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 ملخص البحث
 

استراتيجية تعليم الترمجة يف شعبة اللغة العربية، بكلية العلوم م، 2007مملوءة النعمة، 
، حبث علمي، ختصص اإلنسانية والثقافة، باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

تعليم اللغة العربية بالربنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
  .لدكتور احلاج دحية مسقان املاجستريا: املشرف. االنجمب

  
  .استراتيجية التعليم، الترمجة: الكلمات األساسية

 
تعليم الترمجة تعلما فعاليا وسهال فيه للطالب فال بد  للوصول إىلمن احملاولة 

أن حتتاج إىل أنشطة مهمة اليت حتتوي على تنظيم استراتيجية التعليم واختيارها وإثباا 
وهلذا . يف أنشطة التعليم املناسبة لعمليتها وأهدافهاد احلال والبيئة وتطورها يف إجيا

ويف اختيارها البد أن تكون مطابقة . حتتاج عملية التعليم إىل استراتيجيات التعليم
. بأهدافها إما تعليمية كانت أو تقريرية  

مية كان الشعبة اللغة العربية، كلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسال
احلكومية ماالنج مبحثا يف هذا البحث ألن تعليم الترمجة فيها دون أن يتعلم نظرية 

عملت  هالكن يف اية تعليم، الترمجة وتدريبها من اللغة العربية إىل اللغة االندونيسيا
جبانب ذلك هم . الطالب مؤسسة الطبعة والترمجة مباشرة لتطبيق قدرم يف الترمجة

يتطبقواها مع املترمجني ومصحح الترمجة مباشرة، وكذلك أن معلم يتعلموا الترمجة و
. تعليم الترمجة مترجم ومصحح الترمجة يف مئسسة الطبعة املعروف  

ومصدرا من ذلك، تريد الباحثة أن تبحث يف استراتيجية تعليم الترمجة يف 
ة يف شعبة وصف استراتيجية تعليم الترمج) 1أما مشكلة حبثها فهي . شعبة اللغة العربية

اللغة العربية، بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة، باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج اليت 
تتكون من استراتيجية تنظيم تعليم  الترمجة، و استراتيجية إلقاء تعليم الترمجة، و 



  

تراتيجية احملاولة اليت فعلها املعلم لترقية فعالية اس) 2استراتيجية إدارة تعليم الترمجة؛ و 
ومن تلك املشكلة أن أهدافها وهي لوصف استراتيجية تعليم الترمجة . تعليم الترمجة

اليت استخدمها املعلم يف شعبة اللغة العربية، كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، اجلامعة 
اإلسالمية احلكومية ماالنج، واحملاولة اليت فعلها املعلم لترقية فعالية استراتيجية تعليم 

.لترمجةا  
ومصدر . فهذا البحث امليداين، واملنهج املستخدم هو املنهج الوصفي التحليلي 

ومن البيانات ثانويا من املقابلة، ، البيانات أوليات مأخوذة من معلم الترمجة والطالب
أما حتليل البيانات فهو التحليل بطريقة الوصفي . واملكتوبة، واإلستبيان، واملالحظة

،  استراتيجية تعليم الترمجة اليت األولنهج، أن نتائج البحث هي، بذلك امل. النقدي
يعلم املعلم املواد الدراسية يف نظرية : استراتيجية تنظيم تعليم الترمجة) 1تتكون من 

الترمجة وتطبيقها مناسبة باخلطة الدراسية؛ يواجه املتعلم بتنظيم مادة الترمجة من املواد 
ستعانته يف فهم املادة اجلديدة ويكررها بالتكرار يف األساسية؛ وحياول املعلم يف ا

استراتيجية إلقاء ) 2. إيضاحها اليت سبقته؛ وشرحه املادة بإعطاء القاعدة أو الرموز
استخدم املعلم الوسائل التعليمية يف تعليم نظرية الترمجة وتطبيقها مناسبة : تعليم الترمجة

ب املدرسي الذي ألفه املعلم، والسبورة، املعلم نفسه، والكتا: بأهداف التعليم، منها
والصحف من االت واجلرائد العربية، والكتب العربية، والبطاقة، والقرطاس، 
، ومسالط؛ أما الطريقة اليت استخدمها املعلم يف تعليم نظرية Laptopوالقاموس، و

بطريقة طريقة التعليم يف نظرية الترمجة . بطريقة اإلنتقائيةفهي الترمجة وتطبيقها 
 Cardاحملاضرة، وطريقة التدريب، وطريقة حل املشاكل، وطريقة التحاورية، وطريقة 

sort وأسلوب املناقشة، وطريقة ارشادات التخمني أي اجلدس، وطريقة البطاقة ،
ويف تطبيق الترمجة بطريقة املناقشة، وطريقة . املوجهه للترمجة، وطريقة لعب األدوار

ريقة إعطاء الوظيفة؛ وشكل تعليم نظرية الترمجة وتطبيقها األخذ بتجارب املترجم، وط
التقومي الذي فعله املعلم يف : استراتيجية إدارة تعليم الترمجة) 3. هو بالفردي واجلماعي

تعليم نظرية الترمجة وتطبيقها بطريقة املباشرة وغري املباشرة؛ ويف تصحيحها من ناحية 



  

ىن املناسب بتركيب اللغة؛  والطريقة اليت فعلها اللغة االصطالحية، وأسلوب اللغة، واملع
ئية والوسائل يقة االنتقااملعلم يف تعليم الترمجة لتشجيع املتعلم هي باستخدام الطر

املتنوعة، واختيار املواد اجلذابة واحتاجها املتعلم، وأن يكون التعليم داخل الفصل 
رمجة؛ ويف اختيار عملية تعليم وخارجه، وبيئة التعليم املرحية، وبكثرة التطبيق يف الت

الترمجة مناسبة بطبيعة املتعلم ولو ال يشترك املتعلمني فيه إال يف تعليم تطبيق الترمجة 
لكنهم يرغبون يف عملية تعليمه إما من ناحية تنظيم التعليم، .  فهو حبرية املتعلم

املعلم لترقية فعالية احملاولة اليت فعلها والثاين . وطرائقه، ووسائله، وعمليته يف التعليم
هي باستخدام الطرائق والوسائل املتنوعة؛ وخيتار املواد اجلذابة  استراتيجية تعليم الترمجة

كثرة التدريب والتطبيق أوالوظيفة يف الترمجة إما داخل الفصل وواحتاجها املتعلم؛ 
فصل يشجع املتعلم؛ وبيئة التعليم املرحية؛ وإجياد روح التعاون داخل الووخارجه؛ 

.وخارجه  



  

ABSTRACT 
 

Mamlu'atun Ni'mah, 2007, Thesis, Postgraduate program of UIN Malang, The 
Strategy on Teaching Translation in Arabic Language and Letters Department of 
Humanity and Cultural Faculty, the State Islamic University of Malang,            
The advisor : Dr. H. Dihyatun Masqon, MA. 
 
Key words: Teaching Strategy, translation 
 

To create the effective and optimum teaching and learning process and to 
enable the students gain an easy learning, it is necessary for the teachers to 
arrange, choose, state and develop the learning strategy optimally. Besides that, 
the teaching and learning process needs specific condition and atmosphere in 
appropriate with the teaching activities based on the teacher’s objectives. Thus, it 
needs teaching and learning strategy in appropriate with the teaching objectives 
and decision.   

The Arabic language and Letters Department of Humanity and Cultural 
Faculty, the State Islamic University of Malang, in this case, becomes the object 
of the research because its teaching and learning process is different from other 
universities. The students don't only study the theory of translation and try to 
translate the Arabic text to Indonesia, but they are also asked directly to practice 
translating in the book publisher. Besides that, they get chance to study with the 
translators and editors. In other hand, the lecturer of translation is the translator 
and editor in some famous publisher.  

Based on the above reason, the researcher is necessary to conduct the 
research on the teaching translation strategy in Arabic language and letters 
department of UIN Malang. The problems of the study are (1) how are the 
strategies in teaching translation in Arabic language and letters department, 
especially in organizational strategy, delivery strategy, and management strategy?, 
2) How are the lectures' efforts to intensify the teaching translation strategy in 
Arabic language and letters department of UIN Malang?. Based on the focus and 
objectives of the study above, the purposes of this research are to describe the 
teaching strategy used by the translation lecturers in Arabic language and letters 
department of UIN Malang and to know the lectures' efforts used to intensify the 
teaching translation strategy in Arabic language and letters department of UIN 
Malang.  

This research uses participant research which uses descriptive analysis. The 
data gained through documentation, questioner, interviews, and observation. The 
data, then, is analyzed at the time of obtaining data and after collecting data by 
using critical descriptive. The researcher found that 1) the teaching strategies used 
by the lecturer, especially in organizational strategy are ; the lecturer gave the 
translation theory and practice translating based on the syllabus, the lecturer 
taught the students the basic theory, the lecture reviewed the previous lesson and 
gave the summary of the ways to translate the text. In the delivery strategy, the 
lecturer used the learning media e.g.: the lecturer, handbook, whiteboard, 
magazines, Arabic newspaper, card, dictionary, Note-book, and LCD. The 
methods used by the lecture in teaching theory are by presentation, practicing, 



  

card short, discussion, prediction guide, guide note taking, and role playing. In 
practicing translation, the ways used are through discussion, critical incident, 
individual, and group task. In management strategy, the lecturer continuously 
evaluated the students directly and indirectly, the lecturer corrected the students' 
translation especially in diction, idiom, borrowing words. Besides that, the 
lecturer motivated the students by giving them variety method and media, chased 
the good materials, toke the teaching and learning process in the classroom or out 
of the classroom, created the joyful learning and gave the students chance to 
choose the interesting material they want to translate. 2) Some efforts used by the 
lecturer in intensifying the strategies on teaching translation are by using method 
and media variety, by choosing the interesting materials needed by the students, 
by giving many practices, by motivating the students and creating the joyful 
learning. 
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Dalam upaya mencapai pembelajaran terjemah yang efektif, mudah, dan 
optimal bagi mahasiswa, perlu adanya kegiatan utama pembelajaran yang meliputi 
menata, memilih, menetapkan dan mengembangkan strategi pembelajaran. Selain 
itu juga, dalam prosesnya membutuhkan strategi penciptaan kondisi dan 
lingkungan yang dikonstruk dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. Karena itu sangat dibutuhkan suatu strategi pembelajaran 
yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pengambilan keputusan. 
 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Malang dalam hal ini menjadi fokus 
penelitian dengan dasar pertimbangan bahwa dalam proses pembelajaran tarjamah 
tidak hanya melakukan kegiatan pembelajaran teori dan latihan menerjemahkan 
teks Arab ke dalam Bahasa Indonesia, tapi juga kegiatan pembelajarannya diakhiri 
dengan menerjunkan mahasiswanya secara langsung ke beberapa penerbit dan 
lembaga penerjemahan untuk praktek tarjamah. Di samping itu, mereka belajar 
secara langsung kepada para penerjemah dan editor terjamah dan termasuk dosen 
yang mengajar terjamah adalah penerjemah dan editor lepas beberapa penerbit 
terkemuka.      
 Dengan dasar di atas, peneliti merasa perlu meneliti strategi pembelajaran 
terjamah di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Malang. Adapun rumusan 
masalahnya adalah (1) Bagaimana strategi pembelajaran tarjamah di Jurusan 
Bahasa dan sastra Arab UIN Malang yang meliputi strategi pengorganisasian 
pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan 
pembelajaran, (2) Bagaimana upaya dosen tarjamah dalam mengefektifkan 
strategi pembelajaran tarjamah di jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Malang. 
Dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan strategi pembelajaran tarjamah yang digunakan dosen di Jurusan 
Bahasa dan sastra Arab UIN Malang serta upaya dosen dalam mengefektifkan 
strategi yang digunakan.  
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 
metode deskrkiptif analisis. Sumber data primer diperoleh dari dosen dan 
mahasiswa, sedangkan data sekundernya diperoleh melalui wawancara, angket, 
dokumentasi, dan observasi. Adapun analisisnya menggunakan analisis deskriptif 
kritis. Dengan metode tersebut, hasil penelitian ditemukan bahwa strategi 



  

pembelajaran tarjamah, yang meliputi: 1) strategi pengorganisasian pembelajaran: 
Dosen mengajarkan materi teori dan praktek tarjamah sesuai dengan silabus 
pembelajaran; Dosen banyak membelajarkan mahasiswa dari materi yang sangat 
dasar; Dosen berupaya mereview penjelasan yang telah lalu agar mahasiswa 
mengingat kembali; Dosen memberikan rangkuman atau kaidah dalam 
menerjemahkan suatu teks. 2) Dalam strategi penyampaian pembelajaran: Dosen 
memanfaatkan media terjemah antara lain: dosen itu sendiri, handbook, papan 
tulis, majalah dan koran berbahasa Arab, kertas, kartu, kamus, laptop dan LCD; 
adapun metode dalam penyampaian teori terjemah bervariasi antara lain: ceramah, 
latihan, cari kawan (card sort), diskusi, Tebak isi (prediction guide), catatan yang 
terbimbing (guide note taking), dan role playing, sedangkan dalam praktek 
terjemah yaitu diskusi, pengalaman penting (critical insident), dan pemberian 
tugas; meskipun bentuk klasikal masih mendominasi, bentuk belajar-mengajar 
lain yaitu kelompok dan individual sering digunakan dalam upaya membantu 
mahasiswa sesuai dengan kemampuan terjemah mahasiswa yang sangat beragam. 
3) Adapun strategi Pengelolaan Pembelajaran: Dosen melakukan evaluasi secara 
kontinue berupa penilaian langsung dan tidak langsung; Dosen membetulkan hasil 
terjemahan mahasiswa yang mencakup pemilihan diksi, idiom, dan istilah asing;  
Dosen memotifasi mahasiswanya dengan cara menggunakan metode dan media 
pembelajaran yang variatif, memilih materi menarik yang dibutuhkan mahasiswa, 
melaksanakan pembelajaran didalam atau diluar kelas, menciptakan pembelajaran 
yang menyenangkan (joyfull learning), memperbanyak latihan menerjemah; 
Dosen dalam mengajar materi teori tarjamah sudah sesuai dengan karakteristik 
mahasiswa walaupun dalam penataannya tidak mengikutsertakan mereka kecuali 
dalam pembelajaran praktek terjemah, mereka bebas dalam memilih materi yang 
ingin diterjemahkan.  (2) Upaya yang dilakukan dosen untuk mengefektifkan 
Strategi Pembelajaran Tarjamah yaitu dengan menggunakan metode dan media 
pembelajaran yang beragam, memilih materi yang menarik dan dibutuhkan oleh 
mahasiswa, memperbanyak latihan menerjemah, memberikan motivasi, dan 
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  الباب األول
  مقدمة

  خلفية البحث -أ

الترمجة هي فن نقل الكالم من لغة إىل أخرى، وهي فن قدمي قدم احلضارة 

وعلى من يعمل ذا الفن أن يواصل سعيه الدائم للحفاظ على مستواه يف . اإلنسانية

فاللغة احلية دائمة التغيري، وهناك العديد . ينقل منها واللغة اليت ينقل إليها اللغتني اليت

من الكلمات والتعبريات اجلديدة اليت تضاف إليها يوميا، والعديد من الكلمات 

  1.والتعبريات اليت تندثر وال تستخدم مع مرور الزمن

ببلد ما بواسطة  يطلع الناس. تلعب الترمجة دورا عظيما يف التطور الثقايف للبشر

حياة البلدان األخرى، وتارخيها، وحضاراا، وثقافتها، ومنجزاا يف  الترمجة على

  .ميادين العلوم املختلفة

فمن لغة إىل أخرى، . تتناول الترمجة دائرة واسعة من جماالت النشاط اإلنساين

والكتب  تترجم األشعار، والكتب األدبية الفنية، واملؤلفات األدبية االجتماعية،

العلمية، ووثائق األعمال املتنوعة، والبحوث واملقاالت، واألفالم السينمائية، وخطب 

  .الشخصيات السياسية، واملعلومات الصحفية وأحاديث الرجال البارزين

                                                 
 7: ، دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير، بدون السنة، ص،  فن الترمجة للطالب واملبتدئنيأكرم مؤمن. 1



  

إىل أعماق املاضى، إىل فجر  -كنوع من أنواع النشاط اإلنساين- ترجع ترمجة 

االطالع على الثقافات املختلفة، كالثقافة  ولوال هذا النشاط يتعذر علينا. البشرية

عرف العرب قدميا أمهية الترمجة، فعنوا . الفارسية، والثقافة اهلندية، والثقافة اليونانية

  2.من األمويني، وال سيما يف زمن العباسني، بنقل تراث اليونان والفرس واهلندزمنذ 

هذا . اللغة الثانيةالترمجة هي كتبديل مادة النص يف  Catfordقال جاتفورد   

التفريق يعرض بأن الترمجة قد تكون فيها حتويل املواد اللغوية كالكلمة والتركيب 

فهو يقول  بأن  Brislinأما برسلني . واللفظ أو معىن يف اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف

الترمجة هلا مصطلحات عامة اليت تشري إىل حتويل الفكرة من اللغة املصدر كتابة كانت 

  3.و شفهيا، إما لكل لغة نظام ثابت وما إحدامها تؤسس على إشارة األصم واألبكمأ

أن الترمجة  هي عملية لتحويل الفكرة  Brislinويف هذا احلال يؤكد برسلني   

  .من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف، إما أن تكون كتابة أو شفهية أو إشارة

حتويل املعىن من اللغة املصدر فإنه يرى أن الترمجة هي  Larsonوأما الرصون 

واستعمل التحويل تركيبا دالليا أي أن املعىن هو الذي يركزه . إىل اللغة اهلدف

 Catfordجاتفورد وهذا التعريف خيالف ما عرفه . املترجم، والتصريف ميكن أن يتغري

                                                 
 21: ص، 1989، دمشق، الطبقة األويل، علم الترمجة النظري، أسعد مظفر الدين حكيم  2

3 Brislin said that “translation is the general term referring to the transfer of thoughts and ideas 
from one language (source) to another (target), whether the language are in written or oral form; 
whether the language have established orthographies or do not have standardization or whether 
one or both languages is based on signs, as with sign languages of the deaf” in his book 
Translation: Aplication and Research, 1976:1. 



  

 واألهم عند الرصون. الذى يركز على أمهية املساوة يف الترمجة  إما معىن أو تصريفا

Larson  يف الترمجة هو املعىن وليس التصريف  ألن كل لغة هلا مميزات يف تعبري حروفها

  4.واملعىن

Newmarkيقول نيومارك  
البحث والدراسة عن الترمجة مهمتان يف تعليم  5

وهذا . ا يستطيع الطالب أن يفهم فهما واضحا يف عملية الترمجة ومشكلتها. الترمجة

جبانب ذلك، هذه الدراسة تستطيع أن توسع أفكار معرفة . ةلتنمية قدرته يف الترمج

  .الطالب باللغة األجنبية واللغة اليت نطق ا مع نظر الثقافة والعادة السارية املؤثرة فيها

يوضحان أن البحث يف الترمجة  Hariyanto و   Zuchridinزحرالدين و هرينطا 

البحث يف ) 2لترمجة ونتيجتها، البحث يف عملية ا) 1: وهيينقسم إىل ثالثة أقسام 

ومها يوضحان أن . 6البحث الذى جيعل الترمجة آلة للبحث) 3تدريس الترمجة، و 

الترمجة عن الطالب واملدرسني وطريقة التعليم  عليمالباحث يستطيع أن يبحث يف ت

أما من جهة الطالب، فيبحث الباحث يف خلفيات . والتعلم يف الترمجة على سائر حاهلا

ب، عن جنسه ولغته األمي ومدة سكنه يف موقع اللغة املصدر وتنمية ذكائه على الطال

. ونتيجة ذلك البحث مستخدم إلصالح املنهج املناسب للطالب. كفاءته يف الترمجة

                                                 
4 Mildred L. Larson. Penerjemahan Berdasarkan Makna: Pedoman Untuk Pemadanan 

Antarbahasa. Terjemahan Kencanawati Taniran  dari “Meaning Based Translation, A Guideti 
Cross-Language Equivalence.  Jakarta: Arcan. 1989. Hal.3  

5  Peter, Newmark. Textbook of Translation. Oxford: Pergamon Press. 1988. Hal. 85 
6 Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto. Translation: Bahasan Teori dan Penuntun 

Praktis Menerjemahkan. Yogyakarta: Kanisius. 2003. Hal. 173 



  

ومن جهة املدرسني، يستطيع الباحث أن يبحث حبثا يف جناحهم بتعليم الترمجة، هل 

إتقانه يف الترمجة؟ وأما من جهة طريقة التعليم هذا النجاح تؤثره اخلربة يف الترمجة أو 

والتعلم، فيبحث الباحث حبثا يف طريقة التعليم واملواد الدراسية اليت تؤدي يف نتيجة 

  7.تعليم الترمجة

عندما نتحدث عن التعليم فال بد لنا أن نعد التعليم استعدادا كامال واصلة 

وعملية التعليم حتتاج إيل احلال . رجوةإىل األهداف امل 9والتعلم 8ألهداف عملية التعليم

ذا املقدار فتكون عملية التعليم موجهة إىل األهداف اليت . والبيئة املناسبة لعمليتها

وهلذا حتتاج عملية التعليم إىل . يريد املعلم الوصول إليها لوجود اخلطة السليمة

مدرس الترمجة أن يعد  وكذلك التعليم يف مادة الترمجة البد على. استراتيجيات التعليم

  .إىل استراتيجيات أو الطرق وأساليب التعليم و التعلم

واستراتيجية التعليم هي األنشطة الختيار الطرق وتنظيمها حىت حتقق ترتيب 

لتكون عملية و. خطوة اإلجراءات املستخدمة مواصلة إىل نتيجة التعليم كما ترام

ملعلم ماهر يف تدريسها واستعداد تام يف التعليم واصلة إىل األهداف املرجوة فال بد ا

ألن املعلم هو سيد الصف، . إلقاء احملاضرة عن فن الترمجة حىت يتفاعل الطالب معه

                                                 
7  Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto. Ibid. Hal: 178 

ة قومية، هوي الطريقة االقتصادية اليت توفر لكل من قال دكتور حممود على السمان أن التعليم فهو ايصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ، بطريق  8
 12: ص. م1983املعلم واملتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم واملعرفة، يف كتلبه التوجيه يف تدريس اللغة العربية، 

عامته فتعلم، ومصدر الفعل األول هو التعليم، : اذ يقال" التعليم"يف حد ذاته اآلن أمهية كبرية، مع أنه لفظ مطاوع للفظ " التعلم"أصبح للفظ : التعلم  9
 .ومصدر الفعل الثاىن هو التعلم، فال تعليم بدون تعلم



  

وأيضا أن يكون املتعلم جذب اهتمامه يف تعليم فن . عليموسيد املادة، وسيد طريقة الت

  .بقدرة املعلم واملتعلمالترمجة ألما متعلقان يف عملية التعليم، وكذلك أن تم املنظمة 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج، اليت فيها شعبة اللغة العربية تسهم يف 

والترمجة فيها مادة من املواد الدراسية . توسيع العلوم العربية كالترمجة وغريها

جبانب ذلك جعلت هذه املادة . اإلختيارية اليت ينبغي للطالب أن يشتركها يف تدريسها

كانت املواد املهنية بطبقها الطالب الربامج . ة املهنية كما كانت مادة التعليمكاملاد

يتعلموا مع وامليداين، فعملت الطالب مؤسسة الطبعة لتطبيق قدرم يف الترمجة 

يف  وهذا وجه اختالف اجلامعة باجلامعة األخرى. املترمجني ومصحح الترمجة مباشرة

  . العامة

الترمجة يف شعبة اللغة العربية مترجم وماهر يف فن  جبانب ذلك أن معلم تعليم 

تريد الباحثة أن تعرف كيفية استراتيجية و. الترمجة و جذب إهتمامه يف تعليم الترمجة

فعالية استراتيجية تعليم الترمجة يف شعبة  لترقية املعلم  حماولةاحلالية يف تعليم الترمجة و 

  .الثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاللغة العربية، بكلية العلوم اإلنسانية و

  

  

  



  

  حدود البحث - ب 

ب املقصود، حددت ع البحث وليكون البحث موجها يناسوتوضيجا مبوض

  :الباحثة املشكلة، وهي

استراتيجية تكون من اليت تاستراتيجية تعليم الترمجة يقتصر هذا البحث  على  .1

، )Delivery strategy(يجية اإللقاء ، واسترات)Organizational strategy(التنظيم 

يف شعبة اللغة العربية يف ) Management strategy(واستراتيجية إدارة التعليم 

كلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج يف نظرية 

   .اخلامسالثالث و الترمجة وتطبيقها يف الفصل الدراسي

لدراسة امليدانية اليت أجراها الباحثة من خالل شهر يقتصر هذا البحث  على ا .2

   . م2006مايوا حىت ديسمرب 

  

  أسئلة البحث  - ج

  :تتركز أسئلة البحث فيما يلي  

والنتيجة املترتبة عنها يف شعبة  ما هي االستراتيجية احلالية يف تعليم الترمجة .1

المية احلكومية اللغة العربية، بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلس

  ماالنج؟



  

فعالية استراتيجية تعليم الترمجة يف شعبة اللغة  كيف حماولة املعلم لترقية .2

  العربية، بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

  

  أهداف البحث - د

  :دف الباحثة من حالل حبثها العلمي إىل  

يم الترمجة والنتيجة املترتبة عنها يف شعبة اللغة وصف استراتيجية احلالية يف تعل .1

  .العربية، بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

فعالية استراتيجية تعليم الترمجة يف شعبة اللغة العربية، بكلية  ملعرفة احملاولة لترقية .2

 .حلكومية مباالنجالعلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية ا

  

  فروض البحث - ـه

إن عملية تعليم الترمجة يف شعبة اللغة العربية هي حماولة للتفاهم بني جهة املعلم 

واملتعلم يف العثور على احللول جتاه املشاكل املوجودة أثناء عملية تعليم الترمجة لتحقيق 

الطلبة ويتورط قوا أهداف تعليمها، وباستخدام الطرق املتنوعة اليت يدق إىل فعالية 

وذلك يأيت  .التعليم املناسبة بالعلوم املعرفية والسلوكية والنفسية واصلة إىل أهداف



  

وذلك يعترب مميزة يف استراتيجية . اهتمام املعلم بقدرة الطلبة يف استيعاب املواد امللقاة

  .تعليم الترمجة

  

  فوائد البحث -و

ائد املضمونة ذا البحث العلمي لكل شيء مزية ملتفكر عليه، كما تكون الفو  

وهي من وجهة العملي يرجى أن تأيت نتيجة هذا البحث بالفوائد، وهي إلعالم املعرفة 

ومن وجهة النظري، يرجى أن تأيت نتيجة هذا البحث إلعالم . السلبية ملعلم الترمجة

يف شعبة هلا منفعة  ومن وجهة التعليمي. تعلق بالترمجةمساعدة التفكري يف التعليم امل

اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ليقرر التحكم يف تعليم الترمجة فعالية 

  .لتكون عملية التعليم واصلة إىل األهداف املرجوة

  

  السابقة الدراسات -ز

    :الدراسة السابقة اليت تبحث يف نفس املوضوع هي

سالمية احلكومية جبامعة اإل. م2001حممد منتخب النفيس، البحث العلمي،  .1

ونتيجة هذا . وهو يبحث يف أصول يف طريقة الترمجة اجلاوية. جوكجاكرتا

البحث أن الترمجة اجلاوية هلا خصائص وهي االهتمام باتباع تراكيب األصل 



  

مبعىن أا مل تترك اهتمام اإلعرابات العربية، والوفاء مبعاىن تراكيب النحو 

ه مبعىن أا قد استعملت الرموز النحوية أوالصرف ومراجع الضمائر واملشار إلي

حىت يلزم ملن يقرأها ويبحثها أن يعلم ويفهم اللغة العربية عامة وقواعدها 

  .خاصة

جبامعة ماالنج احلكومية، وهو . م2006امساعيل أعظم، البحث العلمي،  .2

صفة صوم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف "يبحث يف حتليل الترمجة من كتاب 

، بأن إجراءات الترمجة األولونتيجة هذا البحث . غة اإلندونيسيةبالل" رمضان

إجراء املناقلة، ) 3(إجراء التعديل، ) 2(اإلجراء احلريف، ) 1(يف الكلمة هي 

إجراء التوسع، ) 6(إجراء املقارنة بالسياق، ) 5(إجراء النقل والتجنيس، ) 4(

اا يف التركيب ، إجراءوالثاين. إعادة الصياغة) 8(إجراء املرادف، ) 7(

إجراء النقل ) 3(إجراء املناقلة، ) 2(اإلجراء احلريف، ) 1(اخلاص هي 

إجراء التصرف، ) 6(إجراء التخفيض، ) 5(إجراء التوسع، ) 4(والتجنيس، 

اإلجراء ) 1(، إجراءاا يف اجلملة املفيدة هي والثالث. إعادة الصياغة) 7(

إجراء ) 5(إعادة الصياغة ) 4(ناقلة، إجراء امل) 3(إجراء التعديل، ) 2(احلريف، 

) 1(وأما طرقها هي . إجراء احلذف) 7(إجراء الزيادة، ) 6(التعويض، 

الترمجة احلرة، ) 4(الترمجة الداللية، ) 3(الترمجة الوفية، ) 2(الترمجة احلرفية، 



  

واملترجم يهتم ترمجته بطرق الترمجة إىل متيل إىل اللغة . الترمجة االتصالية) 5(

صدر ويشهد هلذا املعىن ما اختاره املترجم يف ترمجته باستعمال طريقة الترمجة امل

احلرفية والترمجة الوفية والترمجة الداللية وقليل يف استعمال طريقة الترمجة 

واالتصالية اليت متيل إىل اللغة اهلدف ولكن يستعمل املترجم طرق ترمجته 

  . بأحسن الطريقة عنده

جورنال اللغة واألدب وثقافة العرب، رابطة معلم : شهاب الدين، احلضارة .3

م عن 2005يف شهر ينايري  1النمرة  7اللغة العربية يف اندونيسيا السنة 

هذا البحث يعرب عن أنواع . التقنيات يف الترمجة كجرب اجراآت التحويل

التقنيات عن الترمجة املستخدمة يف حتويل عناصر التركيب يف اللغة املصدر إىل 

  .اهلدف كالظاهر يف ترمجتهاللغة 

إن . هناك عدة حبوث يف الترمجة وختتلف عن هذا البحث يف عدة جوانب

يبحث يف طريقة الترمجة، والباحث الثاين يبحث يف حتليل الترمجة، الباحث األول 

وكلهم يبحثون يف عملية الترمجة . والباحث الثالث يبحث يف التقنيات يف الترمجة

كما عرفها الباحثة  .البحث فبحثت الباحثة يف تعليم الترمجةأما يف هذا . ونتيجتها

خاصة عن استراتيجية تعليم  مل يكن الباحثون الذين يبحثون يف تعليم الترمجة

حبثت الباحثة يف و.، كثري منهم يبحثون يف عملية الترمجة ونتيجتهاالترمجة



  

اإلنسانية والثقافة  يف شعبة اللغة العربية، بكلية العلوم استراتيجية تعليم الترمجة

  .باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

     

  البحث هيكل - ح

حاولت الباحثة يف دراستها وكتابتها على تنظيم وترتيب عقلي ليتم فيها   

  :فوضعت يف هذا البحث اجلامعي على مخسة أبواب. البحث

 وأسئلة ،وحدود البحث ،مقدمة وتشتمل عليها خلفية البحث:  الباب األول

 ،وفوائد البحث ،وفروض البحث ،وأهداف البحث ،البحث

  .املصطلحاتحتديد البحث، و هيكلو ،السابقة اتوالدراس

الترمجة فيها مفهومها، وأنواعها،  اشتمل عليهت، والدراسة النظرية:  الباب الثاين

وطريقتها، وعملياا، وخطواا الناجحة، وصفات املترجم الناجح، 

والبحث يف استراتيجية تعليم الترمجة، ويشمل  .واستراتيجية الترمجة

عليه مفهوم التعليم، وطريقة التعليم، والوسائل التعليمية، ومفهوم 

  .وفعالية التعليماستراتيجية التعليم، وتقسيم استراتيجيته، 

البحث،  خطوطمناهج البحث اليت تشمل على الطرائق، وهي :  الباب الثالث 

ووسائل در البيانات، امص، وعناصر البحثو ومقاربة البحث،



  

طريقة ، وهاوالتجربة عن صحيحمجع البيانات،  طريقةوالبحث، 

  .، وجمتمع وعينة البحثحتليلها

  عرض البيانات  :  الباب الرابع

  حتليل البيانات ونتائجها:   الباب اخلامس

  اخلامتة وفيها التلخيصات واالقتراحات:   الباب السادس

  املصادر واملراجع

  

  املصطلحاتحتديد . ط

سوف تتردد يف هذا البحث املصطلحات اليت ينبغي الوقوف على داللتها، حىت 

  :ومن أهم هذه املصطلحات ما يأيت. تكون حدودها واضحة

  استراتيجية التعليم .1

من كلمة استراتيجية التعليم يف هذا البحث هي أدوات خاصة يقوم ا  املقصود

وأكثر إقناعا وأكثر ذاتية يف التوجيه،  املتعلم ليجعل عملية التعليم أسهل وأسرع

واستراتيجية التعليم هذا  10.وأكثر فعالية وأكثر قابلية للتطبيق يف مواقف جديدة
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 ، واستراتيجية اإللقاء)Organizational strategy( استراتيجية التنظيميتكون من 

)Delivery strategy(، واستراتيجية إدارة التعليم )Management strategy(.   

  الترمجة .2

النص من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف مع مراعاة املعىن املراد  هي حتويلالترمجة 

هنا مادة من املواد الدراسية اإلختيارية اليت ينبغي للطالب يف  والترمجة 11.وكماله

شعبة اللغة العربية، يف  عليمهاأن يشتركها يف تالثالث واخلامس الفصل الدراسي 

  .نسانية والثقافة، اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنجبكلية العلوم اإل
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  الباب الثاين
  الدراسة النظرية

    

نورد يف هذا الباب نظريات تتعلق بالبحث وهي نظريات يف الترمجة و 

) 4(وطريقتها، ) 3(أنواعها، و) 2(مفهوم الترمجة، ) 1: (استراتيجية تعليمها، وهي

) 7(صفات املترجم الناجح، و) 6(ناجحة، و خطوات الترمجة ال) 5(وعمليتها، 

ومميزات  )10(وطريقة التعليم، ) 9(ومفهوم التعليم،  )8(واستراتيجية الترمجة، 

والوسائل ) 13(وطرق التعليم، ) 12( طريقة التعليم وأنواع) 11(الطريقة اجليدة، 

 ومصادرها،) 16(وفواعدها، ) 15(وشروط الوسائل التعليمية، ) 14(التعليمية، 

وأسس ) 19(وتقسيم استراتيجيته، ) 18(ومفهوم استراتيجية التعليم، ) 17(

فعالية و) 22(وأمناط استراتيجيته، ) 21(وعناصر استراتيجية التعليم، ) 20(إختياره، 

  .التعليم

  
  الترمجة. أ
  مفهوم الترمجة . 1.أ

  12.مفهوم الترمجة يف اللغة      
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: الترمجان والترمجان(لسان العرب جاء يف . إن الترمجة كلمة عربية أصلية

هو الذي : قال لترمجانه، الترمجان بالضم والفتح: ويف حديث هرقل. املفسر للسان

  ).يترجم الكالم، أي ينقله من لغة إىل أخرى، واجلمع التراجم

املفسر، وقد ترمجه وترجم : والترمجان والترمجان(وجاء أيضا يف لسان العرب 

  ).عنه

وترجم كالم غريه، . بينه ووصحه: ترجم الكالم(وسيط وجاء يف املعجم ال

املترجم، : والترمجان. ذكر ترمجته: وترجم لفالن. نقله من لغة إىل أخرى: وعنه

  ).سريته وحياته: وترمجة فالن. واجلمع تراجم وترامجة

املفسر للسان، وقد ترمجه وعنه، والفعل : الترمجان(وجاء يف القاموس احمليط 

  ).والترمجان إبن هرمي بن أيب طخمة. التاءيدل على أصالة 

يقال قد ترجم كالمه إذا فسره بلسان (وجاء يف الصحاح يف اللغة والعلوم 

النقل من : والترمجة. ويقال ترمجان، وترمجان. ومنه الترمجان، واجلمع التراجم. آخر

  ).لغة إىل أخرى

  

  



  

  13.مفهوم الترمجة يف االصطالح

النقل من لغة إىل (ترمجون على أن الترمجة هي اتفق املنظرون والكتاب امل  

  :معنيان آخران خمتلفان - ذا املعىن –وللترمجة ). أخرى

 - يف هذه احلالة –، أي أا تطلق )الترمجة كنتيجة لعملية حمددة(املعىن األوىل 

هذه ترمجة (أو ) هذه ترمجة ممتازة لقصص غوركي(فإذا قلنا مثال . على النص املترجم

  .النص املترجم –عنا  –فإننا نعين بالترمجة ) باعيات عمر اخليامجديدة لر

، أي أا العمل، الذي يظهر )الترمجة باعتبارها العملية بالذات(واملعىن الثاين 

  .بنتيجته نص الترمجة باملعىن األول

  .باملعىن الثاين) الترمجة(إن املنظرين والكتاب املترمجني غالبا ما يستعملون 

نقل نص يف لغة إىل نص يف لغة  - يف احلقيقة –لغة إىل أخرى هو  إن النقل من

، ونص ")األصل"أو (نص األصل : اننص - أثناء الترمجة –إذن، يوجد دوما . أخرى

  ).باملعىن األول الكلمة الترمجة" الترمجة"أو (الترمجة 

، واللغة، اليت )لغة األصل(إن اللغة، اليت يكتبون ا نص األصل، يسموا 

  ).لغة الترمجة(لون إليها نص األصل، يسموا ينق
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إن للنقل قواعد . ليس أي نقل لنص يف لغة، إىل نص يف لغة أخرى، هو الترمجة

ولكي . حمددة بدقة، البد أن نراعيها، وإال فقدنا احلق يف تسمينه النص املترجم ترمجة

ظ أثناء النقل على باملعىن األول للكلمة، ينبغي أن حناف" ترمجة"منلك احلق أن نسميها 

حتدد وسيلة تطابق نص الترمجة مع " الثابت"إن وسيلة احملافظة على هذا ". ثابت حمدد"

أن حندد ما الذي يبقى ثابتا أثناء النقل  -قبل كل شيء- من الضروري . نص األصل

  .من لغة إىل أخرى

Ainin قال الزرقاىن يف عيـن   
. الترمجة اصطالحا تطلق على أربعة معان 14

والثاىن، تفسري الكالم بلغة تساوي . ول، ايصال الكالم إىل من مل يصل إليه الكالماأل

والرابع، الترمجة هي . والثالث، تفسري الكالم بلغة غري اللغة املصدر. اللغة املصدر

  . عملية التحويل من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف

النص من اللغة  وهي حتويل مادة Catford،15هناك تعريف آخر من جاتفورد   

، وهي Azabyوهذا التعريف نفس التعريف الذي قاله العزيب . املصدر إىل اللغة اهلدف

ومها يريان بأن الترمجة هي حتويل . حتويل مادة النص من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف

                                                 
14 Moh. Ainin. Pertanyaan dan Teks Bahasa Indonesia Terjemahan Al-Qur’an. Disertasi tidak 

diterbitkan. PPS Universitas Negeri Malang. 2003. Hal: 54 
15 Catford said that translation is “The replacement of textual material in one language (SL) by 

equivalent textual material in another language (TL)” in Rochayah Machalli. Pedoman Umum 
Bagi Penerjemah. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 1993. Hal: 4 



  

مادة النص لغة كانت أم معىن يف املادة أو يف معىن املوضوع من اللغة املصدر إىل اللغة 

  .هلدفا

أن الترمجة هي أن يترجم املترجم معىن النص إىل لغة  Newmarkعند نيومارك   

وهذا التعريف مثل ما  16.مناسبة مبا قصده مؤلف اللغة املصدر) اللغة اهلدف(أخرى 

وهي حتويل  17ولكن أوضح منه، وكذلك كما قاله حاكم Catfordقاله جاتفورد 

  .ع مراعاة املعىن املراد وكمالهالنص من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف م

 Approuches to Translationيف اللغة اإلجنليزية  Newmarkويف كتابه نيومارك   

أوالنص املكتوب يف لغة إىل  (message)بأنه يقول الترمجة هي أسلوب لتحويل الرسالة 

  18.لغة أخرى

أوال، رأي نيومارك . من هذا التعريف نستخرج شيئني ملوضوع البحث  

Newmark ا أن يفرق . بأن الترمجة هي ماتتعلق بنص مكتوب فمن املمكن أنه يريد

 Newmarkوالثاىن، إن نيومارك . يف الترمجة الشفاهية interpretationبينه وبني التفسري 

  .اليستعمل املصطلحات املوازية، بل املعاىن اليت ترادفها يف لغة أخرى

  

                                                 
16 Newmark said that translation is “Rendering the meaning of a texts into another language in the 

way that the author intended the text” in Rochayah Machalli, 1993: 4. 
 75: صاملرجع نفسه، . 17

18 Newmark said that “Translation is a craft consisting in the attempt to replace a written massage 
and or statement in one language by the same message and or statement in another language” in 
his book Approach to Translation, 1981. 



  

  أنواع الترمجة. 2.أ

، أن "فن الترمجة للطالب واملبتدئني"يف كتابه  Akrom Mu’minعند أكرم مؤمن 

  19:الترمجة تنقسم إىل مثانية أقسام وهي

  :الترمجة احلرفية. 1

وهي الترمجة اليت تلتزم فيها بالنص األصلي، ويتقيد فيها باملعىن احلريف   

للكلمات، وهي أسوأ أنواع الترمجة يف رأىي الشخص، حيث ال تترك للمترجم 

  .تصرف مبرونة للوصول إىل أحسن صياغهفرصة لل

  :الترمجة بالتصرف. 2

وفيها ميكن للمترجم أن يبدل، ويؤخر، ويقدم العبارات بغرض حسن   

  .الصياغة، وهذا النوع شائع يف ترمجة الكتب والدوريات واالت وغريها

  :الترمجة التفسريية .3

عبارات اليت تود وفيها يتدخل املترجم بتفسري وشرح بعض األلفاظ الغامضة وال

  .يف النص األصلي، ويفضل أن يكون ذلك يف اهلوامش

  :الترمجة التلخيصية .4

  .وفيها خيتصر املترجم املوضوع الذى يترمجه ويقدمه بأسلوبه هو
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  :الترمجة الفورية .5

وهي ترمجة مباشرة للقاءات، واإلجتماعات واملؤمترات الصحفية، واملقابالت 

املترجم أن يكون على درجة عالية جدا من وهي تتطلب من . واألحداث اهلامة

إجادة اللغتني، وسرعة البديهة وحسن التصرف، وقبل كل ذلك ال بد له من 

إذا مسحت ظروف املؤمتر  - االطالع على املوضوعات اليت سيتم التحدث عنها

  .حىت يكون ذهنه حاضرا للترمجة الفورية يف هذا اال - أواللقاء بذلك 

  التعريب .6

إال يف ترمجة القصص والروايات واألعمال  -بالطبع –يصلح والتعريب ال

األدبية بصفة عامة، وهو اليتم مبجرد تعريب الكلمات واملصطلحات، ولكن 

  .تعريب املواقف والشخصيات والبيئة أيضا

  :األقلمة .7

واألقلمة هي جعل النص يناسب االقليم الذى سينشر فيه، وهي تتم أيضا يف 

أي جعلها قصة (أنواعها، ومثال ذلك متصري القصة  األعمال األدبية مبختلف

  ).أي جعل بيئة املوضوع متثل اتمع السعودي(أو سعودة البيئة ) مصرية

  :اإلقتباس .8



  

ويف اإلقتباس يأخذ املترجم فكرة رئيسية من عمل فين أو أديب وخيرجها يف 

   20.صورة جديدة تناسب أهل شعب ودولة بعينها

  

  طرائق الترمجة. 3.أ

  21:أن نوجز طرائق الترمجة يف أربع نقاط ميكن

  الترمجة احلرفية .1

  الترمجة احلرة .2

  الترمجة املعنوية .3

 الترمجة املماثلة .4

 

 الترمجة احلرفية .1

أن الترمجة احلرفية هي الترمجة اليت يلجأ إليها املترجم، واضعا فوق كل كلمة يف 

نني اللغة اار قوالنص األصلي مايطابقها يف لغة الترمجة، دون أن يأخذ بعني اإلعتب

إن . املنقول إليها، ودون أن حيافظ على جانب املضمون الثابت، أي على املعـىن 
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مثل هذه الترمجة متتلئ عادة بالعبارات والصعوبات اللفظية، وختل باملعىن ومقاصد 

  .املؤلف

  الترمجة احلرة .2

بارخوداروف  أن الترمجة احلرة هي الترمجة املنفـذة يف مسـتوى   . س. يرى  ل

لى من املستوى الالزم لنقل جانب املضمون الثابت، مع مراعاة قـوانني لغـة   أع

إن التكافؤ يف الترمجة احلرة يتحقق، كقاعدة عامة، يف مستوى وصف  22.الترمجة

إن املعلومـات، املنقولـة يف   . املوقف، ويف أحسن األحوال، يف مستوى االعالم

تؤدي مثل هذه الترمجة . ةمستوى القول والرموز اللغوية، تبقى عادة غري مصور

إىل االسهاب، أي إىل وصف املوقف املناسب بأية وسـائل،   -لدرجة كبرية –

تقيم الترمجة احلرة . بصرف النظر عن طريقة وصف هذا املوقف يف النص األصلي

التطابق مع النص األصلي، يف لغة الترمجة، بصورة بعيدة عن مكونات األصـل  

  .الشكلية والداللية

ففي الترمجة احلرة ال يوجـد،  . ة احلرة مقبولة أكثر من الترمجة احلرفيةإن الترمج

إن عيب الترمجـة  . كقاعدة عامة، تشويه للمعىن، وال إخالل بقوانني لغة الترمجة

احلرة هو أن معىن النص األصلي الينقل بدقة تامة، وأن قسما من املعلومات يضيع 
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. رض لتحويالت هو يف غىن عنـها أثناء النقل احلر، نظرا ألن النص األصلي يتع

وعندئذ، يوجد دوما خطر االنتقال إىل احلد، الذي يتحول فيه الترمجة احلرة إىل 

  .املترجم) عنديات(

  الترمجة املعنوية .3

يرى الدكتور عمر فروخ أن الطريقة املعنوية للنقل من لغة إىل لغة هي أن يقـرأ  

أن يعـرف منحـى املؤلـف    الناقل النص كله قبل أن يبدأ النقل، حىت يستطيع 

فإذا عاد الناقـل ليبـدأ   . األصلي، واجتاه تفكريه، ونوع ألفاظه وصورة تراكيبه

عمله، قرأ كل مجلة تامة، مث أدارها يف ذهنه حىت يوقن أنه قـد فهـم معناهـا    

بعدئذ خيتار هلا األلفاظ اليت تعرب عن مقصد الكاتب ال عـن تراكيبـه   . ومرماها

لباس العريب املواقف، وليس عليـه أن يكـون عـدد    فقط، ويسوق اجلملة يف ال

  23.الكلمات يف مجلته مثل عددها يف النص األصلي أو أكثر أو أقل

البناء اللغوي لألصل، أو نسـيجه   –أثناء الترمجة املعنوية  –أن املترجم ال ينقل 

  .إنه ال ينقل إال معىن النص األصلي عامة. اللغوي، أو شكله
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195 



  

  الترمجة املماثلة .4

سـائل اللغـة   واد مضمون األصل وشكله من جديد بترمجة املماثلة هي إجيإن ال

  :تعين املماثلة يف الترمجة. األخرى

  مطابقة األصل من حيث الوظيفة - 

 إختيار األدوات املناسبة أثناء الترمجة - 

أن الترمجة املماثلة هـي  " إن التعريف األنسب للترمجة املماثلة هو التعريف التايل

مون األصل املعنوي، واملطابقة الوظيفة األسـلوبية ذات القيمـة   النقل الوايف ملض

  ".الكاملة املعادلة له

  

  عملية الترمجة. 4.أ

واملراد بعملية الترمجة هنا هي الطراز الذي يراد به لبيان عملية التفكري اليت 

   24.تقوم ا املترجم عند عملية الترمجة

عملية الترمجة متعلقة . لترمجةإن عملية الترمجة ختتلف بإجراءات ا Willsقال 

وختتلف  25.مبراحل الترمجة إمجاال، وأما إجراءات الترمجة متعلقة بأساليب الترمجة

                                                 
24 Zuhridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto. Translation: Bahasan Teori dan Penuntun 

Praktis Menerjemahkan. Yogyakarta: Kanisius. 2003. Hal: 17 
25 Budi Setiawan. Tinjauan Sekilas tentang Penerjemahan Buku Berbahasa Asing ke dalam 

Bahasa Indonesia: Diksi Majalah Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Seni. 1 September 1993. Hal: 
1-13 



  

جراءات الترمجة للنصوص من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية بإجراءات الترمجة إ

  .للنصوص من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة اإلندونيسية

غالبا هذه . لترمجة كانت مباشرة ووجهة واحدةيف املاضى من يرى أن ا  

  26:العملية صورها يف الرسم البيان فيما يلي

 

 

  عملية الترمجة بوجهة واحدة 2.1الرسم البيان 

الرسم أعاله يراد به لبيان أن املترجم يكتب من جديد نصا من اللغة املصدر 

  27.ةإىل نص من اللغة اهلدف مباشر

 Irhamniيف  Rifa’Iشرح 
اللغة املصدر واللغة (أن يعض اجلملة يف اللغتني  28

ميكنها أن تستخدم أسلوبا واحدا ولكن الميكنها أن تكون كثريا من اجلمل ) اهلدف

  .كذلك

عملية الترمجة، تعين الترمجة الديناميكية، كما  Taberو  Nidaفلذلك صور 

  :يلي

     

                                                 
26Zuhridin Suryawinata. Terjemahan Pengantar Teori dan Praktek. Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan 
Lembaga PendidikanTenaga Kependidikan.1989.  

27 Zuhridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto. Ibid. Hal: 17 
28 Irhamni. Ibid. 23 

  اللغة الهدفالنص من   النص من اللغة المصدر



  

  يغة النصص              لنصصيغة ا     
  من اللغة اهلدف             من اللغة املصدر    

  
  

  إعادة البنائية صياغة النص              لـحتلي       
  
  

  مضمون النص          مضمون النص
  من اللغة اهلدف        حتويـل        من اللغة املصدر               

  Taberو  Nidaعملية الترمجة يف رأي  2.2الرسم البياين 

  

، وحتويل analysisه العملية على ثالث مراحل، وهي مرحلة التحليل تتم هذ

transfer وإعادة البنائية أو إعادة صياغة النص ،restrukturisasi . ،يف مرحلة التحليل

) 2(عالقة القواعد املوجودة ) 1(حيلل املترجم النص من اللغة املصدر فيما يتعلق بـ 

نتيجة هذه املرحلة، هي . عىن أواملضمون إمجاالمعىن الكلمة مسلسلة الكلمات لفهم امل

فهم معىن اللغة املصدر، حيوله بفكرة املترجم من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف مث إعادة 

البنائية أو إعادة صياغية النص، املعىن احملدد يكتب من جديد إىل اللغة اهلدف وفقا 

  29.لقواعد املوجود يف اللغة اهلدف

                                                 
29 Zuhridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto. Ibid. Hal: 18 



  

وعلى الرغم . العملية احملددة أعالها ظهرت صعبة Suryawinata 30ويف رأي 

  :ني الرسم البياين احملدد كما يليمن أنه يسعى أن يب

يف هذه املرحلة يفسر وحيلل املترجم النص وفقا لعالقة القواعد، . مرحلة التحليل. 1

  .هذه عملية التحول املعكوس. ومعىن الكلمات، ومعىن النصية، بل معىن السياق

يف هذه املرحلة قد حللتها املادة وفهم املعىن بفكرة املترجم ونقل . ة التحويلمرحل. 2

  .ويف هذه املرحلة مل تأيت سلسلة الكلمة. املعىن من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف

يف هذه املرحلة يسعى أن يبحث . مرحلة إعادة البنائية أو إعادة صياغية النص. 3

بري، وبنية الكلمة املناسبة يف اللغة اهلدف حىت املترجم عن تكافؤ الكلمة، والتع

ميكن أن يتقدم م املضمون، واملعىن، والرسالة املوجودة من اللغة املصدر اآلنفة 

  .الذكر إىل اللغة اهلدف كاملة

وبعد إكتساب نتيجة الترمجة، تتم تقييمها من جديد . مرحلة اإلختيار والتصحيح. 4

  .افؤ فيصححهابالنص األصلي، إن مل يوجد التك

عن عملية الترمجة اليت يكملها يف رأي  Suryawinataهذا الرسم البياين لـ 

Nida  وTaber فيما يلي:  
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  اإلختبار والتصحيح    

  

   

  

  
                        إعادة/البنائيةإعادة                   ةالعملية اخلارجي         /      التحليل   

  صياغة              لداخليةالعملية ا                   الفهم
      
  حتويـل  

  
  Taberو  Nidaعملية الترمجة يف رأي  2.3الرسم البياين 

Larsonوأما يف رأي 
فإن عملية الترمجة أوال، بدرس مفردات، وبنية القواعد،  31

وثانيا، حتليل النص من اللغة . واتصال احلال، وسياق الثقافة من نص اللغة املصدر

وثالثا، تعبري املعىن املتساوي من جديد باستخدام مفردات، . صدر ليستنبط املعىنامل

  .وبنية القواعد حبسب اللغة اهلدف وسياق الثقافة

مل . وهو يف مرحلة التحويل  Larsonو  Taberو  Nidaهناك فرق بني رأي   

رحلة كما بل ظهر بيان والرسم البياين يف هذه امل. هذه املرحلة بالضبط Larsonيشرح 

Larsonوهذا الرسم البيان يف رأي  32.يلي
 :33  

                                                 
31 Mildred L. Larson. Ibid. 1984. Hal.3 
32 Zuhridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto. Ibid. Hal: 21 
33 Mildred L. Larson. Ibid. 1984. Hal.4 

 نص الترمجة
  يف اللغة املصدر 

  نص الترمجة
  يف اللغة اهلدف 

املضمون، واملعىن،
 والرسالة يف اللغة املصدر

املضمون، واملعىن، 
  والرسالة يف اللغة اهلدف



  

  اللغة اهلدف            اللغة املصدر      
  

  
  تعبري املعـىن من جديد        استنباط املعـىن

                 
    املعـىن        

  Larsonعملية الترمجة يف رأي  2.4الرسم البياين 
لذا الرسم البياين لعملية . قليل التفصيل Larsonالرسم البياين  Sa’idيظن سعيد 

  34:فيما يلي Sa’idأكملها سعيد  Larsonالترمجة عند 

  اللغة اهلدف                    اللغة املصدر           
      

  
 سياق الثقافة سياق احلال بنية القواعد   مفردات
 بنية القواعد مفرداتسياق الثقافةسياق احلال

 
  

  
  حتويل املعىن                   املعىن فهم                   

             
  املعـىن                             

  Sa’idاليت أكملها  Larsonعملية الترمجة يف رأي  2.5الرسم البياين    
  

                                                 
34 Zuhridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto. Ibid. Hal: 21 
 

  اهلدف ترمجة النص

  تعبري املعىن من جديد حتليل املعىن

  النص املترجم إليها النص املترجم منها



  

  : ، يف كتابه، يعرب سبعة عناصر يف عملية الترمجة فيما يليRonald H. Bathgate الدكتور

  Tuningتفسري النص  .1

  Analysisالنص حتليل  .2

 Understandingفهم النص  .3

 Terminologyمصطلح النص  .4

  Restructuring إعادة البنائية أو إعادة صياغة النص .5

Checkingإختيار وتصحيح النص  .6
35  

عن مراحل عملية الترمجة يف حاجة إىل وقت طويل  Bathgateيرى الباحث بيان 

علماء الترمجة األخرين يف مراحل و Bathgateوالفرق بني . حلصول نتيجة الترمجة اجليدة

عملية الترمجة عن التفريق بني حتليل النص وبني تفسري النص وفهمه، والتفريق بني 

إعادة البنائية أو إعادة صياغة النص وبني مصطلح النص، ومع ذلك التفريق بني إختيار 

  .وتصحيح النص وبني املناقشة

ن يقوم املترجم بعملية الترمجة إذن، للوصول إىل نتيجة الترمجة اجليدة البد أ

  :األساسية تتكون من ثالث مراحل فيما يلي
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اإلمعان يف قراءة النص بصحة حتليل صيغ كلماته، ومركباته، وأمناطه،  .1

ومواقع إعراب كلماته، ومعرفة معاىن كلماته، وأساليبه أو تفسري النص 

  .األصلي وحتليله

أو إجراءات الترمجة اليت قد  استيعاب الفكرة ونقلها باللغة اهلدف السليمة .2

تكون مباشرة أو تكون مبنية على األبنية النحوية املتقابلة يف كل من اللغة 

  .(Interlanguage)املصدر واللغة اهلدف أو عن طريق اللغة الوسيطة 

اللغة املصدر واللغة (تعابري صحيحة بتصرف وإىل خصائص اللغتني  .3

ايا الكاتب، وتوقعات القراء، أو إعادة صياغة النص يف ضوء نو) اهلدف

وهذه العمليات توازيها إىل حد ما . ومعايري اللغة اهلدف املناسبة إىل آخره

  .الترمجة بوصفها علما أو مهارة أو فنا

واها حنيبدأ املترجم بتصفح النص ويقسمه إىل وحدات ترمجة بصنفها حسب 

إىل املنقول إليه، وإمنا  فليس هناك انتقال مباشر من املنقول عنه. ومبناها ومتاسكها

الفهم للترمجة ال الترمجة للفهم، : فيقال. يكون ذلك بالفهم أوال مث التعبري عما فهم

  36.الفهم للقراءة ال القراءة للفهم: كما قيل ملن يقرأ اللغة العربية

  Kustiawanو  Mansurالفهم للترمجة ال الترمجة للفهم عند 2.6الرسم البياين 

  
                                                 
36 Moh. Mansyur dan Kustiwan. Ibid. Hal: 42  



  

  قصد     
  تعبري        فهم

  
  اللغة اهلدف           اللغة املصدر            

وتأسس على ترتيب من تعريفات علماء الترمجة عن عملية الترمجة، فتفهم عملية 

الترمجة أن تتوقف إىل حد كبري على طريقة املترجم يقوم بالتقرب نص اللغة املصدر، 

  37.تعين ما يهتم ا املترجم يف الترمجة

  38.بيتر نيوماركأساسية للترمجة عند هنالك ثالث عمليات 

  .تفسري النص األصلي وحتليله .1

إجراءات الترمجة اليت قد تكون مباشرة، أو تكون مبنية على األبنية النحوية  .2

اللغة الوسيطة (املتقابلة يف كل من اللغة املصدر واللغة اهلدف، أو عن طريق 

interlanguage(  املنطيقية التحتيةunderlying بـرف أو ما يعtertium 

comparationis.  

إعادة صياغة النص يف ضوء نوايا الكاتب، وتوقعات القراء، ومعايري اللغة  .3

  .اهلدف املناسب إىل آخره

  . لترمجة بوصفها علما أو مهارة أو فنا وهذه العمليات توازيها إىل حد ما
                                                 
37 Irhamni. 2001. Padanan Makna Buku Nahjul Balaghah dengan Terjemahannya Berbahasa 

Indonesia oleh Muhammad Al-Baqir. Disertasi tidak Diterbitkan. Malang: Universitas Negeri 
Malang 

: ، ترمجة وإعداد املالحق دكتور دمحود إمساعيل صيين، الرياضدليل املترجم مع مالحق للتعريبم،   1985بيتر نيومارك،.  38
 96: دار العلوم للطباعة والنشر، ص



  

  39.خطوات الترمجة الناجحة 5.أ

تم فهمه جيدا، فالبد أن يكون املعىن قراءة النص املراد ترمجته عدة مرات حىت ي .1

  .العام للنص واضحا جليا يف ذهن املترجم قبل الشروع يف ترمجته

إعداد املعاجم واملوسوعات، وغريها مما يساعده على حسن ترمجته للنص وأن  .2

  .جيعلها املترجم يف متناول يده أثناء عمله

ت اجلمل، البدء يف ترمجة النص، مع احلرص على حتديد بدايات وايا .3

  .واستخدام عالمات الترقيم بطريقة صحيحة تناسب اللغة اليت ينقل إليها

  .أن حيسن املترجم اختيار األلفاظ والتعبريات املناسبة يف اللغة اليت ينقل إليها .4

بعد اإلنتهاء من الترمجة البد من قراءة النص املترجم وتصويب ما قد يوجد  .5

ها، وتقدمي وتأخري ما قد يلزم من فيه من أخطاء إمالئية أو حنوية أو غري

عبارات حىت تستقيم العبارات واجلمل وتتم الصياغة كما ينبغي أن تكون، مع 

  .مراعاة ترابط اجلمل باستخدام األدوات اللغوية املناسبة

عدم اللجوء إىل احلذف واإلختصار أو اإلطالة واإلسهاب بأي حال من  .6

القدرات اللغوية  مما قد خيل األحوال، فالترمجة ليست وسيلة الستعراض 
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بالنص، وهي أمانة يف عنق املترجم والبد أن يكون قادرا على محلها، وأن 

   .يوصل املعىن بدقة قدر املستطاع

  40.صفات املترجم الناجح 7.أ

هي إجادة اللغة اليت ينقل منها  - بالطبع –أوىل صفات املترجم الناجح  .1

  .للغتني والبالغة والبيان فيهماواللغة اليت ينقل إليها، وأيضا لقواعد ا

والبد للمترجم من التخصص، فمهنة الترمجة ليست بتلك السهولة اليت  .2

. جتعل البعض يتجرأ عليها، ويعمل ا دون دراسة أو خربة أو ختصص

  .فإجادة لغتني أو واحدة منهما ال تعىن النجاح يف جمال الترمجة

3. االت اليت يعمل فيها، وأيضا اإلملاء التام باملصطلحات اليت تستخدم يف ا

  .بأكرب قدر من املفردات املستخدمة يف هذه ااالت

  .أن يكون أمينا يف نقله للمعاىن واألفكار اليت ترد يف النص األصلي .4

أن يترجم النص باستخدام أسلوب يشبه األسلوب األصلي، حىت تأيت  .5

ار، أو القطعة املترمجة بنفس روح القطعة األصلية دون حذف أو اختص

  .إطالة
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البد للمترجم أن يكون صبورا، وأال تدفعه الرغبة يف ااء أعماله بسرعة  .6

  .إىل أن يهمل حسن الصياغة أو املراجعة أو استخدام املعاجم واملراجع

أن يكون متمكنا من أدواته اللغوية، فيستطيع استخصار عدد من  .7

عبري بعينه، وإال املترادفات بسرعة الختيار األصلح من بينهما جلملة أو ت

فلن يستفيد شيئا من الثروة اللغوية اليت يتذكرها بصعوبة، وهذا األمر إمنا 

  .يأيت بالتدريب، واحلرص عليه

وجيب أن يكون املترجم واسع اإلطالع، ذا ثقافة عالية، ومتابعا لألحداث  .8

العاملية أوال بأول، وهذا هو أول مايساعده يف التعرف على كل ما يستجد 

ريات جديدة تدخل حياتنا كل يوم، ففي األعوام األخرية مثال من تعب

التكامل  - مساعدات لوجستية - العوملة(دخلت إىل لغتنا تعبريات مثل 

وكلها تعبريات التبدو غامضة إال على غري املتابع لألحداث، ) اإلقليمي

  . والنشرات اإلخبارية، وغريها من مصادر األخبار واملعلومات

  الترمجة إستراتيجيات 8.أ

إستراتيجيات الترمجة هي تكتيك املترجم يف ترمجة الكلمة واجلملة، وتسمى أيضا 

  :تنقسم هذه اإلستراتيجيات إىل قسمني، ومها 41.بإجراءات الترمجة
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اإلستراتيجية التركيبية أي اإلستراتيجية املتعلقة بتركيب اجلملة، وهذه البد أن  .1

  42:راتيجية التركيبية ثالثة أسس، هيهلذه اإلست. يستخدمها املترجم يف ترمجته

تعىن زيادة الكالم يف اللغة اهلدف، حلاجة اللغة  (addition)الزيادة .     أ

  .اهلدف إليها

  .وهو تقليل عنصر التركيىب يف اللغة اهلدف (subtraction)اإلنقاص   . ب

وهي تستخدم لترمجة اجلملة التامة وغري  (transposition)املناقلة   . ج

تبدال وحدة حنوية من اللغة املصدر بوحدة حنوية من تامة، يعىن اس

  .اللغة اهلدف ليصل ا إىل املعىن املراد

اإلستراتيجية الداللية أي اإلستراتيجية املتعلقة بداللة األلفاظ أو اجلمل اليت  .2

  :هذه اإلستراتيجية تتكون من اإلستراتيجية التالية. ستترجم

 الكلمة من اللغة املصدر إىل وهي اليت تأخذ معىن (borrowing)اللقطة   . أ

  .اللغة اهلدف

، وهي أن يستخدم املترجم الكلمة (cultural equivalent)العديل الثقايف   . ب

اخلاصة أو املميزة يف اللغة اهلدف بدال من الكلمة اخلاصة أو املميزة يف 

  .اللغة املصدر
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وهو الذي يصف املعىن .  (descriptive equivalent)العديل الوصفي   . ج

وذلك ألن اللغة املصدر هلا عالقاا احلضارية . راد من اللغة املصدروامل

اخلاصة ا وأن استعمال التعادل الثقايف يأيت مبا يناسب املراد من اللغة 

  .املصدر

وهو أن يستخدم املترجم كلمة اللغة اهلدف اليت  (Synonym)املرادف   . د

  . تكيد يف كلمة اللغة املصدر العامة

البد للمترجم أن يكون له قاموس خاص لألمساء . يةالترمجة الرمس.هـ

واإلصطالحات اجلديدة نقلت إىل اللغة اإلندونيسية، أخرجها وأمجع 

عليها مركز البحوث لتطوير اللغة وتعليمها لوزارة التربية والتعليمي 

  .مجهورية إندونيسية

إنقاص أجزاء تركيب  (Reduction and Expansion)التخفيض والتوسع   . و

والتوسيع ضده أي توسيع عناصر الكلمة يف . لة يف اللغة املصدراجلم

  .اللغة املصدر

 أن اإلضافة نظرا اإلضافة وهي على خالف استراتيجية التركيبية، تعين  . ز

  .لتوضيح املعاين



  

وهو حذف الكلمة أو اجلملة من  (Deletion-Addition)الزيادة - احلذف  . ح

وذلك لعدم . ة اهلدفالنص يف اللغة املصدر وعدم ترمجتها إىل اللغ

  .فائدته يف اللغة اهلدف أو صعبت ترمجتها

، وهي اإلستراتيجية يف ترمجة اللفظ أو الكلمة أو (Modulasi)التعديل   . ط

اجلملة، حبيث أن يترجم املترجم املعاين املرادة بالنظرة املخالفة أو طريقة 

43يقول نيومارك . التفكري
Newmark  التعديل هو إجراء الترمجة يغري

 Machalliوقسمه . وجهة نظر
. إىل التعديل الواجب والتعديل احلر44

والتعديل الواجب معمول به إذا كانت الكلمة أو التعبري أو التركيب 

والتعديل احلر يعمل به لعلة غري لغوية، . ليس هلا تكافؤ يف اللغة اهلدف

وكالتقرير . كتوضيح املعىن، وطلب املكافئ اجليد يف اللغة اهلدف

  .ابة يف اللغة اهلدف ما هو مضمر يف اللغة املصدربالكت

  

                                                 
43 Peter Newmark. A Textbook of Translation. New York: Prentice hall International. 1988. Hal:  

88 
44 Rochayah Machalli. Pedoman Bagi Penerjemah. Jakarta: Penerbit PT Grasindo. 1996. Hal: 69 



  

  البحث يف استراتيجية تعليم الترمجة. ب

  .مفهوم التعليم 1.ب
فهو الوسيلة اليت يقصد  التربيةأما  45.وهناك فرق بني التعليم والتعلم والتربية

ا الكبار اعداد األجيال اجلديدة احلياة، برعاية منوهم من مجيع نواحى شخصيتهم 

  .اجلسمية والعقلية واجلتماعية والوجدانية والعاطفية

مبعناه االصطالحى هو ايصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ،  والتعليم  

بطريقة قومية، هي الطريقة االقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت واجلهد 

املعلم واملتعلم واملادة : كانه أربعة هيفالتعليم أر. يف سبيل احلصول على العلم واملعرفة

  .والطريقة

فبني التربية . وايصال العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ هو التربية العقلية

على " التعليم"ويطلق لفظ . والتعليم عموم وخصوص، فالتربية أعم من التعليم

  .التدريس، فاملعلم هو املدرس

تصر على املعلومات فقط، بل يكاد وألن جماالت التعليم قد تعددت فلم يق

أصبح التعليم . اخل...يشمل مجيع نواحى الشخصية من عقلية وجسمية واجتماعية

                                                 
دار : ، القاهرة)كتاب املعلم واملوجه والباحث يف طرق تدريس اللغة العربية(التوجيه يف تدريس اللغة العربية على السمان،  محمود 45
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مرادفا للتربية، فاملعلم هو املرىب، ورجال التعليم هو رجال التربية، وزارة املعارف قد 

  .أصبحت هي وزارة التربية والتعليم

آلن أمهية كبرية، مع أنه لفظ مطاوع يف حد ذاته ا" التعلم"أصبح للفظ : التعلم

عامته فتعلم، ومصدر الفعل األول هو التعليم، ومصدر الفعل : ذ يقال إ" التعليم"للفظ 

  .الثاىن هو التعلم، فال تعليم بدون تعلم

يتكون نظام البيئة من . التعليم هو جعل نظام البيئة لتتمكن فيها لعملية التعليم

هي أهداف التعليم اليت نريد حصوهلا واملادة املدروسة العوامل اليت أكثرها مؤثرة و

واملعلم والطالب البد هلم أن يقوم بدورهم يف املعاملة اإلجتماعية املعينة ونوع 

  .األنشطة اليت يقومون ا والتسهيالت املهيأة يف التعليم

إن نظام البيئة وكذلك نظام تعليم نوع معني أو بكلمة أخرى للحصول على   

وللحصول على األهداف . لتعليم املعينة البد للمعلم خلق نظام التعليم املعنيأهداف ا

اخلطة هي النقط و. الواردة البد له أن حينا واحدا أو أكثر من استراتيجيات التعليم

إذن يف عملية التعليم البد  46.األساسية على العمل للحصول على األهداف املقررة

  . ىت حيصلوا على األهداف املنشودةللمعلم خطة لتعليم الطالب فعاال ح

                                                 
46 Tabrani A. Rusyan, dkk. Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja 
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ذا املقدار فتكون . إن عملية التعليم حتتاج إيل احلال والبيئة املناسبة لعمليتها  

عملية التعليم موجهة إىل األهداف اليت يريد املعلم الوصول إليها لوجود اخلطة 

  .وهلذا حتتاج عملية التعليم إىل استراتيجيات التعليم. السليمة

ار استراتيجيات التعليم البد أن تكون مطابقة بأهدافها إما تعليمية ويف اختي  

  .كانت أو تقريرية

التخطيط أو اإلعداد، والتنفيذ،  47:وعملية التعليم يتضمن جوانب ثالثة  

وتبدأ عملية التخطيط عندما جيلس املعلم يف سبحه مع نفسه يفكر ويتدبر . والتقومي

السليم يتطلب من املعلم أن يكون متمكنا  والتخطيط. فيما سيدرسه، وكيف يدرسه

مما سيقوله ملما خبصائص تالميذه وحاجام وقدرام، حمددا أهداف درسه، قادرا 

على صياغتها صياغة واضحة دقيقة، حملال حمتوى املادة اليت سيدرسها، حمددا أفضل 

مرحلة  من هذا كله خيرج بصورة ذهنية وخطة للدرس يسترشد ا يف. تتابع لتقدميها

  .التنفيذ

وتتم عملية التنفيذ عندما يلتقى املعلم بتالميذه، لتبدأ مرحلة التفاعل، ولينجز 

ويتقف التنفيذ اجليد على إتقان مهارات التعليم، مثل إثارة دافعية . ما سبق أن خطط
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التالميذ، وإدارة الفصل، وتكوين عالقة انسانية مع التالميذ، وعرض التعليم، 

  .ة الشفوية، وتعزيز استجابتهمومهارات األسئل

أما التقومي فهو اجلانب الثالث من جوانب عملية التعليم، وهو مستمر، يبدأ مع 

أيضا بعد أن تتم عملية التعليم، ملعرفة مامت  عليم، ويسري معه خطوة خطوة، ويأيتالت

  .حتقيقه من األهداف التعليمية اليت سبق حتديدها

أمهية كبرية، وأثرا عظيما يف جناح املعلم يف إن لتخطيط التعليم أو إلعداده 

اليكفي إلعداد التعليم أن يكون املعلم على علم مبادته، بل جيب أن . مهنته التعليم

يفكر يف املقدمة اليت يبدأ ا التعليم، والطريقة اليت ا تناقش املادة، واليت ا تكون 

القواعد من األمثلة اليت تذكر األسئلة، واملناقشة، واملوازنة، واستنباط احلقائق و

  .للوصول إىل القاعدة والتطبيق عليها

ويف إعداد التعليم جيب أن يعرف املعلم معاىن الكلمات الصعبة فيه، ويفهم 

معىن كل عبارة وفقرة كل الفم، ويكون قادرا على توضيح األفكار الغامضة، والتعبري 

من اآلراء، وحذف مايراه عن كل فكرة بعبارة صحيحة سهلة، وزيادة مايعن له 

. والبد للمعلم أن يعد اإلستراتيجيات أو الطريقة لتنظيم املادة. جديرا باحلذف منها

  .ألن املعلم هو املسؤول يف عملية التعليم فنجاح عملية التعليم متوقف على أيديهم

    



  

  :واملبادىء اليت جيب أن تراعى يف إعداد التعليم هي

ما ينظر إىل موضوع منعزل مستقل عن غريه، بل يعده أال ينظر املعلم إىل درسه ك .1

موضوعا مرتبطا بغريه من املوضوعات، مرتبطا مبا قبله وما بعده من املادة نفسها، 

كي يفهم التالميذ العالقة بني درسه واملوضوعات اليت سبقته، أو اليت تليه، لينتفعه 

  ذكرهابقوانني الربط، ربط املوضوعات بعضها ببعض، فيسهل عليهم ت

يكون للمعلم خطة واضحة يف درسه، وغرض معني يعمل للوصول إليه، ونقط  .2

  رف وتفهم وينب عليها يف املستقبلجوهرية جيب أن تع

يتذكر املعلم دائما تالميذه وسنهم، ومستواهم، ومقدرم العقلية والعلمية، وما  .3

ملتوسط، ال يالئمهم، وخيتار هلم من املادة ما يناسب الذكي، وا يالئمهم وما

وكيف . وجيب أن يعرف كيف يوضح هذه النقطة لذلك التلميذ. والغىب منهم

يفهِم هذه العبارة هلذا الطالب، والنقط اليت جيب أن يلم ا األذكياء، والوسائل 

العبقري يف تشويق اليت تتخذ لتفهيم الضعفاء، وكيف ينتفع مبعلومات التلميذ 

  غريه من زمالئه

لم تام بالوسائل اليت يتخذها لتوضيح درسه، من القيام بتجربة يكون املعلم على ع .4

وجيب أن يعرف كيف يستعمل . خاصة، أو عرض منوذج معني، أو صورة مجيلة



  

هذه الوسائل لإليضاح، وأين يستعملها، وأين يضعها، ومىت يستعملها ويظهرها 

  غامضةلنقط الللتلميذ، كيف يستفيدوا منها يف معرفة األمور الصعبة، وفهم ا

ينتفع املعلم مبعلومات التالميذ السابقة، كي يربط املادة اجلديدة بالقدمية، وتذكر  .5

وال يكفى أن يعرف مادرسوه لينتفع به، بل جيب أن يعرف ما . هذه بتلك

من  سيدرسونه يف املستقبل ليالحظه يف أثناء تدريسه، فإن من معرفة درس

  الدروس قد تساعد على فهم آخر

ختيار مادته، فحسن االختيار يدل على حسن الذوق، وأن يرتبها حيسن املعلم ا .6

  يسهل على التالميذ فهمها وتذكرهاترتيبا منطقيا، كي 

يتمكن املعلم من مادته حىت تكون واضحة يف تفسه، ويستطيع توضيحها لغريه،  .7

  بري عنها بلغة واضحة وعبارة سهلةوالتع

لزمن، اليستغرق أكثر من جيب حتديد الدرس وتعيينه، حبيث يكون مالئما ل .8

  الوقت احملدد، وال يتطلب أقل منه

ينتفع املعلم مبكتبة املدرسة، ويعرف ماا من كتب تتصل مبادته حىت يستطيع أن  .9

  .يرشد التالميذ إىل املراجع اليت يرجعون إليها بعد دروسهم

  الئمة للبيئة كل املالئمةتكون الدروس متصلة باحلياة كل االتصال، م .10



  

علم يف الطريقة اليت يريد أن يتبعها يف درسه، حبيث يكون على علم تام يفكر امل .11

  ستنبطه يف كل خطوة من خطوات درسهمبا يشاء أن يفعله، أو يناقش فيه، أو ي

إن إعداد  48،"الطريقة اخلاصة يف تعليم الدين"قال مهيمن وأصحابه يف كتام 

  :التعليم هلا املهام واألهداف املعينة منها

التعليم كالقواعد األساسية يف إجراء التعليم وكاألساس البحث العلمي  استعداد  -أ 

  لتعليمواألساس ملالحظة تطبيق ا

للبيان عن أنشطة التعليم ومادته اليت ستعلم يف ) 1( ،أهداف إعداد التعليم  - ب 

توجيه املعلم على اجلهة الصحيحة يف عملية ) 2(مرحلة تطبيق التعليم، و

  :وأما مكونات املادة هي. علم على إجراء مهامهملتسهيل امل) 3(التعليم، و 

  تركيب أهداف التعليم .1

  تعيني املادة .2

  تعيني أنشطة الطالب .3

  تعيني الطريقة ووسائل اإليضاح .4

  التقومي .5
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بلغة أخرى أن هذه املكونات . هذه املكونات ال ميكن تفريقها بعضها بعضا

  .ة عملية التعليمتتكون من سلسلة اإلستراتيجيات اليت البد املعلم قبل بداي

ولتطبيق عملية التعليم مطابقا باستراتيجيات التعليم املعينة املثال يف استخدام   

الطريقة هناك بعض الطرق املستخدمة يف عملية التعليم هي الطريقة اإللقائية وطريقة 

هنا البد للمعلم مهارة يف . املناقشة وطريقة السؤال واجلواب وطريقة املهام وغريها

للحصول على األهداف املنشودة . واحد منها أو أكثر مطابقا باملادة املدروسة اختيار

ومن أهم . البد على املعلم أن يعد استعدادا كامال ويستوعب على املادة املدروسة

  49:األسس العامة للتعليم هي

مراعات ميول التالميذ، حبيث يعطون من املواد مايالئمهم، ويتفق مع رغبام،  .1

  تعدادهم، كي يستفيدوا من الدراسةوبيئتهم واس

استغالل النشاط الذايت للتالميذ، بأن تشرك التالميذ معك يف كل عمل تقوم به،  .2

وتعطيهم فرصة للتفكري والعمل، وتشجعهم على أن يعتمدوا على أنفسهم فيما 

يستطيعون القيام به يف تعلمهم وحبوثهم، وتوجه نشاطهم إىل األشياء اليت 

النشاط الذي يظهرونه يف أية ناحية من النواحي، وترشدهم إذا  تناسبهم، وتستغل

  إذا كان هناك ما يدعو إىل التدخلخطئوا، وال تدخل يف شئوم إال ا
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التربية عن طريق اللعب، بأن جيعل اللعب وسيلة للتربية، فيتعلم األطفال يف أثناء  .3

يت، وال لعبهم، وخباصة يف مرحلة الطفولة، فال يشعرون بذلك الضغط املم

حريتهم، وإظهار مواهبهم يقيدون بكثري من القيود اليت تكون عقبة يف سبيل 

  ورغبام

تعلم بأوامر ونواه ال العمل بقاعدة احلرية املعقولة يف التعليم، وعدم إرهاق امل .4

  حاجة إليها

رغبة، فإن تشويق التالميذ إىل العمل وترغيبهم فيه، ال تنفريهم منه، حىت يعملوا ب .5

  ل برغبة ال يتعبما يعم

مراعاة عامل التلميذ، والتفكري فيه قبل أي شيئ آخر، والعمل إلعداده للحياة اليت  .6

  جلمع بني التعليم النظري والعمليتنظره، با

إجياد روح التعاون، بأن يتعاون التلميذ مع املعلم، واملعلم مع التلميذ، وبعبارة  .7

اليت ننشدها من التربية الغاية أخرى البيت مع املدرسة، للتهوض باملتعلم وبلوغ 

  والتعليم

تشجيع التالميذ على أن يتعلموا بأنفسهم، ويعتمدوا عليها، ويثقفوا ا يف  .8

  أعماهلم وحبوثهم، وأال يستعينوا باملعلم إال عند الضرورة، والشعور بالصعوبة

  



  

  تعليم الترمجة 2.ب

استه شيئ ممل إذ مل أن تكون عملية تعليم فن الترمجة جذابة ممتعة ألن در ينبغي

تراع فيه هذه العناصر اخلمسة وهي املعلم، واملتعلم، وموضوع البحث، واللغة 

. لذلك حتتاج املقدرة التربوية من نفس املعلم. املصدر، واللغة اهلدف مراعاة جيدة

فاملعلم واملتعلم أن يأخذوا املكان املناسب الذي أمكن  هلم على استمرار عملية التعليم 

 50:وكذلك على املعلم أن يهتم ويراعي هذه األمور الستة. جيدا

-أا ال تدرس بطريقة إلقاء احملاضرة أا احملاولة ليتفاعل ويتفاهم فيها جهتان .1

يف العثور على احلال أو اجلواب املناسب يف املشاكل املوجودة - املعلم واملتعلم

  .املواجهة يف دراستها

قاء احملاضرة عن فن الترمجة حىت يتفاعل أن يكون للمعلم استعدادا تاما يف إل .2

ففي أول لقائه ميكنه أن يبني هلم طرائق التعليم اليت استخدمه . الطالب معه

. ثانيا، توزيع املواد الدراسية اجلامعية هلم مع إعطائهم الفرصة لإلقتراح. املعلم

لى رابعا، حثهم ع. ثالث، إخبارهم الواجبات اليت سيواجهوها يف احلصة التالية

 .متليك الكتب عن فنون الترمجة والقاموس أو املعاجم املتعلقة ا
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أن يفهم املعلم مضمون النصوص اليت ستترمجه حق الفهم، ويشرح هلم مضموا  .3

 .باختصار قبل املشروع فيها

 .أن يعطي هلم الواجبات يوميا مث يوزعها بعد تفتيشها .4

اخلطيءات أو عند  أن يكون للمعلم ثقة على نفسه، ال سيما عند تصحيح .5

 .مواجهة الطلبة املاهرة يف هذا الفن

  .أن يلتزم املعلم على وقته يف ابتداء الدراسية وإائها .6

  

  

  طريقة التعليم 3.ب

إن جناح أي عملية تعليمية تعتمد على الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف توصيل   

ومات عن رغبة واقتناع ا، املعلومات إىل متعلمه، مما حيقق اكتساب املتعلم هلذه املعل

كما يتوقف على قدرة املعلم يف يئة نفوس املتعلمني مما جيعلهم على استعداد 

وإىل جانب طريقة التعليم هي علم له . الستيعاب وقبول كل معلومات تقدم إليهم

قواعده، ومبادئه، وأساسيته يف العصر احلديث، فهي أيضا فن وموهبة فطرية ختتلف 

  51.آخر من معلم إىل
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وطرق التعليم عادة ما تشري إىل كافة الظروف واإلمكانات اليت يوفرها املعلم   

يف موقف تدريسي معني، واإلجراءات اليت يتخذها يف سبيل مساعدة طالبه على 

فالطريقة هي جمموعة من السبل، والوسائل، . حتقيق األهداف احملددة لذلك املوقف

  52.يل املادة من املعلم إىل املتعلمطتها توصوالنشاطات، واملعدات اليت يتم بواس

  

  ميزات الطريقة اجليدة 1. 3. ب

  :متتاز الطريقة اجليدة لتوفريها باألمور التالية    

  جيب أن يكون اهلدف واضحا أمام املتعلم، .1

  من شأن الطريقة، أن تستغل الدوافع اليت تدفع املتعلم إىل العمل، .2

  وكذلك تستغل مظاهر نشاط املتعلم، .3

  ث يف التالميذ املقدرة على احلكم على النتائج،تبع .4

  متكنهم من دراسة النتائج اليت وصلوا إليها، .5

  تم باملستوى التربوي الذي يبدأ منه املتعلم، .6

  هي اليت تنقل من الناحية السيكولوجية إىل الترتيب املنطقي، .7

  من شأا أن توصل إىل اهلدف، .8
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  53هي اليت تربط املادة باحلياة االجتماعية .9

  

  أنواع طريقة التعليم 2. 3.ب

  :التالية عليمتتناول الباحثة عددا من طرائق الت    

التعليم الفعايل وهي عملية التعليم والتعلم باستخدام الطرق املتنوعة اليت طريقة  .1

التعليم املناسبة بالعلوم  يدق إىل فعالية الطلبة ويتورط قوا واصلة إىل أهداف

  54نيةاملعرفية والسلوكية والوجدا

الطريقة السقراطية هي طريقة احلوار والنقاش باألسئلة واألجوبة بغرض  .2

هذه الطريقة تنسب إىل سقراط، ذلك الفيلسوف الذي . الوصول إىل حقيقة

كان يستخدم هذه الطريقة لريشد املتعلم حىت يصل إىل احلقيقة، بعد األخذ 

لية يف اثينا، املركز والعطاء، والسؤال واجلواب، يف وقت بلغت فيه التربية العق

ث املعلومات يف نفوس التالميذ، وقد كان غرضه حب. األمسى من العناية ا

  55وتعويدهم البحث وراء احلقيقة، حبا للحقيقة
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طريقة االكتشاف املوجه هي حماولة الفرد للحصول على املعرفة بنفسه، فهو  .3

كتشاف هو فالتعلم باال. يعيد املعلومات دف التوصل إىل معلومات جديدة

سلوك املتعلم لالنتهاء من عمل تعليمي يقوم به بنفسه دون مساعدة من 

  56املعلم

طريقة حل املشكالت، تتألف هذه الطريقة من تنظيم العمل املدرسي بشكل  .4

يضع الطلبة أمام مشكالت تدفعه إىل إجياد احلل املناسب هلا باستعالل قواه 

  57العقلية

األدوار املختلفة واللعب  مثيل وتقمصطريقة متثيل الدور هي طريقة الت .5

 58اللغوي

طريقة املناقشة هي الطريقة اليت يناقش فيها املدرس تالميذه يف الظاهرة اليت بني  .6

أيديهم أو يف املوضوع الذي هم بصدد دراسته عن طريق األسئلة، حبيث 

  59ون أن يلقي عليهم شيئايصلون بأنفسهم إىل ما يريد أن يوصلهم إليه، د

تتميز ا  عليمإن هذه الطريقة رمبا كانت أهم طريقة للت. ملشروعطريقة ا .7

الفلسفة العملية أو الربمجاسية، وتقترض تلك الطريقة وجود مشاكل عملية من 
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احلياة تضعها أمام الطفل لتتحدى تفكريه، ويشرع يف حلها بطريقة عملية، أما 

   60 عرضا يف أثناء حل هذه املشكالتالتعليم فيأيت

ترى منتسوري أن الغرض من التربية تربية شخصية، فقد . تسوريطريقة من .8

أظهرت كثريا من الشجاعة يف حماولتها أن تشجع الطفل على أن يتعلم بنفسه، 

ويعتمد على نفسه، وقللت التدخل يف تربيته وتعليمه بقدر اإلمكان، فتالميذها 

يتعلمون كيف يعيشون مع غريهم، وكيف يتعاونون معهم على العمل 

   61اللعب، وكيف يعتمدون على أنفسهم يف أعماهلمو

  

  

  62الوسائل التعليمية 4.ب

تعين عملية التعليم موصيل املعرفة إىل املتعلم، كما تعين خلق الدوافع وإجياد 

الرغبة لدى املتعلم للبحث والتنقيب والعمل للوصول إىل املعرفة، وهذا حيتم وجود 

انتقال مسافر من سورابايا إىل ماالنج أو  :فلو رمزنا هلذه العملية. طريقة وأسلوب

  .العكس، فالبد من وجود طريق يسلكها وواسطة لنقله من مكان آلخر
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فإذا سار على قدميه أو ركب سيارة أو طائرة ففي مجيع احلاالت سيصل إىل 

فكلها وسائل . هدفه، أما الفرق بني وسائل النقل تلك فهو اختالف الزمن واجلهد

وهذا هو دور الوسائل التعليمية، تقليل اجلهد . ها وأكثرها راحةولكن أجودها أسرع

  :ودورها هو. وتوفري الوقت للوصول إىل املعرفة

  تقليل اجلهد واختصار الوقت من املعلم واملتعلم .1

 الوسائل التعليمية تعلم مبفردها، كالرحالت التعليمية والسينما والتلفزيون، .2

  واملعارض واملتاحف ولوحات العرض

ائل التعليمية تساعد يف نقل املعرفة وتوضح اجلوانب املبهمة وتثبت عملية الوس .3

  اإلدراك، كالكرات األرضية واخلرائط والنماذج والصور

الوسائل التعليمية تثبت املعلومات وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف استيعابه  .4

  كاالفالم والصور والرسومات واللوحات التعليمية

معلومات الطالب وتقيس مدى ما استوعبه من مادة الوسائل التعليمية تقوم  .5

 الدرس كاخلرائط الصماء ولوحة الكهرباء واجراء التجارب العملية

  



  

  شروط الوسائل التعليمية 1. 4.ب

بد من مراعاة ال اللكي تؤدي الوسيلة دورها يف عملية التعليم بشكل فع

  :عدادهاااألمور التالية عند اختيار الوسيلة أو 

  من الوسيلة فحتديد اهلد .1

  ة العلمية ومناسبتها ملادة الدرسدقة املاد .2

  الالزمة لصنعها مع رخص تكاليفها توفر املواد احلام .3

  ث تكون بعيدة عن االكتظاظ واحلشوتعد الوسيلة لغرض واحد حبي .4

  مها أو مساحتها مع عدد طالب الصفأن يتناسب حج .5

  الثارةترك حىت تفقد عمصر اأن تعرض يف الوقت املناسب وأن ال ت .6

سية والرسومات أن تبقي مع الزمن، كلوحات املعلومات واخلرائط السيا .7

  البيانية وغري ذلك

  لطالب، حبيث يسهل االستفادة منهاأن تناسب ومدارك ا .8

  بل استعماهلا للتأكد من صالحيتهاجتربة الوسيلة ق .9



  

  فوائد الوسائل التعليمية 2. 4. ب

18ص  "الوسائل التعليمية"م أورد الدكتور مصطفى بدران ورفيقاه يف كتا -

هوبن، : أن حبثا أجراه ثالثة من رجال التربية هم" ادجار ديل"نقال عن كتاب  19

  :وفن، وديل، عن القيمة احلقيقية للوسائل التعليمية، إذا أحسن استخدامها هي

تقدم للتلميذ أساسا ماديا لالدراك احلاسي، ومن مث فهي تقلل من استخدام  .1

  اظ ال يفهمون هلا معىنميذ لأللفالتال

  تثري اهتمام التالميذ كثريا .2

  جتعل ما يتعلمونه باقي األثر .3

  تدعو التالميذ إىل النشاط الذايتتقدم خربات واقعية  .4

تنمي يف تالميذ استمرارا يف الفكر، كما هو احلال عند استخدام الصور  .5

  لتمثيليات والرحالتاملتحركة وا

  الثروة اللفظية للتلميذ  يف منوتسهم يف منو املعاين، ومن مث .6

تقدم خربات ال يسهل احلصول عليها عن طريق أدوات أخرى وتسهم يف  .7

  لتالميذ أكثر كفاية وعمقا وتنوعاجعل ما يتعلمه ا

  

  



  

  مصادر الوسائل التعليمية 3. 4. ب

الوسائل التعليمية كثرية، وأنواعها متعددة وميكن احلصول عليها من مصادر 

  :متعددة، أمهها

وهي أغىن مصدر من مصادر الوسائل التعليمية، فيمكن احلصول على  البيئة، .1

كما وأن الرحالت التعليمية تشكل أكرب . الكثري من األشياء والعينات منها

  وسيلة فعالة لالستفادة من البيئة

األسواق احمللية واخلارجية، وذلك عم طريق الشراء، وهذا املصدر حيتاج إىل  .2

ه إذ يوفر الكثري من املواد واألدوات كاألفالم توفري األموال، وال غىن عن

  هزة وأدوات املخترب وبعض النماذجواألج

العمل احمللي يف املدرسة، إن إعداد الوسيلة التعليمية من قبل املعلم بالتعاون مع  .3

طالبه حسب حاجته مبا يوافق كمطلبات الكادة التعليمية هو أفضل السبل 

تعليمية بسعر قليل وحسب الشروط اليت للحصول على العديد من الوسائل ال

  .ها دور الوسيلة يف عملية التعليممييل

  

  

  



  

    استراتيجية التعليممفهوم  5.ب

من احملاولة يف تعليم املتعلم تعلما فعاليا وكفاءا وسهال فيه فال بد أن حتتاج إىل 

يبلغ نتيجة أنشطة مهمة لتنظيم استراتيجية التعليم واختيارها وإثباا وتطورها اجليدة ل

  .فضال عن ذلك أن األنشطة نواة التعليم. التعليم الثابتة

ذا املقدار فتكون . إن عملية التعليم حتتاج إيل احلال والبيئة املناسبة لعمليتها

عملية التعليم موجهة إىل األهداف اليت يريد املعلم الوصول إليها لوجود اخلطة 

ويف اختيار استراتيجيات . استراتيجيات التعليم وهلذا حتتاج عملية التعليم إىل. السليمة

  .التعليم البد أن تكون مطابقة بأهدافها إما تعليمية كانت أو تقريرية

وطريقة التعليم هي طريقة معينة يستطيع أن يستخدمها يف حالة خاصة يواصل 

يم، فلذا وحتتاج فيه إىل استراتيجية التنظ. ا إىل أهداف عملية التعليم والتعلم كما ترام

استراتيجية التعليم هي األنشطة الختيار تلك الطرق وتنظيمها حىت حتقق ترتيب خطوة 

وقيل يف تعريف آخر أا . اإلجراءات املستخدمة مواصلة إىل نتيجة التعليم كما ترام

وكذلك أا كأنشطة خمتارة، ا . طرق مرتبة يف تنظيم كامل بترتيب اخلطوة الواضحة

  .الوسائل إىل املتعلم الوصول إىل حتقيق أهداف التعليم املعنيتستطيع أن تعطي 

  

  



  

  استراتيجية التعليمتقسيم  1. 5.ب

استراتيجية التنظيم، واستراتيجية : تنقسم استراتيجية التعليم إىل ثالثة أقسام، هي

  63. اإللقاء، واستراتيجية إدارة التعليم

    (Organizational strategy)  استراتيجية تنظيم التعليم  .1

تتعلّق بكفاءة التعليم، وعملية التعليم، وتنظيم  هذه االستراتيجية  

ل ا، خبمسة أنواع كفاءة التعليم اليت نستطيع أن نفع Gagneويرى . التعليم

 املهارة العلمية). ب( (Informasi Verbal)األخبار اللفظية ). أ: (وهي

(Ketrampilan Intelektual) ق، ومتييز الفكرة الوجودياحملتوية بقدرة التفري 

(Konsep Kongkret) ديرو الفكرة ا (Konsep Abstrak) ، وتستعمل القائدة

اليت تتعلق بطريقة تفوق  Kognitifاستراتيجية املعرفية ). ج. (البسيطة واملرتفعة

 املوقف). د. (عملية التفكري وعملية التعليم  Efisiensiوكفاية  Efektifitas فعالة

 Sikap هو حالة العقل اليت تتأثّر باختيار املرء اخلطّة يف معاملة غريه يف احلالة

هي تتعلّق بقدرة تظهري احلركات Motorik املهارة السلوكية ). ه. (اخلاصة

  .الفزيائية املناسبة باإلجراآت املوجودة

                                                 
63Dr. I Nyoman Sudana Degeng. Ilmu Pengajaran Taksonomi Variable. Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi Proyek Pengembangan Lembaga 
pendidikan Tenaga Kependidikan Jakarta. 1989. Hal: 14-17 



  

عملية التعليم تصور بأحوال التعليم الداخلية واخلارجية اليت حتتاج إىل     

ويعرف الطالب ). ب. (جيذب باهتمام التلميذ) أ(الدرجات، وهي تسع 

تبليغ ). د. (يهيئ الذاكرة املشروطة قبل التعليم). ج. (بأهداف التعليم للتلميذ

) ز. (التشجيع إىل العمل). و. (إعطاء إشراف التعليم). ه. (املادة املهيجة

ترفيع ). ي. (التلميذإعطاء النتيجة بتجربة  ).ط. (إعطاء التغدية األخبارية

  Alih Belajar.64 و نقل التعلم Retensi التأثري

يتعلّق بطريقات تنظيم تتابع التعليم مالحظا بالطاقة  تنظيم التعليم    

وينبغي يف تتابع . املشروطة األولية من التعليم قبل الطاقة املشروطة الثانوية

: ظ بترتيب التعليم، املثالالتعليم خاصة الذي يتعلّق باملهارة املثقّفية أن يالح

املوقف، و املهارة ، (cognitive)تنظيم تعليم األخبار اللفظية، الطريقة املعرفية 

  65.(motorik)السلوكية 

  (Delivery strategy )استراتيجية إلقاء التعليم  .2

هذه االستراتيجية تتعلق بطريقات إلقاء التعليم مع قبول اإلجابة من    

  : التلميذ، املثال

                                                 
64 Ibid. Hal: 93 
65 Ibid. Hal:  96-100         
   



  

واملثال . تطيع أن نعطي املوعظة احلسنة للتلميذ يف داخل وسائل التعليمنس  ) أ(

  و مادة التعليممن تلك الوسائل هي املرء، واآلالت، أ

Martin  وBriggs  يوضحان أن وسائل التعليم يشمل على مجع املصادر

واملثال من تلك الوسائل ككمبيوتر . املستخدمة يف االتصال مع املتعلم

  .غري ذلك والتليفزيون و

أن الوسائل أمهية يف التعليم، لذا جيب أن يعرف املعلم الوسائل املناسبة   

واستخدام الوسائل . اليت استخدمها املعلم يف التعليم قبل ابتداء التعليم

املناسبة تستطسيع أن يربز محاسة التعليم وااليصال الفور بني املتعلم وبيئته 

واعلم بأن املعلم . با بكفاءة املتعلمومن املمكن يكون التعليم جيدا ومناس

والكتب الرزمة من وسائل التعليم، لذا أما دراسة يف استراتيجية القاء 

  .التعليم

إتصال التلميذ مع وسائل التعليم اليت يج يف أنشطة التعليم و فيه يتعلق   ) ب(

إن اتصال املتعلم مع وسائل التعليم من عناصر مهمة يف . بطرق التعليم

وهذه العناصر تم بالدراسة املتعلقة بأنشطة . يجية القاء التعليماسترات

  . التعليم على ما فعله املتعلم وكيف دور الوسائل ليهيج تلك األنشطة



  

66يقول   
Degeng  التعليم يقع يف نفس املتعلم حينما اتصله املتعلم

دمه لذا يتورط املعلم يف التعليم مؤثر بالوسائل اليت استخ. بوسائل التعليم

  .املعلم يف التعليم

يف كتابه عناصر التعليم ومعانيه، أن طرق التعليم ينقسم  Sagala عند  

  :إىل عشرة أقسام وهي

طريقة احملاضرة، وهي عبارة عن يعرض املعلم املعلومات واحلقائق  .1

اخلاصة باملوضوع الذي هو يصدده عرضا شفويا ومستمرا يف 

ل حىت ينتهي من الفقاء ما الغالب، دون أن يتوقف ملناقشة أو تساؤ

 Audioويف تنفيذه استخدمه املعلم بوسائل التعليم كالصورة و . عنده

Visual ،وغري ذلك  

تتألف هذه الطريقة من تنظيم العمل املدرسي . طريقة حل املشكالت .2

بشكل يضع املتعلم أمام مشكلة تدفعه إىل إجياد احلل املناسب هلا 

 والعمل طريقة يهجم بإعطاء املثريوهذه ال. باستغالل قواه العقلية

  موجها يف أنشطة التعليم،

طريقة املناقشة هي الطريقة اليت تناقش فيها املعلم متعلمه يف الظاهرة  .3

اليت بني أيديهم أو يف املوضوع الذي هم يصدد دراسته عن طريق 
                                                 
66 Ibid. Hal:  150 



  

هم إليه، دون أن األسئلة، حبيث يضلون أنفسهم إىل ما يريد أن يوصل

  ئا،يلقي عليهم شي

طريقة املظاهرة هي طريقة التعليم بإظهار التجربة أو عملية حادثة  .4

  ،الشيء

  ،طريقة اللعب وهي طريقة التعليم بتفسري الفكرة يف احلل واللعب .5

طريقة الرحالت هي الطريقة اليت فيها يدرك املتعلم الظواهر موضع  .6

الدراسة أو امليدان يف ظروفها الطبيعية، وعن طريقها تتكون لدى 

وهي حتتاج إىل حتديد هلدف . تعلم انطباعات وصور ذهنية راسخةامل

هذه الرحالت معرفيا ووجدانيا ومهاريا، وتعريف املتعلم بداية هذه 

األهداف حىت يدركوا ما جيب أن يفعلوه يف أثناء الرحالت من 

ويف مكان . مالحظة أو تسجيل أو املعلومات اليت جيب أن جيمعوها

  أسئلة شفهية يوجهها إىل املتعلم، موعةالرحالت يستخدم رائد ا

احللقة : تأخذ هذه الطريقة صورا عدة مثل. طريقة العمل اجلماعي .7

الدراسية، والشراف الفردي، ومناقشات مجاعية، ودراسة احلالة، 

إال أن هذه الطريقة يتم االتصال والتفاهم فيها . ومتثيل األدوار



  

عرف  على شخصيات مبواجهة بني األفراد، مما يساعد على الت

  ،املشتركني والكشف عن مدى تقبلهم للمناقشة

طريقة التدريب، وهي طريقة التعليم بتهذيب العلم أو املهارات يف  .8

  ،الوقت املنظم

الطريقة بإعطاء الوظيفة، وهي تقدمي املادة وأعطاه املعلم متعلمه  .9

ويرجى . وظيفة معينة لكي هم يعملون أنشطة التعليم وتأمني وظيفته

ن تلك الوظيفة كان املتعلم مهيجا يف التعليم فردية كانت أم م

  ،مجاعية

طريقة التجربة وهي طريقة التعليم بالتجربة العملية واملراقبة  .10

   .ويكتب ملحوظتها

  التعليم  أنشطة  ) ح(

الكبرية أو الصغرية من املتعلم أو  أو الفرقة هذا متعلق باجلامعة    

  :املعلم يشكل على أنواع وهي األنشطة التعليمية اليت خططه. الشخصية

التعليم الكالسيكي وهي العملية اليت فعلها مجيع املتعلم يف فصل  .1

تنظيم املتعلم يف تقدمي التعليم واختتامه . واحد بأنشطة متساوية



  

والطرق اليت استخدمه املعلم يف هذا . تنفذ بالتعليم الكالسيكي

  .التعليم هي طريقة احملاضرة وحل املشكل

جلماعى وهي العملية اليت فعلها مجيع املتعلم بأنشطة خمتلفة التعليم ا .2

  .وينقسم املعلم املتعلم بالفرائق

التعليم الفردي أو الشخص وهي العملية اليت اختارها املتعلم مناسبة  .3

ولكل املتعلم هلا وظيفة خمتلفة وخيتارون األنشطة أو . بكفاءم

  .العملية بأنفسهم

م والتعلم الذي تنفذه املعلم فوسائل إذا تعني املعلم شكل التعلي

لذا اختيار شكل . التعليم البد أن يناسب بشكل التعليم املختار

   .التعليم متعلقة باختيار الوسائل التعليمية وأنشطتها

    (Management strategy)استراتيجية إدارة التعليم  .3

هذه االستراتيجية هلا عالقة بكيفية تنظيم االتصال بني املتعلم 

وباخلصوص أن هذه االستراتيجية تتعلق بإقرار مىت . ستراتيجية القاء التعليموا

وأن هذه  .هذه االستراتيجية مناسبة يف استخدامها يف عملية التعليم والتعلم

  .االستراتيجية متعلقة بالتقومي

    Reigult و Merril )1979 (يوضحان أن فيها عوامل وهي:  



  

  م جبدوال استعمال استراتيجية التعلي  ) أ(

  تصنيع ملحوظة تطور تعلم التلميذ   ) ب(

  إدارة التشجيع   ) ج(

   قيادة التعلم)    د(

، أن تزيد املعلم قيادة التعليم يف عوامل استراتيجية إدارة Degengيرى     

وهذه مهمة يف هذه االستراتيجية ألا تستطيع أن تعطي االرشادات يف . التعليم

  .كيفية نتظيم االتصال بني املتعلم يف تعليمهم

  استراتيجية التعليم استعمالجدوال   ) أ

تراتيجية إن جدوال استخدام استراتيجية التعليم يشري إىل مىت االس    

التعلم وكم مرة تستخدمها؟ وجدوال استخدام و تستخدم يف عملية التعليم

وهذا . استراتيجية التعليم كانت يف تنظيم التعليم أو إلقائه من أمهية إدارة التعليم

.  استخدامها يف التعليم والتعلم؟عن األسئلة مىت وكم مدة يف اجلدوال يشمل

أما جدوال استراتيجية إلقاء التعليم يشمل على التقرير يعىن مىت استخدمه 

  .املتعلم الوسائل التعليمية وكم مدة يف استخدامها؟



  

وهذا اجلدوال يف التعليم والتعلم مستهدفا لطريقة املعلم يف استخدام     

ويرجى من هذا اجلدوال أن يسري . ب بأهداف التعليم كما تراماملوعد املناس

  .التعليم سريا فعاال

  . تصنيع ملحوظة تطور تعلم املتعلم  ) ب

مىت تقومي نتيجة التعليم وكيف إجراءاته؟ وكم مرة  وهذا يشمل على

  تقومي نتيجة التعليم وكيف إجراءاته؟

على أساس املتعلم يف تقدم تعليمهم  تطور تعلموتسجيل ملحوظة   

  : نتيجة التعليم اليت فعله املعلم من وظيفة املتعلمني وهي

  املتعلم الذي مل يستطيع يف انتهاء الوظيفة يف وقت معني وضده .1

  تعود سلوك املتعلم الذي مل يناسب كما ترام .2

  الوقوع املهمة اليت وقع يف ذلك الوقت .3

يقدر ملحوظة تقدم املتعلم يف تعليمهم يستطيع أيضا أن يستخدمها ل

وهذه امللحوظة اخبارة ألخذ اإلقرار أن خيتاج إىل . فعالية استراتيجية التعليم

والتقدير الصائب يعاون يف اختيار استراتيجية . أم ال اصالح استراتيجية التعليم

  .التعليم اجليد

  



  

  ادارة التشجيع) ج

ع وفائدا الرتفا. ادارة التشجيع من أمهية ادارة اتصال املتعلم والتعليم  

لذا، وجب على املعلم أن . تشجيع تعليم املتعلم ليبلغ يف ارتفاع نتيجة تعليمهم

  .يعطي التعليل أو التشجيع إىل متعلمه مارأ مبهارة تعلمهم

عن أنواع احملاولة اليت تستطيع ا املعلم أن يفعلها يف  Sagalaيرى   

  :ختطيط التعليم ليهيج تشجيع املتعلم، هي

  وسائل املتنوعةباستخدام الطرائق وال .1

  أن خيتار املعلم املواد اجلذابة واحتاجها املتعلم .2

ألن يعطي املعلم األهداف بفترة قصرية وطويلة كمسابقة وامتحان  .3

  وتكرار التعليم وفاز يف االمتحان

أن يعطي املعلم الفرصة يف النجاح، يعىن البد على املعلم أن يعرف  .4

  طبقة كفاءة تعلم املتعلم يف ختطيط التعليم

  بيئة التعليم املرحية ويهيج تعليلهم يف التعليم .5

  أن يكون التعليم منافسا صحيحا ليهيج تعليلهم يف التعليم .6

  

  



  

  قيادة التعليم) د

وفائدا . قيادة التعليم تشري على حرية املتعلم يف اختيار عملية التعليم  

  .ليثبت التعليم املناسب بطبيعة املتعلم

  Reigult  يف كتابهDegeng ضح أن من أمهية احلالة يف تثبيت يو

والبد املعلم أن يناسب اجلزء  يف . استراتيجية ادارة التعليم هي طبيعة املتعلم

التقدم من استراتيجية التنظيم بقدرة املتعلم يف بداية التعليم، وكم مرة تقدمه 

  .املعلم االستراتيجية، والبد أن يناسبها املعلم بتقدم تعليم املتعلم

  

  استراتيجية التعليمسس اختيار أ 2. 4.ب

  67:تؤثرت األسس بعاملني، ومها

وصلة عوامل التعلم واختيار . عامل التعلم وبيئته وجمموعته كربها وصغرها .1

ورد  (response) 68و االستجابة (stimulus)االستراتيجية بأما يتعلقان باملثري 

أما . ري وخمترب، وعوامل بيئة التعليم يشمل على فصل كب(umpan balik)الفعل 

                                                 
67 Buku Ajar Perencanaan Sistem Pengajaran. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang. 

1997. Hal: 112 
ة تعبري عام ومن أكثر وتعبري استجاب. عملية أو غددية يثريها مثري، أو هي إجابة على سؤال أو استبيان أو أي سلوك مضمر أو صريح. 67

 التعابري شيوعا يف علم النفس 



  

عوامل جمموعة التعليم كربها وصغرها تتعلق باختيار االستراتيجية ألا متعلقة 

  .بأنشطة التعليم فردية كانت أو جمموعة

أن اختيار االستراتيجية والوسيلة  Merriilرأى  .أوجه أهداف التعليم اخلاصة .2

اليت تشمل األوجه . ومصدر التعلم البد أن يوجه إىل أهداف التعليم اخلاصة

  :على استرتتيجية التعليم هي

، هو يتضمن على استراتيجية التسميةأوجه التعريف، و - 

  اقعة، واإلدارة ، واستخدام احلجةوتسمية الو

 mixو  self pacedأوجه احلركة مشتمل على استراتيجية  - 

paced  و اخلارجيةexternally  

واملوقف 69ة أوجه اإلحساس، له استراتيجية الرغبة أو الدافعي - 

  .أو القيمة

  عناصر استراتيجية التعليم 2. 4.ب

. البد ملنظّم التعليم حينما ينظّم استراتيجيته وإجراآته أن يالحظ بعناصره

  70:يذكران أنّ عناصر تلك االستراتيجية كما يلى Careyو    Dickوكان 

                                                 
وقد تكون الدافعية داخلية ذاتية أو خارجية، أولية فطرية أو ثانوية مكتسبة، ال . اصطالح عام يشمل البواعث والدوافع يف عمل املثريات. 68

 شعورية أو شعورية 
65 Ibid. Hal: 112-117 
 



  

  األنشطة قبل التعليم. 1

أهداف . 2، ملتعلمليم اتشجيع تع. 1: إن أول األنشطة قبل التعليم هي

  .tingkah laku masukanاملعلومات املبدئية . 3التعليم، 

والعثور على انتباهه يف  تعلميقصد به لتشويق امل ملتعلمتشجيع تعليم اإن 

فلذلك، تنبغى أن تكون األنشطة قبل التعليم منظمة كي تكون . الدراسة

التعليم، وعالقة التعليم  ، وميوله يف)سليقته(مناسبة برغبة التلميذ، وملكته 

والتعلم، وأسلوب تعليمه، وخلفيته، ومهة مادة الدرس الذي ال بد إلحاطته 

  .وحنو ذلك

أن يقوم باإلستعداد التام  علم، فيجب على املأهداف التعليموأما 

. على علم بنتائج التعليم قبل التعليم ملتعلمباألنشطة قبل التعليم كي يكون ا

ولذلك، . مل هي أن تكون أهداف التعليم تناسب املقصودواملراد ذه العوا

  .اإلرشادات وطرائق التعليم ليحصل على مراده تعلمامل علمالبد أن يعطي امل

يف األنشطة قبل  ملتعلمهي أن يطلق ا املعلومات املبدئيةواملقصود من 

  .ةاألخبار بالطاقة املشروطة عليه لتكون دراسته صحيحة وطالق متعلمالتعليم لل



  

  ايصال املعلومات . 2

بكيفية ترتيب عرض . 1: األمر املهم يف ايصال املعلومات هو ما يتعلّق

عرض . Besarnya Satuan Pembelajaran ،3 مبقدار وحدة الدرس. 2،  التعليم

  .مادة التعليم

هو ينبغي ملنظّم التعليم أن  كيفية ترتيب عرض التعليمو املراد من   

ليم، يعين منظّمة مادة الدرس والذي يقوم بتنظيم املنهج يالحظ ترتيب مادة التع

من ذلك املذكور اعتمادا . الدراسي عليه يراعي البدء من السهولة إىل الصعوبة

ترتيب الوظيفة اإلجرائية، يعىن بتقدمي الطاقة . على نتائج حتليل ذلك التعليم

  .تعلماملشروطة قبل التعليم أو ملكة امل

. هو اإلسترتتيجية لتنظيم مقدار الدرس للتعليم سيمقدار وحدة الدراو     

ومقدار التعليم يف عملية التعليم مناسب مبقدار كفاءة نتائج التعليم املشروطة يف 

ولذلك، البد للمنظّم أن يراعي بثالثة العناصر اآلتية هي سن . أهدافها األوىل

  .التلميذ، أنواع التعليم، واختالف أنشطة التعليم

هو تعيني تبليغ املعلومات بطريقة معينة، يعين  التعليموعرض مادة 

ولكلّ منها . بااملعلومات اللفظية أو التصوير أو القاعدة أو املبدأ أو شيئ آخر

  . طريقة خاصة اآلئقة بكفائته



  

  يف عملية التعليم تعلمدور امل. 3

تنظيم وأهم العناصر وأكثرها تأثريا يف إجناح عملية التعليم هو دقة املعلم يف 

وأكرب االستراتيجية تأثريا يف عملية . للمشاركة يف عملية التعليم تعلموظائف امل

  ).السؤال واجلواب(واألسئلة . 2إعطاء التمرين . 1: التعليم هو

أن يعود نفسه على القيام  متعلمهو إعطاء الفرصة لل التمرين واملراد من

  .بالواجب املدرسي حىت حييط املواد املدروسة

من الدرس الذي  تعلمفهو كوسيلة ملعرفة معلومات امل السؤال واجلوابوأما 

  درسه

  اإلختبار. 4

اختبار . 1كما قد سبق ذكره أن ملعرفة جناح عملية التعليم معايري أربعة، وهي 

اختبار أثناء عملية التعليم . Pra Test 3) (اختبار االستعداد. 2املعلومات املبدئية 

)Embaded Test( 4 .ار التحصيلاختب (Pasca Test).  

وهلذه االختبار أسئلة . والبد علينا أن ننظم تلك األربع لتكون االختبار جيد

  :البد منها وهي

  هل املعلومات املبدئية حبتاج إليها ؟ ومىت؟  .أ 

  هل االختبار االستعدادي حيتاج إليه؟ ومىت؟ وأي مهارة حيتاج إىل اختبارها ؟  .ب 



  

  البد منه؟ ومىت؟ هل االختبار أثناء التعليم     .ج 

 متي وآيف يكون االختبار التحصيلي ؟  .د 
  

 Kegiatan Tindak Lanjut األنشطة التكميلية .5

وهذه األنشطة هي كالتوصية من املدرس لتلميذه بعد النظر إىل نتائج التعليم 

بنظر إىل نتائجه بعد التعليم، إما أن  تعلميقوم بإرشاد امل علمبعد االختبار يعىن أن امل

أن يقوم بإعادة  علمومن هنا يستطيع امل. ه وإما أن يستمر وإما أن يتطورهيكرر

  .الدرس أو استمراره

 Pola-pola Strategi Pembelajaran أمناط استراتيجية التعليم 5. 4. ب

  71:بثالثة أمناط، وهي تعلمينقسم استراتيجية التعليم من ناحية امل Elyوكان   

  )Large Group Instruction(التعليم لفرقة الكبرية  )1

  )Small Group Instruction(التعليم لفرقة الصغرية  )2

  )Individualized Instruction(التعليم للشخصية  )3

  :، أنّ أمناط التعليم منقسم إىل ثالثة أمناط، وهيKempوعند 

مث . تعلميشرح مادة التعليم أمام امل علموكان امل. )Presentation(املناقشة  )1

  .ويكتب التقرير وغري ذلك يف اجلامعة الصغرية تعلميناقشها امل

                                                 
71 Ibid. Hal: 117-118 



  

يتعلم بنفسه، بقراءة  تعلموكان امل )Independent Study(التعليمية احلرية  )2

  .الكتب، استعمال املعمل، يف املكتبة، بوسائل اآلالت وغري ذلك

  .والتعاون بينهما) Teacher Student Instruction(مع متعلمه  علماتصال امل )3

  :طة التعليم املختارة، وهيوأمناط أنش

وهو منط التعليم بوسائل  )CIA: Computer Assisted Instruction(التعليم الكومبيوترية ) 1

  .جراء الكومبيوترإ

  .وهي منط التعليم بإظهار التجربة أو عملية حادثة الشيئ  )Demonstration(املظاهرة ) 2

  .ي منط التعليم مبراقبة الشيئ بإشراف املعلموه )Directed Observation(املراقبة املشروفة ) 3

وهي منط التعليم بتبادل األفكار الذي يتعلّق باملوضوع،   )Discussion(املناقشة ) 4

  .واملسألة أو السؤال

  .وهي منط التعليم بتفسري الفكرة يف احلال  )Dramatization(التعبرية ) 5

  .لم أو املهارة يف الوقت املنظّموهو منط التعليم بتهذيب الع )Drill(التدريب ) 6

  . وهي منط التعليم بالتجربة و املراقبة ويكتب ملحوظتها )Experimen(التجربة ) 7

وهي منط التعليم بالتجربة العملية يف ميدان  )Field Experience(التجربة امليدانية ) 8

  .احلياة

  .ام املخصصوهي منط التعليم باللعبة املسابقتية بنظ )Gamming(اللعبة ) 9



  

وهي منط التعليم بإعطاء الفرصة للمتعلم يف  )Independent Study(التعليم احلرية ) 10

  . معاملة وظيفته بنفسه وبإشارة معلمه

  .هي منط التعليم باستعمال املعمل )Laboratory Experience(التجربة املعملية ) 11

ادة التعليم وخصائصها، ونستطيع أن خنتار بأحد تلك األمناط مالحظة بأهداف م

، لتكون أهداف التعليم حمصولة فعالة وكفاءة تعلموبوسائل التعليم ، وبشخصية امل

  . ومتلك التدريب

  

  .فعالية التعليم. 5. ب

  Reigeluth وMerrill )1979( 72  يقوالن أن مقدار فعالية التعليم متعلق ببلغ

  :إلثبات فعالية التعليم هي الظواهرو. هدف التعليم

 Kecermatan Penguasaanحزم القدرة . 1

. Unjuk Kerjaإن حزم القدرة ما علمه املتعلم يسمى أيضا بدرجة خطيئة العمل   

أو بقول آخر . كلما حزم املتعلم حزما شديدا يف قدر ما علمه، فالتعليم فعال

  .كلما درجة خطيئة املتعلم يف العمل قليلة فالتعليم فعال يف تعلمه

 لعملالسريع يف ا. 2

                                                 
72  Dr. I Nyoman Sudana Degeng. 1989. Ibid. Hal: 165-171 



  

السريع يف العمل متعلق جبملة . إن السريع يف العمل خيتلف حبزم القدرة يف العمل    

أما حزم القدرة يف العمل فهو متعلق جبملة . املوعد املستخدم يف عرض العمل

  .األخطاء

  وةباخلط ناسبةم. 3

. إن مناسبة العمل واخلطوة الثابتة يستطيعان أن تكونا عالمة يف فعالية التعليم

  .ويقال التعليم فعاال حينما يستطيع املتعلم أن يعرض العمل املناسب خبطوة ثابتة

 Kuantitas Unjuk Kerja مجلة العمل.4

. وهذه متعلقة بأكثر العمل الذي استطاعه املتعلم يف عرضه جبملة املعينة الثابتة

  .وكثري من خبري التعليم يتعلق مجلة العمل جبملة اهلدف الذي حصله املتعلم

 Kualitas Hasil Akhirاحلاصالت األخرية . 5

ريقة قبلها، كالتعليم يف مادة املهارة أو طأحيانا، أن فعالية التعليم صعبة أن يقدر ب

وكثري من العمل يؤسس على املوقف وشعور الفن من اخلطوة الثابتة اليت . الفنية

وأمكن . الذا، أن الطرق قبلها صعبة أن يطبقه. وجب على املتعلم أن يتبعها

  .الطريقة هلذه املادة هي بنظر احلاصل أو النتيجة من العمل

 Tingkat Alih Belajar طبقة نقل التعليم . 6



  

نقل التعليم مما قدره إىل ومن أهم العالمة إلثبات فعالية التعليم هو قدرة املتعلم يف 

ثبات يف لذا، اإل. قبلها ظواهرمتعلقة ب الظواهروهذه . األشياء األخرى وشبه منها

فعالية التعليم املؤسس بطبقة نقل التعليم حمتاج إىل أساس املعلومة من تلك 

  .الظواهر

  .أي الطبقة يف قدرة املتعلم يف تذكري ما علمهRetensi) (تأثري ال. 7

هي مجلة العمل الذي ال يزال استطاعه املتعلم أن يعرضه بعد حني معني، أو مجلة 

  .عدة حني معنيم أن يذكرها أو يعربها بعد املعلومة اليت استطاعه املتعل

 .السابعة ال يستخدمها كلها إلثبات فعالية التعليم الظواهرويف احلقيقة، أن هذه 

  .ساس األهداف كما ترامأويف اختيارها البد أن يوجه إىل 

  

  

  

  



  

  الباب الثالث
  مناهج البحث

  

قاربة م) 2(البحث،  خطوط) 1: (مناهج البحث يف هذا الباب تتكون من

طريقة ) 6(، وسائل البحث) 5(، مصادر البيانات) 4(عناصر البحث، ) 3(البحث 

أما التفصيل لكل . حتليل البيانات) 8(التجربة عن صحيح البينة، ) 7(، مجع البيانات

  :منها فهو كما يلي

  البحث خطوط)1(

بناء على حدود البحث وأهدافه، حتتاج الباحثة إىل خطوط البحث املناسبة 

ويف هذا القسم حاولت الباحثة إىل تقسيم استراتيجية يف تعليم الترمجة . وضوعبامل

وتبيينها يف قسم اللغة العربية وأدا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج واحملاولة 

فلذا، حتتاج الباحثة إىل . لفعالية استراتيجية يف تعليم الترمجة اليت فعلها معلم الترمجة

كانت هذه الدراسة هي تعبرية عن . ناسبة وهي الدراسة الوصفيةخطوط البحث امل

أن  .وصفية الطوابع والعناصر املبحوثة كما وجدت يف الواقع بغري اإلستخدام والترتيب

موضوعه الوصف والتفسري . حيانا البحث غري التطبيقيأالبحث الوصفي يلق عليه 

وثقافة، وملا هو كائن من األحداث والتحليل يف العلوم االنسانية من دينية واجتماعية 

صف تاليت وقعت ملالحظتها، ووصفها، وتعليلها، والتأثريات، والتورات املتوقعة، كما 



  

فاملنهج الوصفي يتجه إىل وصف الظاهرة، . األحداث املاضية، وتأثريها على احلاضر

ملشكلة مث بدأ بتحديد اتوتصوير وضعها الراهن وحتديد العالقات القائمة بني أجزائها، ف

وللمنهج الوصفي أنواع . لل نتائجهاحتفحصها مث تتار العينات وختضع االقتراضات وت

دراسة احلالة، والدراسة املسحية، والدراسة الطولية، : كثرية من الدراسات، وهي

  .والدراسة التطورية، والدراسة التحليلية، والدراسة االرتباطية

املستخدم يف هذا البحث هو الدراسة  ومن أنواع الدراسات يف املنهج الوصفي  

وهذا املنهج صاحل بأسئلة هذا . التحليلية، فيسمى هذا املنهج باملنهج الوصفي التحليلي

وتستخدم الباحثة املنهج الوصفي التحليلي يف هذا البحث ألا تريد . البحث وأهدافها

لشعبة اللغة العربية أن تصف استراتيجية تعليم الترمجة اليت قام ا معلم الترمجة يف ا

واحملاولة لفعالية امعة االسالمية احلكومية مباالنج كلية العلوم االنسانية والثقافة، اجل

  .استراتيجية يف تعليم الترمجة اليت فعلها معلم الترمجة

  مقاربة البحث. 2

واحلُجج اليت صدرا . أما مقاربة البحث اليت تستعملها الباحثة هي املقاربة الكيفية

الترمجة يف قسم اللغة العربية  عليمالباحثة يف استعمال هذه املقاربة أي يف استراتيجية ت

وأدا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج عندما تستعمل الباحثة باملقاربة الكيفية كما 

  :سيأيت بياا



  

الترمجة باهتمـام   عليمت استراتيجيةمن ناحية أهداف البحث؛ وهي دراسة  -1

أما البحث الذي تقدم العمليـة مـن   . والبوادر املوجودة وحتليلهاالظواهر 

  73.النتيجة موافقة باملقاربة الكيفية

ألن النـوادر   )Naturalistic( الطبيعيةكان موضوع البحث أقرب إىل املقاربة  -2

، بالتحليـل الرقمـي  املبحوثة حتتاج إىل التحليل العميق التستطيع أن حتللها 

لـيس التحليـل   ) Narrative(هي بالطريقة القصصي فلذا، كان تقدمي البحث 

  .)Statistic(االحصائى 

أو  الطبيعيةأن املقاربة الكيفية قد استعملَت لتحليل احلالة  Meolong 74قال 

هي احلـوادث  الطبيعية أما احلالة . ةتالط الباحثخاحلالة اليت جرت منذ أوائله بال ا

الترمجة من اخلطوة واإلقامة املوجودة  تعليمة يف ستراتيجيإلاحلقيقية املتعلقة بعملية ا

  .ةخترج من عملية الباحث

  

 عناصر البحث. 3

استراتيجية يف تعليم الترمجة يف قسم اللغة العربية ) أ(أما عناصر البحث هي

وأدا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، والفروع منها هي أنـواع اخلطـوط   
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 املـادة من اختيـار   الترمجة تعليم استراتيجية تنظيم) 1التعليمية اليت حتتوي على؛ 

اليت حتتوي على وسائل  الترمجة استراتيجية إلقاء تعليم) 2مع التلخيص،  اوتنظيمه

طريقـة  أي اليت يج يف أنشطة التعلـيم   التعليم مع وسائلالطلبة تصال التعليم وا

لتنظيم التفاؤل بني الطلبة  وهي الطريقة ،الترمجة استراتيجية إدارة تعليم) 3، التعليم

االتصال بني الطلبة واستراتيجية والعناصر األخرى أي عناصر استراتيجية يف تنظيم 

 تعلـيم  احملاولة اليت قام ا معلم الترمجة لفعالية اسـتراتيجية ) ب(و  .لقاء التعليمإ

  .الترمجة

  العناصر وقرينات البحث: اجلدول
 القرينات العناصرالرقم

    تعليم الترمجة يجيةاسترات )أ
   الترمجةاستراتيجية تنظيم تعليم 1   
مناسـبا   مادة التعلـيم اختيار 1.1.1 مادة التعليماختيار1.1 

 بأهداف التعليم
مـادة التعلـيمتنظيم1.2 

 ةاملترتب
تنظــيم اخلطــوط والطريقــة 1.2.1

 واألساس
 قاعة للتلخيص1.3.1 التلخيص1.3 
اخلالصة تقـيم بإلقـاء   كانت 1.3.2   

مراجعة األسـلوب والطريقـة   
 واألساس

    تعليم الترمجة استراتيجية إلقاء2   



  

 وجود الوسائل2،1،1 وسائل التعليم2.1 
 خدمةأنواع الوسائل املست2.1.2   
 األساس يف اختيار الوسائل2،1،3   
بـني املـتعلماالتصال2.2 

 ووسائل التعليم
 علم يف التعليمأنشطة امل2.2.1

 أنشطة املتعلم يف التعليم2.2.2   
 دور الوسائل يف التعليم2.2.3   
ـ  تعليم الكالسيكيال2.3.1 التعليم واملتعلمشكل2.3   اعيواجلم

 والفردي
   الترمجةاستراتيجية إدارة تعليم3   
 تطـور ملعرفة  امللحوظة3.1 

 مياملتعلم يف التعل
 قوميموعد الت3.1.1

 التقوميعدد 3.1.2   
 التقوميجنس 3.1.3   
 التفائل3.1.4   
يف أوائـل  ( شجيعكيفية يف الت3.2.1ميالتعلشجيعالتدبري يف ت3.2 

 )الدراسة كانت أو يف أواخرها
التعليم املختلفة على حسـب  3.3.1 ميالتعلقيادة3.3 

 كفاءة املتعلم
 التعليم والتعلم شكلتعيني 3.3.2   
حماولة املعلـم لفعاليـة     )ب

 استراتيجية التعليم
  

حماولة املعلـم لفعاليـة 1 
 استراتيجية التعليم

طريقة املعلم حملاولـة فعاليـة    1،1
 استراتيجية التعليم



  

املشكالت يف حماولـة فعاليـة    1،2   
 استراتيجية التعليم

  العناصر وقرينات البحث 4.1اجلدول 

  مصدر البيانات. 4

 أما املصدر األوىل فهو معلـم . نات ينقسم إىل قسمني أوىل وثانويمصدر البيا

الترمجة مع طالم، والطالب يف املرحلة  عليمالذي متغرق يف عملية ت تعليم الترمجة

  .يشتركون تعليم الترمجة نالثالثة واخلامسة الذي

الـة  البينة الوثيقية يف تشبيك البيانات ملعرفـة احل أما ثانوية فتاخذ الباحثة من 

حتتـاج  والتعليمية يف قسم اللغة العربية وأدا باجلامعة اإلسالمية احلكومية مـاالنج،  

 .الكتب األخرى املالئمة االكتب املقررة للطلبة أو للمعلم يف تقدم الطلبة والباحثة 

  وسائل البحث.  5

الباحثة ) 1ألا؛  أما اآللة األساسية يف الدراسة الكيفية هي الباحثة نفسها

الباحثة حمـددة، ألن موضـوع   ) 2هي املوضيعة العاملة على موضوع البحث، 

تستطيع الباحثة أن تصنع املسافة ) 3البحث يتكون من األشخاص واملادة اجلامدة، 

صدرت الباحثة ) 5دورت الباحثة على بيانات البحث، ) 4مع موضوع البحث، 

  75.إىل قواعد البحث املعينة
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 املقابلةالبحث وتقريرات  الباحثة وسائل استبيانات استخدمت ولنيل البيان

  .الحظةوتقريرات امل

  مجع البيانات طريقة. 6

مجع البيانات يف هذا البحث بتخطيط اخلطوات للحصول  طريقةتقوم الباحثة ب  

  :على النتائج كما يرام، منها

وهو عديد من األسئلة املكتوبة اليت استعملت لنيل األخبار مـن   بياناالست -1

ملعرفة البيانات عن كيفيـة تعلـيم    االستبيانويف هذا البحث يعطي . ملخربا

الترمجة يف قسم اللغة العربية وأدا باجلامعة اإلسالمية احلكومية مـاالنج، مث  

اعطيه إىل الطلبة لتشبيك البيانات عن تفاؤل الطلبة على اسـتراتيجية الـيت   

. لتلخـيص البحـث   انبيأما النتيجة هي حتليـل االسـت   .علماستعملها امل

واستخدمت الباحثة األسئلة املوجهة يف هيكل األسـئلة تسـهيال للفهـم    

 .وتوجيها للسؤال ويستطيع املخرب يف إجابة األسئلة

حينمـا محلـت    ةاملترتب ةاحلري املقابلة املستعمل يف هذا البحث هي املقابلة -2

بـني   جلامعـة يف ا املقابلةتقع . الباحثة األسئلة املعينة اليت هي أسئلة أساسية

الرئيس والكاتب يف قسم اللغة العربيـة وأدـا   والطالبني و علمالباحثة وامل

وألجل هـذه  . باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، بطريقة صرحية ودقيقة



  

يف وصف احلالة احلقيقية اليت تقع  ةالطريقة شعرت املخربين باحلرية واخلفيف

وملسـاعدة  . الترمجـة  عليمبني يف عملية تللطال املعلميف اجلامعة؛ وما عمله 

، استخدمت املقابلةالباحثة يف نيل البيانات واألخبار اليت ألقاها املخربين يف 

 .املقابلة ، وذه اآللة تشجل كل)الورقة الكتابية(الباحثة آلة يف كتابة البينة 

وهي مجع البيانات بطريقة املالحظة املباشرة عندما جرت تعلـيم   الحظةامل -3

وقبل ذلـك،  . الترمجة وكتابة الظواهر واحلوادث اليت هي موضوع البحث

 املقابلة و بيانها الباحثة مصدرا عن االستتصنعت الباحثة مقررات عما حلظ

 .تعمل عن املواد نظرية الترمجة وتطبيقها الحطةكانت امل. املاضية

بـة  فرصة لتحليل البيانات املكتو—يف هذا البحث—نالت الباحثة. الوثائق -4

مث كتبـت  . من كتب مقررة لطلبة كانت أو للمعلم والتقومي وغري ذلـك 

الباحثة من هذه البيانات األمور املتعلقة ونقِّشها عندما عملت الباحثة عملية 

كانت هذه البيانات تكون مصدرا أساسيا يف مجع . مع املعلم والطلبة املقابلة

ـ   ات بوسـيلة االسـتبيان   البيانات قبل أن تعمل الباحثة عملية مجـع البيان

 .واملالحظة الفصلية

  

  



  

  التجربة عن صحيح البينة .7

قـال  . )Triangulation( لتثليـث جرت التجربة عن صحيح البينة بطريقة ا

76Moleong  هي الطريقة لتجربة عن صحيح البينة استفادة عـن   التثليثأن طريقة

ـ . خارجة البينة املعينة لتصحيح البيانات وتقرينها تعمـل   التثليـث ة كانت طريق

 التثليـث املقرر هو  التثليثويف هذا البحث كان . مبصادر وطرق وباحث أخرى

  :باخلطوط األتية التثليثعن باحث ومصادر أخرى كذلك، وتعمل طريقة 

 .مع الطلبة املقابلةالطلبة وحتقيقها بطريقة  استبيانتطبيق نتيجة  -1

 .املعلم مع بلةاملقاالطلبة وحتقيقها بطريقة  استبيانتطبيق نتيجة  -2

 .بطريقة املالحظة الفصلية علممع امل املقابلة الطلبة و استبيانتطبيق نتيجة  -3

 .الطلبة مبقابلةالطلبة وتناسبها  استبياندراسة  -4

 .علماملمبقابلة  الطليب وتناسبها املقابلةدراسة  -5

 .مع املالحظة الفصلية علمامل مبقابلةالطليب وتناسبها  املقابلةدراسة  -6

  .واملالحظة مع نظريات التعليمالطليب واملعلم  املقابلة الطلبة و تبياناسدراسة  -7
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  حتليل البياناتطريقة  .8

والبيانـات لسـهلة الشـرح     كان حتليل البيانات هو تنظـيم األخبـار  

 دراسـة وصـفية   والطريقة اليت تستخدم يف حتليل هذا البحث هي 77.والتفسري

بأا تلك البحوث اليت تقدم وصفا للظواهر والوصفية عن حتليل البيانات  .حتليلية

واألحداث موضع البحث دون أن تسعى لتفسري األحداث والظواهر واخلـروج  

وجرت عمليـة التحليـل بـالتنظيم     78بنظريات وقوانني بقصد التعميم والتبوء،

  .والترتيب واجلمع واعطاء الرمز وتعديدها

نتيجة استبيان الوثائق، ) 1: والوصفية عن حتليل البيانات اليت حتتوي على

كتابة املالحظة ) 4، املقابلةالتلخيص عن نتيجة ) 3نتيجة عن متليئ االستبيان، ) 2

  .الفصلية

ـ تعندما حتتوي على مجع املسائل اليت سأل بيانوتعد كمال االست  ةها الباحث

  .بياناملكتوبة يف االست

وذة خمتلفها املـأخ البيانات و ملعرفة مساوة املقابلة و بيانوحتلل نتيجة االست

كان التحليل قد استعمل ملعرفة مواجهة اإلجابة أي البنية مـن  . والطلبة علممن امل
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مث  .وختتارت البيانات وتعدت وكتبت واحد فواحدا إىل ورقة البيانات. املخربين

  :حتطو الباحثة إىل التحليل التكرارية، وهي

ئق املكتوبـة ونبيجـة   احصاء البيانات اموعة من الكتابة عن نتيجة الوثا  )أ 

 .ونتيجة املالحظة املقابلةونتيجة  بياناالست

كانت هذه األنشطة حتتوي على البينة . تقسيم البيانات على حسب الطوابع  )ب 

ختيار الترمجة يف قسم اللغة العربية وأدا من ا عليمعن احلطوط يف تنظيم ت

اسـتعمال  الترمجـة و  علـيم ستراتيجية القاء توتنظيمه والتلخيص وا املادة

الت عن تنظيم الطلبة يف الفصل الطلبة مع الوسائل واهليك اتصالالوسائل و

ها وتدبري ستراتيجية يف تدبري التعليم واقامة املراجعة يف تقدم الطلبة وختلفوا

اسـتراتيجية تعلـيم    وتدبري التعلم وحماولة املعلم يف ترقية فعاليـة  شجيعالت

 .الترمجة

املعينة يف الورقة الفهرسية واعطاء الرمز يف تلك  ادخال االخبار إىل اموعة  )ج 

 .الورقة باألرمزة املعينة

ـ  تالتحليل التكرارية إىل مجيع جمموعة البيانات لكي ال  )د  إىل  ةتغـرق الباحث

 .النسيان

 .)Triangulation( لتثليثالتجربة عن صحيح البيانات بطريقة ا) هـ



  

. األخرية يف هذا املنـهج كان تفسري البيانات هي الطريقة . تفسري البيانات  ) و

قُرِّر تفسري البيانات موافقا إىل ما مييله يف تطبيق استراتيجية تعليم الترمجـة  

يف قسم اللغة العربية وحماولة املعلم يف ترقية فعالية استراتيجية تعليم الترمجة 

استعملت هذه الطريقة ملعرفة .  وأدا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

علم وتعيينه يف حتقيق استراتيجية تعليم الترمجة يف قسم اللغة العربية انشطة امل

وأدا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، وسـتبني الباحثـة يف البـاب    

  ).نتيجة البحث(اخلامس 

  جمتمع وعينة البحث. 9
  جمتمع الدراسة 9.1

القة مباشرة ع جلمع املعلومات األساسية اعتمدت الباحثة على اتمع الذي له

 االسالمية اجلامعة والثقافة، اإلنسانية العلوم كلية العربية، اللغة شعبةبالتعليم يف 

 يعلم الذي هو فاملعلم. والطالبني الترمجة تعليم معلم من تتكون فهي مباالنج احلكومية

 أيضا فهم الطالب أما. الشعبة هذه يف تطبيقيا أم كانت نظرية الترمجة تعليم يف بنفسه

  .202 وعددهم الشعبة هذه يف لطالبا

  :يوضح جمتمع الدراسة) 1(اجلدول الرقم 

 اموع الطالب معلم الفئة
 203 202 1 العدد

  يوضح جمتمع الدراسة 4.2اجلدول 



  

  عينة الدراسة 9.2

معلما،  1مت اختيار العينة من فئاة اتمع اليت سبق ذكرها، وتكونت من 

والطالب يف   ،131 شترك تعليم نظرية الترمجةتاليت  لثةومجيع الطالب يف املرحلة الثا

  203، جبملة قدرها 71عددهم  1 شترك تعليم تطبيق الترمجةتاملرحلة اخلامسة اليت 

  :يوضح عينة الدراسة) 2(اجلدول الرقم 

 اموع معلم الفئة
 203 1 العدد

   يوضح عينة الدراسة 4.3اجلدول 
  

  عينة املعلم 3.9
إن معلم تعليم  .، وهو املعلم يف تعليم نظرية الترمجة وتطبيقهامعلما 1وعدده 

وهو مترجم ومصحح الترمجة له خربة طويلة يف الترمجة والتوجيه ملادة تعليم الترمجة، 

  .الترمجة يف مئسسة الطبعة املعروف

  عينة الطالب 9.4

 ةاإلنساني العلوم كلية العربية، اللغة وتتكون العينة من طالب هذه الشعبة

 جمتمع مجيع مجلة من 202 وعددهم مباالنج، احلكومية االسالمية اجلامعة والثقافة،

 الثالثة مرحلة من طالب 131 مبعدل واخلامسة الثالثة املرحلة طالب من وهم. الطالب



  

اليت يشترك تعليم  اخلامسة املرحلة من طالب 71 و الترمجة، نظرية تعليم يشترك اليت

  .1تطبيق الترمجة 

  

  

  

  

  

  



  

  الباب الرابع
  عرض البيانات

  

  حملـة عـن الترمجـة . ا

  تعليم الترمجة يف شعبة اللغة العربيةيف هداف األ 1. 1

أن يقدر الطلبة   إن األهداف العامة من تعليم الترمجة يف شعبة اللغة العربية هي

على تطبيق مبدإ أساس مهارة اللغات، وفهم نصوص العربية، وأن يقدر على التعبري 

  .ادة فكرة نصوص العربية اجليدة، وترمجة نصوصهاوإع

واهلدف اخلاص يف تعليم نظرية الترمجة هي تقدمي نظرية الترمجة للطالب كي 

ويكون البحث فيها يتمحر حول التعريف عن . يقدر على ترمجة النصوص العربية

اصر منهجها وتقنينيتها وعمليتها والعن: مناذجها وفنوا، نظرية الترمجة: الترمجة

اهلامة يف الترمجة، ومشكلة الترمجة، الترمجة والثقافة، مناذج الترمجة من العربية إىل 

  79.اإلندونيسيا، ومن اإلندونيسيا إىل العربية

هو مواصلة تدريب الطالب على  1واهلدف اخلاص يف تعليم تطبيق الترمجة 

ركز هذه وي. ترمجة النصوص، عربية كانت أم إندونيسية، بأقل جهد من اإلعداد
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تطبيق الترمجة يف النصوص األدبية، أدبية كانت أم  - على سبيل اخلصوص –املادة 

  80.غري أدبية

  يف شعبة اللغة العربية الترمجة تعليم مادة 2. 1

إن يف هذا البحث حبثت الباحثة يف نظرية الترمجة يف الفصل الدراسي الثالث ، 

  .يف الفصل الدراسي اخلامس 1وتطبيق الترمجة 

الساعة املواد الدراسية رقمال 
 املعتمدة

 الفصل    
12345678

     2   4 نظرية الترمجة 1
   4     4 1تطبيق الترمجة 2

  املواد الدراسية لتعليم الترمجة 4.4اجلدول 
  

  يف شعبة اللغة العربية استراتيجية تعليم الترمجة 3. 1

م التعليم، واستراتيجية إلقاء التعليم، حبثت الباحثة فيها يف استراتيجية تنظي

  .واستراتيجية إدارة التعليم، وحماولة املعلم يف ترقية فعالية استراتيجية تعليم الترمجة

  الترمجة استراتيجية تنظيم تعليم. 1

إن يف هذه االستراتيجية تتكون عن اختيار مادة التعليم وتنظيم ترتيبه 

  .والتلخيصات أو االستنباط من التعليم
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املواد الدراسية يف تعليم الترمجة مأخوذة من االت واجلرائد العربية، و الشبكة 

وهذه تناسب باخلطة الدراسية اليت . الدولية، والكتب األدبية واالسالمية املعاصرة

أخذ معلم الترمجة حمتوى اخلطة الدراسية . أخربها املعلم إىل املتعلم يف أول التعليم

  81:ن املراجع واملصادر منهاواملادة التعليمية م

  لسان العرب. ابن املنذر

ترمجة وإعداد املالحق الدكتور . دليل الترمجة مع مالحق للتعليم. بيتر، نيومارك

. دار العلوم للطباعة والنشر: الرياض اململكة. حممود امساعيل صيىن

  .م1986

  املنجد يف اللغة واألعالم. لويس معلوف

  عجم املصطلحات يف اللغة واألدبم. جمدي وحبة و كامل مهندس

  .م1922 .دار املعارف: تونيس. علم الترمجة. حممد ديدي

Farah, M. Said dkk. The Dictionary English-Arabic 

Abdul Monim Al-Hefni. Encyclopedia Sychology & Psycho-Analyis 

Attabik Ali dan Zuhdi Muhdlor. Kamus Al-Ashri 

Hartono. Belajar Menerjemah: Teori dan Praktek. Malang: UMM Press 

Hifni. Al-Mu’jam Al-Falsafi 

KH. Ahmad Warson Munawwir. Kamus Al-Munawwir 

Mona Beker. in Other Word. London: Routledge. 1992. 

Munir Al-Ba’albaki. Al-Maurid 
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Syihabuddin. Teori dan Praktek Penerjemahan Arab-Indonesia. Proyek 

Peningkatan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. 

Widyamarta. Seni Menerjemahkan. Yogyakarta: Kanisius. 1989. 

  82:الدراسية لنظرية الترمجة هي املوضوعاتو

رمجة وتفسريها، والترمجة بوصفها علما أو معىن الترمجة، والت: حقيقة الترمجة - 

  .فنا، والترمجة كعملية تعمري احلضارة

  .ورجال الترمجة يف القرن الكالسيكي واألوسط والعصري: تاريخ الترمجة - 

وقدرته يف فهم الفكرة ونصوصها ويغوص عاطفية املؤلف، : املترجم - 

  والترمجة اإلتصالية

وهي الترمجة احلرفية والتفسريية و  وأن يعرف الطلبة عن أنواع الترمجة - 

  اإلنتقائية

التحويل والتخفيض والنقض و التوسع واإليضاح و : اإلجراءات يف الترمجة - 

  اإلستبدال

  النصوص وأنواعها - 

العديل التركييب و العديل املعنوي و عملية اكتساب : العناصر يف الترمجة - 

  املعىن
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غة املصدر واهلدف ومشكالت يف األلفاظ طبيعية الل: املعامل يف تطبيق الترمجة - 

  .الدخيلة وأساس تكوين املصطلحات وترمجة مصطلحة األجنبية

بعد شرح املعلم نظرية الترمجة إىل املتعلم أعطاه املعلم الوظيفة لتدريب     

والنصوص اليت . الترمجة عن النصوص العربية كل املقابلة مبوضوع خمتلفة

  :لترمجة هيأعطاه املعلم يف تدريب نظرية ا

 النصوص التاريخ املقابلةالنمرة
اإلرهاب شبكة إجرامية عاملية صنعتها  2006مايوا4األوىل 1  

عقول شريرة، مملوء باحلقد على 
اإلنسانية ومسحونة بالرغبة العمياء يف 

 القتل والتدمري
مايوا  10 الثاين 2

2006 
وقد شهد القرن املاضى أعمال عنف 

أردية ايديولوجيات إرهابية تقمصت 
 يسارية أو مينية خمتلفة

مايوا  17 الثالث 3  
2006 

أما اخلوارج فمعروف أم اعترفوا 
بشرعية اخللفاء األربعة إىل أن خرجوا 

 .عن علي بسبب التحكيم
مايوا  24 الرابع 4  

2006 
يعترب أرسطو واضع األسس اليت تقوم 
عليها نظرية األنواع األدبية حيث 

إىل " الشعر"دب يف كتابه قسم األ
التراجيديا، الكوميديا، : ثالثة أقسام
 .وامللحمة



  

مايوا31اخلامس 5  
2006 

ما أن يتداعى اسم عاصم محدان على 
ذاكريت حىت أستعيد سرية رجل 
مسكون بتاريخ الرجال وظالل 

 األمكنة
إن ايديولوجيا الكاتب تؤثر يف رؤيته 2006يونيوا7السادس 6  

ب ودوره ووظيفته، وتنعكس لألد
على العمل األديب موضوعا ومضمونا 

 وبناءا
يونيوا  14 السابع 7  

2006 
وليس من الصحيح أن أهم عنصر يف 
الشعر هو العاطفية، الشعر خلف 

وهذا خلق اخليال قد يعرب عن . خيال
عاطفة أو شيء أو فكرة، ولكن طول 
احلديث عن العاطفية والرغبة الغريبة 

عواطف الشعراء ترتبط  يف قياس
ارتباطا وثيقا بالطريقة التأثرية يف 

 دراسة الشعر العريب
يونيوا21 الثامن 8  

2006 
النص عن االسالم والثقافة مأخوذة 

 من االت العربية
يونيوا  29 التاسع 9  

2006 
نشأت حركة حترير املرأة يف الغرب 
حملاولة استخالص حقوق املرأة 

تصادية مستهدفة بذلك السياسية واالق
 اجياد نوع من املساوة مع الرجل

  النصوص يف تدريب نظرية الترمجة 4.5اجلدول 



  

الدراسية لتطبيق الترمجة فهي تطبيق الترمجة عن النص  ضوعاتأما املو

األديب والديين واإلجتماعي والثقايف والسياسي والعلمي والفلسفي وفهم 

ويف تطبيقها حبث املتعلم عن . العربيةأسلوب اللغة الشعيب والعصري والقصة 

  83.الكتب واملوضوع املعني نفسه إال النص عن قصة الطفولة

التدريب يف تطبيق الترمجة يف أول املقابلة هو أمره املعلم أن يقابلوا 

بعد ذلك هم . املترجم و يناقشوا معهم حول الترمجة وخربته يف ترمجة الكتب

الوظيفة بعده أمره املعلم أن يبحثوا . تعلم اآلخريناقشوا يف الفصل مع املعلم وامل

عن الكتب العربية واملوضوع املعني نفسه اليت سيترمجوا النص الذي اختاره من 

الكتب العربية عن النص األديب والديين واإلجتماعي والثقايف والسياسي 

م وهم يترمجوا أما.والعلمي والفلسفي من اللغة العربية إىل اللغة االندونيسية

ويف تصحيحه صحح املعلم ترمجتهم مباشرة مث يكرر . املعلم واحدا فواحدا

  84.أمام الطالب عن تصحيح خطيئة املتعلم يف ترمجة النصوص

  الترمجة تعليماستراتيجية إلقاء . 2

يف هذه االستراتيجية تتعلق بطريقة إلقاء التعليم مع قبول اإلجابة من 

  :الطلبة وهي عن
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  ستخدمه املعلموسائل التعليم اليت ا  .أ 

طريقة التعليم أي اتصال املتعلم مع وسائل التعليم اليت يج يف أنشطة   .ب 

  التعليم

  التعليم أنشطة  .ج 

  وسائل التعليم اليت استخدمه املعلم) أ(

الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم الترمجة هو الكتاب املدرسي 

ساسية والنماذج يف الذي ألفه املعلم نفسه، وفيه يبحث يف نظرية الترمجة األ

والوسائل األخرى منها . ترمجة النصوص العربية، و قسمه املعلم جلميع املتعلم

الكتب عن الترمجة، والسبورة، والصحف من االت واجلرائد العربية، 

  .OHP، وLaptopوالقاموس، والبطاقة، والقرطاس، ومسالط و

والشعبة اللغة العربية وتلك الوسائل حماولة من الكلية االنسانية والثقافة 

حياول املعلم نفسه عن الوسائل التعليمية ألن احتاجها املعلم يف . واملعلم نفسه

الشرخ من تعليم الترمجة، دون ذلك الوسائل التعليمية اليت حاوهلا الكلية 

  .والشعبة متبادال مع الفصل األخر

  

  



  

  طريقة التعليم) ب(

 التعليم شرح املعلم نظرية ويف. جيرى تعليم الترمجة يف الفصل وخارجه

الترمجة بابا فبابا، مث أعطى املعلم النماذج منها وكيف يترمجه يف اللغة اهلدف 

حىت يفهمون املتعلمون، وبعد ذلك أعطى املعلم الوظيفة إليهم أن يترمجوا 

    . النص العربية إىل اللغة االندونيسية حواىل سترين أو ثالثة سترا

  85:يف تعليم الترمجة متنوعة منها وطرق التعليم املستخدمة

          Curah pendapat)  طريقة اآلراء من الطلبة. (1

   (critical insident) )طريقة األخذ بتجارب املترجم. (2

  أسلوب املناقشة. 3

   (Prediction guide)) طريقة ارشادات التخمني أي اجلدس. (4

   (Guide note taking)) طريقة البطاقة املوجهه للترمجة. (5

   (Card sort)طريقة . 6

  طريقة اادلة الفعالية . 7

   (Role Playing)طريقة لعب األدوار . 8

  طريقة احملاضرة . 9

                                                 
 ةاخلطة الدراسية لتعليم الترمج. 85



  

  طريقة التدريب .10

  طريقة حل املشاكل. 11

        

  التعليم أنشطة) ج( 

اليت خططه املعلم يشكل على  يف تعليم الترمجة األنشطة التعليمية

  . ي والتعليم اجلماعيالتعليم الفرد

أما الفردي . يف تعليم نظرية الترمجة يشكله املعلم بالفردي واجلماعى

والتعليم اجلماعى جيرى يف الفصل . فهو أمره املعلم أن يترجم النص يف البيت

يعىن ينقسم املعلم املتعلم بالفرائق مث أمره املعلم أن يترمجوا النص الذي كتبه 

  .قرطاساملعلم يف السبورة أو ال

أما يف تطبيق الترمجة كثري من التعليم بالفردي وهو بشكل الكالسيكي 

يعىن أمره املعلم أن يترمجوا النص الذي اختاره بنفسه مث يقدم حصيلة ترمجته 

  .إىل املعلم واحدا فواحدا

  

  

 



  

  الترمجة استراتيجية إدارة تعليم. 3

تعليم، و تصنيع هذه االستراتيجية تتعلق جبدوال استعمال استراتيجية ال

  .ملحوظة تطور تعليم املتعلم، و إدارة التشجيع، وقيادة التعليم

  جدوال استعمال استراتيجية التعليم). أ(

إن تعليم نظرية الترمجة من الكفاءة الرئيسية اليت دف لتنمية الكفاءة 

أما تعليم تطبيق الترمجة من . وهذا التعليم مقابلة واحدة يف األسبوع. الرئيسية

  .الكفاءة املهارة فهي مقابلتني يف األسبوع

- 5نفذ تعليم الترمجة مناسبة جبدوال التعليم إال يتأخر املعلم أحيانا حواىل 

  .لكن املعلم مل يقع غائبا يف التعليم. دقائق يف ابتدائه، وكذلك متعلمه 10

  تصنيع ملخوظة تطور تعليم املتعلم). ب(

اللغة االصطالحية، وأسلوب اللغة، والتقومي يف تعليم الترمجة من ناحية 

  .واملعىن املناسب بتركيب اللغة، وجممع الوظيفة، واجلد يف عملية التعليم

. والطريقة اليت فعلها املعلم يف التقومي هي بطريقة املباشرة وغري املباشرة

التقومي بطريقة املباشرة هي قيد املعلم عن عمل املتعلم يف عملية التعليم يف الفصل 

و اإلشتراك واإلبتكار يف الفصل ، والتعاون بني املتعلم اآلخر يف التعليم  منها



  

أما التقومي غري املباشرة فهو من العمل . اجلماعى، ووظيفة الترمجة يف الفصل

  .املرتيل، واالمتحان النصفي، واإلمتحان النهائي

  إدارة التشجيع). ج(

  :التعليم هي الطريقة اليت فعلها املعلم ليهيج تشجيع املتعلم يف

 باستخدام الطرائق والوسائل املتنوعة .1

 أن خيتار املعلم املواد اجلذابة واحتاجها املتعلم .2

 أن يكون التعليم داخل الفصل وخارجه .3

 بيئة التعليم املرحية .4

  بكثرة التطبيق يف الترمجة .5

  قيادة التعليم). د(

وفائدا . يمقيادة التعليم هذا تشري على حرية املتعلم يف اختيار عملية التعل

  . ليثبت التعليم املناسب بطبيعة املتعلم

يشتركون تعليم الترمجة من املعاهد االسالمية واملدرسة  ذينوالطالب ال

كفاءم يف الترمجة متفرقة بسبب تفرقة خلفية الدراسة، . الثانوية االسالمية

املهارات  واستيعام على املهارة اللغوية مل يكن شامال، من بينهم هلم كفاءة يف

  .األربعة، واستيعام على قواعد اللغة العربية، واملفردات حسب خربم العلمية



  

  الطالب يف تعليم الترمجة يف شعبة اللغة العربية 4. 1

وهم . طالبا 131الذين يتعلمون نظرية الترمجة يف املرحلة الثالثة  الطالبعدد 

يف املرحلة  1مون تطبيق الترمجة أما املتعلمني الذين يتعل. يقسمون إىل ثالثة فصول

وهم من املعاهد االسالمية . ، ويقسمون إىل فصلنيطالبا 71اخلامسة فهم 

كفاءم يف الترمجة متفرقة بسبب تفرقة خلفية . واملدرسة الثانوية االسالمية

الدراسة، واستيعام على املهارة اللغوية مل يكن شامال، من بينهم هلم كفاءة يف 

ربعة، واستيعام على قواعد اللغة العربية، واملفردات حسب خربم املهارات األ

  .العلمية

خصة يف  4حصة يف مقابلة واحدة لتعليم نظرية الترمجة، و  4لكل أسبوع هلم 

  86.مقابلتني لتعليم تطبيق الترمجة

  

  تيجية تعليم الترمجةالتقومي يف استرا 1.5

من ناحية اللغة االصطالحية،  يف تعليم الترمجة الذي فعله املعلم التقومي

وأسلوب اللغة، واملعىن املناسب بتركيب اللغة، وجممع الوظيفة، واجلد يف عملية 

  .التعليم
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التقومي . والطريقة اليت فعلها املعلم يف التقومي هي بطريقة املباشرة وغري املباشرة

الفصل منها و بطريقة املباشرة هي قيد املعلم عن عمل املتعلم يف عملية التعليم يف 

اإلشتراك واإلبتكار يف الفصل ، والتعاون بني املتعلم اآلخر يف التعليم اجلماعى، 

أما التقومي غري املباشرة فهو من العمل املرتيل، واالمتحان . ووظيفة الترمجة يف الفصل

  .النصفي، واإلمتحان النهائي

  

  87.حملة عن شعبة اللغة العربية. 2

لعربية وأدا أحد الربنامج لكلية العلوم اإلنسانية إن برنامج تعليم اللغة ا  

والثقافة من اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج حيث قرر إجراءها حسب القرار من 

الرئاسة العامة لإلشراف على املؤسسات التربوية اإلسالمية لوزارة الشؤون الدينية من 

وحصلت هذه . 1998 مايو 13تاريخ  E/107/1998: احلكومة اإلندونيسية رقم

-AK-1-III/03909: رقم BAN-PT: الكلية على درجة الكفاءة اإلدارية حسب القرار

021   

اهلدف من هذا الربنامج هو إعداد وتكوين الطاقات البشرية حيث يكون   

وذلك يف غاية األمهية . أداولديهم سعة األفاق العلمية والكفاءة يف جمال اللغة العربية 

وباجلمع بني سعة العلوم الدينية واملعارف اللغوية واألدبية، يرجى من . ةيف عصر العومل

                                                 
 4 -1:،  ص2004. ، قسم اللغة العربية وأدا، كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، اجلامعة االسالمية احلكومية ماالنجموسوعة املواد الدراسية. 86



  

املتخرجني من هذا الربنامج أن يكون لديهم مهارة وكفاءة يف العلوم اللغوية واألدبية 

  .وإتقان يف اال الروحي واخللقي

  رؤية الشعبة •

حوث و أن تكون أقدم شعبة ىف اجراء التعليم و الدراسات األكادميية و الب

 ياخلدمات اإلجتماعية لتخريج املثقفني امللمني بالعلوم اللغوية و األدبية العربية ذو

العمق الروحي والعظمة اخللقية وسعة اآلفاق العلمية والكفاءة املهنية وأن تكون 

  .تقدم اتمع مركزا لتطوير العلوم والتكنولوجيا والفن اإلسالمى وأن تكون رائدا يف

  رسالة الشعبة •

 يعداد اخلرجيني ذوإجراء التربية والتعليم على أساس القيم اإلسالمية يف إ .1

   .العمق الروحي والعظمة اخللقية وسعة اآلفاق العلمية والكفاءة املهنية

ثقفني امللمني بالعلوم عداد اخلرجيني املإيف  إجراء التربية والتعليم املثايل .2

  .لوم التطبيقية أو النظريةاألدبية العربية وتطبيقها يف جمال العاللغوية و

  .إجراء البحوث العلمية لتطوير العلوم اللغوية و األدبية العربية .3

اللغوية ااالت العلمية والتكنولوجية وتقدمي واخلدمات االجتماعية يف  .4

  .واألدبية العربية والثقافات اإلسالمية



  

العربية مراعات القيم الدينية واملهنية يف اجراء إدارة تعليم شعبة اللغة  .5

  .وآداا

  أهداف الشعبة •

  .ختريج املثقفني ذوي العقيدة القوية والعمق الروحي والعظمة اخللقية .1

ختريج املثقفني ذوي القدرة والكفاءة يف االتصال اإلجيايب والسليب باللغة العربية  .2

  .اتصاال صحيحا جيدا

  .ختريج املثقفني امللمني بالعلوم اللغوية واألدبية .3

ية امللمني بأنواع من طرق الدراسات اللغوية والطرق التحليلختريج املثقفني  .4

تطبيقها يف دراسة وحتليل الكتابات  للكتابات األدبية باإلضافة إىل قدرم على

  .األدبية العلمية وتقديرها

ختريج املثقفني املستفيدين من العلوم اللغوية سواء العلوم التطبيقية أو النظرية  .5

 . بكل كفاءة

  نيمالمح اخلرجي •

  .اجلمع بني العلوم الدينية والعلوم اللغوية واألدبية .1

االستيعاب والقدرة على مهارة لغوية كافية كأداة للوصول إيل سعة اآلفاق  .2

  .العلمية واإلسالمية والفنية والثقافية واحلضارية



  

  .التعمق واالستيعاب يف العلوم اللغوية واألدبية العربية .3

   .اسات اللغوية والتحليل األديباالستيعاب علي أنواع من طرق الدر .4

االستيعاب واإلستفادة من العلوم اللغوية ومن تلك الطرق العلمية والتحليل  .5

  .األديب للدراسات والتحليل والتقييم للكتابات األدبية اإلسالمية

االمتالك بالكفاءة اللغوية والعلوم اللغوية واألدبية حيث متكنهم من التعمق  .6

جمال البحوث العلمية والتصميم : املهنية املناسبة مثلوالتطوير يف ااالت 

وفن الترمجة وجمال التعليم وتقدمي اخلدمة اللغوية  واألديب يوالتطوير اللغو

  .واألدبية للمجتمع

  الربامج النموذجية •

واهلدف من هذا الربنامج هو ترقية كفاءة . الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية .1

  .ية أكثر فأكثر قبل أن يدرسوا املواد املتخصصةالطالب يف اللغة العرب

يقام هذا  الربنامج لترقية املعلومات واملهارات اللغوية واألدبية . األسبوع العريب .2

  .لدى الطالب حيث ميكنهم التنافس والتسابق يف تطبيق اللغة وآداا

قيق يقام هذا الربنامج إلعطاء الطالب فرصة وجماال لتح. أسبوع االبداع األديب .3

  .)املعاصر(أو احلديث ) التراثي(مهارم يف اال األديب سواء األدب القدمي 



  

يقام هذا الربنامج لتقدمي املعلومات احلديثة . الندوة اللغوية و األدبية العربية .4

  .واملعاصرة يف اال اللغوي األديب

ض املواد يقام هذا الربنامج للتعمق أكثر لبع. دراسة األدبية واللغوية والترمجة .5

سيما املواد اليت تتعلق بالدراسات اللغوية واألدبية خاصة  الدراسية املعينة ال

  .لبعض الضعفاء واملتخلفني من الطالب

اعداد اال والفرصة لدى الطالب يف  يهدف هذا الربنامج إيل. ر االتإصدا .6

  .حتقيق وتطوير كفاءم يف مهارات الكتابات اللغوية واألدبية

يقام هذا الربنامج لتقدمي التجارب واخلربات املباشرة للطالب يف . يبيةردورة تد .7

  .تطبيق العلوم والنظريات اللغوية واألدبية والتعليمية

  الوسائل املعينة •

املباين  اجراء تعليم اللغة العربية وآداا باإلضافة إىل هناك الوسائل املعينة يف

  :منها . والفصول الدراسية واإلدارية الصاحلة

حيث ميكن فيها الطالب اإلستفادة منها للتعمق والتوسع  مركز التعليم الذايت .1

  .يف العلوم واإلعالميات وغريها

  .املعمل اللغوي .2

   .املعمل للحاسوب اآلىل .3



  

  .املعمل اإللكتروتيك للدراسات اإلسالمية والقرآنية .4

   .مركز شبكات اإلنترنت الدولية .5

  .املكتبة املركزية واملكتبات الفرعية .6

  .البيئة اللغوية يف املعهد اجلامعى .7

  .قاعة اإلجتماعات والندوات وغريها .8

  هيئة التدريس •

شعبة اللغة العربية وآداا عدد من املدرسني واحملاضرين ذوي  يتوظف يف

منهم الدكتور يف العلوم اإلنسانية والثقافة والدكتور . كفاءة عالية يف جماالم املتنوعة

ها ومنهم املاجستري يف أنواع من ااالت العلمية تتعلق باللغة يف العلوم اللغوية وتعليم

جميء احملاضرين األكفاء من السعودية والسودان ومصر  العربية وآداا باإلضافة إىل

  .الناطقون باللغة العربية، واملغرب

  املناهج الدراسية •

غوية واألدبية شعبة اللغة العربية وآداا جتمع بني العلوم الل املناهج الدراسية يف

متطلبات  ىالتطورات احلديثة وعل ىوالعلوم اإلسالمية حيث كان إعدادها مبنيا عل

  :وتتكون املناهج من املواد التالية . اتمع



  

الكفاءة األساسية اليت تتكون من جمموعة املواد الدراسية لتنمية شخصية  .1

  .يةالطالب وجمموعة املواد الدراسية كأساس لتنمية الكفاءة الدين

وتتكون من جمموعة املواد الدراسية لتنمية الكفاءة الرئيسية . الكفاءة الرئيسية .2

  ).اللغوية واألدبية(

وتتكون من جمموعة املواد الدراسية املساعدة على تنمية . الكفاءة التخصصية .3

  .املواد الرئيسية

وتتكون من جمموعة املواد الدراسية االختيارية . الكفاءات األخرى اختيارية .4

  .كمواد املساعدة على تنمية املواد الفنية تربية كانت أم ترمجة

  مدة الدراسة  •

مدة الدراسة ىف هذه  الشعبة أربع سنوات أو مثانية مراحل دراسية حيث جيب 

وتوزع املواد الدراسية . ساعة معتدة 160علي الطالب أن يدرسوا علي األقل 

 :ا تفصل كما يليشعبة اللغة العربية وآدا والساعات الدراسية يف

 ساعة معتمدة 22 :5املرحلة ساعة معتمدة21 :1املرحلة 
 ساعة معتمدة 22 :6املرحلة ساعة معتمدة22 :2املرحلة 
 ساعة معتمدة 20 :7املرحلة ساعة معتمدة23 :3املرحلة 
 ساعة معتمدة   6 :8املرحلة ساعة معتمدة24 :4املرحلة 

 اجلدول عن مدة الدراسة 4.6

  



  

  الباب اخلامس
  حتليل البيانات ونتائجها

  

يف هذا الباب وردت الباحثة عن حتليل استراتيجية تعليم الترمجة اليت تتكون من 

تراتيجية إدارة تعليم استراتيجية تنظيم التعليم، واستراتيجية إلقاء تعليم الترمجة، واس

 ،ة يف شعبة اللغة العربيةحماولة املعلم لترقية فعالية استراتيجية تعليم الترمجالترمجة، و

  .كلية العلوم االنسانية والثقافة، اجلامعة االسالمية احلكومية مباالنج

  استراتيجية تعليم الترمجة. 1

ستصف الباحثة عن هذه االستراتيجية اليت تتكون من استراتيجية تنظيم تعليم 

  .م الترمجة، واستراتيجية إلقاء تعليم الترمجة، واستراتيجية إدارة تعليالترمجة

  الترمجةاستراتيجية تنظيم تعليم . )أ(

األشياء املتعلقة من هذه االستراتيجية هي اختيار مادة التعليم، وتنظيم ترتيبه، 

وهذه األشياء مهمة يف تقدمي املواد الدراسية يف . و القواعد يف التعليمأوالتلخيصات 

التعليم املعني، كما وضحا ملساعدة املتعلم مواصال إىل أهداف  الترمجة عملية تعليم

Dick  وCarey  بأن استراتيجية التعليم ليست إال األنشطة ولكن فيها اختيار رزمة

وهي تشمل على مجيع عناصر التعليم واالجراءات املستخدمني . التعليم والتعلم

  .ملساعدة املتعلم مواصال إىل األهداف املنشودة يف التعليم



  

  الترمجة اختيار مادة تعليم. 1

إن يف اختيار املادة يف تعليم الترمجة من املبادئ اليت جيب أن تراعي يف إعداد 

وهذا كما قاله طرباين أن حيسن املعلم اختيار مادته، فحسن االختيار يدل على . التعليم

 88.حسن الذوق، وأن يرتبها ترتيبا منطقيا، كي يسهل على املتعلم فهمه وتذكره

اختارها ، م2006مايوا  10يف التاريخ  علمتعلم واملحصيلة مقابلة املومن 

علم إىل املتعلم يف املعلم من املراجع واملصادر تناسب باخلطة الدراسية اليت أخربها امل

  .وهذا يدل على أن املعلم يستعد مادة التعليم قبله .أول التعليم

وتلك . من النصوص األدبية وغريهاالذي قدمه املعلم أما التدريب يف الترمجة 

كتب األدبية نصوص مأخوذة من االت واجلرائد العربية، والشبكة الدولية، والال

مايوا  10مالحظة امليدان وحصيلة مقابلة املعلم يف التاريخ (واالسالمية املعاصرة 

  ).م2006

املواد الدراسية أن  ،م2006مايوا  10يف التاريخ  ومن حصيلة مقابلة املتعلم

يقها تشري باخلطة الدراسية الذي يعدها املعلم به نفسه قبل يف تعليم نظرية الترمجة وتطب

طرباين بأن اخلطة هي النقط  وهذا كما قال .التعليم وخيربها إىل املتعلم يف بداية التعليم

 واهلدف يف تعليم الترمجة 89.األساسية على العمل للحصول على األهداف املقررة

                                                 
 88Tabrani A Rusyan, dkk. Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja 

Rosda Karya. 1989. 
 89Ibid 



  

ويكون . ترمجة النصوص العربية وهي تقدمي نظرية الترمجة للمتعلم كي يقدر على

: مناذجها وفنوا، نظرية الترمجة: البحث فيها يتمحر حول التعريف عن الترمجة

نينيتها وعمليتها، والعناصر اهلامة يف الترمجة، ومشكلة الترمجة، والترمجة قمنهجما وت

  90.العربيةاذج الترمجة من العربية إىل االندونيسيا، ومن االندونيسيا إىل منوالثقافة، و

إذن يف عملية التعليم ال بد املعلم خطة لتعليم املتعلم فعاال حىت حيصلوا على 

  .األهداف املنشودة

مايوا  10يف التاريخ  املتعلممقابلة و 3يف النمرة  املعلم استبيانومن نتيجة 

املواد الدراسية لنظرية الترمجة هي عن نظرية أن  ،ة الدراسةطاخلم وأكده ب2006

الترمجة يف تعليم نظرية  والنصوص العربية يف تدريب مث يستمر بتدريب الترمجة الترمجة

وتلك النصوص العربية مبوضوع خمتلفة كل املقابلة حىت ال يصري املتعلم امللل  .الترمجة

  .والسأم يف اشتراك تعليم نظرية الترمجة

لنصوص أما املواد الدراسية يف تعليم تطبيق الترمجة هي تطبيق الترمجة عن ا

األديب والديين واالجتماعي والسياسي والعلمي والفلسفي والقصة العربية عن الطفولة 

ويف تطبيقها حبث املتعلم عن الكتب واملوضوع املعني . االندونيسية من العربية إىل

  .نفسه إال النص عن قصة الطفولة، وهي من املعلم

                                                 
18:م، ص2004موسوعة املواد الدراسية لشعبة اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية والثقافة،    89 



  

سية فقط، لكن كالمها واعلم بأن الترمجة ليست إال من العربية إىل االندوني

  .العربية إىل االندونيسيا، ومن االندونيسيا إىل العربية

مايوا  10ومقابلة املعلم واملتعلم يف التاريخ  من حصيلة مالحظة امليدانو

أن النصوص اليت يترمجها املتعلم إما يف تدريب نظرية الترمجة أو تطبيقها  ،م 2006

االندونيسية إىل العربية ال يقدمه املعلم يف تعليمه ومن . إال من العربية إىل االندونيسيا

وهذا متفرقة بأهداف تعليم الترمجة وهي كي يقدر املتعلم أن يترجم . وتدريب الترمجة

  .النصوص من العربية إىل االندونيسيا، ومن االندونيسيا إىل العربية

يسية إىل ملاذا ال يقدمه املعلم تعليم الترمجة من اللغة االندون وهناك أسباب

ويترجم النص . من العجمي وليست من العريباملتعلم أن  ،منها ألا أصعب. العربية

من العربية إىل االندونيسية هذا غري عادة هلم وكيف سيعلمه الترمجة من اللغة 

  . االندونيسية إىل العربية؟ لذا، يعلم املعلم ترمجة النصوص من العربية إىل االندونيسية

حترز البيانات بأن  ،وحصيلة مقابلة املتعلم 3تعلم يف النمرة امل استبيانومن 

املواد الدراسية يف تعليم الترمجة اليت قدمها املعلم ليست أن كثري من املتعلمني يرون 

وكثري منهم يشعرون أن مادة الترمجة تكون واضحة وسهولة يف . سهلة وصعوبة

يفتحوا القاموس مرارا ويتعلموها وهم يستجبون اجيابيا ولو أم تطالبهم أن . الفهم

هم يشعرون الرغبة واجلذابة يف تعليم الترمجة ألن . باجلد للوصول إىل نتيجة جيدة



  

وهذا الواقع ظاهر . املعلم يقدم املواد من األساسي واملختلفة يف تدريبه كل األسبوع

  .من نتيجة تطبيق ترمجة النصوص كل األسبوع بتناقص األخطاء يف الترمجة

واد الدراسية يف تعليم الترمجة عندهم منها أن املادة تكمل بكتاب مدرسي و امل

وهلم الفرصة للتدريب كثرية بعد تعليم نظرية الترمجة، . الذي ألفه معلم الترمجة

وشرحه املعلم املادة بإعطاء القاعدة أو الرموز يف ترمجة النصوص العربية، وإتيان اخلطة 

جهه املتعلم يف املادة بتنظيم املادة من السهولة إىل الدراسية يف أول التعليم، ويوا

نتيجة ( .حىت تكون املادة ليست سهولة وصعوبة الصعوبة أي من املواد األساسية

  )4 و 3مقابلة املتعلم واستفتائه يف النمرة 

 استبيانوم، 2006مايوا  18يف التاريخ  ومن حصيلة مقابلة املعلم واملتعلم

يها قصور فهي قلة التدريب للمتعلم يف ترمجة النص إال أمره ف ،39املعلم يف النمرة 

 .، وقلة املراجع أو القواميس للمتعلموداخله املعلم أن يترجم النصوص خارج الفصل

واملشكالت اليت يواجهها املتعلم يف املادة هي يف ترمجة الكلمات واملصطلحات الغريبة 

 ال نستطيع استنتاج معانيها من املعاىن ألا من الكلمة اليت (Idiom)واللغة االصطالحة 

واملشكالت . املستقلة لكل كلمة فيها، وأا ال ميكن أن تترجم حرفيا كلمة فكلمة

  .اآلخرى هي من القواعد و اختيار الكلمة املناسبة مبوضوع ما

  



  

  تنظيم ترتيب تعليم الترمجة. 2

أكده باخلطة و 3يف النمرة  املعلم استبيان، وومن حصيلة مالحظة امليدان

ن املواد الدراسية يف تعليم نظرية الترمجة اليت قدمها املعلم هي حول التعريف أ الدراسة

املعلم عنها أعطاه املعلم مناذج الترمجة  بعد شرح. عن الترمجة مث يستمر بنظرية عنها

ب وتنظيم ترتي .من العربية إىل االندونيسيا مث يستمر بإعطاء تدريب الترمجة إىل املتعلم

    .مادة تعليم الترمجة مناسبة باخلطة الدراسية يف تعليم نظرية الترمجة

والتدريب يف ترمجة النصوص اليت أعطاه املعلم بعد شرحه عن نظرية الترمجة 

وتلك النصوص . وهو التدريب يف ترمجة النصوص األديب والسياسية والثقافة والديين

  .خمتلفة كل األسبوع

تطبيق الترمجة من النصوص األديب والديين والثقافة أما املواد الدراسية يف 

و الكتب اليت سيترمجها على ماختارها املتعلم نفسه، . والسياسي واالجتماعي والعلمي

  .وهو يبحث عنها بنفسه

الوظيفة يف تطبيق الترمجة يف بداية املقابلة هو أن يلخص عن حول التعريف عن 

وهذا لتذاكر نظرية الترمجة اليت . اقشوا يف الفصلالترمجة ونظريتها مث أمره املعلم أن ين

مث أمره املعلم أن يقابلوا املترجم ويناقشوا معه حول الترمجة وخربته يف . قد علمها قبله

والوظيفة . بعد ذلك هم يناقشوا يف الفصل مع املعلم واملتعلم اآلخر. ترمجة الكتب



  

اليت سيترمجه النص الذي اختاره  بعدها أمره املعلم أن يبحثوا عن الكتب العربية نفسه

  . والنصوص اليت سيترمجها صفحة فصفحة كل األسبوع. منها إىل اللغة االندونيسيا

م يف 2006مايوا  24يف التاريخ ومقابلة املتعلم مالحظة امليدان ومن حصيلة 

معروف بأن اتبعه املعلم ترتيب املواد الدراسة يف تعليم الترمجة دقيقة،  8.20الساعة 

  .ناسبة خبطة تعليم الترمجةم

كثري من املتعلم ال يصيبهم ،4و  3املتعلم يف النمرة  استبيانومن إجابة 

الصعوبة يف اشتراك تعليم الترمجة من موضوع واحد إىل موضوع آخر، ألن قدمه 

. واملواد هناك مرتبطا مبا قبله وما بعده. املعلم املادة بتنظيم املادة من املواد األساسي

ما قاله الطرباين يف املبادئ اليت جيب أن تراعي يف إعداد التعليم هي أال ينظر وهذا ك

املعلم موضوعا مرتبطا بغريه من املوضوعات، مرتبطا مبا قبله وما بعده من املادة 

نفسها، كي يفهم املتعلم العالقة بني درسه واملوضوعات اليت سبقته، لينتفعوا بقوانني 

  .ا ببعض، فيسهل عليهم تذكرهاالربط، ربط املوضوعان بعضه

. وهناك ما زالت بعض من املتعلم يصيبهم يف الصعوبة يف تعليم موضوع جديد

معلوم بأن املعلم حياول يف  2006أبريل  28يف التاريخ  مالحظة امليدانومن حصيلة 

استعانة املتعلم يف فهم املادة اجلديدة وهو يكرر املادة بالتكرار يف إيضاح املادة اليت 

  .سبقته



  

  االستنباط أو القواعد يف تعليم الترمجة. 3

وهذا كما قاله طرباين إن . إن االستنباط أو القواعد يف تعليم الترمجة مهم جدا

ال يكفي و. إلعداد التعليم أمهية كبرية، وأثرا عظيما يف جناح املعلم يف مهنته التعليم

أن يفكر يف املقدمة اليت يبدأ ا إلعداد التعليم أن يكون املعلم على علم مبادته بل جيب 

التعليم، واليت ا تكون األسئلة واملناقشة واملوازنة واستنباط أو القواعد من األمثلة اليت 

  .تذكر للوصول إىل القاعدة والتطبيق عليها

حياول املعلم يف إعطاء القواعد  9النمرة يف املتعلم  استبيانمن حصيلة إجابة و

ما أن " واملثال منها النص األديب وهي . يف تعليم الترمجة يةيف ترمجة النصوص العرب

أستعيد سرية رجل مسكون بتاريخ حىت اسم عاصم محدان على ذاكريت  يتداعى

+ أن + ينما من النصوص فيها كلمة  ما حاملعلم  هشرح ".الرجال وظالل األمكنة

للغة االصطالحية دون ذلك أعطاه املعلم االستنباط عن ا. Begituحىت فمعناه + فعل 

" عن"إذا اتصلها حبرف  ، ولكن"حيب"صل حبرف الفاء فمعناه املت" رغب"ككلمة 

  .، وهلم جرى"كره"فمعناه 

هم يرون بأن االستنباط  10و  6 املتعلم يف النمرة  استبيانومن حصيلة إجابة 

ل إىل للوصويف انتهاء الوظيفة من املعلم و تعليم الترمجة وهي والقواعد خمتاجتني يفأ

  .مصائب ترمجة النصوص املنشودة



  

  استراتيجية إلقاء تعليم الترمجة. )ب(

يف هذه االستراتيجية هي عن الوسائل التعليمية  الباحثة األشياء اليت ستصف

اليت استخدمها املعلم يف تعليم الترمجة، واتصال املتعلم مع وسائل التعليم اليت يج يف 

  .الترمجة أنشطة تعليم الترمجة، وشكل تعليم

  الوسائل التعليمية اليت استخدمها املعلم يف تعليم الترمجة. 1

املعلم الوسائل التعليمية اليت استخدمها املعلم يف تعليم الترمجة متنوعة، منها 

الكتاب املدرسي الذي ألفه املعلم نفسه وفيه يبحث يف نظرية الترمجة نفسه، و

ة، والسبورة، والصحف من االت األساسية والنماذج يف ترمجة النصوص العربي

، Laptopوالبطاقة، والقرطاس، والقاموس، و والكتب العربية، واجلرائد العربية،

  .11املتعلم يف النمرة  استبيانوهذه من حصيلة إجابة . ومسالط

قسم املعلم الكتاب م، 2006أبريل  28ومن مالحظة امليدان يف التاريخ 

هم حيبون منه  13املتعلم يف النمرة  استبيانلة إجابة ومن حصي .املدرسي جلميع املتعلم

لتسهيل فهمهم من الترمجة، وهم يشعرون بالسرور يف تعليم الترمجة ألم حيبون 

طريقة املعلم يف إلقاء التعليم بالوسائل املتنوعة كل املقابلة، حىت ال يشعرون امللل 

أورد الدكتور مصطفى ورفيقاه وهذا من فائدة وسائل التعليم كما . والسأم يف التعليم



  

يف كتام الوسائل التعليمية عن القيمة احلقيقية للوسائل التعليمية، إذا أحسن 

  :استخدامها وهي

دراك احلاسي، ومن مث فهي تقلل من استخدام تقدم للتلميذ أساسا ماديا لإل  -أ 

  .التالميذ لأللفاظ ال يفهمون هلا معىن

  .تثري اهتمام التالميذ كثريا  - ب 

  .ا يتعلمونه باقي األثرجتعل م  - ج 

  .تقدم خربات واقعية تدعو التالميذ إىل النشاط الذايت  -د 

تنمي يف تالميذ استمرارا يف الفكر، كما هو احلال عند استخدام الصور   -ه 

  .املتحركة والتمثيليات والرحالت

  .تسهم يف منو املعاين، ومن مث يف منو الثروة اللفظية للتلميذ  -و 

ليها عن طريق أدوات أخرى وتسهم يف جعل تقدم خربات ال يسهل احلصول ع  - ز 

  .ما يتعلمه التالميذ أكثر كفاية وعمقا وتنوعا

يف  وأكده يف املقابلة مع املعلم 21املتعلم يف النمرة  استبيانومن نتيجة إجابة 

حياول . بأن تلك الوسائل حماولة من الشعبة واملعلم نفسه م،2006مايو  10التاريخ 

دون ذلك أا حاوهلا . يف تعليم الترمجة حتاجها املعلم يف الشراملعلم نفسه عنها ألن اح



  

لذا ال بد على الشعبة أن يكمل الوسائل التعليمية إذا  فصل اآلخر،الالشعبة متبادال مع 

  .تريد أن تكون التعليم للحصول على األهداف املقررة

ال يشارك املعلم املتعلم يف استخدام بعض  ومن حصيلة مالحظة امليدان،

ويف استخدامها . كي يعرفوا طريقة استخدامها ،)LCD( مسالط، وLaptopالوسائل كـ

لذا يف استعداد الوسائل . أحيانا مات املصباح مرارا وصار التعليم ليس كما ترام

اجلامعية ال بد الشعبة أو التعليمية والعوامل منها ليس املعلم أو املتعلم نفسه، لكن من 

كملها الكاملة قبل بداية التعليم كي يصري التعليم مواصال أن يستعد باستعداد تام وي

  .إىل األهداف املعني

  اتصال املتعلم مع وسائل تعليم الترمجة . 2

إن اتصال املتعلم مع وسائل تعليم الترمجة من عناصر مهمة يف استراتيجية إلقاء 

لى ما فعله املتعلم هذه العناصر تم بالدراسة املتعلقة بأنشطة التعليم ع. تعليم الترمجة

  .وكيف دور الوسائل ليهيج تلك األنشطة

وطريقة التعليم املستخدمة يف تعليم . جيرى تعليم الترمجة يف الفصل وخارجه

  :الترمجة متنوعة منها

  طريقة احملاضرة . 1

  طريقة التدريب. 2



  

  طريقة حل املشاكل . 3

  أسلوب املناقشة. 4

   التحاوريةطريقة . 4

  Critical insidentبتجارب املترجم طريقة األخذ . 5

  Prediction guideطريقة ارشادات التخمني أي اجلدس . 7

  Guide note takingطريقة البطاقة املوجهه للترمجة . 8

     card sortطريقة . 9

    Role Playingطريقة لعب األدوار . 10

 ياناستبوتلك الطرق وترتيبها من كثرة استخدامها تؤسس من حصيلة إجابة 

وتلك الطريقة اليت قدمها  .حصيلة مالحظة امليدانأكده من ، و15 املتعلم يف النمرة

  :إجراءاا فهيمن أما  .املعلم مناسبة خبطة الدراسة لتعليم الترمجة

  :من الطريقة يف تعليم نظرية الترمجة) أ( 

  91التحاوريةبطريقة 2006مايوا  71يف التاريخ املقابلة 

، أن يترمجه إىل اللغة االندونيسيةديب العريب إىل املتعلم أعطى املعلم النص األ .1

يعترب أرسطو واضع األسس اليت تقوم عليها نظرية األنواع األدبية : ونصه هو

                                                 
 .دقيقة 8.20م يف الساعة 2006مايوا  17مالحظة امليدان يف التاريخ  91



  

التراجيديا، الكوميديا، : إىل ثالثة أقسام" الشعر"حيث قسم األدب يف كتابه 

  .وامللحمة

، واملعلم حييطه )نيسيةاالندو( ترجم املتعلم النص األديب إىل اللغة اهلدف .2

  .من الكلمة اليت ال يستطيعوا أن يترمجها ويوضح ما سأله املتعلم

، أي يعد= يعترب": يعترب"يوضح املعلم السؤال باألمثلة يف اجلملة، وهي ككلمة  .3

مث أمر  dihitung" يعد"حممد فيصل أستاذا يف الفصل، املعىن األصلى من  يعد

مث يترجم املتعلم واحدا . املناسب بذلك النص املعلم املتعلم أن خيتار املعىن

  digolongkanلك اللفظ بترمجة املعلم ذ يصحح مثفواحدا على ماستطعته، 

  .مث يستمر املتعلم ترمجته .4

بعد انتهى الوظيفة أمر املعلم  بعض منه أن يكتب ترمجته يف السبورة واحدا  .5

  .فواحدا

  .حيلل املعلم ترمجة املتعلم ويوضحه .6

 .علم ترمجة املتعلم مباشرة أمامهمث يصحح امل .7

 يعطى املعلم الفرصة إىل املتعلم يف التساؤل .8

 وال ينسى يف أوسط اإلجابة أعطاه املعلم التشجيع إليه. جيب املعلم األسئلة .9



  

العمل املرتيل عن النص العريب أن يترجم إىل  املعلم ويف انتهاء التعليم أعطاه .10

  .اللغة االندونيسية

  

   92 بطريقة التدريب  م2006مايوا  24يخ يف التاراملقابلة 

ماأن يتداعى اسم عاصم  :يعطى املعلم النص العريب وكتبه على السبورة وهو .1

محدان على ذاكريت حىت أستعيد سرية رجل مسكون بتاريخ الرجال وظالل 

  .األمكنة

  أمر املعلم املتعلم أن يترمجه إىل اللغة االندونيسية .2

  يترجم املتعلم ذلك النص .3

  ملتعلم عن الكلمة الصعبة من ذلك النصسأل ا .4

  :وضح املعلم من مشكلة املتعلم يف الترمجة بإعطاء القاعدة وهي .5

i.            معناهbegitu  

  مث يستمر املتعلم ترمجته .6

  أمر املعلم  بعض من املتعلم أن يكتب ترمجته يف السبورة واحدا فواحدا .7

  يهم فحيلل املعلم ترمجة املتعلم ويوضحه باشتراك املتعل .8
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 علم ترمجة املتعلم مباشرة أمامهمث يصحح امل .9

العمل املرتيل إىل التشجيع وويف انتهاء التعليم ال ينسى املعلم أن يعطي  .10

ما أن أهل : ونصه هو .املتعلم عن النص العريب أن يترجم إىل اللغة االندونيسية

ن عصر النهضة يف العامل العريب يف أواخر القرن عشر حىت انربت جمموعة م

  .الكتاب واألدباء واملفكرين يؤسسون اجلرائد واالت كمنرب لتنوير العقول

  

   93 (card sort)بطريقة  م2006مايوا  31يف التاريخ  املقابلة

  أمر املعلم املتعلم أن يستعد القرطاس .1

أمر املعلم املتعلم ليكتب اللفظ على ما قاله املعلم كالدور، والوظيفة، وهلم  .2

  جرى

إن ايديولوجيا الكاتب تؤثر : ، وهيلنص العربية يف السبورة وقرأهكتب املعلم ا .3

يف رؤيته لألدب ودوره ووظيفته، وتنعكس على العمل األديب موضوعا 

  .ومضمونا وبناءا

أمر املعلم املتعلم ليبحث عن صاحبته الذي يكتب اللفظ املناسب بكتابته  .4

  وبتحويل النص العربية الذي كتبه املعلم يف السبورة
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  احث املتعلم صاحبتهتب .5

أمر املعلم املتعلم أن جيمع مع أصحابه وأن يترتب نفسهم مناسبا بتحويل النص  .6

  العربية

  فعل املتعلم كما أمره املعلم .7

  تعلم أن يقرأ نتيجته أمر املعلم إحدى املمث .8

كتابته واحدا فواحدا من املتعلم أن يكتب بعد قرأ املتعلم نتيجته مث أمر املعلم  .9

 ,sesungguhnya, idiologi, penulis, dapat, mempengaruhiيبهم وهي مناسبة بترت

cara, pandangnya, terhadap, sastra, dan, peran, serta fungsinya, tercermin, dalam, 

karya, sastra, tema, tulisan, dan struktur  
  قرأ املعلم ما كتبه املتعلم يف السبورة .10

ذلك النص و يذاكره املعلم عن نظرية مث حيلل املعلم النص ويوضح من  .11

بد عليه أن يفهم بله بأن قبل يترجم الشخص النص الالترمجة اليت قد شرحه ق

  .جبانب ذلك أن املشاركة من أمهية الترمجة يف عملية الترمجة. النص

  مث كتب املعلم ترمجة النص .12

ملعلم يصحح املتعلم كتابته وحياول يف ترتيب حتويل النص العربية كما كتبه ا .13

 يف السبورة

 يعطى املعلم الفرصة إىل املتعلم يف التساؤل .14



  

ويف أوسط اإلجابة ال ينسى املعلم أن يعطي التشجيع . ب املعلم األسئلةجي .15

 إليه

أن يترجم إىل  العمل املرتيل عن النص العريب املعلم ويف آخر التعليم أعطاه .16

  اللغة االندونيسية

  

 Guide note( طريقة البطاقة املوجهه للترمجةب م2006مايوا  31املقابلة يف التاريخ 

taking( 94   

 : هوونصه . كتب املعلم النص األديب يف السبورة .1

  أمر املعلم املتعلم أن يكتبه .2

  قسم املعلم البطاقة اليت فيها لفظا إىل املتعلم .3

أمر املعلم املتعلم لريتب تلك األلفاظ يف البطاقة أن يكون مجلة وصار حتويال  .4

  ألديب الذي كتبه املعلم يف السبورةمن النص ا

  تشارك املتعلم مع اآلخرين لريتب األلفاظ .5

  أمر املعلم املتعلم ليقرأ نتيجته .6

  يناقش املعلم حصيلة املتعلم .7

  مث يلخص املعلم من تلك املناقشة .8
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  يعطى املعلم الفرصة إىل املتعلم يف التساؤل .9

 يعطى املعلم الفرصة إىل املتعلم يف التساؤل .10

لتعليم خيتتم املعلم بإعطاء التشجيع والعمل املرتيل إىل املتعلم عن ويف آخر ا .11

  .النص العريب أن يترجم إىل اللغة االندونيسية

  

   95طريقة املناقشة م  ب2006يونيوا  7املقابلة يف التاريخ 

  أمر املعلم املتعلم أن حيسب من النمرة األوىل حىت العاشرة .1

  مث حيسب املتعلم .2

  أن جيمع النمرة األوىل مع النمرة األوىل وهلم جرىأمر املعلم املتعلم  .3

ردات بدون ترتيب إىل بعد ذلك أعطى املعلم القرطاس وفيه النص األديب واملف .4

وليس من الصحيح أن أهم عنصر يف الشعر : "هوو كتب النصو مجيع الفرقة،

وهذا خلق اخليال قد يعرب عن عاطفة أو شيئ . هو العاطفية الشعر خلف خيال

رة، ولكن طول احلديث عن العاطفية والرغبة الغريبة يف قياس عواطف أو فك

  ".ترتبط ارتباطا وثيقا بالطريقة التأثرية يف دراسة الشعر العريب
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النص ويترمجونه باستعانة تلك  ذلك أمر املعلم جلميع الفرقة أن يناقشون .5

  املفردات

  يتناقشوا املتعلم مع فرقتهم بفتح القاموس .6

  ف مجيع الفرقة يف أوسط املناقشةحييط املعلم ويشر .7

  يسأل املتعلم عن مشكلته إىل املعلم .8

  املعلم يوضح مشكلة املتعلم يف عملية الترمجة .9

  بعد انتهاء الوظيفة أمر املعلم املتعلم أن جيمع حصيلة ترمجته .10

يصحح املعلم ترمجة املتعلم يف البيت وأن يقسمه إىل املتعلم يف املقابلة  .11

  .بعدها

  

  96 بطريقة حل املشاكلم 2006يونيوا  14التاريخ يف  املقابلة

  أمر املعلم املتعلم أن حيسب من النمرة األوىل حىت العاشرة .1

  حيسب املتعلم كما أمره املعلم .2

  أمر املعلم املتعلم أن جيمع النمرة األوىل مع النمرة األوىل وهلم جرى .3
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الت من النص عن االسالم والثقافة مأخوذة من اصفحة مث قسم املعلم  .4

  إىل مجيع الفرقة العربية

 Bahwa“مع أعضائهم ويبحث عن الرأي الذي يرى  أمر املعلم املتعلم أن يناقش .5

identitas sosial itu melampui batas agama atau aqidah dan bahwa da’wah 

Islamiyah dalam kehidupan itu hanya merupakan sekedar persoalan palsu belaka”  
  م ال ينسى يف إشراف املتعلم مرارا يف أوسط عمليتهممث املعل .6

  مث سأل املتعلم أحيانا إىل املعلم عن مشكلتهم .7

يوضح املعلم املتعلم أن يكتب نتيجتهم وأمساءهم يف القرطاس وأن جيمع إىل  .8

  املعلم

  مجع املعلم وظيفة املتعلم .9

قابلة وأن يقسمه إىل املتعلم يف امل صحح املعلم وظيفة املتعلم يف البيت .10

 .بعدها

ويف آخر التعليم أعطاه املعلم العمل املرتيل عن النص العريب أن يترجم إىل  .11

نشأت حركة حترير املرأة يف الغرب حملاولة استخالص : اللغة االندونيسية وهو

حقوق املرأة السياسية واالقتصادية مستهدفة بذلك اجياد نوع من املساوة مع 

  الرجل

  



  

  :يق الترمجةالطريقة يف تعليم تطب) ب(

بطريقة األخذ بتجارب  فهيأما الطريقة يف تعليم تطبيق الترمجة يف أول املقابلة 

أمره املعلم أن يقابلوا املترجم و يناقشوا معهم حول الترمجة وخربته يف املترجم يعين 

الوظيفة و. بعد ذلك هم يناقشوا يف الفصل مع املعلم واملتعلم اآلخر. ترمجة الكتب

علم أن يبحثوا عن الكتب العربية واملوضوع املعني نفسه اليت سيترمجوا بعده أمره امل

النص الذي اختاره من الكتب العربية عن النص األديب والديين واإلجتماعي والثقايف 

وهم يترمجوا أمام  .والسياسي والعلمي والفلسفي من اللغة العربية إىل اللغة االندونيسية

حه صحح املعلم ترمجتهم مباشرة مث يكرر أمام ويف تصحي. املعلم واحدا فواحدا

الدراسة امليدانية وأكده ( .الطالب عن تصحيح خطيئة املتعلم يف ترمجة النصوص

  ).2006ديسمرب  6مبقابلة معلم الترمجة ومقابلة الطليب يف التاريخ 

إذا نرى من تلك الطرق اليت استخدمها املعلم يف تعليم الترمجة وإجراءاا تشري 

ومن . وهذا ظاهر من أنشطة التعليم يف تدريب الترمجة. فعالية املتعلم يف التعليمإىل 

مباشرة يف تعليم  امليدان حصيلة املقابلة مع املتعلم وكذلك ماتراها الباحثة عند مالحظة

الترمجة أن املتعلم يرغبون يف طريقة املعلم املتنوعة واجلذابة يف تعليم الترمجة، حىت ال 

السهولة يف الفهم ألن املعلم فيه، ويصري املتعلم يتعلم فعالة يف التفكري، و يشعرون امللل

  .املادة واضحا يشرح



  

بأم يرون أن من فكرم قبل  3املتعلم يف النمرة  استبيانومن حصيلة إجابة 

اشتركوا هذا التعليم بأا من العلوم الصعبة، ولكن بعد اشتركوه هم يرون بأا من 

ألن قدمها املعلم ببحث أساسي وبطرق متنوعة ومالئمة بطبيعتها، ألا العلوم السهلة 

يعملوا برغبة يف ترمجة النصوص رغم أم أصام املشكلة يف الترمجة منها عن القواعد 

   .اللغة العربية، ويف اختيار أسلوب اللفظ، وقصور املفردات، وعدم القواميس

من طريقة الهناك قصور يف  18ة يف النمر املتعلم استبيانمن حصيلة إجابة و

جهة املعلم أنه قصور يف اهتمام باملتعلم الذي ال يشاركه كثريا وفعاال يف تعليم 

أما من جهة املتعلم فهو ال يدرب تدريبا كثريا يف ترمجة النصوص يف البيت . الترمجة

  .إال أعطاه املعلم وظيفة له

  

  الترمجة تعليم أنشطة. 3

خططه املعلم يف تعليم الترمجة يشكل على التعليم  األنشطة التعليمية اليت

ويف اختيار هذا الشكل البد من املعلم أن يناسبه باختيار الوسائل  .الفردي واجلماعي

بأن إختيار كل التعليم متعلقة باختيار  97Degengوهذا كما ورده . التعليمية وأنشطتها

  .الوسائل التعليمية وانشطتها

                                                 
97 Dr. I Nyoman Sudana Degeng. 1989. Ibid. Hal: 142 



  

يشكل املعلم يف تعليم  22و  20املتعلم يف النمرة  استبيانومن حصيلة إجابة 

شكل التعليم بطريقة الفردي هي امره املعلم أن . نظرية الترمجة بالفردي واجلماعي

بعد يترمجه املتعلم . يترجم النص مباشرة يف الفصل مناوبة منهم أو من العمل املرتيل

  .صيلة ترمجتهقدمه إىل املعلم واحدا فواحدا، ومسعه املعلم ويصحح من ح

وفيه قسمه املعلم بالفرائق . أما التعليم باجلماعي جيري داخل الفصل أو خارجه

، وهي أمره املعلم أن جتمعوا حويل ثالثة أو أربعة منهم يف فرقة واحدة Jigsawكطريقة 

مث يترمجوا النص الذي أعطاه املعلم وكتبه املعلم يف السبورة أو القرطاس الذي قسمه 

 عمل ترمجة ذلك النص تشارك بني املتعلم من فرقته نفسه، وبعد ذلك يفو. إىل املتعلم

مع املعلم وتصححه  فرقة ففرقة أمام الفصل، مث حيللوا يقدمه إىل املعلم ويبحثوا فيه

  .املعلم من ترمجة املتعلم

وذلك الشكل يعرب كما قاله دكتور حسن شحاته يف أهم األسس العامة 

إىل العمل وترغيبهم فيه، ال تنفريهم منه، حىت يعملوا برغبة،  للتعليم هي تشويق املتعلم

    98.برغبة ال يتعب افإن ما يعملو

  الترمجة استراتيجية إدارة تعليم) ج(

  :ستصف الباحثة عما يتعلق بـ هذه االستراتيجيةيف 

                                                 
 21: دكتور حسن شحاته، املرجع نفسه، ص  .97



  

  جدوال استعمال استراتيجية التعليم .1

 امللحوظة ملعرفة تطور املتعلم يف التعليم .2

 ستخدمة لترقية تشجيع املتعلم يف التعليمالطريقة امل .3

 قيادة التعليم .4

  الترمجة جدوال استعمال استراتيجية تعليم. 1

إن جدوال استخدام استراتيجية التعليم يشري إىل مىت 99Degeng يقول 

االستراتيجية تستخدم يف عملية التعليم والتعلم وكم مرة تستخدمها؟ وجدوال 

. انت يف تنظيم التعليم أو إلقائه من أمهية إدارة التعليماستخدام استراتيجية التعليم ك

أما . وهذا اجلدوال يشمل عن األسئلة مىت وكم مدة يف استخدامها يف التعليم والتعلم؟

جدوال استراتيجية إلقاء التعليم يشمل على التقرير يعىن مىت استخدمه املتعلم الوسائل 

  .التعليمية وكم مدة يف استخدامها؟

دوال يف التعليم والتعلم مستهدفا لطريقة املعلم يف استخدام املوعد وهذا اجل

لذا البد على املعلم أن يصنع اجلدوال ويستعد . املناسب بأهداف التعليم كما ترام

ويرجى من هذا اجلدوال أن يسري التعليم . استعدادا تاما يف استخدام استراتيجية التعليم

الطريقة اخلاصة يف تعليم "حابه يف كتام قاله مهيمن وأصهذا كما  .سريا فعاال

                                                 
99 Ibid. Hal: 153 



  

استعداد التعليم : إن إعداد التعليم هلا املهام واألهداف املعينة منها 100،"الدين

كالقواعد األساسية يف إجراء التعليم وكاألساس البحث العلمي واألساس ملالحظة 

ادته اليت ستعلم للبيان عن أنشطة التعليم وم) 1(وأهداف إعداد التعليم،  .تطبيق التعليم

توجيه املعلم على اجلهة الصحيحة يف عملية التعليم، و ) 2(يف مرحلة تطبيق التعليم، و

تركيب أهداف : وأما مكونات املادة هي. لتسهيل املعلم على إجراء مهامهم) 3(

التعليم، وتعيني املادة، وتعيني أنشطة الطالب، وتعيني الطريقة ووسائل اإليضاح، 

بلغة أخرى أن هذه املكونات . املكونات ال ميكن تفريقها بعضها بعضا هذه. والتقومي

   .تتكون من سلسلة اإلستراتيجيات اليت البد املعلم قبل بداية عملية التعليم

وأكده بكشف  م2006مايوا  18 ومن حصيلة مقابلة املعلم يف التاريخ

ف لتنمية الكفاءة ن تعليم نظرية الترمجة من الكفاءة الرئيسية اليت دأ احلضور،

التعليم مقابلة واحدة يف األسبوع، وعدد املتعلمني الذين يتعلمون وهذا . الرئيسية

أما  .وهم يقسمون إىل ثالثة فصول. متعلما 131نظرية الترمجة يف املرحلة الثالية 

الذين  املتعلمونو .املهارة فهي مقابلتني يف األسبوعتعليم تطبيق الترمجة من الكفاءة 

  .متعلما، ويقسمون إىل فصلني 71يف املرحلة اخلامسة فهم  1ون تطبيق الترمجة يتعلم

                                                 
100Muhaimin, dkk. Strategi Belajar Mengajar: Penerapannya Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama. Surabaya: Citra Media. Hal: 74 



  

، أن املوعد املستعمل يف تعليم الترمجة كافيا 7املعلم يف النمرة  استبيانومن 

  .دقائق كل املقابلة يف األسبوع 100وهي 

علم ومن مالحظة امليدان، نفذ تعليم الترمجة مناسبة جبدوال التعليم إال يتأخر امل

لكن املعلم مل يقع غائبا يف . دقائق يف ابتدائه، وكذلك متعلمه 10-5أحيانا حواىل 

  .التعليم

يفكر يف الطريقة و ،بأنه يستعد التعليم قبل التعليم ومن حصيلة مقابلة املعلم،

ه، حبيث يكون على علم تام مبا يشاء أن يفعله، أو يناقش تعليماليت يريد أن يتبعها يف 

وحيديد التعليم وتعيينه، حبيث يكون  تنبطه يف كل خطوة من خطوات درسهفيه، أو يس

 هذا كما قاله .مالئما للزمن، اليستغرق أكثر من الوقت احملدد، وال يتطلب أقل منه

  :عن املبادىء اليت جيب أن تراعى يف إعداد التعليم هي 101شحاته دكتور حسن

عزل مستقل عن غريه، بل أال ينظر املعلم إىل درسه كما ينظر إىل موضوع من  -أ 

يعده موضوعا مرتبطا بغريه من املوضوعات، مرتبطا مبا قبله وما بعده من املادة 

نفسها، كي يفهم التالميذ العالقة بني درسه واملوضوعات اليت سبقته، أو اليت 

تليه، لينتفعه بقوانني الربط، ربط املوضوعات بعضها ببعض، فيسهل عليهم 

  .تذكرها

                                                 
 10- 9: دكتور حسن شحاته، املرجع نفسه، ص. 100



  

طة واضحة يف درسه، وغرض معني يعمل للوصول إليه، ونقط يكون للمعلم خ  - ب 

  .جوهرية جيب أن تعرف وتفهم وينب عليها يف املستقبل

يتذكر املعلم دائما تالميذه وسنهم، ومستواهم، ومقدرم العقلية والعلمية،   - ج 

وما يالئمهم وما ال يالئمهم، وخيتار هلم من املادة ما يناسب الذكي، 

وجيب أن يعرف كيف يوضح هذه النقطة لذلك . مواملتوسط، والغىب منه

وكيف يفهِم هذه العبارة هلذا الطالب، والنقط اليت جيب أن يلم ا . التلميذ

األذكياء، والوسائل اليت تتخذ لتفهيم الضعفاء، وكيف ينتفع مبعلومات التلميذ 

  .العبقري يف تشويق غريه من زمالئه

ليت يتخذها لتوضيح درسه، من القيام يكون املعلم على علم تام بالوسائل ا  -د 

وجيب أن يعرف . بتجربة خاصة، أو عرض منوذج معني، أو صورة مجيلة

كيف يستعمل هذه الوسائل لإليضاح، وأين يستعملها، وأين يضعها، ومىت 

يستعملها ويظهرها للتلميذ، كيف يستفيدوا منها يف معرفة األمور الصعبة، 

  .وفهم النقط الغامضة

لم مبعلومات التالميذ السابقة، كي يربط املادة اجلديدة بالقدمية، ينتفع املع  -ه 

وال يكفى أن يعرف مادرسوه لينتفع به، بل جيب أن . وتذكر هذه بتلك



  

يعرف ما سيدرسونه يف املستقبل ليالحظه يف أثناء تدريسه، فإن من معرفة 

  .درس من الدروس قد تساعد على فهم آخر

سن االختيار يدل على حسن الذوق، وأن يرتبها حيسن املعلم اختيار مادته، فح  -و 

  .ترتيبا منطقيا، كي يسهل على التالميذ فهمها وتذكرها

فسه، ويستطيع توضيحها نيتمكن املعلم من مادته حىت تكون واضحة يف   - ز 

  .لغريه، والتعبري عنها بلغة واضحة وعبارة سهلة

ق أكثر من جيب حتديد الدرس وتعيينه، حبيث يكون مالئما للزمن، اليستغر  - ح 

  .الوقت احملدد، وال يتطلب أقل منه

ينتفع املعلم مبكتبة املدرسة، ويعرف ماا من كتب تتصل مبادته حىت يستطيع   -ط 

  .أن يرشد التالميذ إىل املراجع اليت يرجعون إليها بعد دروسهم

  .تكون الدروس متصلة باحلياة كل االتصال، مالئمة للبيئة كل املالئمة  - ي 

ريقة اليت يريد أن يتبعها يف درسه، حبيث يكون على علم تام يفكر املعلم يف الط  -ك 

مبا يشاء أن يفعله، أو يناقش فيه، أو يستنبطه يف كل خطوة من خطوات 

 .درسه

  

 



  

  الترمجة امللحوظة ملعرفة تطور املتعلم يف تعليم. 2

التقومي . الطريقة اليت فعلها املعلم يف التقومي هي بطريقة املباشرة وغري املباشرة

بطريقة املباشرة هي قيد املعلم عن عمل املتعلم يف عملية التعليم يف الفصل منها و 

اإلشتراك واإلبتكار يف الفصل ، والتعاون بني املتعلم اآلخر يف التعليم اجلماعى، 

أما التقومي غري املباشرة فهو من العمل املرتيل، واالمتحان . ووظيفة الترمجة يف الفصل

  )30، و 29، 27املعلم يف النمرة  استبيانحصيلة . (لنهائيالنصفي، واإلمتحان ا

الترمجة من ناحية  عليمتالتقومي يف ف 28املعلم يف النمرة  استبيانأما من حصيلة 

اللغة االصطالحية، وأسلوب اللغة، واملعىن املناسب بتركيب اللغة، وجممع الوظيفة، 

بعض الوظيفة اليت قد صححها من املثال و .، ونتيجة االمتحانواجلد يف عملية التعليم

  :املعلم من جممع الوظيفة من أحد املتعلم امسه زهرا وهي

 املعلم صححها حصيلة ترمجة املتعلم النص العريب
وقد شهد القرن املاضى أعمال
عنق إرهابية تقمصت أرديـة  
ايديولوجيات يسارية أو مينية 

 . خمتلفة

Pada abad lalu telah terjadi 
insiden terorisme yang 
mengakibatkan hancurnya 
idiologi kiri dan kanan yang 
berbeda 

Masa silam telah menjadi saksi 
tindkan keganasan terorisme 
yang menjelma menjadi cadar 
idiologi di sebelah kiri atau 
kanan dengan 
keanekaragamannya. 

أما اخلوارج فمعروف أم
شرعية اخللفاء األربعة اعترفوا ب

إىل أن خرجوا عن علي بسبب 
 .التحكيم

Telah diketahui bahwasanya 
golongan Khowarij itu 
mengakui adanya empat 
khalifah kecuali Ali, yang 
disebabkan oleh 
penghukuman. 

Adapun golongan Khawarij, 
maka mereka dikenal bahwa 
mereka mengakui legalisasi 
Khulafaur Rasyidin sampai 
mereka menyimpang dari Ali 
sebab peristiwa Tahkim 
(Arbitrase). 

 Aristo dikenal sebagai seorangيعترب أرسطو واضع األسس
pencetus asa yang mana segala 
macam teori sastra berdiri 

Aristo tercatat sebagai 
pencipta dasar yang 
melahirkan teori-teori 



  

اليت تقوم عليها نظرية األنواع
األدبية حيث قسم األدب يف 

إىل ثالثة " الشعر"كتابه 
التراجيديا، الكوميديا، : أقسام

 .وامللحمة

diatasnya, sebagaimana sastra 
yang dibagi dalam kitabnya 
"Asy-Syi'ir" dalam tiga bagian 
yaitu Tragedi, Komedi dan 
Epos. 

kesastraan. Yang mana ia telah 
membagi kesastraan dalam 
kitabnya "Asy-Syi'ir" menjadi 
tiga bagian yaitu: Tragedi, 
Komedi dan Epos. 

ما أن يتداعى اسم عاصم
محدان على ذاكريت حىت 
أستعيد سرية رجل مسكون 
بتاريخ الرجال وظالل األمكنة

Begitu nama Asim Hamdani 
didakwa atas penuturan saya, 
saya bersiap perjalanan 
seseorang yang bertempat 
tinggal pada perjalanan orang-
orang dan naungan penetapan. 

Begitu nama Asim Hamdani 
terlintas diingatanku, maka 
aku teringat kembali perjaanan 
sosok lelaki yang bersahaja 
dalam sejarah tokoh dan 
tempat yang bersejarah. 

إن ايديولوجيا الكاتب تؤثر يف
رؤيته لألدب ودوره ووظيفته، 
وتنعكس على العمل األديب 

 موضوعا ومضمونا وبناءا

Sesungguhnya idiologi Penulis 
mempengaruhi cara 
pandangnya terhadap sastra, 
peran serta fungsinya, dan 
tercermin dalam tema, isi, dan 
struktur karya sastra. 

Sesungguhnya idiologi Penulis 
mempengaruhi cara 
pandangnya terhadap sastra, 
peran dan fungsinya, serta 
tercermin dalam tema, isi dan 
struktur karya sastra 

نشأت حركة حترير املرأة يف
الغرب حملاولة استخالص 

السياسية حقوق املرأة 
واالقتصادية مستهدفة بذلك 
اجياد نوع من املساوة مع 

 الرجل

Gerakan emansipasi wanita 
telah berkembang di Negara 
Barat. Hal itu merupakan 
upaya memurnikan hak-hak 
seorang wanita dalam politik 
dan perekonomian. Tujuan 
dari hal itu tidak lain hanyalah 
untuk memperoleh kesetaraan 
dengan pria. 

Gerakan pembebasan wanita 
telah lahir di Baratupaya 
pembebasan hak-hak politik 
dan ekonomi kaum wanita 
yang bertujuan mewujudkan 
persamaan yang sejajar dengan 
kaum laki-laki. 

  لمجممع الوظيفة الذي صححه املعاجلدول عن  4.7

لكل املقابلة يف تعليم املعلم  يكيدومن مالحظة امليدان ومقابلة املعلم واملتعلم، 

عرفة ملهذا يستطيع املعلم  جانب ومن .أن يترجم النص ملتعلمه وظيفةال بإعطاءالترمجة 

  .دون جوانب أخرى تطور املتعلم يف تعليم الترمجة

  



  

 الترمجة يمالطريقة املستخدمة لترقية تشجيع املتعلم يف تعل. 3

وفائدا الرتفاع . دارة التشجيع من أمهية إدارة اتصال املتعلم والتعليمإإن 

لذا، وجب على املعلم أن يعطي . تشجيع تعليم املتعلم ليبلغ يف ارتفاع نتيجة تعليمهم

  .التعليل أو التشجيع إىل متعلمه مارأ مبهارة تعلمهم

 ،31املتعلم يف النمرة  ياناستبو 35املعلم يف النمرة  استبيانومن نتيجة 

  :هي الترمجة تعليمملعلم ليهيج تشجيع املتعلم يف الطريقة اليت فعلها ا

  باستخدام الطرائق والوسائل املتنوعة  -أ 

  أن خيتار املعلم املواد اجلذابة واحتاجها املتعلم  - ب 

  أن يكون التعليم داخل الفصل وخارجه  - ج 

  بيئة التعليم املرحية  -د 

  بكثرة التطبيق يف الترمجة  -ه 

مع ذلك يتعلم  أن يعطي املعلم الوظيفة مبقابلة املترجم ويناقش معه عن الترمجة  -و 

 .املتعلم مباشرة معه وجيذب يف الترمجة

  

  

  



  

  يف تعليم الترمجة قيادة التعليم. 4

. الترمجة قيادة التعليم هذا تشري على حرية املتعلم يف اختيار عملية تعليم

   102.املتعلم وفائدا ليثبت التعليم املناسب بطبيعة

الطالب اليت أن ، م2006يونيوا  7يف التاريخ  مقابلة املعلمومن نتيجة 

كفاءم يف . يشتركون تعليم الترمجة من املعاهد االسالمية واملدرسة الثانوية االسالمية

املهارة الترمجة وكذلك الترمجة متفرقة بسبب تفرقة خلفية الدراسة، واستيعام على 

مال، من بينهم هلم كفاءة يف املهارات األربعة، واستيعام على اللغوية مل يكن شا

ويسعى املعلم أن يستعد التعليم  .قواعد اللغة العربية، واملفردات حسب خربم العلمية

  .مناسبة بطبيعة املتعلم تقريبا

ن يف اختيار عملية تعليم الترمجة املتعلم ومالحظة امليدان، أاملعلم وومن مقابلة 

كثري من املتعلمني يرغبون يف تيارها، لكن خوال يشترك الطالب يف ا م نفسهمن املعل

، ووسائله، وعمليته عملية التعليم اليت فعلها املعلم إما من ناحية تنظيم التعليم، وطرائقه

  .بيعة املتعلمهم يرون بأن تعليم الترمجة الذي علمه املعلم مناسبة بط. يف التعليم

  

  

                                                 
102 Dr. I Nyoman Sudana Degeng. 1989. Ibid. Hal: 157 



  

  ية فعالية استراتيجية تعليم الترمجةحماولة املعلم لترق. 2

، حاول املعلم يف ترقية استراتيجيته يف 38املعلم يف النمرة  استبيانومن حصيلة   

  :تعليم الترمجة هي كاآليت

تثري اهتمام ألما . يف تعليم الترمجة باستخدام الطرائق والوسائل املتنوعة  -أ 

تغل الدوافع اليت تدفع املتعلم و تس التالميذ كثريا وجتعل ما يتعلمونه باقي األثر

يف كتام  103أورد الدكتور مصطفى بدران ورفيقاهوهذا كما  .إىل العمل

أن حبثا أجراه " ادجار ديل"نقال عن كتاب  19- 18ص " الوسائل التعليمية"

هوبن، وفن، وديل، عن القيمة احلقيقية للوسائل : ثالثة من رجال التربية هم

   .امهاالتعليمية، إذا أحسن استخد

حبيث  وهذا مهم يف عملية التعليم. أن خيتار املواد اجلذابة واحتاجها املتعلم  - ب 

يعطون من املواد مايالئمهم، ويتفق مع رغبام وبيئتهم كما قاله دكتور 

أن من  104حسن شحاته يف كتابه تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق،

لتالميذ، حبيث يعطون من املواد أهم األسس العامة للتعليم هي مراعات ميول ا

مايالئمهم، ويتفق مع رغبام، وبيئتهم واستعدادهم، كي يستفيدوا من 

 .الدراسة
                                                 

مكتبة احملتسب عمان و دار احياء  إعدادها وطرق استخدامها،: الوسائل التعليمية التعلميةم، 1986بشري عبد الرحيم الكلوب، . 102
 19- 18: العلوم بريوت، الطبعة الثانية، ص

 21: م، ص1996الدار املصرية اللبنانية، : ، القاهرة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقدكتور حسن شحاته. 103



  

. إما داخل الفصل وخارجه يف الترمجة يفةظأوالو التطبيقالتدريب وبكثرة   - ج 

 .من هذا يستطيع املعلم أن يعرف حزم املتعلم يف القدرة يف ترمجة النصوصو

أو النتيجة من ترمجة املتعلم يستطيع املعلم أن يعرف  بنظر احلاصلوكذلك 

تطور ترمجة املتعلم، ويستطيع كيف سيعطي املادة واالستراتيجية يف مقابلة 

من العالمة إلثبات  Merrill )1979(،105و  Reigeluthوهذا كما قاله  .بعدها

حزم  كلما. واحلاصالت األخرية حزم القدرة ما علمه املتعلم فعالية التعليم هي

أو بقول آخر كلما . املتعلم حزما شديدا يف قدر ما علمه، فالتعليم فعال

  .درجة خطيئة املتعلم يف العمل قليلة فالتعليم فعال يف تعلمه

ومن التدريب أو الوظيفة هذا يستطيع املعلم قدرة املتعلم يف تذكري ما علمه 

مجلة املعلومة اليت  الذي ال يزال استطاعه املتعلم أن يعرضه بعد حني معني، أو

وقدرة املتعلم يف  .استطاعه املتعلم أن يذكرها أو يعربها بعد عدة حني معني

  106.تذكري ما علمه أي التأثري هذا من العالمة إلثبات فعالية التعليم

تشجيع التالميذ على أن يتعلموا بأنفسهم، ويعتمدوا عليها، ويثقفوا ا يف   -د 

وحينما . علم عند الشعور بالصعوبة يف الترمجةأعماهلم وحبوثهم، ويستعينوا بامل

                                                 
105 Ibid. Hal: 165 
106 Ibid. Hal: 170 



  

قد انتهى املتعلم يف ترمجة الكتاب، ستصححها املعلم وسأعطاها إىل الطبعة 

  .والنشرة لينشرها

، وهي باستغالل النشاط الذايت للمتعلم، بأن يشرك املتعلم بيئة التعليم املرحية  -ه 

لعمل، ويشجعهم مع املعلم يف كل عمل تقوم به، ويعطيهم فرصة للتفكري وا

على أن يعتمدوا على أنفسهم فيما يستطيعون القيام به يف تعلمهم وحبوثهم، 

ويوجه نشاطهم إىل األشياء اليت تناسبهم، ويستغل النشاط الذي يظهرونه يف 

أية ناحية من النواحي، ويرشدهم إذا اخطئوا، وال يدخل يف شئوم إال إذا 

 عن 107دكتور حسن شحاته ما قالهوهذا ك .كان هناك ما يدعو إىل التدخل

  ).يف الباب الثاين 39-38انظر صفحة (أهم األسس العامة للتعليم، 

يعين كما قاله دكتور حسن . داخل الفصل وخارجه إجياد روح التعاون  -و 

، للتهوض باملتعلم املتعلممع املعلم، واملعلم مع  املتعلمبأن يتعاون  108شحاته،

  .بية والتعليمنشدها من التريوبلوغ الغاية اليت 

 21وأكدها مبقابلة املتعلم يف التاريخ  ،39املعلم يف النمرة  استبيانومن حصيلة 

اولة املعلم يف ترقية استراتيجيته يف تعليم الترمجة هي يف حماملشكالت أن  2006يونيوا 

قلة التدريب للمتعلم يف ترمجة النص إال أمره املعلم أن يترجم النصوص خارج الفصل 
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يف الترمجة، وحينما ينتهي  يسعى املعلم سعيا كثريا يف تشجيع املتعلم وبذلك .وداخله

دون ذلك حكي املعلم عن خربته يف  .الطبعة ترمجته فيصححها املعلم وأرسلها إىل 

ويرجى من ذلك يستطيع أن يشجع املتعلم . S1، ألنه مترجم منذ دراسته يف الترمجة

  .وأجذبه يف تدريب الترمجة

. الترمجةب العلوم والثقافة اإلهتمام من عميد كليةخرى هي قصور واملشكلة األ

الوسائل التعليمية، و ،نتيجة ترمجة املتعلمباملادية لنشر اإلهتمام وهذا ظاهر من قصور 

حىت يتأخر املعلم يف تعليمه الستعداد التعليم  العمل اآلخر دون التعليم،بويشغل املعلم 

    .مادة كانت أو وسائلها

  



  

  اب السادسالب
  اخلامتة
  

بعد أن مت عرض البيانات وحتليلها فاآلن تأيت الباحثة إىل اإلتيان خبالصة البحث 

  :وعلى الطبع تليها االقتراحات املقدمة املعتمدة على نتائج البحث، وهي كما يلي

  التلخيصات. أ

اعتمادا على نتائج البحث الذي سبق ذكرها يف الباب اخلامس تستنتج الباحثة 

يف استراتيجية تعليم الترمجة وحماولة املعلم لترقية فعالية استراتيجية تعليم الترمجة عن 

السالمية اخلكومية الشعبة اللغة العربية، كلية العلوم االنسانية والثقافة، باجلامعة ا

  :ماالنج كاآليت

  استراتيجية تعليم الترمجة) 1(

  استراتيجية تنظيم تعليم الترمجة  -أ 

، ية يف تعليم نظرية الترمجة وتطبيقها مناسبة باخلطة الدراسيةاملواد الدراسإن   

علم بتنظيم املادة من املواد تيواجه امل. عند املتعلم ليست سهلة وصعوبةو

بالتكرار يف  هايف فهم املادة اجلديدة ويكررته استعان يفاملعلم حياول و األساسية

 .الرموزشرحه املادة بإعطاء القاعدة أو ها اليت سبقته، وإيضاح

 استراتيجية إلقاء تعليم الترمجة  - ب 



  

مناسبة بأهداف  نظرية الترمجة وتطبيقهايف تعليم املستخدمة الوسائل التعليمية   

، نفسه املعلم نفسه، والكتاب املدرسي الذي ألفه املعلم :منها التعليم،

والبطاقة،  والكتب العربية، والسبورة، والصحف من االت واجلرائد العربية،

 .)LCD(، ومسالطLaptopوقرطاس، والقاموس، وال

طريقة : منهابطريقة انتقائية، نظرية الترمجة وطريقة التعليم املستخدمة يف تعليم   

 احملاضرة، وطريقة التدريب، وطريقة حل املشاكل، وطريقة التحاورية، وطريقة 

(card sort)ة ، وأسلوب املناقشة، وطريقة ارشادات التخمني أي اجلدس، وطريق

يف تطبيق  وكذلك. Role Playingالبطاقة املوجهه للترمجة، وطريقة لعب األدوار 

إعطاء وطريقة وطريقة األخذ بتجارب املترجم، املناقشة، بطريقة  فهو الترمجة

 .بالفردي واجلماعيفهو  وتطبيقها شكل تعليم نظرية الترمجةأما  .الوظيفة

 استراتيجية إدارة تعليم الترمجة  - ج 

 .بطريقة املباشرة وغري املباشرة تعليم نظرية الترمجة وتطبيقها يفلتقومي ا  

من ناحية اللغة االصطالحية، وأسلوب اللغة، واملعىن املناسب  هاصحيحيف تو

باستخدام الطريقة اليت فعلها املعلم ليهيج تشجيع املتعلم هي و .بتركيب اللغة

اجلذابة واحتاجها املتعلم، والوسائل املتنوعة، واختيار املواد ة اإلنتقائية قالطري

وأن يكون التعليم داخل الفصل وخارجه، وبيئة التعليم املرحية، وبكثرة 



  

 تعليم من املعلم نفسه وال يشتركالاختيار عملية ويف . التطبيق يف الترمجة

وهم يرغبون يف عملية تعليمه إما من ناحية  .يف تعليم نظرية الترمجة املتعلمني

ألا مناسبة بطبيعة . قه، ووسائله، وعمليته يف التعليمتنظيم التعليم، وطرائ

   .فهو حبرية املتعلمأما يف تطبيقها  .املتعلم

  حماولة معلم الترمجة لترقية فعالية استراتيجية تعليم الترمجة) 2(

باستخدام هي  احملاولة اليت فعلها املعلم لترقية فعالية استراتيجية تعليم الترمجة      

كثرة التدريب و، خيتار املواد اجلذابة واحتاجها املتعلم، ول املتنوعةالطرائق والوسائ

بيئة املتعلم، وشجع يو، والتطبيق أوالوظيفة يف الترمجة إما داخل الفصل وخارجه

  .إجياد روح التعاون داخل الفصل وخارجه، والتعليم املرحية

  

  االقتراحات. ب

  :االقتراحات التاليةوفقا لنتائج البحث السابق ذكرها فتقترح الباحثة 

عملية تعليمه إما من ناحيـة تنظـيم التعلـيم،    أن يقاوم  ينبغي ملعلم الترمجة .1

ناسب بطبيعة املتعلم، وكـذلك  توطرائقه، ووسائله، وعمليته يف التعليم اليت 

  . للمتعلم أن يقاومه ويهتم به باهتمام تام التشجيع



  

 احملتاجة الوسائل التعليمية أن يكمال الكلية عميد أو  الشعبةرئيس ال بد على  .2

عليم للحصول على األهـداف  كون التيأن  ادارأإذا قبل ابتداء عملية التعليم 

 .املقررة

ينبغي للباحثني أن يعملوا البحث على مثل هذا املوضوع من جوانب أخرى،  .3

أو التجربـة، ويوسـع    وكذلك الذين يقومون البحث بتدقيق الترمجة اخلاصة

ث يف هذه الشعبة اللغة العربية، كلية العلوم اإلنسـانية  املوضوع الذي مل يبح

 .والثقافة
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