ِمينِّ  بَلَغ  َحىتن  الثنانَِيَة  فَغطنيِن  فََأَخَذين  ِرٍئ،  ِبَقا أاََن  َما  قل ُت:  َرأ ،  اق

أانَ  َما  فُقل ُت:  َرأ ،  اق َرأ     فَقاَل:  فَقاَل: }اق ر َسَليِن،  َأ مُثن  الثنالَِثَة  فَغطنيِن  فََأَخَذين  ِبَقاِرٍئ، 
َرُم{ ]العلق:   َرأ  َوَربَُّك اأَلك  َربَِّك النِذي َخَلَق. َخَلَق اإِلن َساَن ِمن  َعَلٍق. اق ِم  [ "  2اِبس 

ر ُجفُ  َوَسلنَم ي هللاُ َعَلي ِه  َرُسوُل اَّللِن َصلنى  هِبَا  َرَجَع   فَؤاُدُه، َفَدَخَل َعَلى َخِدجَيَة بِن ِت ف
الرنو ُع،   َعن ُه  َذَهَب  َحىتن  وُه  ُل فَزمن ُلوين«  َزمِّ ُلوين  »َزمِّ فَقاَل:  َعنَها،   ُ اَّللن َرِضَي  ُخَوي ِلٍد 

رَبََها اخَلرَبَ: »َلَقد  َخِشيُت َعَلى نف ِسي« فَقاَلت  َخِدجَيُة: َكالن   َوَأخ  َواَّللِن  فَقاَل خِلَِدجَيَة 
ِري   َوتق  َع ُدوَم، 

امل ِسُب  َوَتك  الَكلن،  َوحَت ِمُل  رنِحَم،  ال لََتِصُل  ِإننَك  أَبًَدا،   ُ اَّللن ُُي زِيَك  َما 
َفِل   َوَرَقَة ب َن نو  ، فَان طََلَقت  ِبِه َخِدجَيُة َحىتن أََتت  ِبِه  َوتُِعَُّي َعَلى نَواِئِب احَلقِّ الضني َف، 

ُتُب ب ِن َأَسِد ب ِن عَ  وََكاَن َيك  َرأً تَنصنَر يف اجلَاِهِلينِة،  وََكاَن ام  ب ِد الُعزنى اب َن َعمِّ َخِدجَيَة 
َوَكاَن   ُتَب،  َيك  َأن    ُ اَّللن َشاَء  َما  َانِينِة  اِبلِعرب  يِل  اإِلجنِ  ِمَن  ُتُب  فَيك  َاينن،  الِعرب  الِكَتاَب 

، امس َع  ِمَن اب ِن َأِخيَك، فَقاَل َلُه َشي ًخا َكِبريًا َقد  َعِمَي، فَقاَلت  َلُه خَ  ِدجَيُة: اَي اب َن َعمِّ
َما  َخرَبَ  َوَسلنَم  َعَلي ِه  هللاُ  َصلنى  اَّللِن  َرُسوُل  رَبَُه  فََأخ  تَرى؟  َماَذا  َأِخي  اب َن  اَي  َوَرَقُة: 

ُ َعَلى مُ  َوَرَقُة: َهَذا النناُموُس النِذي نزنَل اَّللن وَسى، اَي لَيَتيِن ِفيَها َجَذًعا،  َرَأى، فَقاَل َلُه 
»أََو   َوَسلنَم:  َعَلي ِه  هللاُ  َصلنى  اَّللِن  َرُسوُل  فَقاَل  ُمَك،  قو  ِرُجَك  ُُي  ِإذ   َحيًّا  َأُكوُن  لَيَتيِن 
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َوِإن   ُعوِدَي،  ِإالن  ِبِه  ِجئ َت  َما  مبِث ِل  َقطُّ  َرُجٌل  ، ملَ  أَي ِت  نَعم  قَاَل:   ، ُهم «  خُم رِِجين 
يُ يُد   َوح  َ، َوَفرَتَ ال ُة َأن  تُويّفِ ًرا. مُثن ملَ  ين َشب  َوَرَق َؤزن ًرا ُم ُمَك أَن ُصر َك َنص  يِن يو  رِك 

30 . 
أما حمتوى مادة الرتمجة يف الفصل التأىن بُدئ من سورة املؤمنَّي إىل سورة           

والرت  والرتهيب  واإلميان  قصة  على حوىل  حيتوي  السور  هذا  يف  غيب،      الناس ألن 
، وأما حمتوى  الرتمجة   ادة م  يف  جديدة  هم   الذين  للطالب   للفهم   أسهل  هذا  وسيكون 

مادة الرتمجة يف الفصل السارعي بُدئ من سورة الفاحتة إىل سورة احلج، اذا حبثت 
واملعاملة، وإن   وجدت أن هذا السور حيتوي على حوىل األحكام  إىل هذا السور، 

أكثر   السور  هذا  يف  يكان حمتوى  ولكن    يف   دخلوا   الذين  للطالب   ناسبصعوبة 
الفصل السارعي، ألن عندهم أكثر خربة يف مادة الرتمجة اليت قد حصلواها سابقا  

 يف الفصل التأىن. 

 يعطي   ينبغي يف هذه املرحلة أن  ،وقد جد الباحث مشكلة يف الفصل اإلضايف           
امل   للطالب   الكبرية   الفرصة  رة  الواقع  الرتمجة   مارسة يف كث ولكن يف   ال  الطالب   عدد، 
 الطالب   اكتسب  لذلك   ابلتدريس،  يقومون   الذين  املعلمَّي  من  عدد  مع  يتناسب 
ذلك  التالمي  جودة  على  ذلك   يؤثر  مما  ،قليل  تصبح  ترمجة   ملضاعفة  الفرصة  ذ.إلزالة 

أشار  الطالب   عدد  أن  حبيث  الدراسية،  الفصول   أو  معلم،   إلضافة  الباحث  املشكلة 
 .معَّي  وقت   لتخصيص وفقا 

ورأى الباحث أن حمتوي تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد قد حاول أن يتهيئ            
املواد أو احملتوى مناسبا مبستوى الطالب، ألن فيها يناسب معايري أهداف تعليم الرتمجة  

ركة.   القرآن الكرمي  يف معهد ويل ب

 عهد ويل بركة كديري طريقة تعليم الرتمجة القرآن الكرمي ف م .ج

 
 ه(    1422، النجاة طوق  دار)  الصحيح اجلامع، اجلعفي  البخاري   عبدهللا  أبو إمساعيل  بن حممد  30
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اللغة             درس  فروع  لديها  ركة  ب ويل  معهد  يف  الكرمي   القرآن  الرتمجة  تعليم 
واحدة فقط وهي طريقة احملاضرة إما يف فصل  التعليم  ولكن  يستخدم طريقة  العربية 

فيغون   كتابة  وفصل  الكرمي  القرآن  الكرمي    وفصل (  pegon)قراءة  القرآن  ترمجة 
 .  31وكذلك فصل تدريبات تطبيق الرتمجة  

ويل    32وقال أستاذ فاهاال جااي             وهو أحد املدرس يف مرحلة التزويدية مبعهد 
الفصل   ركة كديري يف  الوقت  ب وحمدودية  التأين : لكثرة مجلة الطالب يف كل فصل 

 عالة وهي طريقة احملاضرة. اختار املدرسون يف تقدمي املواد طريقة التعليم الف 

الرمحن            :    33وقال عبد  الطالب من سورااباي  اليت وهو أحد  احملاضرة  طريقة 
املواد   تقدمي  يف  ركة  ب ويل  مبعهد  املدرسون    املواد   فهم   يف  لطالبل  تسهيلاستخدمها 

   .مملة  أهنا  أحياان   الرغم  على، الدراسية

ركة كديري يستخدم أسلوب ترمجة             تعليم ترمجة القرآن الكرمي يف معهد ويل ب
تفسريية. ألن املدرس يعطى ترمجة املعىن لف  القرآن الكرمي كلمة ف كلمة إما معىن  
منها   التفسري  أسس كتب  على  األايت  ذلك  املدرس  شرح   مث  جمازاي،  وإما  حقيقيا 

شر  وجاللَّي.  كما  ابن كثري  أسلوب  تفسري  "هي  بسطامي:  خليل  احلاج  أستاذ  ح 
املهمة يستعمل يف تعليم ترمجة القرآن الكرمي  لنيل األهداف الدرس املوجهة" . وذلك  
ألن مرتبة الرتمجة هلا ضلع مهم يف هيئة الدرس حىت يستطيع أن ينقل النص ابستعمال  

 34لغة اإلحتياج.  

 
ركة م 31  م2015مارس  25، يف التاريخ   الحظات مبعهد ويل ب
 م2015مارس  20، يف التاريخ   أنوار الصاحلأستاذ مقابلة اليت قام هبا الباحث مع  32
 م 2015مارس  20، يف التاريخ  عبد الرمحن مقابلة اليت قام هبا الباحث مع  33
 م 2015مايو  30مقابلة ابحلاج خليل البسطامي يف التاريخ  34
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يس              السابق،  البياانت  عرض  من  مناقشة  انطالقا  يعطي  أن  الباحث  تطيع 
ركة كديري:   والتحليل يف طريقة تعليم الرتمجة القرآن الكرمي  يف معهد ويل ب

هي الطريقة    ،علي حممد عواجي مدخليكما قاهلا    طريقة احملاضرة أما تعريف             
املعلم   يقوم  حيث  التعليمية  املراحل  خمتلف  ويف  املدارس  معظم  يف  الشائعة  التقليدية 
التالميذ بشكل متواصل دون أن يتخلل ذلك أسئلة للحوار أو  املعلومات على  بسرد 

 35.املناقشة

  مبادة   علمية  مواصلة  والطالب   املدرس  بَّي  كانت  والتعلم   التعليم   عملية  يف          
الكرمي    مادة  احلال   هذا  ويف   الدرس  القرآن  ترمجة  القرآن    وعملية.  تعليم  ترمجة  تعليم 

وع،   يفالكرمي  مرتَّي من كل يوم   08  الساعة  من  األسب يف    11.00  الساعة  إىل   00.
13  الساعة  منيف النهار  و   الصباح،  15  الساعة  إىل  30.  الساعة  من، وأما يف الليل  00.

           36".  يستخدم لدراسة األحاديث 00،22 الساعةإىل  00،20
الكرمي    يف  القرآن  ترمجة  يستخدم   معهد  يف  املدرس   كان   تعليم  ركة  ب  ويل 

 استعملها   قد  ق ي الطر   لكذ و .  التدريس   عملية  أهداف  لتحصيل  وذالك   ، طريقة احملاضرة 
 37. اآلن إىل احلال هذا ويستمر  طويل وقت   يف  املدرس 

والنصيحة على   االفتتاحيةو   التحية يعطى      مث  الفصل،بُدئ بدخول األستاذ يف  
والعبادة واألخالق احلسنة وغري ذلك      ملدة سبيل مثال يف الباب محاسة يف طلب العلم 

  بتالوة   يف  األمر  ئبد ها من قبل،تعيين  متقد    يذال  املواد   تسليم   ...مثدقيقة  30تقريبا  
ختم القرآن الكرمي مث يعطى معىن  ختم اآلية بقرأة دعاء    بعد  القرآن الكرمي ،   من  آايت 
مث    ،وي لفظا لفظاجا   أو  اإلندونيسي  اللغة  إىلمن اللغة العربية    القرآن الكرمي    ترمجة أو  

 

35
  5ikutip tanggal 10 juni201d http://www.angelfire.com/mn/almoalem/mohadra.html       

ركة اإلسالمية  معهد  يف  املالحظة 36  .  2015مايو 19-18 ، سبتوال   معةاجل  يوم  ويل ب
 . نفس املرجع   37
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يتعلق ابآلية على   ما  األستاذ  واملنسوخ    املثال  سبيلشرح  والناسخ  النزول  يف أسباب 
اليومية   األستاذ  ون كتب ي  والتالميذ  وغري ذلك مع سياقية    األسلوب   هذا  يف  ،ما شرح 

  ما   وا كتب   الطالب   بينما  ومعلومات،  توضيحات   تقدميب  يواصل  الذي  املعلم   هو  شطاالن
الدراسة األستاذ    وضح  ساعات  هناية  يعطي  الدرس   هناية   قبلو   .حىت  ف وظائ   املعلم 

 .من قبل اهن و تلقن  قد اليت املواد  عادةاإل وهي مراجعة أو  املدرسية

ال  بعد            يف  عمليا  كان   ما   الباحث  وجد   ، بحثالميدان    يف  الباحث  ح أن 
 أن  من   الرغم   على  ،  طريقة التعليم و   واحملتوى   األهداف  يف  مكتوب   هو  ملا  وفقا  امليدان،

 يف   الغالب  يف  تستخدم  اليتطريقة احملاضرة    :منها ،  ذلك   يف  مبا  العيوب  موجودة  تزال   ال
الكرمي    فصل القرآن  ابداعاالسلبي  الطالب   جعلت  ترمجة  أقل  أو    ألن   ممال  ويبدو  ،ا 

  لذلك   والطالب،  املعلمَّي  بَّي  مباشر  اتصال  أي  يوجد   ال   ،فقط  االجتاه   أحادي  االتصال
 . ممال وليس  لالهتمام  إاثرة  أكثر  حبيث أن عملية التعليم  تنوعةامل  الطرق التعليم   حيتاج 

 وسائل التعليمية ف تعليم اللغة العربية ف معهد ويل بركة كديري  . د

ركة كديري             أن وسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية يف معهد ويل ب
 الذي يستخدم يف عملية التعليم بسيطة وهي كتب املدرسي يعين :

 القرآن الكرمي  (1

 التجويد "هداية املستفيد يف أحكام التجويد" كتاب  (2

 كتاب آدب الطالب   (3

وكتابة فيغون  (4  ( pegon)وكتاب قواعد اإلمالء 

 قواميس أو املعاجم  (5

جااي              فاهاال  أستاذ  التزويدية   38وقال  مرحلة  يف  املدرس  أحد  وهو 
الفصل   يف  ركة كديري  ب ويل  اللغة مبعهد  تعليم  يف  التعليمية  وسائل  التأين:أن 

 
 م2015مارس  20، يف التاريخ   أنوار الصاحلأستاذ مقابلة اليت قام هبا الباحث مع  38
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حمدود   التعليم  عملية  يف  يستخدم  الذي  ركة كديري  ب ويل  معهد  يف  العربية 
 .احلديثة التعليمية الوسائل استخدام ابلكتاب فقط غري

لسابق، يستطيع الباحث أن يعطي مناقشة والتحليل  انطالقا من عرض البياانت ا        
 يف البياانت حول الوسائل التعليمية كما يلي: 

ألن    التعليمية  الوسائل  استخدامأن           التعليم،  بطريقة  مناسب  التعليم  عملية  يف 
ركة كديري هي  ستخدمل اطريقة التعليم   الطريقة    طريقة احملاضرة يعينمة يف معهد ويل ب

املعلم   يقوم  حيث  التعليمية  املراحل  خمتلف  ويف  املدارس  معظم  يف  الشائعة  التقليدية 
التالميذ بشكل متواصل دون أن يتخلل ذلك أسئلة للحوار أو  املعلومات على  بسرد 

 استخدام  يف عملية التعليم املطلوب كتاب فقط، غري  التعليمية  وسائل  ولذالك    املناقشة
 .احلديثة ةالتعليمي الوسائل

  الكتب  لقراءة   كأداة  العربية   اللغة  يزال  ال  الرابعة  املرحلة   يف  العربية  اللغة  م ي تعل            
وليس   والكرمي    الرتمجة القرآن   من ب ذلك ال جتد معمل ا ولسب  اتصال،  كأداة  شروح 

و  املعهد،  هذا  يف   يف  اتصال،  أداة  بوصفها  اللغة  جلعل  األساسية  الوسيلة  هياللغة 
وجود معمل  املستقبل   الكتب   لقراءة  كأداة  فقط   ليس  العربية  اللغة  حىت أن  اللغة  حيتاج 

يف بناء كفاءة ترمجة    ميكن  الذي  الوسائلوأما    .اتصال  كأداة  أيضا   ولكن  الكالسيكية، 
 .كافية  املعهد  هذا يف وسائلال  أن الباحث  رأى   القرآن الكرمي 

 
 العربية ف معهد ويل بركة كديري تقوميية التعليمية ف تعليم اللغة  .ه

ركة يهدف  يف   التعليم   ومي تق              املواد   من  واستيعاب   فهم   مدى  لقياس  معهد ويل ب
    أيضا  ستخدمي  التقييم،   نتائج  من  ذلك،  إىل  ابإلضافة. الطالب   قبل  من  ورد   يذال

 .ال أم  فوقه  هو الذي  املستوى  إىل   يرفع  أن ميكن الطالب كان   إذا  ما لقياس كوسيلة
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  هناية   يف   التقييم   التنفيذ  ويقام  ، 3  و  2  و  1  املستوايت   على  التقييم   عمليات   جارت و 
  االختبار،  يف للتسجيل  ون يسمح  املواد  أمتوا قد  الذين الطالب  ،فصل  كل   يف  شهر، كل
املعلمون اختربه   مث االختبار    إذاصل،  ف   كل   يف   مي و التق   ملعيار  وفقا   م  الطالب يف  جنح 

ُيسمحون   االختبار  يف  ينجح  مل   وإذا  التايل،  املستوى   إىل  ُيسمحون   وا  يكرر  أن   هم 
 يف كل فصل.   وادامل  على ناسبام االمتحان موادواما  .  املقبل الشهر االختبار يف
ركة    التعليم   ومي تق             ب ويل    تزال   الفصل    كل   يف   شهر،  كل  هناية   يفمبعهد 
 لك اذ، لسبب  الكتابية  االختبارات  استخدام  دون   من  وحده،  شفوي   الختبار  حمدودة

يف    االختبارات  ة د و ج   لتحسَّيحقيقيا،    الطالب   قدرة   متاما  توضح  مل   االختبار  نتائج  أن
ركة    التعليم   ومي تق   املستقبلية   الختبارات أن تكون جمهزة اب   شهر  كل   هناية   يف مبعهد ويل ب
 . الكتابية

  يف و   الشهر  هناية  كل الذي جارى يف   التعليمية  مي و تق ال نظامأن  الباحث  ورأى             
  وقت،   أي  يف  دخلي  أن  ميكنالذي      اجلدد  الطالب   قبول   كيفية  حلالة   وفقا  فصل  كل
 . اجلدد الطالب   لقبول  حمددة زمنية  دون 

البيان ف توضيح   . و الكرمي  ف  رسم  القرآن  العربية لرتمجة  اللغة  معهد ويل تعليم 
 بركة كديري 

ال           قرأ  ركة  اب   متعلقةالذي    الكتب  باحث قد  ب ويل  مبعهد  الدراسية  ملناهج 
 : 39املناهج الدراسية هو رسم البيان يف توضيح  يلي وفيما  ،كديري  

 
ركة يوم اجلمعة والسبت ،   الواثئق الذي قد أخذه الباحث من مكتب الرتبية والتعليم   39 -18يف معهد ويل ب
 .  2015مايو 19
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 ا مل ق ر ر ات  
ل  ة  م ر اح  ف   أ ر بـ ع    

ل ة   ي   ا مل ر ح  ل ي ة  الت   ه  ل ة   ر ي   ا مل ر ح  ل ة  ب ي ة  الت د  و ي   ا مل ر ح  د ي ة  التـ    ل ة   ه   ا مل ر ح  ي د ي ة  الت م 

 

ركة كديري   عام،  بشكل          ب ويل  مبعهد  الدراسية    مراحل   4  إىل  نقسم ت  مناهج 
. الوقت الذي  جرا   وهلم   التالية ،   املرحلة  إىل  ليصعد  أساس   هي  األول   املرحلة  مستمرة، 
وأما    1،5الثالث حوىل    مرحلة األول إىل    مرحلة حيتاج من   وقتها    مرحلة سنة،  رابع  ال
 غري حمددة.
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ل ة  ا ي  ا مل ر ح  ه  د ي ة  لت م 

ل ي م  م ق د    م  م ات  ا لع ل  تـ ع 
ل ي م  آد اب  الط    ال ب  تـ ع 

ن ك ت اب ة   و  م ال ء  ا         يك 

 

ا آن  و  و ي د  ق ر اء ة  ا لق ر   لت   

 

ج اد ة  ف   ق   آن  ر اء ة  ا لق  ا     ر 
 

ك ا ر   ة  أ ح  و ي  م ع  د     الت   
ر ة  ع ل   ي ي د   ا لق د   ا لع ل م   تـ ق 

 

اب ة  م ه ار ة  ا لك ت   

ل  ي  م    ائ ل     الر ذ  الت   
 

ل  ي     ائ ل     لف     الت ح 

 

 : 40املرحلة تنقسم على الفصلَّي مرحلة التمهيدية هي مرحلة األول ، هذه 

 فصل القراءة القرآن الكرمي  .1

 ( pegon)فصل كتابة فيغون  .2

وأما الوقت الذي حيتاج يف هذه املرحلة حوايل  شهرين، فصل القراءة القرآن الكرمي         
 . 41واحد شهر  (pegon) واحد شهر وفصل كتابة فيغون 

 
 نفس املرجع   40
 نفس املرجع  41
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ل ة  التـ   ي ة    و ي د  ا مل ر ح 

ض اف    ل  ا     ا لف ص 
ات ي ة         - ر  ال   ت ط و يـ 
د ار ي ة   - ة  ا     ا مل ل ك 
 الثـ ق ا  ة  ال و ط ن ي ة    -
ب ي ة    -  ا مل   ه ال ت  ا لك   

ل  الت   ين     ا لف ص 
 

آن  - ر     ل ي ل  : ا لق ر  يـ   ي  إ مج  ايل   تـ ف   
ن    و  نـ  م  ر ة  ا مل    ر ة  الن    س و    ا   س و 
ع ة  ا أل د ل  : ا   د ي ث  - ا لجم  م و  ة   و  ع ب اد ة  ة  ف  ا لع ق ي د 

ر   ة    ق    ا لع       اد ات   ق ائ د  و ا لع ب  م ع 

ر ي ع   ل  ال    ا لف ص 
آن  - ر     ل ي ل  : ا لق ر  يـ   ي  إ مج  ايل   تـ ف   
ر ة  ا لف ا   ة    ر ة  ا      س و    ج   س و 
ع ة  ا أل د ل  : ا   د ي ث  - ا  جم  م و  ة  و  لع ب اد ة  ة  ف   ا لع ق ي د 

ل ة   ا مل ع ام  و 
ا مل  م ع ر   ة    ق    ا لع ق ائ          ا لع ب اد ات  و  ع ام ال ت  د  و 

ح   ج  اع ي  ان   د 
ح   ج  ع ام ل  ان 

ال م ه     
ال و ط     

 

 مرحلة التزويدية هي مرحلة الثانية ، هذه املرحلة تنقسم على ثالثة فصول : 

 فصل التأين  .1

 السريع فصل  .2

 فصل اإلضايف   .3

حوايل    املرحلة  هذه  يف  حيتاج  الذي  الوقت  التأين  13وأما  فصل  أما  شهر   6شهر، 
 شهر.  1شهر، وفصل اإلضايف  6وفصل السريع  
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ل ة  ال ر ي  ا مل ر ح  ب ي ة  ت د 

ل  الت ط ب    ي ق ي  ا لف ص 
 

ب ع ي ث  الط ال ب  ا  - ي   إ  تـ  ر  ج  ىل  أ    اء  مل ت   
ة   ع و  ال ع ا    ل لد 

 

ت ح   م  ل  اال   اين   ا لف ص 
 

ل ي م  ا   - آن  ق ر اء ة  و تـ  ف   م ه ار ة  تـ ع  ر الق ر  يـ   ف   
ل ي م  ا   - ق ا  د ي ث    ق ه ا و  ف   م ه ار ة  تـ ع  ت ط ب يـ 
ة  ف   م ه ار ة  ا   ط اب ة  و   - ع و   الد 

ي ات           ح  ف   ح  ج  ي ة  ط ال ب  ان  ل ي ة      ا لع ل م  ا لع م   و 
ا مل    ع اة  و  و ي    الد  ل  غ ي   ت ك  بـ 

ر  ا مل ع ا    الد  ي ن   ي    ش  ال م   ة  ي ة  ا   س 

 

 :  42مرحلة التدربية هي مرحلة الثالثة ، هذه املرحلة تنقسم على  الفصلَّي 

 فصل االمتحاين  .1

 التطبيقي فصل  .2

شهر   3شهر، أما فصل االمتحاين    3وأما الوقت الذي حيتاج يف هذه املرحلة حوايل   
 وفصل التطبيقي ال حيدد، ألن الطالب املتخرجَّي يبعثون إىل أحناء العامل للدعوة . 

 
 نفس املرجع  42
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ل ة  الت   ي ل  ا مل ر ح  ي ة    ه 

ة  د   ن ح  ي ة   إ ع ط اء  م  ر اس 
ا    ف   ل  و  ا    ار ج  الد 
ي    ي    ا مل تـ ف  ل ل م ت م  ق ي      و   و  

ل ق ة    ا  ة   ب   ح    ل لط ال 
ت ب   - ل ي م  ك  ت ة  و     تـ ع  اال    ه   ر ح 
اع د   - و  ل ي م  قـ  ر ب ي ة   الل غ ة  ا لع  تـ ع 
ر مي      ف ي    ا لق ر   - آن  ا لك 

ل ق ة  ع ام ة   ح 
ب     ال م  ال  ل    س ات ي    و    م د ر  س ي   ل  غ ي   و 

ن   - و  ل ي م  ا لف نـ  ي ة  ا     تـ ع  ي ة  ا لع ل م  ال م  س 

 

 :  43فصول مرحلة التأهيلية هي مرحلة الرابعة ، هذه املرحلة تنقسم على ثالثة 

 حلقة اخلاصة )للطالب(  .1

 حلقة عامة .2

)للمتميزين    .3 رج  واخلا الداخل  يف  الدراسية  منحة  إعطاء  حلقة 
 واملتفوقَّي( 

 وأما الوقت الذي حيتاج يف هذه املرحلة ال حيدد، التعليم يف مادة احلياة.

 
 نفس املرجع  43



89 
 

ال           املقصود  الكرمي  يف معهد  أما  القرآن  العربية لرتمجة  اللغة  ركة  تعليم  ويل ب
إىل    الثالثة   املرحلة   إىل  األوىل  املرحلة   يف  تعليم الهي      كديري  تنقسم    ستة اليت 
 وهي :  فصول

 فصل قراءة القرآن الكرمي  .1

 (pegon)فصل كتابة فيغون  .2

 فصل التأين  .3

 فصل السريع  .4

 فصل اإلضايف  .5

 فصل اإلمتحاين  .6

ركة كديري يف بناء    طبيعي   عدد   يف كفاءة ترمجة القرآن  املناهج الدراسية مبعهد ويل ب
 .سنة  1.5 مدة  حوىل  الكرمي  ميكن أن تكتمل
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اللغة العربية لرتمجة القرآانلكرمي   امل ااي والعيوب ف  املبحث الثالث:   تعليم 
 . ف معهد ويل بركة كديري

طريقة             يستخدم  ركة   ب ويل  معهد  يف  الكرمي   القرآن  الرتمجة  تعليم 
الكرمي  القرآن  قراءة  فصل  يف  إما  احملاضرة  طريقة  وهي  فقط  واحدة  التعليم 

فيغون   فصل   وفصل (  pegon)وفصل كتابة  وكذلك  الكرمي  القرآن  ترمجة 
 44تدريبات تطبيق الرتمجة  

امسهقال            طالب  مبتدئَّي   عبدهللا   أحد  للطالب  مناسبة  الطريقة  هذه 
 .45الذين يريدون فهم القرآن الكرمي معناً وتفسريا ابلسهولة والسريعة 

امسهوقال             طالب  تطبيق    إمساعيل  أحد  خالل  من  الطريقة  :  هذه 
 . 46  ونصف  واحدة   سنة يف  دراسيت إهناء  ميكنيناحلمد هلل   احملاضرة 
رع            وأس القرآن  معاين  لفهم  أسهل  الطريقة ألهنا  هذه  الطالب حيبون 

مراجعة   يف  وميارسون  فقط،  التأىّن  فصل  يف  أشهر  ستة  حوايل  القرآن  خلتم 
على  القدرة  لرتقية  أوقاتم  من  الفراغ  عند  زمالئهم  مع  وتفسريا  معناً  القرآن 

 47ترمجة القرآن. 
زينال هذه الطريقة مناسبة يل، أليّن من   هوقال أحد طالب اآلخر امس          

وأحب أن أغتنم فرصة يف عطلة الدراسة  طلبة اجلامعة احلكومية لعلوم العامة، 
اللغة   وتزويدا يل على بداية فهم  وتفسريا ابلسهولة  الكرمي معناً  القرآن  ألتعلم 

العربية  العربية، ويف املستقبل عسى هللا ميّن علّي الفرص ألكّمل دراسيت يف اللغة  
 48والعلوم العامة.

 
ركة الحظات م 44  م2015مارس  25، يف التاريخ   مبعهد ويل ب
 2015مايو  5التاريخ جاكرات ف  مقابلة مع عبد هللا الطالب من  45
 2015مايو  5التاريخ كندال ف  مقابلة مع إمساعيل من   46
 2015مايو 4النتيجة من املقابلة واملالحظة ف التاريخ   47
 2015مايو  5التاريخ الموجنان ف مقابلة مع زينال من   48
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رضوان: "ال ننايف أن أكثر الطالب يف           وقال األستاذ احلاج عبد العزيز 
، إلين ال أشرح والصرفية   النحوية  قواعد   لم ع   يف هذا الفصل هلم ضعف القدرة  

 " 49قواعد النحو والصرف  يف تسليم مادة الرتمجة القرآن الكرمي 
فصل  من كديري :  الطالب قال فوزا،  أحد طالب           التأىّن   يف 

النحو  علم  التأىّن  فصل  يف  ندّرس  ،ال  والصرف  النحو  علم  يدّرسون  ال 
 والصرف ولكن جند يف مرحلة التأهيلية دراسٌة حنوية و صرفية. 

الباحث   والعيوب يف  رأى  الكرمي  يف  املزااي  القرآن  لرتمجة  العربية  اللغة  تعليم 
ركة كديري،    أما تفصيلها : معهد ويل ب

 املزااي :  .1

  إىل   احلاجة  دون   وقت،  أي  يف  املنهج   هذا  وا يتبع   أن  للتالميذ  ميكن .أ
يف    دياجلد  ب الطال  الفتتاح   خاص  لوقت   االنتظار أكثرهم  ألن 

 منزلة العوام. 

ُيتنموا   للطالب   ميكن  املنهج   هذا  مع .ب الكرمي   ترمجة   أن    القرآن 
1 حوايل) نسبيا قصري وقت   يف  (ةسن   5.

  اخللفيات  من الناس  مجيع  قبل  من  متابعة  السهل  من  هو  النظام  هذا .ج
 . املعلم من  ما  قبول   جمرد   ذلك  ألن وذلك   املختلفة

تطبيقية  هذا . د   لفهم   االسهل  من  جيعل  مما  األرجح،   على   املنهج 
 .الطالب  قبل من  العملو 

           
 
 
 

 
 2015مايو  5التاريخ  ف  من ماالنج  األستاذ احلاج عبد العزيز رضوان مقابلة مع  49
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 العيوب :  .2

القرآن الكرمي   فصل  يف  الغالب  يف  تستخدم  اليتطريقة احملاضرة   .أ   ترمجة 
  أحادي   االتصال  ألن  ممال  ويبدو  ،ا أو أقل ابداعاالسلبي  الطالب   جعلت
 لذلك   والطالب،  املعلمَّي  بَّي  مباشر  اتصال  أي   يوجد   ال  ،فقط  االجتاه
التعليم   حيتاج  التعليم   تنوعة امل  الطرق  عملية  أن    إاثرة   أكثر  حبيث 

 .ممال وليس  لالهتمام

قواعد    ينقل  ال  املعلم   القرآن الكرمي فإنإيصال ترمجة    يف .ب  او ال يشرح 
والصرف   تابعت  املعلم   قبل  من  مةدن املقَ   املواد   أن  من  الرغم   على)   ، النحو 

 من   العلمي  أساس   يعرفون  ال  الطالب   أن  حىت  ،( قواعد النحو والصرف 
 . املعلم  قبل مة مندن املقَ  املواد  تلقي ألهنا األصلي،  مصدره 

وال  يف عملية   .ج الرتمجة الطالب يكتبون ما مسعوا من من املدرس فقط، 
 يعلمون من أي املصادر واملراجع املستخدم إال قليال منها. 

مل يستطع الطالب أن يرتمجوا النصوص غري الذي قد مسعوا وفهموا من   .د
 األستاذ. 
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 املبحث الرابع: مناقشة  تائج الدراسة وتف ريها

يناقش              أن  الباحث  مما سبقا، يستطيع  وحتليلها  البياانت  انطالقا من عرض 
 عنها كما يلي: 

ركة كديري  .1  أهداف تعليم ترمجة القرآن الكرمي يف معهد ويل ب

هي             املعهد  هذه  يف  العربية  اللغة  تعليم  أهداف  إن  الباحث  رأى 
واألهداف  العامة  الكرمي  القرآن  الرتمجة  تعليم  األهداف  لديه  تكامل، 

 اخلاصة لكل الدروس. 
الكرمي             القرآن  الرتمجة  لنتمية  جتهد  أن  املعهد  هذا  إن  وظهرت 

انت املقابلة، إذن أهم أهداف مبهارات اللغوية كما املذكورة يف عرض البيا 
القرآن   الدارس  ليفهم  هو  املعهد  هذه  يف  الكرمي  القرآن  الرتمجة  تعليم 

 واحلديث. 
بشكل عام، أن أهداف تعليم الرتمجة القرآن الكرمي  يف هذا املعهد           

أكثر ميوال يف تطبيقي، يعين يف تكوين األجيال الذين عندهم كفائة الرتمجة  
 القرآن الكرمي  حمتوايت  من  حمتوى   شرح  يف   م تساعده  أن كنمت اليت

                     

ركة كديري  .2  حمتوى تعليم ترمجة القرآن الكرمي يف معهد ويل ب

القرآن            ترمجة  تعليم  يف  املعتمدة  املواد  البحث  هذا  يف  احملتوى  أن 
ركة كد  يري  الكرمي. إن حمتوي تعليم الرتمجة القرآن الكرمي يف معهد ويل ب

وتدريبات    4وهو   القرآن  وترمجة  فيغون  وكتابة  القرآن  قراءة  دروس هي 
اللغة   وترقية  تنمية  على  ركيز  ت املعهد  هذا  أن  دليل  وهذا  الرتمجة.  تطبيق 

 الرتمجة القرآن الكرمي للطالبة. 
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قد             املعهد  هذا  يف  العربية  اللغة  تعليم  حمتوي  أن  الباحث  ورأى 
واد أو احملتوى لرتقية جودة التعليم الرتمجة القرأن  حاول املعهد أن يتهيئ امل 

ركة.      الكرمي يف معهد ويل ب
 

ركة كديري  .3  طريقة تعليم الرتمجة القرآن الكرمي يف معهد ويل ب

انطالقا كما عرض الباحث فيما سبق طريقة املستخدمة يف معهد ويل         
وهذه الطريقة مستخدمة ل ركة كديري هي طريقة احملاضرة،  دروس الرتمجة  ب

رمجة القرآن وممارسة تطبيق  وكتابة فيغون وت القرأن الكرمي وهي قراءة القرآن 
تنمية  أمهية  توىل  املعهد  هذه  أن  ظهر  وتعليمية  تربية  وكمؤسسة   . الرتمجة 

رقية الرتمجة القرأن الكرمي أمهية كبرية.   وت
والبحث            ويستخدم املعلمون طرقا يف تعليم اللغة العربية بعد التجربة 

مع الطالب وبعد النظر إىل فعالية كل طريقة حىت أن املعلمَّي اختاروا طريقة 
منهاذلك   يف  مبا  العيوب  موجودة   تزال   ال  أن  من   الرغم   علىاحملاضرة،    ،:  

احملاضرة   القرآن   فصل  يف  تستخدم  اليتطريقة    الطالب  جعلت  الكرمي   ترمجة 
  يوجد   ال   ،فقط  االجتاه   أحادي  االتصال  ألن   ممال  ويبدو  ، ا أو أقل ابداعاالسلبي
  تنوعة امل  الطرق التعليم   حيتاج  لذلك   والطالب،  املعلمَّي  بَّي  مباشر   اتصال  أي

 . ممال وليس  لالهتمام  إاثرة  أكثر  حبيث أن عملية التعليم 
يستخدم            ركة كديري  ب ويل  معهد  يف  الكرمي  القرآن  ترمجة  تعليم 

الكرمي   القرآن  لف   املعىن  ترمجة  يعطى  املدرس  ألن  تفسريية.  ترمجة  أسلوب 
كلمة ف كلمة إما معىن حقيقيا وإما جمازاي، مث شرح  املدرس ذلك األايت  

 على أسس كتب التفسري منها تفسري ابن كثري وجاللَّي
خ     املعهد  من  هذه  أن  الباحث  عرف  السابقة،  الطرق  تصنيف  الل 

هذه   يف  الكرمي  القرآن  الرتمجة  وترقية  تنمية  أمهية  على  لديها  ركيز  ت يوجد 
 املعهد.  
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 البياانت حول الوسائل التعليمية .4

ركة كديري              أن وسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية يف معهد ويل ب
 الذي يستخدم يف عملية التعليم بسيطة وهي كتب املدرسي يعين :

 القرآن الكرمي  (1

 كتاب التجويد "هداية املستفيد يف أحكام التجويد"  (2

 كتاب آدب الطالب   (3

وكتابة فيغون  (4  ( pegon)وكتاب قواعد اإلمالء 

 قواميس أو املعاجم  (5
 كأداة  العربية   اللغة  يزال   ال  الرابعة  املرحلة  يف  العربية  اللغة  م ي تعل وأما                       

ب ذلك اولسب  اتصال،  كأداة  شروح وليس   و  الرتمجة القرآن   من  الكتب  لقراءة
و    بوصفها   اللغة  جلعل  األساسية   الوسيلة  هيال جتد معمل اللغة يف هذا املعهد، 

معمل  املستقبل  يف  صال،ات  أداة وجود  أن  اللغة  حيتاج   ليس  العربية  اللغة  حىت 
وأما    .اتصال  كأداة  أيضا   ولكن  الكالسيكية،   الكتب  لقراءة  كأداة  فقط 

الكرمي   ميكن  الذي  الوسائل القرآن  ترمجة  بناء كفاءة   أن   الباحث  رأى   يف 
 كافية  املعهد  هذا يف وسائلال 

 

 التعليميةالبياانت حول التقومي  .5

 الشهر  هناية  كل الذي جارى يف    التعليمية  مي و تق ال  نظامرأى أن    الباحث        
 يف   دخلي  أن   ميكنالذي      اجلدد   الطالب   قبول   كيفية  حلالة   وفقا  فصل  كل   يف و 
 . اجلدد الطالب  لقبول  حمددة زمنية  دون  وقت،  أي
 
لرتمجة القرآن الكرمي  يف  تعليم اللغة العربية املزااي والعيوب يف رأى الباحث  .6

ركة كديري، أما تفصيلها :   معهد ويل ب
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 املزااي : 

  االنتظار   إىل  احلاجة  دون   وقت،   أي  يف  املنهج   هذا  وا يتبع   أن  للتالميذ  ميكن .أ
 ألن أكثرهم يف منزلة العوام.  دياجلد  ب الطال   الفتتاح  خاص لوقت 

الكرمي    ترمجة   أن ُيتنموا   للطالب   ميكن  املنهج  هذا  مع .ب   قصري   وقت  يف  القرآن 
1  حوايل ) نسبيا  ( ةسن   5.

  املختلفة  اخللفيات   من  الناس  مجيع  قبل  من  متابعة  السهل  من  هو  النظام  هذا .ج
 . املعلم من  ما قبول  جمرد  ذلك  ألن وذلك

 قبل   من  العملو      لفهم   االسهل  من  جيعل  مما  األرجح،  على  املنهج تطبيقية  هذا .د
       .الطالب 

 العيوب :             

 جعلت  ترمجة القرآن الكرمي    فصل  يف  الغالب  يف  تستخدم  اليتطريقة احملاضرة   .أ
 ال  ،فقط  االجتاه  أحادي  االتصال  ألن  ممال  ويبدو  ،ا أو أقل ابداعاالسلبي  الطالب 
التعليم   حيتاج   لذلك   والطالب،  املعلمَّي  بَّي  مباشر  اتصال  أي  يوجد    الطرق 
 .ممال وليس لالهتمام  إاثرة  أكثر  عملية التعليم حبيث أن  تنوعة امل

فإن  يف .ب  الكرمي  القرآن  ترمجة  النحو   ينقل  ال   املعلم   إيصال  قواعد  يشرح  او ال 
قواعد النحو    تابعت  املعلم   قبل  من  مةدن املقَ   املواد  أن  من  الرغم   على)  ، والصرف 
 . األصلي  مصدره  من العلمي أساس  يعرفون  ال الطالب  أن حىت ،( والصرف 

وال يعلمون   .ج يف عملية الرتمجة الطالب يكتبون ما مسعوا من من املدرس فقط، 
 من أي املصادر واملراجع املستخدم إال قليال منها. 

من  .د وفهموا  مسعوا  قد  الذي  غري  النصوص  يرتمجوا  أن  الطالب  يستطع  مل 
 األستاذ. 
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 اخلامس  الفصل

 والتوصيات واملقرتحات   نتائج البحث

 نتائج البحث  . أ

بعد أن قام الباحث بتحليل البياانت ومناقشتها يف الفصل الرابع تواصل          
 الباحث إىل اإلستنتاج األخر واستخلصه كما يلي: 

ألهداف واحملتوى والطرق والوسائل  أما اإلستنتاج واستخلص الذي يتعلق ب  -1
 والتقومي تفصيلها كما يلي : 

ال .أ الرتمجة  تعليم  الكرمي  أهداف  كديري قرآن  بركة  ويل  يقدر   مبعهد  أن 
وجيدا صحيحا  نطقا  القرآن  قراءة  على  على و   الطالب  الطالب  يقدر  أن 

لفظ معىن  فهم    إعطاء  من  الطالب  يتمكن  وأن  "فيكون"  بكتابة  القرآن 
وأن يقدر الطالب على وسهلة الفهم     القرآن  تقدمي املود الرتمجة مع عملية 

 .سة حمتوايت القرآن جيداأن يقدر الطالب على ممار و 

ركة كديري هي تنقسم إىل  تعليم الرتمجة القرآن الكرمي    حمتوى  .ب ويل ب مبعهد 
وثالثة كتب هي اليت فيها موادة تعليم   الرتمجة القرآن الكرمي،  أربعة دروس 

ممارسة   و  القرأن  رمجة  وت فيكون  وكتابة  القرآن  قراءة  فهي  دروسها  وأما 
الرتمجة.   الكتبتطبيق  تعليم    وأما  يف  استخدم  الكرمي الذي  القرآن    الرتمجة 

فهو   ركة كديري  ب ويل  أحكام مبعهد  يف  املستفيد  "هداية  التجويد  كتاب 
وكتاب  وكتاب pegon” )فيغون “التجويد،   . القرآن الكرمي (، 

التعليم   .ج الكرمي طريقة  القرآن  طريقة    الرتمجة  فهي  ركة كديري  ب ويل  مبعهد 
 . احملاضرة 

ركة كديري الذي أن وسائل ا . د لتعليمية يف تعليم اللغة العربية يف معهد ويل ب
 .يستخدم يف عملية التعليم بسيطة وهي كتب املدرسي 
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التقومي  .ه نظام  يف كل   التعليمية  أن  جارى   فصل  كل  ويف   الشهر  هناية   الذي 

 وقت،   أي  يف  يدخل  أن  الذي ميكن    اجلدد  الطالب   قبول   كيفية  حلالة  وفقا 

 . اجلدد الطالب   لقبول  ةحمدد زمنية  دون 

 

والعيوب يف   -2 ويل  املزااي  الكرمي  يف معهد  القرآن  العربية لرتمجة  اللغة  تعليم 
ركة كديري جاوي الشرقية  ، أما تفصيلها :  ب

 املزااي : 

  إىل   احلاجة  دون   وقت،  أي  يف  املنهج   هذا  يتبعوا   أن  للتالميذ  ميكن . أ

أل  الطالب   الفتتاح   خاص  لوقت  االنتظار يف  اجلديد  أكثرهم  ن 
  منزلة العوام.

  الكرمي   القرآن   ترمجة   أن خيتَّموا   للطالب   ميكن  التعليم   هذا  مع .ب

 ( سنة 1.5 حوايل) نسبيا قصري وقت   يف

 اخللفيات من  الناس مجيع  قبل من متابعة السهل من هو النظام هذا . ج

 . من املعلم  ما  قبول   جمرد   ألن ذلك  وذلك   املختلفة

تطبيق  هذا .د   لفهم   االسهل  من  جيعل  مما  األرجح،  على  يةاملنهج 

 . الطالب  قبل من  والعمل

 

 العيوب : 

  الكرمي   القرآن   ترمجة   يف فصل  الغالب  يف  تستخدم  طريقة احملاضرة اليت .أ

  أحادي   االتصال  ألن   ممال   ويبدو  سلبيا أو أقل ابداعا،  الطالب   جعلت

 لذلك  ب،والطال   املعلمني  بني  مباشر  اتصال  أي   يوجد   ال  االجتاه فقط،

التعليم   حيتاج  التعليم   املتنوعة   الطرق  عملية  أن    إاثرة   أكثر  حبيث 

 .ممال وليس  لالهتمام
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ترمجة   يف .ب مادة  يشرح    ال  املعلم   فإن  الكرمي،  القرآن  تقدمي  ال  او  ينقل 
والصرف،  النحو   قبل  من  املَقدَّمة  املواد  أن  من  الرغم   على)  قواعد 

 أساس   يعرفون  ال الطالب  أن حىت ،( قواعد النحو والصرف  تتابع  املعلم 

 . املعلم  قبل املَقدَّمة من املواد تلقي  ألهنا  األصلي،  مصدره  من العلمي

وال   .ج يف عملية الرتمجة الطالب يكتبون ما مسعوا من من املدرس فقط، 
 يعلمون من أي املصادر واملراجع املستخدم إال قليال منها. 

ص غري الذي قد مسعوا وفهموا من  مل يستطع الطالب أن يرتمجوا النصو  . د
 األستاذ. 

 

 توصيات البحث  .ب

التعليم              يتأكد اإلهتمام على منهج  البحث  أثر هذا  الرتمجة  على 
 القرآن الكرمي، لذلك يوصي الباحث مبا يلي: 

املادة بلطرق   -1 على معلم أو مدرس الرتمجة القرآن الكرمي أن يعلم 
التعليم   نوعةاملت  التعليم    وليس  لالهتمام  إاثرة   أكثر  حبيث أن عملية 

 . ممال

الرتمجة القرآن الكرمي ينبغي هلم  تعليم  اخلرباء الذين أيلفون مناهج    -2
وأساسيا،   وإن كان موجزة  والصرف  قواعد حنو  أن يدخلوا مواد 
عن   وبعيدا  عميقا  الكرمي  القرآن  فهم  يف  الطالب  تساعد  كي 

 مجة. األخطاء يف تقدمي الرت 

البحث العلمي ميكن أن يفيد املعهد يف تنمية وترقية عملية التعليم    -3
الدراسي   التحصيل  رقية  وت الكرمي  القرأن  الرتمجة  مادة  يف  والتعلم 

 لدي التالميذ فيها. 
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 املقرتحات  . ج

اقرتح الباحث فيما أييت عددا من املقرتحات اليت حتتاج ملزيد من البحوث  
 الرتمجة القرآن الكرمي منها:تعليم  ال  حول منهج

تطوير  -1 حياول  أن  املستقبل  يف  املعهد،  لرئيس    العربية   اللغة  ينبغي 

،  كأداة   فقط،   الكالسيكي   الكتاب   لقراءة  كوسيلة  وليس  اتصال 

 .معمل اللغة  ببناء  جانب الوسائل التعليمية من املثال سبيل على

الق  -2 الرتمجة  تعليم  يف   للخرباء  النظارايت  ينبغي  عرض  الكرمي  رآن 
   حول التعليم  املناسب على وفق جتريبية وخربهتم. 

لكتابة  -3 املراجع  من  مرجعا  البحث  هذا  يكون  أن  الباحث  يرجو 
 البحث العلمي املتعلق هبذا املوضوع لغريه من الباحثني.
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 املراجع املصادر و  قائمة 

 أ.املصادر

 آن الكري القر 

للا  أبو إمساعيل بن حممد  البخاري الصحيح اجلامع، اجلعفي  البخاري   عبد

، )بريوت: دار صادر املكتبة  لسان العرب بن مكرم بن منظور األفرقي املصري،    حممد
 الشاملة اإلصدار الثاين(
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ركة   الرؤية والرسالة يف معهد ويل ب

 
مناهج البحث يف علم الرتبية وعلم  . وأمحد خري كاظم   ،احلميدجابر عبد 
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 ملالحقا
 كيديري "   االسالميةويل بركة " للمعهد املنظمات تركيب -أ

ركيب  ركة اإلسالمية"  عهدللم  املنظمات   ت  كديري "ويل ب
 م 2015\2014 الدراسية للسنة

 : كياهي احلاج كامسودي الصديقي    املستشار األول 
 : كياهي احلاج صاحلون    املستشار الثاين

سوانرطا    احلاج الدكتورندوس  :    رئيس األول ال 
 املاجستري

يف    حلاج :ا     رئيس الثاين ال  سارجاان  كوجنورو كاسينو 
 علم اإلقتصادي 
   صاحلود ا د:     سكرتري األول 
 زونيت سيف للا   حلاج ا  :    سكرتري الثاين 

 عبد اجلليل   حلاج ا :    أمني الصندوق األول 
 زيين أمحدي   حلاج ا :    أمني الصندوق الثاين 

 عبد الرمحن فواز   حلاج ا :   رئيس قسم الرتبية األول 
 خليل أشعري   حلاج ا :   رئيس قسم الرتبية الثاين 

 عبد العزيز رضوان  حلاج ا :   رئيس قسم الرتبية الثالث 
 عبد الصبور   حلاج ا :   رئيس قسم الرتبية الرابع 
 سوفارجو  حلاج املهندس ا :   مدير عالقة العامة األول 
 عثمان عريف   حلاج ا :   مدير عالقة العامة الثاين

 أحسن نور خالصحلاج  ا :   مدير عالقة العامة الثالث
 فرقان نور رمحن   حلاج ا :   مدير عالقة العامة الرابع 

 حبر الدين الغزايل    حلاج ا :   رئيس قسم املقطوعية األول
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  سليمان عبد للا   حلاج ا :   رئيس قسم املقطوعية الثاين
 عبد العزيز حواري   :  رئيس قسم املقطوعية للضيوف 

 حممد توحيد  : رئيس قسم املقطوعية للطالب األول 
 إبراهيم صديق   حلاج : ا  رئيس قسم املقطوعية للطالب الثاين

 امام زهري   حلاج ا  :   رئيس قسم البنيان
 هريي فوروانطا  :   رئيس قسم الكهرابء 

ركيب األول   حممد حمروس  :  رئيس قسم امل
ركيب الثاين   سااندي   مدحم :  رئيس قسم امل

 عبد العزيز دوود   حلاج ا  :    مقطع األمين 
 فورانما   حلاج ا  :    مقطع األمين 

 فيرت هاريونو  :  مدرب فنجاء سيالت أسد
 أأن ستياوان  :  مدرب فنجاء سيالت أسد
 أوالني هدى :  مدرب فنجاء سيالت أسد

 روين قذيف   حلاج املهندس ا  :    منسق البنيان
 هندس كوسواندي ملا :    منسق البنيان  

 مجال الدين   :   مقطع املصرويف 
 فريي جاهيونو  :    مقطع بنيان
 حممد ديديك نصر للا  :    مقطع بنيان
 كوس ويدويونو   حلاج ا  :    مقطع بنيان
 زينول أمحد   حلاج ا  :    مقطع بنيان
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 حممد نور وجياكصاان  :   مدرب كرة القدم 
 دوي رمحن سانطوسو  :   مقطع قائم بذاته 
 عمر صادق  حلاج ا  :   مقطع قائم بذاته 
 واحيو عبد الرمحن   حلاج ا  :   مقطع قائم بذاته 
 مشهودي   حلاج ا  :   مقطع قائم بذاته 
 عبد الفتاح   حلاج ا  :   مقطع قائم بذاته 

 أكوس وجيااينطا   حلاج ا  : رئيس األول مستشفى للمعهد
وكيسنو  :  س الثاين مستشفى للمعهدرئي  وكتور أكوس س  د

وكامتو   : رئيس الثالث مستشفى للمعهد وكتور س  د
ري   :  رئيس الرابع مستشفى للمعهد  ريفا سيسربوا
 إستقامة  : رئيس مستشفى للمعهد للنساء 

وكتوراندا احلاجة سوليانيع  :   مدير النساء األول   د
 احلاجة فطري سوبيانطا املاجستري :   مدير النساء الثاين 

 احلاجة أم زرع  :   مدير النساء الثالث 
 دايه فونطاوات  :   مدير النساء الرابع 

 1علوم منافعة.  :   مدير النساء اخلامس 

 

 

 

 
 . 1520 مايو  3ويل بركة اإلسالمية كديري،   معهد داود صاحل، سكرتري مقابلة مع    1
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 كيديري "   ويل بركة االسالمية"أمساء املعلمني يف معهد  -ب
 (  1جدول ) 

ركة    2كديري أمساء املعلمني يف معهد ويل ب

 اخلريج  أمساء املعلمني  رقم 

 املاجستري جبامعة اإلسالمية احلكومية تولوعاكوع  احلاج إخوان عبدللا   1

 املاجستري جبامعة اإلسالمية احلكومية تولوعاكوع  احلاج زينال احمليط 2

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري  احلاج إيقا هادي ر 3

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري  احلاج مصطفى  4

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري  احلاج حافل الدين  5

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري  احلاج توفيق الرمحن  6

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري  احلاج عبد الصبور  7

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري  احلاج مصباح  8

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري  احلاج زيين أمحدي  9

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري  احلاج هاريونو  10

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري  احلاج وحي   11

 

 م. 1320،  ويل بركة اإلسالمية كديري  توثيق النظر واملهمة ملعهد  2
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 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري  احلاج فاهاال جااي  12

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري  احلاج سيف للا  13

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري  احلاج عبد الفتاح  14

احلاج خليل   15
 بسطامي 

 معهد احلرام املكي 

 معهد احلرام املكي  احلاج عبد العزيز  16

ركة كديري  احلاج لطفي وجيااي  17  معهد ويل ب

احلاج إيروين   18
 وييادي 

ركة كديري   معهد ويل ب

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية حممدية كديري  احلاج هاين نصر للا  19

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية حممدية كديري  احلاج فرقان نور رمحان  20

احلاج أمحد   21
 سوابندي 

ركة    كديري معهد ويل ب

ركة كديري  احلاج سهل حمفوظ  22  معهد ويل ب

ركة كديري  احلاج عبد الغفور  23  معهد ويل ب

ركة كديري  احلاج أنوار صاحل 24  معهد ويل ب

ركة كديري  احلاج أبو حسن 25  معهد ويل ب

ركة كديري  احلاج حممد يويوك   26  معهد ويل ب
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ركة كديري  احلاج سوهارطا  27  معهد ويل ب

ركة كديري  إخوان موالان  28  معهد ويل ب

ركة كديري  حسيب ساووع جات  29  معهد ويل ب

ركة كديري  مشعر العرب  30  معهد ويل ب

ركة كديري  عبد املالك  32  معهد ويل ب

ركة كديري  إيدو ويدودو   33  معهد ويل ب

ركة كديري  نور هادي  34  معهد ويل ب

ركة كديري  حممد توحيد  35  معهد ويل ب

ركة كديري  سويسنو  36  معهد ويل ب

ركة كديري  راضي سوقا   37  معهد ويل ب

ركة كديري  داود صاحل  38  معهد ويل ب

 بكالوريوس جبامعة اإلسالمية حممدية كديري  علي حسن   39

ركة كديري  ستيانشاه  40  معهد ويل ب

ركة كديري  إشفاء اخلري  41  معهد ويل ب

ركة كديري  أمانة 42  معهد ويل ب

ركة كديري  آمي 43  معهد ويل ب
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ركة كديري  يويل  44  معهد ويل ب

ركة كديري  يويون  45  معهد ويل ب

ركة كديري  أمي زرع  46  معهد ويل ب

ركة كديري  نينيع  47  معهد ويل ب

ركة كديري  إيفاان  38  معهد ويل ب

ركة كديري  إيدا 49  معهد ويل ب

ركة كديري  إينتان   50  معهد ويل ب

ركة كديري  فامتاوات حسىن  51  معهد ويل ب

 

 

 كيديري"   ويل بركة االسالمية"الوسائل يف معهد  -ج 
 ( 2جدول )  

ركة كديري   3الوسائل يف معهد ويل ب

 احلالة العدد اسم اآلالت  الرقم 

 حسن  1 مكتبة رئيس املعهد 1

 

 نفس املراجع 3
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 حسن  1 مكتبة اإلدارة  2

 حسن  1 مكتبة املعلمني  3

 حسن  1 املسجد  4

 حسن  1 مصلى  1

 حسن  1 الفصل  6

 حسن  1 ملعب قرة القدم  7

 حسن  2 موقف السيارات  8

 حسن  2 كافترياي الطعام  9

 حسن  3 القاعة 10

 حسن  1 املكتبة  11

 حسن  2 غرفة قسم الصحة 12

 حسن  3 مبنئ لسكن الطالب 13

 حسن  1 مبنئ ملنظمة الطالب  14

 حسن  1 مبنئ لضيوف  15

 حسن  1 املطبخ 16
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 كديري "   ويل بركة االسالمية"يف معهد  الدراسية وادامل -د
 ( 3)  اجلدول 

ركة اإلسالمية    معهد ىف الدراسية واد امل   كديري ويل ب
 4م 6201\5201 الدراسية للسنة

 الكتب  الفنون  الفصل املرحلة 
 يةمهيدالت

 
 األول 

 مصنف املعهد  آدب الطالب. 1
 مصنف املعهد كتابة فيكون .  2
 اإلمالء  قواعد اإلمالء . 3
قراءة القرآن مع  .4

 التجويد 
القرآن وهداية 

 املستفيد
 ية تزويد ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التأين

تفسري القرآن حتليليا . 1
 وامجاليا

سورة املؤمنون اىل 
 سورة الناس

تعليم جمموعة األدلة  .2
   يف العقيدة والعبادة

كتاب الصالة  
وكتاب صالة 

وكتاب   النوافل 
وكتاب   الدعوات 

وكتاب صفة  األدب 
اجلنة والنار و اتب  

 اجلنائز 
 السرعي 
 

تفسري القرآن حتليليا  .1
 و امجاليا 

سورة الفاحتة اىل  
 سورة احلج 

األدلة كتاب تعليم جمموعة األدلة   .2 
 

 املرجع  نفس 4



114 
 

 
 
 
 
 
 

وكتاب األحكام  يف العقيدة والعبادة 
وكتاب اجلهاد 
وكتاب اإلمارة  

وكتاب كنز العمال  
وكتاب احلج  

وكتاب املناسك و  
كتاب مناسك 

وكتاب   واجلهاد 
مناسك احلج و 
 خمتار الدعوات 

  يةتدريب ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 االمتحاين 

. االمتحان يف 1
مهارة تعليم القرآن  

  قراءة وتفسريا 
مهارة  . واالمتحان يف 2

تعليم احلديث فقها 
 وتطبيقا 

مهارة  3 يف  .واالمتحان 
 تعليم اخلطابة والدعوة 

فصل  
 التطبيقي

تبعيث الطالب  .1
املتخّرجني إىل أحناء  

 العامل للدعوة 

 
تكوين الدعاة . 2
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 واملبلغني 
 
 

 التأهيلية

 
 

حلقة 
خاصة  

 ( )للطالب 

. 
 
الستة .  1 كتب  تعليم 

 وشرحها 
اللغة  تعليم  .  2 قواعد 

 العربية 
   عامة   حلقة

)لألساتيذ  
واملبّلغني  

 ( واملدّرسني 

العلمية   - فنون  تعليم 
 اإلسالمية

  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة بعض األساتيذ ىف املعهد ويل بركة اإلسالمية 
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 صورة بعض الطالب الذى يتعلمون يف غرفة ويل بركة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب الذى يتعلمون يف غرفة ويل بركة صورة بعض 
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اع،  :  اتريخ الوالدة    1978-12  -1جومب

وكريمان  :  اسم األب    احلاج س
 احلاجة سييت عفيفة :  اسم األم  

 كديري، جاوي الشرقية ابجناران،  :      العنوان
 abdulfathah354@gmail.com/08125913955:  رقم اهلاتف  /إمييل
اع ، كاديع ماعوروضة األطفال "هايف" ب .1    1984عام   فراك جومب

اع ، كاديع ماعوب ول درسة اإلبتدائية احلكومية األ امل .2  1990عام   فراك جومب

اع فراك ، كاالعانب ول درسة املتوسطة احلكومية األ امل .3  1993عام   جومب

 2008الوسطى  عام     جاوي  سوقاهارجو، ، عودي وحيدرسة الثانوية امل .4

  كديري عامبكلية الرتبية جلامعة اإلسالمية احلكومية ب قسم تعليم اللغة العربية .5

2013   

موالان مالك إبراهيم  جلامعة الدراسات العليا  كلية ب قسم تعليم اللغة العربية .6

 2015 عام مباالنجاإلسالمية احلكومية 
 

 


