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 الشعار
 2تعلموا العربية، فإنها زيادة العقل
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 اإلهداء

 :أهدي هذه الرسالة إىل

 أيب وأمي ربياين وأدباين أحسن التأديب

 أخي الصغري أمحد فجري النور أعطاين احلماسة يف كتابة هذه الرسالة
  



 مستخلص البحث

املاليوية يف املعاهد اإلسالمية بكلمنتان  إىل اللغة اللغة العربية ترمجة تعليم، دون أحمد رمضان
اجلنوبية، رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كليات الدراسات العليا جامعة 

الدكتور حممد عبد ( 9: )املشرف. موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 املاجستريالدكتور شهداء ( 0)احلميد املاجستري 

 اللغة العربية، الرتمجة املاليوية ترمجة تعليم: الكلمات المفتاحية

واجملادلة . الرتمجة يف كلمنتان اجلنوبية تنقسم إىل قسمني، الرتمجة املاليوية واإلندونسيإن 
الرتمجة إذا نظر من جهة الزمان، أن الرتمجة املاليوية هي . بينهما تسري حىت األنأين الرتمجة اجلميلة 

ثبت بتعليم وت تستخدمها، اإلسالمية استخدمت من املاضي، ولكن كثري من املعاهد قد القدمية اليت
 جّذاب يف البحث ،هذا احلالبذالك أن و  الرتمجة املاليوية مع أن الرتمجة اإلندونسي أحداث منها،

 .من ناحية أهدافها وطريقها
قع تعليم اللغة العربية بالرتمجة املاليوية هذا البحث يقصد بالوصفي والتحليل عميقا عن وا

على إيصال األهداف إلعطاء املهارة أو تتورها على التالميذ يف الرتمجة وفهم املعىن من الكبت 
 .باللغة العربية

واملنهج من هذا البحث يعين البحث الكيفي، ومكان هذا البحث يف ثالثة مدارس 
. هد دار السالم يف مرتافورا ومعهد نور املتقني يف أمونتاياملتفرقة، معهد ابن األمني يف فمنكيه ومع

 . وطريقة مجع البيانات يستخدم الباحث املالحظة واملقابلة
كيف العملية التعليمية بالرتمجة املاليوية يف املعاهد ( 9: )والرتكيز من البحث هو

املاليوية يف املعاهد اإلسالمية  ماملزايا والعيوب من تعليم الرتمجة( 0)اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية ؟ 
 بكلمنتان اجلنوبية ؟

أن عملية التعليم تتكون من أهداف متفرقة، ولكن هلا ( 9: )والنتائج من هذا البحث هي
متساوية كثرية يف احملتوى ومرحلة التعليم وطريقة التعليم، واملتفرقة من هذه املعاهد وجدت اإلبتكار 

ومن املزايا أن التالميذ يستطيعون ان يفهموا ( 0)عليم باحملتوى فيها ووجد املوافقة بني هدف الت
 .املعىن باإلعراب، والعيوب أن الرتمجة املاليوية حتتاج وقتا طويال يف تعليمها
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Translation learning in South of Borneo  is divided into two parts, Melayu 

translation and Indonesian translation, the debate about which is the best 

translation used between this translation keep going until now. However, if 

viewed in terms of time, Melayu translation is traditional translation which done 

by people in ancient times, but the fact is Melayu translation still taught today, 

things like this are very interesting to discuss, because with the translation of the 

latest models, boarding retaining this translation in the process of giving the 

competence of the students in understanding the Arabic books. 

This study aims to describe and analyze deeply about the realities of Arabic 

learning in the section of Melayu translation in achieving a goal to provide or 

thrive the potential of learners in translating and understanding the Arabic books. 

This study is a qualitative research, the research took place in three different 

places in South of Borneo, Ibnu Amin Boarding School at Pamangkih, 

Darussalam Boarding School at Martapura, and Nurul Muttaqin Boarding School 

at Amuntai. Data collection is done by observation and interviews. 

The focus of this study are: (1) How does the learning process of Melayu 

translation in boarding school in South of Borneo? (2) What are the advantages 

and disadvantages of learning Melayu translation at boarding school in South of 

Borneo? 

These results indicate: (1) The learning process includes different purposes, 

but  have many similarity in terms of material, the stages of learning and methods, 

the difference of process is only on innovations that is added therein and the 

existence of uniformity between the goal and the material that is selected. (2) one 

of the advantages of Melayu translation learning is students can understand the 

Arabic text not only of significance but therewithal the I’rab, but this translation 

learning requires a relatively long time, because the focus is not only on the 

translation. 
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Pembelajaran terjemah di Kalimantan Selatan terbagi menjadi dua 

bagian, terjemah melayu dan terjemah bahasa indonesia, perdebatan tentang mana 

terjemah yang paling bagus digunakan di antara kedua terjemah ini terus berjalan 

sampai sekarang. Namun jika dilihat dari segi waktu, bahwasanya terjemah 

melayu merupakan terjemah tradisional yang dilakukan orang-orang di zaman 

dulu, namun faktanya masih banyak diajarkan di zaman sekarang, hal seperti ini 

sangat menarik untuk dibahas, karena dengan adanya terjemah model terbaru, 

pondok pesantren tetap mempertahankan penerjemahan ini dalam proses 

memberikan kompetensi siswa dalam memahami buku-buku berbahasa arab 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara 

mendalam tentang realitas pembelajaran bahasa arab di bidang terjemah melayu 

dalam mencapai suatu tujuan untuk memberikan atau mengembangkan potensi 

peserta didik dalam penerjemahan dan memahami buku berbahasa arab. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil lokasi 

penelitian di tiga tempat yang berbeda di Kalimantan Selatan, Pesantren Ibnul 

Amin di Pamangkih, Pesantren Darussalam di Martapura, dan pesantren Nurul 

Muttaqin di Amuntai. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi dan 

wawancara. 

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Proses 

pembelajaran terjemah melayu di Pesantren di Kalimantan Selatan? (2) Apa 

kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran terjemah melayu di Pesantren di 

Kalimantan Selatan ? 

Hasil penelitian ini menunjukan: (1) proses pembelajaran meliputi tujuan 

yang berbeda-beda, namun banyak memiliki kesamaan dari segi materi, tahapan 

pembelajaran dan metode, yang menjadi perbedaan hanya inovasi-inovasi yang 

ditambahkan di dalamnya dan adanya keseragaman antara tujuan dengan materi 

yang dipilih. (2) salah satu kelebihan dari pembelajaran terjemah melayu, bahwa 

para siswa dapat memahami teks arab bukan hanya dari maknanya namun juga 

beserta i’rabnya, hanya saja pembelajaran terjemah ini memerlukan waktu yang 

relatif lama, karena fokusnya bukan hanya pada penerjemahan 



 كلمة الشكر والتقدير

م اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف بس
 .األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد
العلمية للماجستري، وهنا يريد الباحث يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه الرسالة 

 .أن يقدم من صميم قلبه
العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده على كتابة هذه 

 :الرسالة، وهم

الربفيسور الدكتور احلاج موجيا راهرجو، املاجستري مدير جامعة موالنا مالك  .9
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

الدكتور احلاج مهيمن، املاجستري مدير الدراسات العليا والدكتور احلاج الربفيسور  .0
ولدانا ورغادناتا، املاجستري رائيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك 

 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
الربفيسور الدكتور احلاج حممد عني، املاجستري بصفته مناقش أساسي الذي وجها  .8

 .ث وأرشده عليه بكل إهتمام يف إمتحان الرسالةالباح
الدكتور احلاج نصار الدين، املاجستري بصفته رائس ومناقش الذي وجها الباحث  .4

 .وأرشده عليه بكل إهتمام يف إمتحان الرسالة
والدكتور . الدكتور احلاج حممد عبد احلميد، املاجستري بصفته املشرف األول .2

املشرف الثاين، اللذان وجها الباحث وأرشداه احلاج شهداء، املاجستري بصفته 
 .عليه بكل إهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة



رئيس الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  .0
احلكومية مباالنج ومجيع األساتذة واألساتذات والطالب والطالبات يف ذالك 

 .وا الباحث يف كتابة رسالة املاجستري هذهالربنامج الذين ساعد
مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء ومن اليستطيع الباحث  .0

 .أن يذكرهم مجيعا هنا
هذا واهلل أسأل أن تكون أعماهلم مقبولة مثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه 

 .نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني
 

 .م0792و يوني 4ماالنج، 
 الباحث،

 
 دوين أمحد رمضان
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 المقدمة -أ 
تطور التكنولوجيا والعلم برهان على أن اإلنسان يسريون تقّدما، وهبما يكون 

إذا كان البلد يسري تقّدما، والبد للبلد املتأخر . البالد يف العامل والية قليال، كلها متطّلب
. واليكون خطيئة، إذا كان الرتمجة وسيلة يف إجياد العلم واملعرفة من بالد آخر. يالحقه

البالد املتفرقة، البد لإلنسان أن يتعلموا لغة غريهم مث يرتمجون كتب البالد  ألن اللغة بني
. أو الكتابة اليت وجدت شيئا مهّما من غري بلدهم لتوصيل العلم واملعرفة إىل نفسهم

 . واإلختصار، إنتقال اللغة يكون فيه إنتقال العلم واملعرفة
، ألن اللغة يف عصرنا الداالتصال بني البوالرتمجة ستكون مفتاحا لفتح غرفة 

ون حمدودا يف اإلتصال بني البالد، إذا كان اإلنسان يف البلد اليفهمون اللغة احلاضر تك
أو اليستطيعون أن يرتمجوا لغة أجنبية من بلد آخر فليس هلم العلم واملعرفة من ذالك 

دة يف كل املكتشفات اجلديو . البلد، ألمنها ليسا من بلد واحد فحسب ولكن كل البالد
كالسماك يف   نتشرت واملعلومات العلم وجدت يف اإلنرتنيت عاجال، الصحيفة والكتابة

وهبذا، أن الرتمجة مهّم يف أخذ العلم   .ا حمدودا يف اللغة املتفرقةم، بيد أهنالبحر فيه
 .واملعرفة واسعا من كل البالد

املعجم على أساس، أن . عملية الرتمجة ليست جديدة يف حضارة اإلنسان
تلعب الرتمجة   .سنة 6666 -0666أكرب السّن قد وجد يف مدينة إيلبا كونا وعمره 

دورا عظيما يف التطور الثقايف للبشرية، يطلع الناس يف بلد ما بواسطة الرتمجة، تتناول 
فمن لغة إىل لغة أخرى، ترتجم . الرتمجة دائرة واسعة من جماالت النشاط اإلنساين

                                                           
1
 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia )Bandung: Rosyda, 

September 2011) hlm  5. 
 . . املرجع نفسه، ص  
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دبية الفنية واملؤلفات األدبية اإلجتماعية والكتب العلمية ووثائق األشعار والكتب األ
األعمال املتنوعة والبحوث واملقاالت وخطب الشخصيات السياسية واملعلومات 

  .الصحيفة وغريها
وبشكل عام، عملية الرتمجة . والرتمجة هي عملية إنتقالية من لغة إىل لغة أخرى

ويف مرحلة االستقبال فيها حتليل املبىن أو القواعد . جاالستقبال واالنتا : متّر من مرحلتني
وإذا كان أحد املرحلتنني ترك،   .واملعىن يف كل الكلمة، وهذا التحليل حيصل اإلنتاج

وكثري من علماء اللغة خيتلفون عن الرتمجة الناجحة، . فالرتمجة التكون صحيحا
الوالية ينقسم إىل قسمني،  الرتمجة املشهورة يف هذه. وباخلصوص يف كلمنتان اجلنوبية

واجملادلة أين الرتمجة اجلميلة بينهما تسري حىت . األول الرتمجة املاليوية وترمجة اإلندونسيا
 .األن

، (SPOK)وأما الرتمجة اإلندونسيا هي الرتمجة اليت ترتكز يف قواعد اإلندونسيا 
يف كلمنتان اجلنوبية، أن و . وأما املاليوية ترتكز يف قواعد النص األصلى من اللغة العربية

بعض اجملتمع يقولون أن ترمجة اإلندونسيا أحسن بالسبب أن هذه الرتمجة موافق بوطن 
وبعضهم يقولون أن الرتمجة املاليوية أحسن من الرتمجة اإلندوسية، ألن هذه . اإلندونسي

. الرتمجة فيها ليست إنتقال املعىن فحسب، ولكن فهم القواعد عند عملية الرتمجة
واجملادلة عن الرتمجة يف كلمنتان اجلنوبية يسري حىت اآلن، ألن يف كل املذهب يفكرون أن 

 .طريقتهم أحسن من غريه وسهلة يف تعليم اللغة العربية وإعطاء املعلومات عن اللغة

: والرتمجة املاليوية هي ترمجة الكتب العربية باستخدام اللغة املاليوية، مثال 
فيدل "  Bermula"، إذا كان املرتجم يقول Bermula Muhammad itu tidur" حممد نائم"

فيدل على أن هذه " Itu"على أن هذه الكلمة على املبتداء، وإذا كان املرتجم يقول 
والرتمجة املاليوية تستخدم كثريا يف كلمنتان اجلنوبية وهي من احلضارة . الكلمة هي اخلرب

                                                           

 .  . ، ص(191 أوتوسرتاد املزة : دمشق) علم الرتمجة النظريأسعد مظفر الدين حكيم،    
4
 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, hlm. 20. 
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لعامل، ألن اللغة العربية يستخدم أيضا اللغوية، ليست يف اإلسالم فحسب، ولكن يف ا
 .غري اإلسالم

ألن التلميذ عند ترمجته . وهذه الرتمجة تسمى أيضا، بالرتمجة والقواعد النحوية
املبتداء أو اخلرب أو الفاعل أو املفعول "يُطلب أن يُفكر مكانة بني الكلمة، هل هذا 

والتلميذ . صحيحة عند القراءةوهبذا، ميكن للتلميذ أن يعرف مكانة الكلمة ال". وغريها
وإذ ابتلى : اليستطيع أن يرتجم ترمجة صحيحا إذا اليفهم القواعد عند القراءة، مثال 

إذا كان التلميذ اليتعود بالرتمجة مع القواعد، ميكن أن يقرأ (.    : البقرة)إبراهيم ربه 
وإذا فهم من  ". راهيَم ربُهوإِذ ابتَلى إب"مع أن احلركة الصحيحة " وإِذ ابتَلى إبراهيُم ربَه"

إذن، ". إبراهيم إبتلى ربه"، أن هذه الكلمة تعطي املعىن "وإِذ ابتَلى إبراهيُم ربَه"كلمة 
واإلختصار من هذا الكالم، أن الرتمجة حتتاج إىل . اخلطء يف احلركة فاخلطء يف املعىن

ريقة الرتمجة التعويد من حيث معرفة مكانة الكلمة وفهم املعىن، وهذا املوجود يف ط
 .املاليوية

والرتمجة حقيقة هي ليست عملية إنتقال املعىن فحسب، ولكن عملية إعطاء 
الميكن أن يقرأ التلميذ بال احلركة، ألن كما السبق، أن احلركة تعطي مكانة . الشكل

وإذا ننظر . املعىن يف الكلمة اليت سُيعنّي املعىن الصحيح، وهذا وجد يف الرتمجة املاليوية
جهة الزمان، أن الرتمجة املاليوية أقدم من ترمجة اإلندونسا، ألن لغة اإلندونسيا قد  من

والربهان من هذا الكالم، قد وجد الكتاب   ثبت سنة ألف وتسعمائة وتسع وأربعني،
". سبيل املهتدين"باللغة املاليوية اليت كتب الشيخ حممد أرشاد البنجاري، واسم كتابه 

وهبذا، يستطيع اإلنسان أن يفكروا، أن . ه  0 -  0 نة وهذا الكتاب قد كتب س
وهذا السر . الرتمجة القدمية تستطيع أن تقوم على تطور الزمان، فالبد هلا سرّا عجيبا

والطريقة الناجحة هي الطريقة اليت تقدر أن تدوم ولو كثُر . اليوجد إال بَِبحثه من الباحث
 .العراقيل أمامها

                                                           
5 Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), cet. 1, 

hal. 504. 
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القدمية، وال ينبغي لإلنسان أن ينظروا من قدميها، ولكن هذه الرتمجة ترمجة 
ينظرون من حيث املنفعة اليت تعطى يف عملية الرتمجة وفهم املعىن وما وجدت فيها، وهذه 

بناء على هذا، فاختار الباحث عن واقع تعليم اللغة . الرتمجة هلا املنفعة الكثرية كما السبق
 .ة املاليوية يف كلمنتان اجلنوبيةالعربية يف املعاهد اإلسالمية بالرتمج

 
 أسئلة البحث -ب 

وعلى أساس املقدمة اليت تبحث عن الرتمجة املاليوية، أن الباحث يركز أسئلة 
 :البحث كما التايل 

كلمنتان اجلنوبية كيف العملية التعليمية بالرتمجة املاليوية يف املعاهد اإلسالمية ب . 
 :؟ ويتفرع من هذه أسئلة تالية 

 تعليم الرتمجة املاليوية يف املعاهد اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية؟ما أهداف  .أ 
كيف حمتوى تعليم الرتمجة املاليوية يف املعاهد اإلسالمية بكلمنتان  .ب 

 اجلنوبية؟
كيف مراحل تعليم الرتمجة املاليوية يف املعاهد اإلسالمية بكلمنتان  .ج 

 اجلنوبية؟
اإلسالمية بكلمنتان  كيف طريقة تعليم الرتمجة املاليوية يف املعاهد .د 

 اجلنوبية؟
كيف تقومي تعليم الرتمجة املاليوية يف املعاهد اإلسالمية بكلمنتان  .ه 

 اجلنوبية؟
ماملزايا والعيوب من تعليم الرتمجة املاليوية يف املعاهد اإلسالمية بكلمنتان  . 

 اجلنوبية ؟
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 أهداف البحث -ج 
 :وأهداف البحث من هذا البحث فهي

وحتليلها من العملية التعليمية بالرتمجة املاليوية يف املعاهد إكتشاف البيانات  . 
 :اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية، منها 

 كلمنتان اجلنوبية أهداف تعليم الرتمجة املاليوية يف املعاهد اإلسالمية ب .أ 
 كلمنتان اجلنوبية حمتوى تعليم الرتمجة املاليوية يف املعاهد اإلسالمية ب .ب 
 هد اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبيةاملاليوية يف املعامراحل تعليم الرتمجة  .ج 
 كلمنتان اجلنوبية طريقة تعليم الرتمجة املاليوية يف املعاهد اإلسالمية ب .د 
 تقومي تعليم الرتمجة املاليوية يف املعاهد اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية .و 
اإلسالمية  إكتشاف املزايا والعيوب من طريقة الرتمجة املاليوية يف املعاهد . 

 .بكلمنتان اجلنوبية
 

 البحث أهمية -د 
 :الفوائد من هذا البحث هي 

 األمهية النظرية . 
توسيع املعلومات عن تعليم الرتمجة واملرجو أن هذا البحث يعطي املنفعة يف 

 وزيادة املعرفة عنتطوير تعليم الرتمجة خصوصا واللغة العربية عموما يف إندونسيا 
 يف اإلندونسياواحلضارة اللغوية الرتمجة  واقع
 األمهية التطبيقية . 

يرجو الكاتب أن هذا البحث يعطي إرشادا ومداولة يف عملية تعليم اللغة 
 العربية يف اإلندونسيا، خصوصا يف تعليم الرتمجة
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 حدود البحث -ه 
وحيدد الكاتب من هذا البحث حول تعليم الرتمجة املاليوية يف مقاطعة كلمنتان 

 :وحل املشكالت منها اليت وجدت يف الرتبية، وتفصيلها كما التايل اجلنوبية 
 احلدود املوضوعية . 

تعليم ترمجة اللغة العربية إىل اللغة املاليوية يف " املوضوع يف هذا البحث 
يبحث الكاتب عن تعليم الرتمجة باستخدام . املعاهد اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية

يسمى املاليوية بالسبب أن الرتمجة لغة من اللغة . نوبيةاللغة املاليوية يف كلمنتان اجل
 .املاليوية اليت قد فهم أهل املدينة يف كلمنتان اجلنوبية

 احلدود املكانية . 
واملكان الذي فيه الرتمجة املاليوية يف كلمنتان اجلنوبية ليس قليلة، وسيؤخذ 

آمونتاي ومعهد  الكاتب عينة البحث من ثالثة املعاهد، فهي معهد نور املتقني يف
. إبن اآلمني فمنكيه لألستاذ خمتار، ومعهد دار السالم مرتافورا لألستاذ خليل الرمحن

واختار الباحث هذه املعاهد ألهنا أكثر مرشدا ومداولة يف املدارس اليت تعّلم الرتمجة 
 .املاليوية، وهلا مشهورة بالرتمجة املاليوية وخرجيها يكون معلما ويعلم هبذه الرتمجة

 احلدود الزمانية . 
واملقصود من حد الزمان يعين وقت اجياد البيانات من البحث، والتخطيط 
من الكاتب عن هذا البحث حيتاج إىل شهرينر من مارس إىل آخر ابريل سنة 

 6   
 

 الدراسات السابقة -و 
 :وأما الدراسات السابقة يف الرتمجة هي 

على الرواية قطرات من الدموع دراسة )ترمجة املفردات العربية املمثلة بثقافتها  . 
 .ألمحد مّكي حسان( املرتمجة إىل اإلندونسية
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هذا البحث يرتكز يف طريقة الرتمجة العربية إىل اللغة اإلندونسية على كتاب 
لسمرية بنت اجلزيرة العربية، وهذا البحث قد حبث سنة " قطرات من الدموع"الرواية 
ا املوضوع، أن هذا املوضوع يرتكز والفرق بني البحث من الباحث وهذ 0.ه 660 

 .يف الكتاب وأما البحث من الباحث يرتكز يف اجملتمع الذي يتعلم الرتمجة
 .األخطاء يف ترمجة سوطارنا على كتاب رياض الصاحلني لفطرة متاين . 

ه، وهذا البحث يرتكز يف معرفة الطريقة  6 6 هذا البحث قد حبث سنة 
رياض الصاحلني ألمحد سوطارنا ومعرفة األخطاء  اليت سلكها املرتجم يف ترمجة كتاب

يف ترمجة أمحد سوطارنا على كتاب رياض الصاحلني ومعرفة احلّل لتصحيح األخطاء 
والفرق بني البحث من   .يف ترمجة أمحد سوطارنا على كتاب رياض الصاحلني

الباحث وهذا املوضوع، أن هذا املوضوع يرتكز يف الكتاب وأما البحث من الباحث 
 .ييرتكز يف اجملتمع

3. Penggunaan Metode Tata Bahasa Dan Terjemah Dalam Memahami 

Bacaan (Penelitian Tindakan Kelas Siswa Madrasah Tsanawiyah Sunan 

(Kalijaga Malang لشافعي. 

ه، وهو يرتكز يف البحث اإلجرائي  669 هذا البحث قد كتب سنة 
التشاكري وترقية كفاءة الطالب يف فهم املقروء من نوع الفهم املقروئي والفهم 

جناح : التفسريي والتمييز بني األفكار الرئيسية،ومن أهم نتائج هذا البحث هي 
قروء من نوع الفهم املقروئي والفهم تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف ترقية فهم امل

التفسريي والتمييز بني األفكار األساسية والعرضية فيه، هو احتاد األنشطة والوسائل 
والنتائج الثانية، إرتفاع هام . التعليمية اليت تشجيع الطالب يف عملية التعليم والتعلم

                                                           
دراسة على الرواية قطرات من الدموع املرتمجة إىل اإلندونسية، : فردات العربية املمثلة بثقافتهاأمحد مّكي حسان، ترمجة امل  0

 .ح. ، ص(660 اجلامعة مولنا مالك إبراهيم، : مالنج) البحث العلمي
اجلامعة مولنا مالك إبراهيم، : مالنج) البحث العلميلصاحلني، فطرة متاين، األخطاء يف ترمجة سوطارنا على كتاب رياض ا  
 .ح. ، ص(6 6 
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شطة والوسائل يف نتيجة تعليم القراءة باستخدام طريقة القواعد والرتمجة باألن
والفرق بني البحث من الباحث وهذا املوضوع، أن هذا املوضوع  9.التعليمية املناسبة

 .يرتكز يف البحث اإلجرائي وأما البحث من الباحث يرتكز يف الوصفية التحليلية
 

 تحديد المصطلحات -ز 
واقع تعليم اللغة العربية يف املعاهد )وللشرح وترك اخلطاء يف فهم املوضوع 

، حيدد الكاتب املصطلحات من هذا (مية بالرتمجة املاليوية يف كلمنتان اجلنوبيةاإلسال
 :البحث يف التايل 

 تعليم  . 
التعليم هو عملية متعّمدة على تغيري السلوك اإلنساين باستخدام مؤّسسة 
. رمسية كمثل مدرسة متوسطة وثنوية وعالية، ومؤّسسة غري رمسية كمثل دورة دراسية

تعليم اللغة العربية يف ترمجة الكتب هو عملية  يف هذا البحثتعليم  واملقصود من
 .العربية باستخدام اللغة املاليوية يف كلمنتان اجلنوبية

 اللغة املاليوية . 

اليت يؤخذ من قول اجملتمع عموما، واملقصود من اللغة  اللغةاملاليوية هي اسم 
ترمجة الكتب العربية باستخدام اللغة هذا البحث هي  ترمجة اللغة العربية من املاليوية يف

 Dan)وأما الكسرة فتكون عالمة للنصب يف مجع املؤنث السامل : املاليوية،  مثال 

bermula kasrah jadilah ia alamat bagi nasab pada jama’ muannas salim.)
1

 

                                                           
8 Syafi’i, Penggunaan Metode Tata Bahasa Dan Terjemah Dalam Memahami Bacaan : 

Penelitian Tindakan Kelas Siswa Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijaga Malang, Skripsi (Malang: 

Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2008), hlm. x. 
 .  . ، ص(بنجرمسني :مورين) إسعاف الطالبنيحممد شكري أونس،   1
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 الترجمة:  المبحث األول -أ 

وبشكل عام، أن الرتمجة تقصد باستعانة اإلنسان الذين اليفهمون األمانة 
وتقصد أيضا، بتحصيل الكتابة من الرتمجة اليت حتضر املعىن . والرسالة من النص األصلي
 .القريبة من النص األصلي

 مفهوم الترجمة .1

الشكل إىل شكل آخر، أو تغيري اللغة إىل لغة أخرى، ويف الرتمجة هي إنتقال 
 Translation is an activity comprising the interpretation ويكيفديا يعّرف أن الرتمجة،

of the meaning of a text in one language – the source text – and the production of 

a new, equivalent text in another language – called the target text, or the 

translation. . ،الرتمجة فعل يضمن فيه "مبعىن الرتمجة احلرية، أن املقصود من ذالك النص
  ".بلغة آخر يوتصنيع النص اجلديد يوافق معناه األصل( لغة األم)تفسري املعىن من اللغة 

 :ويعّرف اخلبري والكّتاب املرتمجني الرتمجة مبعناها األخرى بأهنا 
  .(111 املعجم الكبري يف اللغة اإلندونسيا )إنتقال اللغة إىل لغة أخرى  .أ 
إنتاج الرسالة من اللغة إىل لغة أخر يوافق معناه األصل ويقّرب معناها بلغة  .ب 

  .الرتمجة

ويفهم املنظّر ". العلم الذي يدرس عملية الرتمجة"   وقال العلماء أن علم الرتجة
حتويل لغوي دقيق بني لغتني، " السوفييت، عملية الرتمجة باملعىن اللغوي الصرف، أي أهنا 
  .أو حتويل نص يف إحدى اللغات، إىل نص يف لغة أخرى
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 أهمّية الترجمة في تعليم اللغة العربية .2

الناس يسري تقّدما، البالد يف العامل  تطور التكنولوجيا والعلم برهان من حال 
. البلد املتقّدم يسري تقّدما، والبد للبلد املتأخرة يالحقه. كأن الوالية قليال، كلها متطّلب

. واليكون خطيئة، إذا كان الرتمجة وسيلة يف إجياد العلم واملعرفة من بالد آخر
  .واإلختصار، إنتقال اللغة يكون فيه إنتقال العلم واملعرفة

إنطالقا من هذا املبدأ، أن الرتمجة ستكون مفتاحا لفتح غرفة اإلتصال بني 
وكل . البالد واسعا، ألن اللغة يف عصرنا احلاضر تكون حمدودا يف اإلتصال بني البالد

املكتشفات اجلديدة يف العلم وجدت يف اإلنرتنيت عاجال، الصحيفة والكتابة ينتشر  
  .دودا يف اللغة املتفرقةكالسماك يف البحر فيه، بيد أهنا حم

 صفات المترجم الناجح .3

. النص األصلي، املرتجم ولغة الرتمجة: عملية الرتمجة هلا ثالثة أوجه على األقل 
يفهم أن . ومن هذه األوجه أن املرتجم مكانه يف الوسط، ويف يده يقوم عملية الرتمجة

 النص أو الرسالة من املرتجم وسيلة يف اإلتصال بني لغتني، له وظيفة يف إعطاء معىن
 :وأما أوىل صفات املرتجم الناجح كما التايل   .النص األصلي إىل قارئ مقبل

 إجادة اللغة اليت ينقل منها واللغة اليت ينقل إليها .أ 

والبد للمرتجم من التخصص، فمهنة الرتمجة ليست بتلك السهولة اليت  .ب 
أو ختصص، جتعل البعض يتجرأ عليها، ويعمل هبا دون دراسة أو خربة 

 فإجادة لغتني أو واحدة منها التعين النجاح يف جمال الرتمجة

 أن يكون أمينا يف نقله للمعاين واألفكار اليت ترد يف النص األصلي .ج 

                                                                                                                                                               
 .  . ص. علم الرتمجة النظري  ،حكيم أسعد مظفر الدين   

5
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أن يرتجم النص باستخدام أسلوب يشبه األصلوب األصلي، حىت تأيت  .د 
 القطعة املرتجة بنفس روح القطعة األصلية دون حذف أو إختصار، أو إطالة

بد للمرتجم أن يكون صبورا، وأال تدفعه الرغبة يف إهناء أعماله بسرعة إىل ال .ه 
 أن يهمل حسن الصياغة أو املراجعة أو إستخدام املعاجم واملراجع

 أن يكون متمكنا من أدواته اللغوية .و 

وجيب أن يكون املرتجم واسع اإلطالع، ذا ثقافة عالية، ومتابعا لألحادث  .ز 
 العاملية

ملصطلحات املتخصصة اليت تستخدم يف اجملالت اليت يعمل اإلملام التام با .ح 
ما : ، مثل  فيها، وأيضا بأكرب قدر من املفردات املستخدمة يف هذه اجملالت

 1(.هذه الكلمة ميكن املرتجم خطاءا يف فهم معناها)أمجل اجلبل 

 خطوات الترجمة .4

 :وأما خطوات الرتمجة فهي 
 بتم فهمه جيدا قراءة النص املراد ترمجته عدة مرات حىت .أ 

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

البدء يف ترمجة النص، مع احلرص على حتديد بدايات وهنايات اجلمل،  .ج 
 واستخدام عالمات الرتقيم بطريقة صحيحة تناسب اللغة اليت ينقل إليها

 ن املرتجم إختيار األلفاظ والتعبريات املناسبة يف اللغة اليت ينقل إليهاأن حيس .د 

بعد اإلنتهاء من الرتمجة البد من قراءة النص املرتجم وتصويب ما قد يوجد  .ه 
 فيه من أخطاء إمالئية أو حنوية أو غريها

عدم اللجوء إىل احلذف واإلختصار أو اإلطالة واإلسهاب بأي حال من  .و 
األحوال، فالرتمجة ليست وسيلة الستعراض القدرات اللغوية مما قد خيل 
                                                           

 .1. ، ص(دار الطالئع)فن الرتمجة للطالب واملبتدئني أكرم مؤمن،    
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بالنص، وهي أمانة يف عنق املرتجم والبد أن يكون قادرا على محلها، وأن 
 4 .يوصل املعىن بدقة قدرة املستطاع

 أنواع الترجمة .5

جدت شكال شفويا أم حتريريا، فأيضا للرتمجة، ومنيز األنواع إذا كان اللغة و 
   :األساسية التالية للرتمجة 

 (الرتمجة التحريرية للنص التحريري)الرتمجة التحريرية  .أ 

بشكل ( لغة األصلي ولغة الرتمجة)تستخدم يف هذا النوع كلتا اللغتني 
د على ذالك أن من ز . إن هذا النوع أكثر األنواع إستخداما يف الرتمجة. حتريري

( فيدروف. ف. آ)مييز . املمكن أن منيز فيه فروعا نوعية وفقا لطابع النص املرتجم
 :الفروع التالية هلذا النوع من الرتمجة 

 ترمجة النصوص الصحفية االعالمية والوثائقية ( 

ترمجة املؤلفات اإلجتماعية السياسية، وألدابية اإلجتماعية، وكلمات  ( 
 اخلطباء

   املؤلفات الفنيةترمجة  ( 

ظهرت الرتمجة التحريرية على أثر إخرتاع الكتابة منذ آالف السنني، وهي 
متلك شروطا مالئمة للغاية بالنسبة ألجهزة املرتجم العقلية، من حيث األداء 

   .الوظيفي

 (الرتمجة الشفوية للنص الشفوية)الرتمجة الشفوية  .ب 

تؤدي الرتمجة الشفوية . تستخدم يف هذا النوع كلتا اللغتني بشكل شفوي
. وظيفة هامة يف املعامالت واملنظمات الدولية، ويف حماورات السياسيني وممفاوضاهتم

                                                           
 4 . ، صفن الرتمجة للطالب واملبتدئنيأكرم مؤمن،   4 
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الرتمجة املتتابعة، والرتمجة : يوجد يف نطاق هذا النوع من الرتمجة فرعان نوعيان 
   (.الفورية)التزامنية 

كن بطبيعة مي. إن الرتمجة املتتابعة هي الرتمجة الشفوية  للنص بعد مساعه
احلال، أن نرتجم بشكل متتابع كل مجلة أو كل فرقة، وهلذا يسّمون مثل هذه الرتمجة 

ومن املمكن أن نرتجم بشكل متتابع، بعد مساع النص   ".اجلمل –ترمجة الفقرات "
إن الرتمجة املتتابعة للنص كله بعد مساعه دليل على . كله،بصرف النظرعن طوله

ن العديد من األشخاص السياسيني وإلجتماعيني الحيبون أن إ. أهلية املرتجم العالية
يقطعوا كالمهم، لكي يعطوا الوقت إىل الرتمجة، والكالم املقطوع أقل تأثريا على 

    .املستمع
هي التنفيذ اآلين لعمليات استعاب النص ( الفورية)إن الرتمجة التزامنية 

ا األساسية هي القيود الزمنية إن خاصيته. والصياغة الشفوية للرتمجة. األصلي مسعيا
الكبرية، املفروضة على أعمال املرتجم، وضرورة حتويل انتباهه املستمر من موضوع 

بصورة عامة يف آن واحد، ولكن يف بعض ( الفورية)حتقق الرتمجة التزامنية . آخر
أقسام لكالم، إما أن تتأخر هذه الرتمجة عن الكالم يف لغة األصل بأدىن انقطاع 

، وإما أن تسبق قلييال إىل األمام باملقارنة مع الكالم يف لغة (بعدة كلمات)زمين 
، أي "التكّهن اإلحتمايل"األصل، األمر الذي أصبح ممكنا بفضل ما يسمى ب 

قدرة املرتجم، لدرجة حمددة، على التنبؤ مبضمون قطع الكالم، اليت ملا تلفظ يف لغة 
 .  األصل

 (مجة الشفوية للنص التحريريالرت )الرتمجة الشفوية التحريرية  .ج 

تستخدم لغة الرتمجة يف هذا النوع بشكل شفوي، ولغة األصل بشكل 
ميكن أن حتقق الرتمجة يف : وميكن أن منيز، يف هذا النوع، ضربني من الرتمجة . حتريري
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كما هو احلال أثناء الرتمجة التزامنية، مع )آن واحد مع قراءة األصل يف النفس 
كثريا ما يسمى . ، أو بصورة متتابعة، بعد قراءة النص كله(املاحوظنيالتأخر والسبق 

األول، الرتمجة جبدون استعمال القاموس أو الرتمجة عن الوقة مباشرة، والثاين، الرتمجة 
قراءة متهيدية، وفهم مبدئي " التحضري"إن التسمية اصكالحية، ألن . مع التحضري
   .للنص األصلي

 (الرتمجة التحريرية للنص الشفوي)ية الرتمجة التحريرية الشفو  .د 

تستخدم لغة الرتمجة يف هذا النوع بشكل حتريري، ولغة األصل بشكل 
ويف احلقيقي، نادرا مايستخدمه هذا النوع من الرتمجة، ألن السرعة اليت . شفوي

وإن . أقل بكثري من سرعة لفظ النص الشفوي( الكتابة)حتقق هبا عملية التحرير 
. لرتمجة، يف الظروف الطبيعية، مستحيل من الناحية العملية تقريباحتقيق مثل هذه ا

ميكن طبعا أن يسجل املرتجم النص امللفوظ شفويا، مثال، بواسطة اإلختزال، وبعد 
 .  ذالك يرتجم الكالم املسّجل ترمجة حتريرية

  طريقة الترجمة .6

املرتجم يف وبشكل عام، أن طريقة الرتمجة فّن أو كيفية، أو النهج الذي يعني 
طريقة الرتمجة متعلقة بأهداف املرتجم، و ميكن للمرتجم  عملية الرتمجة، ومن املمكن

ومن اخلطوط العريضة عرفت طريقتني يف الرتمجة، . ترمجة النص أكثر من طريقة واحدة
الرتمجة احلرفية . الرتمجة احلرفية والرتمجة التفسريية، وجمادلة بينهما يسري من زمان املاضي

 1 .كز يف الكلمة واألسلوب، والتفسريية الترتكز يف الكلمة وقد الترتكز يف األسلوبترت 
وحتديد الكاتب بنظر عمليتها، وهي الطريقة . كثري العلماء ينقسم طريقة الرتمجة

 4 .اليت هتتم بالنص أو بلغة العربية، والطريقة اليت ترتكز بلغة الرتمجة

                                                           
 .  . أسعد مظفر الدين حكيم، علم الرتمجة النظري، ص    
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 بيةالطريقة اليت ترتكز بالنص أو بلغة العر  .أ 

أسلوب الكلمة أو : هذه الرتمجة تؤثر النص األصلي يف لغة الرتمجة، منها 
 :وبشكل عام، خصائص الرتمجة اليت هتتم بالنص هي . إختار الكلمة

 يستخدم الكلمة اليت توجد يف النص ( 

 النص اليزال يف لغة الرتمجة ( 

 يستخدم أسلوب النص األصلي ( 

 ال زيادة يف لغة الرتمجة وال إختصار فيها ( 

 .  إهتمام البالغة يف لغة الرتمجة ( 

 :وهذه الرتمجة تنقسم إىل أربعة أقسام 
 الرتمجة احلرفية -أ 

الرتمجة احلرفية هي الرتمجة اليت يلتزم املرتجم فيها بالنص األصلي، 
ويتقيد فيها باملعىن احلريف للكلمات، وهي أسوأ أنواع الرتمجة يف رأي الشخصي، 

قال    .للوصول إىل أحسن الصياغةحيث الترتك للمرتجم فرصة للتصرف 
: الرتمجة احلرفية هي الرتمجة اليت تتبع شكل النص األصلي، هلا نوعان : لرسون 

 .تعديل الرتمجة احلرفية(  )حتديد الرتمجة أو ترمجة الكلمة بعد الكلمة، (  )
الرتمجة اليت حتفظ شكل النص ومعناه بال فكر،  ترمجة الكلمة بعد الكلمة هي

وتعديل . رتمجة موافقة بشكل اللغة وأسلوهبا ؟ هل قارئ يفهم أم ال ؟هل لغة ال
الرتمجة احلرفية، الرتمجة اليت تستخدم معادل احلرفية، وتوجد تغيريا قليال يف 

الرتمجة احلرفية يستخدم    .أسلوب الكلمة حىت الختتلف بأسلوب لغة الرتمجة
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عر جامدا ولل يشعر طبيعيا، ، وإنتاج الرتمجة يشلغة الرتمجة تقريبا بقواعد النص
ربر قواعد اللغة العربية يف اللغة اإلندونسيا    .ألن املرتجم جيج

 ترمجة الكلمة بعد الكلمة -ب 

الرتمجة الكلمة بعد الكلمة يصور كثريا بالرتمجة بني السطر بلغة الرتمجة 
. هذه الطريقة ترتكز بالكلمة من النص وتلتزم بقواعد النص. حتت النص
واملزية من هذه . ث الرتمجة املوافقة فحسب وحيفظ أسلوب النصواملرتجم يبح

امل، ذلك الكتب ال : الطريقة، القارئ حيفظ املفردات من الكلمة سهولة، مثل 
   .ريب فيه هددى للمتقني

 ال الكتب ذلك امل

Alif Lam mim Itulah al kitab tidak ada 

 للمتقني هدى فيه ريب

Keraguan Di dalamnya Petunjuk 
Bagi orang-orang 

bertaqwa 

 (Faithful)الرتمجة الوافية  -ج 

الرتمجة الوافية متصف بّتجاه املرتجم على املصنف والنص األصلي، 
وأسلوب اللغة واختيار الكلمة مهتّم، ألن أسلوب اللغة خصائص من مظاهر 

بالسبب ولكن، قدر الوافية من هذه الرتمجة أدىن من الرتمجة احلرفية، . املصنف
   .أن لغة النص تداول قليال

 ترمجة الداللة -د 

هذه الطريقة تنتقل معىن السياقي من النص يقّرب من قواعد لغة 
الرتمجة الداللة يهتم قيمة . الرتمجة وداللتها، ولكنه مقّيدا بقواعد النص األصلي
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ويف الرتمجة الداللة أن املرتجم جتّرد وموضوعي يف    .النص يف مجال الكلمة
واملرتجم اليريد . مجة، بيد أنه يرتجم كما هو، الخيتصر واليزيد وال جيّملالرت 

إستعانة القارئ، غري أنه يريد إنتقال املعىن وأسلوب اللغة من النص إىل لغة 
الرتمجة الداللة يستخدم كثريا يف ترمجة نص متسّلط : قال نيماك . الرتمجة

(Otoritatif ) أو تعبري(Ekspresif)وي واألسلوب والكلمة والقواعد ، يعين احملت
   .النص من البالغة: يف النص مهتم بينها، مثال 

 الطريقة اليت ترتكز بلغة الرتمجة .ب 

هذه الطريقة متفرقة بالطريقة األويل، ألهنا ترتكز بلغة الرتمجة، وخصائص 
 :من الرتمجة هي 

 لغة الرتمجة يعطي الفكرة من النص ( 

األصلية من املصنف، واليشعر أهنا ترمجة  إذا قجرئ، لغة الرتمجة كأن الكتابة ( 
 الكتاب

 لغة الرتمجة هلا أسلوب خاص ( 

 الزيادة واإلختصار فيها ( 

 1 لغة الرتمجة ال واجب هلا حفظ النص األصلي ( 

 :  وهذه الرتمجة تنقسم إىل ستة أقسام 
 الرتمجة بتصرف -أ 

وفيها ميكن للمرتجم أن يبّدل، ويؤخر، ويقدم العبارات بغرض حسن 
 4 .وهذا النوع شائع يف ترمجة الكتب والدورات واجملالت وغريهاالصياغة، 
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 Budi)  قام بودي من النوم(: SPK)مثال . لغة رتكز يف قواعدوهذه الطريقة ت

bangun tidur). 
 الرتمجة التفسريية -ب 

وفيها يتدخل املرتجم بتفسري وشرح بعض األلفاظ الغامضة والعبارات 
   .يكون ذالك يف اهلوامش اليت تود يف النص األصلي، ويفضل أن

 الرتمجة الفورية -ج 

وهي ترمجة مباشرة للقاءات، واإلجتماعات واملؤمترات الصحفية، 
وهي تتطلب من املرتجم أن يكون على درجة . واملقابالت واألحداث اهلامة

عالية جّدا من إجادة اللغتني، وسرعة البداية وحسن التصرف، وقبل كل ذالك 
حت إذا مس –البد له من اإلطالع على املوضوعات اليت سيتم التحدث عنها 

حىت يكون ذهنه حاضرا للرتمجة الفورية يف  –ظروف املؤمتر أو اللقاء بذالك 
   .هذا اجملال

 الرتمجة احلرة -د 

عادة، إنتاج . وفيها إنتاج املعىن بالطريق معنّي وال نظر شكل النص
وهي ترتكز يف لغة الرتمجة، ويستطيع    .هذه الرتمجة أطوال من النص األصلي

.   لنص األصلي اليذكر كثريا واليظهر يف هذه الرتمجةوأسلوب ا. القارئ قراءهتا
والفرق بني هذه الرتمجة والرتمجة بتصرف، يعين هذه الرتمجة إنتاجها أطوال من 

 .النص األصلي والرتمجة بتصرف موافقة بلغة الرتمجة
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 الرتمجة التلخيص -ه 

   .وفيها خيتصر املرتجم املوضوع الذي يرتمجه ويقدمه بأسلوبه هو

 اإلتصاليةالرتمجة  -و 

حتاول إنتاج . وفيها أن املرتجم يعترب معىن السياقى من النص دقيقا
بالسسب، من املمكن أن لغة . الرتمجة، وهلا شكل ووظيف موافقة بلغة الرتمجة

الرتمجة صحيح من حيث القواعد ولكن معناها غري منطيقي، أو شكلها 
   .ومعناها موافقة، ولكن من حيث الرباغماتية غري موافقة

إذا كان الرتمجة الداللة حتفظ أسلوب النص األصلي، فالرتمجة 
. اإلتصالية تغرّيه حىت أن تكون مجاال يف الكلمة، وتراكيبا موافقة بلغة الرتمجة

وهذه الرتمجة حتاول إبراز نفس شعور بني القارئ يف لغة الرتمجة والقارئ يف 
من النص ( logika)وفيها، أن املرتجم جيوز إصالح اإلصطالح . النص األصلي

األصلي، وإنتقال الكلمة والقواعد اجلامدة بكلمة مجيلة، وإختصار  الكلمة غري 
   .واضح، وحذف الكلمة املقّررة وتعديل الكلمة

ويف العملية، ألة القياس من الرتمجة األتصالية يعين، هل هذه الرتمجة 
واإلتصالية مْقنع ؟ هل هذه الرتمجة صحيحة ؟، وال يوجد الرتمجة الداللة 

و املادة اليت تدخل يف هذه ".ميأل بالرتمجة كذا أو كذا"خالصا، ولكن املوجود 
النص عن اإلدارة واإلقتصادية والتجارة واحلكومية والعلم والبالغة : الرتمجة هي 

   .والكومبيوتر والغىن والطبيبة والصيدلة والدين وغريها
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 اإلقتباس -ز 

رئيسية من عمل فين أديب وخيرجها ويف اإلقتباس يأخذ املرتجم فكرة 
 1 .يف صورة جديدة بلغة جديدة تناسب أهل شعب ودولة بعينها

 عملية الترجمة .7

عملية الرتمجة هي الطريقة اليت تبنّي عملية فكر املرتجم عند الرتمجة، ومن 
 :اإلقتصادية أن عملية الرتمجة تنقسم إىل قسمني 

 النصحتليل النص وفهم املعىن أو الرسالة من  .أ 

 تعبري املعىن أو الرسالة بلغة الرتمجة .ب 

 4 :ويبنّي العلماء ذالك الرأي تفصيليا حىت أن يكون أربعة مراحل، فهي 
 التحليل ( 

وإجياد املقصود (  )القرينة بني القواعد (  )وأهداف هذه املرحلة توجد 
تعيني القرينة اليت تضمن املعىن بني الكلمة (  : )وله ثالثة خطوات . من النص

 .تعيني الفهم(  )تعيني املقصود من الكلمة أو تعديل الكلمة (  )
املرتجم يفهم النص وتفسريه كامال باجتهاٍد، مّث يرتكز باحلديث ويبحث 

ومن املمكن، يفصل كلمات الصعوبة الطويلة حىت أن تكون كلمة . الفقرة بالفقرة
يبحث كل الكلمة و . إقتصدية لكي القارئ جيد األمانة والرسالة من النص األصلي

   .مضبوطا، ألهنا قد ميلك معان كثرية

 اإلنتقال ( 

ينتقل املرتجم اإلنتاج . بعد إهناء عملية التحليل، ميّر املرتجم عملية اإلنتقال
من التحليل من لغة النص األصلي إىل لغة الرتمجة، والبد للمرتجم أن يكون صديقا 

قيقة، املسألة اليت جيد املرتجم ليست يف احل. وجمّردا يف هذه املرحلة، الميأل إىل شيء
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املرتجم حيب : مثال    .يف الصدقة، ولكن الصعوبة على مقابلة ميله بال شعور
 .فردينان دي سوسري، ميكن للمرتجم أن مييل برأيه يف ترمجة مادة الرتبية

 التعبري ( 

. تعبري معىن النص موافق بلغة الرتمجة، والبد للمرتجم يفهم لغة الرتمجة
 :ة تكون جّيدا إذا ينظر كما التايل والرتمج
 احملتوي أعلى مكانه من شكله ( 

 حلفظ احملتوى جيوز للمرتجم يغرّي شكله ( 

 (بني لغة النص ولغة الرتمجة)نفس احملتوى وليس نفس القواعد  ( 

 تثبيت القلب أهم من تثبيت الكلمة ( 

 اجتناب الرتمجة الثقيلة ( 

   مقتضيات القارئ أعلى من شكل اللغة ( 

 اإلصالح ( 

والبد للتدقيق   .هذه املرحلة مرحلة التقومي، وأهدافها إصالح لغة الرتمجة
الرتمجة . يشمل كل املسألة اليت ميكن ظاهرها يف الرتمجة، كصحيح التحليل واحملتوى

   .ولذالك، البد للمرتجم أن يدّقق ترمجته. تؤثر كثريا بشكل النص األصلي
 استراتيجية الترجمة .8

وقال ججوْهرر الدين وسجوغرن، . ترمجة العبارة أو الكلمةمرشد للمرتجم يف وفيها 
   .الداللة سرتاتيجيةالبنيانية واإل سرتاتيجيةاإل: يف الرتمجة هلا اسرتاتيجان 
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 البنيانية سرتاتيجيةاإل .أ 

إذا كان . اليت تتعلق برتكيب الكلمة سرتاتيجيةالبنيانية هي اإل سرتاتيجيةاإل
الرتمجة، أو يريد ترمجته موافق بلغة الرتمجة من حيث املرتجم يريد ترمجته مقبل يف لغة 

تنقسم  سرتاتيجيةوهذه اإل. سرتاتيجيةالقواعد واملعىن، البد للمرتجم أن يّتبع هذه اإل
 :إلىثالثة أقسام 

 الزيادة ( 

 وفيها زيادة الكلمة يف لغة الرتمجة

 التنقيص ( 

 . وفيها تنقيص الكلمة يف لغة الرتمجة

 التغيري ( 

أن  سرتاتيجيةويف هذه اإل. ترمجة بند الكلمة أو الكلمةيستخدم يف 
 .املرتجم يغري بنية لغة النص األصلي  يف لغة الرتمجة

 الداللة سرتاتيجيةاإل .ب 

الكلمة أو العبارة أو بند )يف مداولة املعىن  سرتاتيجيةيستخدم هذه اإل
 :، وهي تنقسم إىل سبعة أقسام (الكلمة
 (Borrowing)اإلقرتاض  ( 

مل لغة النص إىل لغة الرتمجة، ألن املعىن مل جيد يف لغة الرتمجة وفيها حي
 أو يشارفه

 (Cultural equivalent)مرادف الثقايف  ( 

 املرتجم يستخدم كلمة خاصة يف لغة الرتمجة لينتقل لغة النص األصلي

 Descriptive equivalent and)مرادف الوصفي وحتليل املكّون  ( 

componential analisis) 
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ويف حتليل املكّون، أن . يعترب املعىن ووظيفة النص األصليوفيها 
املرتجم يرتجم الكلمة من النص األصلي يف لغة الرتمجة بتفصيل مكّون الكلمة 

 .من ذالك النص

 (Sinonim)املرادف  ( 

املرتجم يستخدم نفس اللغة بني لغة الرتمجة ولغة النص األصلي، مثال 
 .Hikayat، أو حكاية مبعىن Mushalla ، أو مصلى مبعىنMesjidمسجد مبعىن : 
 الزيادة ( 

يستخدم هذه اإلسرتاتيجية يف توضيح املعىن، واملرتجم يزيد املعرفة يف 
 لغة الرتمجة، ألنه يفكر أن القارئ حيتاجها

 احلذف ( 

وفيها اليرتجم كلمة معنّي فيي لغة الرتمجة، ألن الكلمة اليهتم يف 
 الرتمجة

 (Modulasi)معّدل  ( 

املرتجم ينظر . اإلسرتاتيجية يف ترمجة العبارة وبند الكلمة والكلمةوفيها 
النص من جهة متفرقة، يستخدم هذه الرتمجة، إذا كان الرتمجة الحيصل املعىن 

(Kakiku patah I broke my leg =:)مثال . الصحيح
  
 

 مشكلة الترجمة في تعليم اللغة العربية .9

على األقل،  هتتّم باملسألة . ترمجتهالبد للمعّلم أن يلقي املشكلة يف تعليم 
ويف املسألة العملية يف الرتمجة، وجدت مسألة اإلصطالحيات ومسألة . العملية يف الرتمجة

. أما مسألة اإلصطالحيات إهنا مشكلة الواضع قبل أن تكون مشكلة املرتجم. الرتاكيب
إىل  اإلصطالحية أن يعرف هذه متفرقة، والبد للمعلميف كل اللغة هلا اصطالحية خاصة 

تثري مسألة الرتاكيب على الصعيد : وأما مسألة الرتاكيب . عملية الرتمجةقبل  طالبه
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اجلملة   هل جيب أن نرتجم ؟ وكيف نرتجم ؟ وملاذا نرتجم ؟: العملي، مجلة من األسئلة 
كلمة مركبة واحدة ؟ هل جيب أن حتافظ الرتمجة على مظهر كوحدة التقبل التجزئة، ك

ألصلية ؟ هل تكون الرتمجة كاملة إن نقلت املعىن واملظهر األصلي ؟ وضّحت اجلملة ا
برتاكيب اللغة املنقول إليها ؟ هل ميكن املالئمة بني تراكيب لغتني كالعربية واإلندونسيا 

   ؟

 

 اللغة الماليوية:  نيالمبحث الثا -ب 
واللغة الناجحة من  بنفسها، سيزال التقدر مبواجهة الزمان اللغةكانت  إذا

واللغة املاليوية تجعّرف اللغة اليت تعيش . اختبار الزمان فهي اللغة اليت تسري بالقرون الطويلة
ولغة الكتابة، ولغة التعليم  Lingua Francaوهي تقدر أن تكون . بعملية طويلة

 :وأما دور اللغة املاليوية كما التايل   .واإلدارة
 (Melayu Purba)ثاني اللغة الماليوية في القرن ال .1

اليت تسكن يف آسيا تنغارا  Melayu-Polinesiaهذه اللغة تستخدم يف زمان 
. ميالدية 44  إىل هذه الوالية سنة  Melayu-Austronesiaونوسانتارا قبل جميئة شعب 

-Melayuواللغة  Melayu-Polinesiaوهبذا، حيدث خمالطا أو جتديد بني اللغة 

Austronesia .وخصائص من هذه . املخالط بني هتني اللغتني يثبت تصنيفا باللغة األثرة
اللغة اليؤثر باللغة السْنساكريتا واهلند والعربية والصني واألوروبا، وال يلقي الربهان من 

 Praaksara. 1الكتابة حىت أن يدخل إىل زمان 

ألثرة قد ، أن اللغة املاليوية ا(Harry Judge)وعلى البحث من حاري جودجي 
وجنفا يف حينئذ من أحد . يف القرن الثاين ميالدية تقريبا( Vietnamواآلن )تطور يف جنفا 

املركز يف نشأة الثقايف يف آسيا تنغارا، وله أثر كبري يف نشأة الثقايف من والية أخري يف 
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( Kudungga)مملكة كوتاي يف كلمنتان، قد قام  كودوجنا : مثال . آسيا تنغارا ونوسنتارا
واخلبري يظّن أن اسم كودوجنا، اسم أصلي من اللغة املاليوية اليت التؤثر اللغة . من جنفا
 4 .سنساكريتا

واليكون مستجيال، أن املفردات من اللغة املاليوية األثرة تستخدم باللغة 
املاليوية يف زماننا اآلن، ولكن توجد عملية النطق كما املثال من عبد الرصيد وأمد 

 Jambuويف نطق . Jambu Monyetمن كلمة ( Rekonstruksi)عادة النظر جوهاري يف إ

Monyet  ميلك أنواع اللهجة من اللغة املاليوية العصرية، مثاال :Gajus و ،Kajus و ،
jagus و ،Janggus . ويكونGajus  وKajus تفرقة، ألن تغيري الصوت املخرج إىل غري امل
(. Metatesis)عملية الصوت املنعكس  Jagusإىل  Gajus، وأما صوت (K إىل G)املخرج 
   (.Penyimpangan bunyi)يكون استطراد الصوت  Janggusإىل  Jagusوأما 

 (Melayu kuno)اللغة الماليوية في القرن الرابع  .2

اللغة املاليوية يف القرن الثاين تطور إىل اللغة املاليوية القدمية بأخد العناصر من 
اع لغة اهلند اليت حيمل التجار، وابن السبيل، واملدعي من دين لغة السنساكريتا وأنو 

وخصائص األساسي من اللغة املاليوية القدمية، التؤثر اللغة . اهلندوسي والبودا من اهلند
وهذه اللغة قد شهر يف القرن الرابع ميالدية تقريبا اليت تنتظر من . العربية والصني واألوروبا

يف خليج تورين ( Don yen Chau)باللغة املاليوية القدمية يف دون ينْي جو  Prasastiلقاء 
(Teluk Taorane, Vietnam .) مثّ يلقي أيضا يف فوتوان(Phutuan, Vietnam Tengah.)   

، أحدها Sumatraيلقي يف  Sriwijayaاملهّمة يف أظهر تاريخ  Prasastiو 
Prasasti Kedukan Bukit  ميالدية     سنة(Palembang) و ،Talang Tuwo  سنة

( Palembang)ميالدية     سنة  Telaga Batu، و (Palembang)ميالدية     
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 Prasasti Kedukanوأما املتفرقة من اللغة املاليوية القدمية والعصرية كما وجد من . وغريها

Bukit  فهي:   
 Swasti syri syakawarsatita 605 ekadasyi syu .أ 

 Klapaksa wulan waisyaka dapunta hiyam nayik di .ب 
 Swanwau mangalap siddhayatra di saptami syuklapaksa .ج 
 Bulan jyettha dapunta hiyam marlapas dari minanga .د 

   :غيري معىن تلك الكلمة إىل اللغة املاليوية العصرية، فهي ا تمّ وأ

 Selamat tahun syaka telah berjalan 605 tanggal 2 .أ 
 Separuh terang bulan waisaka, yang dipertuan Hyang naik di .ب 
 Perahu mengambil perjalanan suci pada tanggal 7 separuh terang .ج 
 Bulan Jyestra yang dipertuan Hyang berangkat dari Minanga .د 

 (Melayu Klasik)اللغة الماليوية في القرن الرابع عشر  .3

إىل اللغة املاليوية التقليدية بأخذ العناصر من اللغة اللغة املاليوية القدمية تتطور 
العربية اليت حيمل التجار وابن السبيل والداعي من الدين اإلسالمي من الشرق األوسط، 
وغجارات والصني الذان حيمل التجار وابن السبيل والداعي من الدين اإلسالمي من 

و العربية املاليوية أو احلروف وخصائص من هذه اللغة، كتب باحلروف اهلجائية أ. الصني
و  .وتبدأ اللغة املاليوية يف القرن الرابع عشر ميالدية. اجلاوية، واليؤثر من اللغة األوروبا

Prasasti  الكبري باللغة املاليوية الكالسيكية باحلروف اهلجائية يلقي يفTrengganu  سنة
   .ميالدية  4  

 

                                                           
53

 Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu, hal. 497-498. 
  
 .11 . املرجع نفسه، ص 

  
 . 4 -44 . املرجع نفسه، ص 



11 
 

 (Melayu Pramodern)اللغة الماليوية في القرن التاسع عشر  .4

اللغة املاليوية التقليدية تتطور يف القرن التاسع عشر الذي يّتصف بأخذ 
العناصر من اللغة األوروبا اليت حيمل التجار و املستعمر، ويعرفون استخدام حروف 

   .الالتني والروم
 (Melayu Modern)اللغة الماليوية في القرن العشرين  .5

العناصر من . اللغة املاليوية تكون اللغة العصرية ويف القرن العشرين ميالدية، أن
لغة السنساكريتا واهلند واملفردات العربية والصني واألوروبا خمالط باللغة املاليوية حىت أن 

، ألن  النطق (Serapan)يصعب يف إختيار اللغة املاليوية األصلية واللغة األجنبية 
من لغة )  Dewa, Raja, Sembahyang: والكتابة بالذوق والطريقة املاليوية، مثال 

 Lemari, Kitab, Tamat ,،(من لغة فورتوغيس) Bendera, Meriam, Biola (السنساكريتا

من ) Campin, Mobil, Motor ،(من لغة الصني) Teko, Cawan, Mi ،(من اللغة العربية)
   (.الغة اإلجنليزية

 

 تصّور تعليم اللغة العربية:  المبحث الثالث -ج 

. اللغة باعتبارها ظاهرة إنسانية عامة، تشكل الوعاء العام للمجتمعالشك أن 
فاللغة ذاكرة األمة وخازن معارفها والرابطة بني افرادها بني جمتمع وآخر، وناقلة إرثها 

وهبذا، أن    .احلضاري عرب األجيال واألمم املختلفة، وحامية ثوابتها القومية واحلضارية
يا يف عصرنا احلاضر يف إيصال املعرفة من بالد أخرى تعليم اللغة يكون مهّما وضرور 

 .وعلى وجه خاص، تعليم اللغة العربية. ووعاء الثقافة
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 تعليم اللغة العربية .1

التعليم هو عملية نشاط التعليم والتعلم اليت يفعل املدرس والتلميذ يف حال 
، أن  44 ، سنة 4 برقم  Sisdiknasمعنّي على حتقيق األهداف املعينة، ويف دستور 

وهبذا 1 .التعليم عملية اإلتصال بني التلميذ واملعلم ومصدر التعليم يف بيئة التدريس
التعريف، عجرف أن تعليم اللغة العربية عملية اإلتصال يف مادة تعليم اللغة العربية بني 

 .التلميذ واملدرس يف بيئة التدريس

 أهداف تعليم اللغة العربية .أ 

. يصال أهداف التعليم حتتاج بتحقيق نظام البيئة اجلميلةحماولة إ ويف
واألقسام من نظام البيئة تؤثر مع غريها حىت أن تكون كل واقع التعليم متلك صورة 

ولكن، كل صورة جانبية يف البيئة التعليمية اليت تستخدم يف . جانبّية فريدة ومرّكبة
 .التعليم متفّرق مع غريها على حسب أهدافه

أهداف  4 .ن إيصال التعليم املعني يوجب حتقيق نظام البيئة املعينةوهبذا، أ
تعيني املادة التعليمية وتعيني إسرتاتيجية التعليم : التعليم حقيقًة تكون أساسا على 
أهداف التعليم على األقل وبشكل عام، أن    .وتطورها وتعيني ألة التقومي وتطوره

 :، فهي األربعة تكون على
 إجياد املعرفة ( 

 إعطاء املهارة ( 

   تكوين األخالق ( 

 تكوين السلوك ( 
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 خصايص تعليم اللغة العربية .ب 

 :، فهي اأن يعرفه وأما خصائص التعليم اليت توجب املدرس

 إعطاء احلماسة والدافعّية على التلميذ ( 

 إعطاء أهداف التعليم ( 

 ختطيط نشاط التعليم ووسائله ( 

 إعطاء األسئلة اليت تعطي اإلثارة يف فكر التلميذ ( 

 إعطاء اإلستعانة املعينة إىل التلميذ بال إعطاء اإلجابة كامال ( 

التشريف يف حماولة التلميذ على الوظيفة وإعطاء التغذية الراجعة  ( 
(Feedback) 

   يف حتقيق عملية التعليم استعداد النشاط واألحوال اليت متكن ( 

 طريقة القواعد والترجمة .2

مماثل بتعليم اليوناين والالتينية، يعين ويف بادئ األمر، أن تعليم اللغة يف الغربية 
اليت يرتكز بتحليل النحو، وحتفيظ ( Classical method)يستخدمون الطريقة الكالسيكية 

ويف القرن الثامن عشر والتاسع عشر، أن . املفردات، وترمجة النص، وممارسة الكتابة
ة، مّث يغرّي امسه بطريقة الطريقة الكالسيكية تذكر الطريقة األوىل يف تعليم اللغة األجنبي

   .القواعد والرتمجة
الطريقة "طريقة القواعد والرتمجة هي أكرب الطريقة يف تعليم اللغة، ويسمى كثريا 

، وأحد الكتابة املشهورة عن هذه الطريقة، يعين الكتابة اليت قد صّنف "التقليدية
Meidinger بكتابهPraktische Franzoische Grammatik  . املوجز يف بنود والرتكيب
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 Ollendorffالقواعد والتجريب أو ممارسة الرتمجة يستخدم أيضا يف دورة دراسية اللغوية 
 . 4   حىت أن تكون هذه الرتمجة مشهورة وأكثر استخداما سنة 

مرشدا وقياسا يف تعليم اللغة  Ollendorffوصار الرتكيب الذي استخدم 
هذه الطريقة أكثر (. ات، و ممارسة االرتمجةإعطاء القواعد، مث دفرت املفرد)األجنبية 

استخداما يف املدرسة اليت ترتكز بفهم النص من اللغة األجنبية، وال حتتاج كثريا مبعرفة 
   .الكالم

 Logika)املنطيق الكون "وطريقة القواعد والرتمجة تبىن على اإلفرتاض ب 

semesta")  وهو يكون بناء على اللغة يف العامل، والقواعد اللغوية من نوع الفلسفة
   .تعليم اللغة بذالك، يكون قّوة الفكر املنطيقي، وحتليل املسألة والتحفيظ. واملنطيق

 مفهوم طريقة القواعد والترجمة .أ 

ناقة، أما أهداف طريقة القواعد والرتمجة هي الطالب يتعّودون التحفيظ قال 
واعد النحوية، وتعبري األفكار برتمجة لغة األم أو اللغة الثانية إىل اللغة وفهم الق

املتعلمة، وإعطاءهم القدرة يف فهم النص األجنيب حىت أن يستطيعوا الرتمجة إىل اللغة 
: بناء على ذالك، يف طريقة القواعد والرتمجة هلا وجهان هامان . اليومية أو العكس

وهذان . واعد النحوية، والثاين، القدرة يف الرتمجةاألول، القدرة يف استعاب الق
   .القدرتان، اإلعداد األوىل يف إنتقال األفكار اليت وجدت يف الكتابة باللغة األجنبية

 :وكانت أهم مفاهيم طريقة القواعد والرتمجة اآليت 
الغرض من تعليم اللغة األجنبية، هو قراءة األدب املكتوب، واإلستفادة منها  ( 

طريقة القواعد والرتمجة أسلوب . ريب العقلي، وتنمية امللكات الذهنيةيف التد
على تقدمي حتليل مفصل لقواعدها النحوية، مث : لتعليم اللغة يركز أوال 
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تطبيق هذه املعرفة يف إجراء الرتمجة للجمل، والنصوص من اللغة اهلدف إىل 
ليم اللغة على أنه ومن مثَّ فإن هذه الطريقة تنظر إىل تع. اللغة األم والعكس

جمرد عملية استظهار للقواعد النحوية واحلقائق، من أجل فهم ومعاجلة الصر 
 والقواعد يف اللغة اهلدف

جعلت طريقة القواعد والرتمجة من مهاريت القراءة والكتابة، غاية اهتمامها،  ( 
 ومل تعر أي اهتمام منهجي ملهارة اإلستماع أو مهارة الكالم

ت وفقا لنصوص القراءة املستعملة، وتعلم الطريقة املفردات يتم اختيار املفردا ( 
 :عن طريق 

 قوائم كلمات ثنائية اللغة .أ 

 إستعمال املعجم .ب 

   اإلستظهار .ج 

 خصائص طريقة القواعد والترجمة .ب 

بناء على السبق، يستطيع تعبريا عن خصائص طريقة القواعد والرتمجة يف 
 :تعليم اللغة العربية كما التايل 

تعليم اللغة األجنبية لكي يستطيع الطالب قراءة الكتاب باللغة اهلدف يف  ( 
 العربية

 املادة التعليمية مكّون من الكتب النحوية واملعجم ودفرت املفردات والنص ( 

 إعطاء املفردات مكّون من اللغتني أو املفردات مع معناها ( 

حلرفية من األساس التعليمية يف حتفيظ القواعد النحوية واملفردات، مثّ الرتمجة ا ( 
 1 لغة النص إىل لغة الرتمجة
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 . . ، ص(114 دار عامل الكتب، : السعودية)وعمر الصديق عبد اهلل 
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التأكيد يف القراءة، واإلنشاء والرتمجة، وال يهتم كثريا يف مهارة اإلستماع  ( 
 والكالم

املفردات موافق بالنص الذي سيقرء الطالب، وتعليم هذه املفردات من دفرت  ( 
 املفردات باللغتني، واملعجم والتحفيظ

 مةالقسم األساسي يف هذه الطريقة هي الكل ( 

 4 تكون اللغة اليومية متهيدا ( 

 :وأما اخلصائص من حيث التطبيق يف تعليم الرتمجة فهي 

 .الطالب يتعلم القواعد النحوية واملفردات اليت تتعلق بالنص ( 

 الطالب يتعلم اإلرشاد يف ممارسة الرتمجة ( 

 التجريب يف فهم القواعد النحوية يوجد يف الرتمجة ( 

 (Konstan)لثانية وايف املقارنة بني اللغة األم واللغة ا ( 

قليل الفرصة يف تطبيق مهارة اإلستماع والكالم، ألن هذه الطريقة ترتكز  ( 
   .مبهارة القراءة والرتمجة

 الخطوات من استخدام طريقة القواعد والترجمة .ج 

 :وأما اخلطوات على وجه عام كما التايل 
 .املثالاملدرس يبدأ التعليم برَبيان تعريف القواعد النحوية، مثّ يعطي  ( 

املدرس يأمر الطالب يف حتفيظ املفردات، أو يطلب طالبه أن يعرض مفرادته  ( 
 اليت حيفظ من قبل

املدرس يطلب طالبه أن يفتح الكتاب، مث يأمره ترمجة النص، أو املدرس  ( 
 يأمر ترمجة النص بقراءة سّرّي، مث يقرء جهريا

   .التصحيح من املدرس ( 
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 ترجمةالمزية والنقص من طريقة القواعد وال .د 

 :وأما املزية من طريقة القواعد والرتمجة فهي 
 يستخدم يف الفصل بطالب كثرية ( 

 (مستوى املبتدئ، واملتوسط واملتقّدم)املوافقة يف كل الطبقات  ( 

   .القدرة يف استعاب مهارة القراءة عند الطالب ( 

 .الطالب حيفظ القواعد النحوية ( 

   .والذكرهذه الطريقة تقّوي قدرة الطالب يف التحفيظ  ( 

 .الطالب حيفظ كثري املفردات يف كل اللقاء ( 

   .الطالب يتعّود يف الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة األم أو العكس ( 

 :وأما النقص من طريقة القواعد والرتمجة فهي 
 هذه الطريقة أكثر حبثا عن اللغوية، ليست املهارة اللغوية ( 

 .هذه الطريقة ترتكز يف مهارة القراءة ( 

   ة احلرفية قد تفسد معىن الكلمةالرتمج ( 

 القواعد توجد من احلفظ، وقد اليفهم التلميذ عن القواعد النحوية حقيقةً  ( 

 حتتاج املدرس املثّقف بعلم الرتمجة ( 

   .يستخدم اللغة الكالسيكية ( 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 نوعهمدخل البحث و  -أ 
البحث هو جهد منظم للحصول على إجابات من مشكلة ما قد يكون 

ويستخدم الباحث  .اجلواب من اجلواب سعى جمردة أو عامة أو حمّددة أو ملموسة
  .املدخل النوعي الذي يتضمن مجع املعلومات كثرية يف فرتة زمنية طويلة يف وضع طبعي

 : وخصائص من هذا املدخل الذي سيبحث الكاتب كما يلي 
يعين يقوم هذا البحث طبعي ليس صناعي، والباحث يفّتش  حسب الواقع . 

ويالحظ عملية تعليم اللغة العربية مث يصف وإعطاء النظرية أو الرأي على كل 
 البيانات

من  يعين هذا البحث حيتاج إىل وقت طويل، ألن عملية مجع البيانات  طولّ  . 
 (قد كتب وقت أخذ املعلومات يف حدود البحث) البحث نفسه

متعاون يعين الباحث حيتاج إىل شيء غريه جلمع البيانات كمثل التلميذ أو  .3
 املدرس

 3.تفسريي يعين الباحث له قدرة يف تفسري الواقع والبيانات .4
وهبذه اخلصائص جيمع الباحث البيانات يف تعليم اللغة العربية بالرتمجة املاليوية 

ونوع هذا البحث وصفية حتليلية اليت تتضمن توضيح تعليم ترمجة . يف كلمنتان اجلنوبية
 . اللغة العربية إىل اللغة املاليوية يف املعاهد اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية

                                                           
لسانيات،  "دراسة حالة يف معهد الرشيد ومعهد التنوير بوجونغورو، : اللغوية يف تعليم اللغة العربية البيئة"مائة رمحوايت،   

 . 1. ، ص(4 1 )  . ، ر5 .ج
 .35 . ، ص(112 دار امليسرة للنشر والتوزيع، : عمان) أساسيات البحث العلميمنذر عبد احلميد الضامن،    
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 Bambang Setiadi, Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing  (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006), hlm. 222. 
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واهلدف منها هي الوصول إىل إستنتاجات عن سبب إستخدام هذه الرتمجة 
 .وكشف نظريتهم ورأيهم وفكرهم وطريقتهم يف عملية هذه الرتمجة

 
 حضور الباحث -ب 

إن الباحث يف ومتعلقة باملدخل النوعي، أن حضور الباحث يف امليدان حمتاج، 
وحضوره مطلقا يف كل عملية اليت تتعلق . عملية البحث النوعي أداة يف مجع البيانات

وهو يكون أساس أول يف عملية البحث، ألن الباحث يأخذ البيانات  4.بالبحث
 .ضحا وفهماوحتليلها حىت أن يكون البيانات املأخوذة وا

ويف هذا البحث، أن الباحث يكون املتأمل، يعين أن الباحث يكون متأمل 
وحضور الباحث يف املعاهد اإلسالمية يُعرف حاله أن . الواقع أو سلوك املخرب يف الفصل

واملهم من هذا البحث، أن الباحث يطيع بنظام املعاهد . يكون الباحث حقيقيا
 .من ناحية نظام املعهد أو يتعلق بالبحثاإلسالمية يف كليمنتان اجلنوبة 

وحضور الباحث يكاد كل يوم يف املعاهد اإلسالمية يف كليمنتان اجلنوبية 
ومهة األمر عند الباحث، يعين يف النظام من املعاهد وحال . لألسئلة ومتأمل املخرب

م يف اإلجتماع فيها، مثال، جيد املخرب الذي يأىب بإعطاء البيانات أو جيد أساء الفه
 .اإلتصال، وهذا احلال حيتاج وقتا طويال للباحث أن يأخذ البيانات

 1 وأما حضور الباحث يف املعاهد اإلسالمية يف كليمنتان اجلنوبية من التاريخ 
إىل  1 يعين يف املعهد درا السالم من التاريخ . من ابريل 31من شهر مارس إىل التاريخ 

من ابريل، مث  4 من مارس إىل   3ن التاريخ من مارس، مث يف معهد ابن األمني م 31
 .من ابريل 31إىل  5 يف معهد نور املتقني من التاريخ 

وأما . ويف هذا البحث يستخدم الباحث املالحظة واملقابلة على مجع البيانات
 :اخلطوات يف عملة أخذ البيانات هي 

                                                           
4
 Pascasarjana UIN Maliki Malang, Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah 

(Malang, 2014), hlm. 30. 
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 الباحث يستأذن إىل رائس املؤسسة للبحث . 
 واجملتمع يف املبحثالتعارف بالطلبة  . 
 أخذ البيانات باملالحظة املشاركة واملقابلة احلرية .3
 تركيب البيانات والتحليل .4

 
 مصادر البيانات -ج 

مصادر البيانات أمر ُمِهّم للجواب من املسألة يف البحث، وهذه املصادر 
 :نقسم إىل قسمني  فهي ت

 املصادر األساسية . 
ة الرتمجة املاليوية يف املؤسسعملية تعليم وأما املصادر األساسية هي 

الرتبوية، هذه البيانات أمهيتها، لكشف طريقة تعليم الرتمجة املاليوية يف كلمنتان 
أو  والتلميذ املدرس هي واملصادر األخرى. اجلنوبية باستخدام املالحظة املشاركة

من معهد ابن األمني ودار السالم ونور املتقني الذين يسكنون يف عملية  اخلريج
عليم الرتمجة املاليوية، كمثل املدرس سوفيان من معهد ابن األمني واملدرس أبول ت

حسن من معهد نور املتقني أو القاسم خريج من معهد ابن األمني وحممد خريج من 
لكشف  املصادرمعهد نور املتقني وحبر الدين خريج من معهد دار السالم، وهذه 

 .اليوية يف تعليم اللغة العربيةنظريتهم وأهدافهم وفكرهم عن الرتمجة امل
 املصادر الثانوية . 

وطريقة  الكتابة اليت تتعلق بالرتمجةوأما املصادر الثانوية عند الباحث هي 
، الفارسي مد زكاحمل Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia: ، مثل تعليمها

كري مد شحملإسعاف الطالبني  ، وسعد مظفر الدين حكيمأل علم الرتمجة النظريو 
 .وغريها أونس
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 أسلوب جمع البيانات -د 
 :األسلوب الذي يستخدمه الباحث، املالحظة واملقابلة، فهي 

 املالحظة . 
إن املالحظة تكون من أحد أسلوب مجع البيانات يف البحث، وهي متلك 
اخلاصة اليت يتفرق مع غريها كمثل املقابلة، يعين التوجب باإلتصال على الشيئ 

وهبذه املالحظة، أن الباحث يقدر على فهم حال البيانات  . الذي يبحث الباحث
وهبا . كامال، ويستطيع أن ينظر األحوال اليت مل يتأمل غريه يف تعليم الرتمجة املاليوية

 .جيعل الباحث أن يلقي البيانات اليت مل توجد يف املقابلة
، يعين سيكون الباحث إشرتاكا يف Participant Observerوالباحث يأخذ 

وهذه املالحظة  .لية تعليم الرتمجة املاليوية للوصول إىل املعلومات والبياناتعم
يستخدم الباحث لكشف تعليم ترمجة الكتب العربية باستخدام اللغة املاليوية من 
. ناحية طريقتها ووسائلها وعمليتها يف تعليم اللغة العربية يف كلمنتان اجلنوبية

لية التعليم عند املدرس وطالبه باملعهد ويستخدم الباحث هذه املالحظة يف عم
روضة الطالبني يف آمونتاي ومعهد ابن األمني يف فمنكه ومعهد دار السالم يف 

وهبذا، أن الواقع الذي سيالحظ الباحث يعين يتعلق مبحتوى تعليم الرتمجة . مرتافورا
هم التالميذ املاليوية اليت يستخدمها املدرس وطريقتها يف تعليم اللغة العربية لكي يف

ترمجة املعىن من الكتب باللغة العربية، وإنتاج التعليم بنظر سلوك التالميذ عن تعليم 
 .الرتمجة املاليوية

واحملاولة يف أخذ البيانات من عملية تعليم الرتمجة املاليوية هو أن الباحث 
 قد استأذن إىل رائيس املعهد من معهد ابن األمني ومعهد دار السالم ومعهد نور

وأما طريقة تعيني . املتقني أو املدرس من هذه املعاهد الشرتاك التعليم يف الفصل
 :الفصل الذي قد اشرتك الباحث يعين
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إختار الفصل الذي يريد الباحث مالحظته والذي يعطي فهما جيدا  .أ 
 للظاهرة املراد دراستها من املعاهد اإلسالمية

 ات أولية حولهاإلدخال إىل الفصل املراد مالحظته، وأخذ مالحظ .ب 
التحديد، ماذا يريد الباحث ومن يريد أن يالحظ يف الفصل الذي قد  .ج 

 اشرتك الباحث، وكم يستغرق ذالك منه وقتا
اإلحصار يف نطاق املالحظة بالظاهرة املدروسية حىت اليثقل باملعلومات  .د 

 الكثرية
 5تسجيل املعلومات اليت وجدت من املقابلة  .ه 
 حتليل البيانات .و 

عهد ابن األمني ومعهد دار السالم ومعهد نور املتقني ينقسم والتعليم يف م
وأخذ الباحث تعليم عام يف معهد نور املتقني . إىل قسمني، تعليم عام وتعليم خاص

ويرجى الباحث أن هذه . وتعليم خاص يف معهد ابن األمني ومعهد دار السالم
من ناحية تعليم  املالحظة تعطى الصور عن أحوال املعاهد يف كليمنتان اجلنوبية

 .الرتمجة املاليوية
 املقابلة . 

املقابلة هي عملية تتم بني الباحث وشخص آخر أو جمموعة أشخاص، 
 2.تطرح من خالهلا أسئلة، ويتم تسجيل إجابتهم على تلك األسئلة املطروحة

واهلدف يف إستخدام هذه املقابلة، إلجياد الفكر واألهداف واحملتوى ومشكالت 
. قابل عن تعليم الرتمجة املاليوية، وكيف طريقة ترمجتها وأنواعهاالتعليم من امل

ونوع . واألشخاص اليت سيقابل الباحث فهي األساتيذ والطلبة واجملتمع يف املوقع
املقابلة يعين املقابلة احلرية، واملقصود منه كل أشخاص تأخذ نفس األسئلة من 

                                                           
 .15. ، صأساسيات البحث العلميمنذر عبد احلميد الضامن،   5

 .املرجع نفسه 2 
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ستخدمها الباحث يف هذه واألدوات اليت ي. الباحث، واجلواب حرية حسب فكرهم
 . املقابلة، التسجيل والقلم والكتاب ودفرت األسئلة، ورسالة البحث من اجلامعة

وهبذا، أن الواقع الذي سريكز الباحث يعين يتعلق مبحتوى تعليم الرتمجة 
املاليوية، وطريقتها يف تعليم اللغة العربية لكي يفهم التالميذ ترمجة املعىن من الكتب 

واحملاولة ألخذ اجلواب من هذه . ربية، وأهداف تعليم الرتمجة املاليويةباللغة الع
األسئلة فالباحث جييء إىل أحد املدرس أو اخلريج الذي يعمق الرتمجة املاليوية من 
املعاهد اإلسالمية كمثل املدرس سوفيان من معهد ابن األمني واملدرس أبول حسان 

وإجراء املقابلة اليت قد قام . هد دار السالممن معهد نور املتقني أو حبر الدين من مع
 :الباحث كما التال 

 حتديد األشخاص .أ 
 حتديد نوع املقابلة .ب 
 تسجيل أثناء املقابلة األسئلة واألجوبة .ج 
 حتديد مكانا هاديا إلجراء املقابلة .د 
 أخذ املوافقة الذين يرغبون يف املقابلة قبل البدء باملقابلة .ه 
الدراسة، والوقت الالزم للمقابلة، وملخص التوضيح للمشاركني اهلدف من  .و 

 للدراسة بعد إنتهائها
  توضيع خطة املقابلة يتفر فيها املرونة .ز 
 مجع املعلومات مث يفّسرها .ح 

ويرجى الباحث أن هذه املقابلة تعطي البيانات من تعليم ترمجة اللغة العربية 
نور املتقني من  إىل اللغة املاليوية يف معهد ابن األمني ومعهد دار السالم ومعهد

ناحية أهداف التعليم واحملتوى واملرحلة والطريقة وتقومي التعليم لكي يستطيع الباحث 
 .أن يفسرها وحتليلها يف إجياد خزانة تعليم اللغة العربية

                                                           

 .19. منذر عبد احلميد الضامن، أساسيات البحث العلمي، ص   
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 أسلوب تحليل البيانات -ه 
املدخل من حتليل البيانات يف هذا البحث يعين نوعي مبنهج الوصفي التحليلي، 

. لبيانات اليت وجدت يف عملية تعليم الرتمجة املاليوية يف كلمنتان اجلنوبيةالباحث حيلل ا
 :وبشكل عام، ان اخلطوات من حتليل البيانات تنقسم إىل ثالثة تدرج، منها 

 إدارة البيانات . 
هذه اإلدارة هي اخلطوة األوىل يف مبحث حتليل البيانات، فيها تدقيق 

واملقصود من تدقيق البيانات هو النظر . (Editing)، والتصديق (Checking)البيانات 
يف مجلة إستخدام األآلت اجملموعة بإستخدام األآلت احملتاجة، وأما عملية التصديق 
هي تتعلق مع إمتام البحث والكتابة وتوضيح املعىن واملقرانة بني البيانات واملساوة 

 بينها
 تنظيم البيانات . 

تبسيط وعرض البيانات يف مبحث تنظيم البيانات فيها جتيمع البيانات وال
 الرتمجة املاليوية وما حوهلا

 اإلنتاج .3
ومن هذا التفسري أن الباحث . واملقصود من اإلستنتاج تفسري البيانات

 9.يأخذ النتيجة اليت تتعلق بالبحث
، أن الباحث يرتكز (إدارة البيانات، تنظيم البيانات، اإلنتاج)ومن تلك التدرج 

 :اخلطوات اآلتية
 يق، أن الباحث يدقق البيانات املستخدمة أم غري املستخدمةالتدق . 
التصديق، بعد أن خيتار البيانات املستخدمة فالباحث يكتب يف مكان واحد  . 

: لكي البيانات الختالط مع البيانات اليت التستعمل، وكما قال ويديو سوبروتو

                                                           
8
  Mohammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, hlm. 131-132. 
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اجلواب أن التصديق يتعلق بتكميل البيانات وواضح الكتابة وواضح معىن 
 1.وموافق بني اجلواب مع اجلواب اآلخر

: جتميع البيانات وتبسيط البيانات، أن الباحث جيمع البيانات يف مكاهنا، مثال .3
إذا كان البيانات تبني عن األهداف، فالباحث يضعها يف األهداف وإذا كان 

 البيانات تبني عن احملتوى فالباحث يضعها يف احملتوى
 الباحث البيانات اليت قد وجد من امليدانالتحليل، حيلل ويفسر  .4
 .اإلنتاج، احلاصل من حتليل البيانات اليت قد فعل الباحث .5

                                                           
9
  Mohammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, hlm. 132. 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث

 
 النبذة عن المعاهد اإلسالمية في كلمنتان الجنوبية : المبحث األول -أ 

 معهد ابن األمين فمنكيه .1
 اهلدف وخطة التعليم .أ 

. وال يستطع أن نرفض، أن هدف املؤسس للدين وإلعلى كلمات اهلل
والزيادة منه، . وهذا يضطره يف مكافح بناء املعهد ليال وهنارا حىت حيصل إرادته

أنه يريد املؤسسة الرتبية اليت حتي علم الصرف والنحو الذان يكونان رأمسال 
الذي " القرآن واحلديث"رئيسي يف كشف علم الدين من النص األصلي يعين 

 .بوقت قليل( Kitab Kuning)حييل إىل الكتب األصفر 
املعهد ويف أربعة الكتابة من املؤسس، يكتب أساس التعليم وخطّته يف 

 :الذي سيبىن، فهي 
مثانية أشهر . 1598أكتوبر  37/ 1738صفر  8املعهد يفتح يف  (1

ويف . تقريبا فبل ذالك التاريخ، أن املدرس أبو بكر جاء إىل فمنكيه
 .معهد ابن األمني: الكتابة األخرى 

ويبدأ نظام املعهد يف . 1733-3-31املعهد يبىن يف التاريخ  . أ
 .1738-3-8التاريخ 

يبىن بنقود التالميذ واجملتمع واحلكومية بالطبقة الثانية والطبقة   . ب
 .األوىل والرائس من الديوان الديين بنجرماسني واملركزي
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واهلدف يف بناء املعهد يعىن ينمي تعليم الدين من النحو والصرف  (3
 .بوقت قصري

واخلطة التعليمية اليت يستخدم املعهد أربعة عشر مادة، ولكن مبرحلني  (7
وأما مرحلة أوىل بستة سنوات، إال تلميذ .  مرحلة األوىل والثانيةيعىن

الصرف، . 1ويف مرحلة أوىل حيتوي على . أبقري ميكن أقل من ذلك
. 3التصوف، . 6العروض، . 9التوحيد، . 4الفقه، . 7النحو، . 3

 .املنطق. 11علم الفلق، . 5أصول الفقه، . 8أصول احلديث، 
 جنم املقصودتعريف، كيالين، :   الصرف .أ 
 ابن العقيل/األجرومية، خمتصر، متممة قطر:   النحو .ب 
 شرح ستني، فتح القريب، فتح املعني:   الفقه .ج 
 فتح اجمليد، كفاية العوام، اهلد هدي، دسوقي:   التوحيد .د 
 خمتصر شايف:   العروض .ه 
رسالة املعاونة، وإذا أمكن بتعليم كفاية :  التصوف .و 

 األتقياء، بداية اهلداية
 التقريرة الثانية: دديثأصول احل .ز 
 ورقات:  أصول الفقة .ح 
 تقريب املقصد، سلم النرين:  علم الفلق .ط 
 إدهام املبهم:  علم املنطق .ي 

 بالغة، أصول تفسري، احلديث، وتفسري: ويف مرحلة ثانية فيها

 جوهر املكنون:   بالغة .أ 
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 فيض اخلبري:  أصول تفسري .ب 
 أيب مجرة:  حديث .ج 
 صاوي، مرح العبيد:   تفسري .د 

وأما النوح والصرف . واألساتذ خرجوا الذين تعلموا من هذ املعهد
أفضل من مادة غريمها يف هذا املعهد، ألهنما يكونان مرحلة أوىل يف إيصال 

اليفهم شخص علما . الطبقات العالية كمثل الفقة والتوحيد والتفسري واحلديث
 .بالتصديق بال النحو والصرف

م النحو، ألن الكالم يغريه فال حيصل فهما أفضل العلم ويكون أوال يعىن عل"
 "صديقا، والنحو أيضا يكون األب من كل العلم، والصرف أمها

علم اللغة العربية يزيد قدرة الفكر من الشخص يف فهم الكلمة العربية 
 ".تعلم علم اللغة العربية، ألنه زيادة العقل :"صديقا، وكذلك قول اإلمام شعبة 

 يف ابن األمني نظام الرتبية والتعليم .ب 
نظام التعليم والرتبية يف معهد ابن األمني اليفرق مع املعاهد السلفية يف 

ولكن وجد الطريقة اخلاصة، يعين التقسيم إىل ثالثة الفرقة من ناحية . اجلاوي
 .التعليم والكتاب

األول، املبتدئ الذي يستطيع قراءة القرآن فقط والغريه، وهو يعطى 
ح ومرة يف املساء بواجب حتفيظ كتاب التصريف من تعليمان، مرة يف الصب

وإذا كان التلميذ . املؤسس، مث يزيد بتعليم كتاب العبادة من املدرس حممد زهدي
 .اليستطيع أن يقرء القرآن فيتعلم القرآن بنظام اإلقراء
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وطريقة التعليم باستخدام الفصل جبلس على الكرسي مع املدرس 
الذي يكتب املادة على السبورة ويبينها مث التلميذ  (تلميذ أكبري السن يف املعهد)

وإذا كان تعليم الصفر انتهى، فاملدرس يعطي اإلمتحان، . يكتبها على الُكراسة
وكذالك . وإذا يستطيع التلميذ ميرّه فهو ناجح ويستحق أن يشرتك تعليم بعده

ر الكتاب اآلخر، إذا طان التلميذ ناجح من كتاب واحد وهو يستحق أن يستم
إذن، أن الفصل يستخدم للفرقة ليس الفصل الرمسي من . إىل كتاب آخر

سنة واحدة تقريبا، وهو  يف التعليم الوقت املستخدم على املبتدئو . اجلمهورية
كلها باحلفظ . واجب أن ينتهي كتاب التصريف واألجرومية واملتممة والكيالين

 .إال الكيالين
املرحلة األوىل من السنة الثانية الثاين، املرحلة املستكمل، يعين يكمل 

 واملدرس من هذه املرحلة يعين تلميذ أكرب السن يف املعهد. إىل الرابعة
الثالث، مرحلة التعميق أو ييسمى باملواصلة اليت خيتم التلميذ الكتب 

احمللي يف علم الفقه، الصاوي، البخاري، وهذا /األكرب كمثل التحرير، القليويب
 املعني التعليم الجيد الوقت

الحيتاج التالميذ الكثرية، ولكن الطاعة كلها "واملؤسس ميلك الشعار، 
 .ويستطيعون أن يلقوا علم الذي وجد منه

 معهد دار السالم مرتافورا .2
 :وأما ذاتية معهد دار السالم مرتافورا فهي كما التايل 

 الرقم اسم معهد دار السالم مرتافورا
  تأسيس ميالدية 1517يويل 

  عملية التعليم هنار/بني الصبح والنهارصبح، 
  رقم اإلحصاء 3119. 1717. 6139. م9
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  منهج معهد دار السالم
  رقم امليثاق 3/1411/45. 71.فف/،أ1/6.و

  مقاطعة كليمنتان اجلنوبية
  حمافظة بنجار
  والية مدينة

  مدينة مرتافورا
احلاج حممد كشف األنوار . طريق

 فسيانغان مرتافورا
 فارويرا تنجونج راما مرتافورا. طريق

  عنوان

  طريق إىل مركز املدينة واحد كيلو مرت
  مدرسة/جمموعة مؤسسة معهد دار السالم

  بناء املعهد املعهد بنفسه
  األرض من املعهد الصدقة

احلاج مجال :  5151 -4151 .1
 الدين

احلاج حسان :  3351 -5151 .3
 أمحد

احلاج حممد  : 1451 -3351 .7
 األنواركشف 

احلاج غبد : 5951 -1451 .4
 القادر حسان

احلاج  شعرين : 5651 -5951 .9
 عارف

  تارخيية رئاسية
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احلاج حممد : 6351 -5651 .6
 سسامل معروف

 احلاج بدر الدين: 3551 -6351 .3
 احلاج عبد الشكر: 3551-3113 .8
 احلاج خليل الرمحن: اآلن  .5
 البنات/للولد ائيةمدرسة إبتد .1
 للولددينية أولية دار السالم  .3
 دينية أولية دار السالم للبنات .7
 دينية وسطى دار السالم للولد .4
 دينية وسطى دار السالم للبنات .9
 دينية عليا دار السالم للولد .6
 دينية عليا دار السالم للبنات .3
 دينية حتفيظ دار السالم للولد .8
دينية معهد علي دار السالم  .5

 البنات/للولد
مدرسة ثانوية معلمني دار  .11

 البنات/للولدالسالم 
مدرسة متوسطة حكومية دار  .11

 السالم
مدرسة ثانوية حكومية دار  .13

 البنات/السالم للولد
 (STAI)معهد عايل دار السالم  .17
 معهد سلفي دار السالم األوىل .14

  عدد املدرسة
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معهد سلفي دار السالم  .19
 الوسطى

 (Paket C)مدرسة مقررة ج  .16
 خصائص املعهد .أ 

 وأما خصائص معهد دار السالم

املعهد ميأل إىل كتاب أصفر، وأما املدرسة تستخدم نظام  منهج  (1
 كالسيكي

( community based institution)املعهد ميلك قوي اإلرتباط إىل اجملتمع  (3
 .حىت أن يكون املكان يف العلية الدينية

 أحوال اجملتمع .ب 

 :وأما أحوال اجملتمع فهي 

بعملية دينهم حىت أن جمتمع مرتافورا وكليمنتان اجلنوبية عموما يشهرون  (1
 يؤيد كل نشاط املعهد

 وهذا التئييد يقبل املعهد ببناء الرتبية العصرية اليت توافق حباجة اجملتمع (3
 منفذ الرتبية .ج 

معهد دار السالم يكون أّوليا يف كليمنتان اجلنوبية ميلك تربية رمسية من 
عهد يف طريق وأما العنوان اخلاص من هذا امل. اإلبتدائية  إىل الكلية يف املعهد

فارويرا كومفليك فنجريان أنتاساري مرتافورا الذي يزيد الدرس اإلضايف من األوىل 
وأما الرتبية الدينية أن املعهد يستخدم املنهج . والوسطى سلفية يف مكان خاص

 .وهو يتكون من أولية ووسطى وعليا. بنفسه
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ر ميول وكما املعهد اآلخر، أن النعهد دار السالم يهتم كثريا بتطوي
تعليم : وبذالك، أن املعهد يبىن الدرس اإلضايف، فهي . التالميذ وموهبهم

، دورة دراسية (Buat batu aji)الكتاب األصفر، دورة دراسية بصناع حجر أجي 
 ودورة دراسية باخليط( las listrik)بأوتوموتيف و

 عملية إقتصادية .د 
 :وأما عملية إقتصادية يف معهد دار السالم فهي 

 ونيةالتعا (1
 (كل شيء وجدت)الدكان  (3
 دكان الكتب (7
4) Warpostel 

 مزرعة مطاط (9
 مزرعة (6
3) Bengkel las 
 مطبوع (8

 احملاولة يف تطور املعهد .ه 

 :وأما احملاولة يف تطور املعهد تنقسم إىل قسمني، فهي 

 من ناحية مادية (1
 التجديد يف بناء املعهد .أ 
 يبىن معمل لغوي .ب 

 من ناحية غري مادية (3
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بيت أساتيذ الذين يشرتكون يف عملية الرتقية بزيادة التعليم يف  .أ 
 التعليم يف املعهد

 يدخل األساتيذ يف كل مدرسة مهنية أو تدريبية .ب 
 1ترقية التعليم يف املعهد الديين .ج 

 آمونتاي معهد نور المتقين .3
 اسم الكتب يف معهد نور املتقني .أ 

 :وأما اسم الكتب املتعلم يف معهد نور املتقني هو
 البيان املصنف الكتاباسم   فرقة الكتاب الرقم

1 

     التوحيد/العقيدة
الفصل األول 

 الوسطى
 حممد سرين هداية املبتدئني 

 

  إبراهيم اللّقاين مخسة املتون  الفصل الثاين الوسطى
الفصل الثالث 

  نواوي البنتاين جتان الداري  الوسطى

3 

     احلديث
الفصل األول 

احلاج كشف  الرتبية  الوسطى
 األنوار

 

  احلاج حممد سرواين الرتغيب والرتهيب  الفصل الثاين الوسطى
الفصل الثالث 

  أيب زكريا أيب مجرة  الوسطى

     التصوف 7

                                                           
 البيانات من معهد دار السالم 1
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الفصل األول 
  أدنان حيي لوبيس تعليم األخالق  الوسطى

  عمر أمحد برجا األخالق للبنني  الفصل الثاين الوسطى
الفصل الثالث 

  إبراهيم بن إمساعيل التعليم واملتعلم  الوسطى

4 

     أصول الفقه/الفقه
الفصل األول 

  احلاج حممد سرين مبادئ علم الفقه  الوسطى

أيب سجاعة بن  الغاية والرتقيب  الفصل الثاين الوسطى
 حسني

 

الفصل الثالث 
  يوسف بن أيب بكر رسالة أصول الفقه  الوسطى

9 

     الصرف/النحو
الفصل األول 

إسعاف الطالبني   الوسطى
  احلاج شكر أنوس واألجرومية

  أمحد زيين دهالن خمتصر جدا  الفصل الثاين الوسطى
الفصل الثالث 

  حممد األحدال الكواكب  الوسطى

 الوسائل ومصدر التحويل .ب 
وأما الوسائل من عملية التعليم يف معهد نور املتقني حمدد بسبعة فصول وثالث 
غرفات من املسكن واملصلى واملكتبة وإدارة املدرس و محامان للمدرس وأربعة 

، أن معهد نور املتقني يستسلم املعونة 3118ويف سنة . محّامات للتالميذ
مرت  X 6 6 بوسع Dinas Kesehatan Republik Indonesiaمن " Poskestren"ل
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 Bantuanمن  وكل تكلفة من عملية التعليم والتعلم وعملية أخرى. مكعب

Operasional Sekolah (BOS).3 
عرض البيانات وتحليلها عن واقع تعليم الترجمة الماليوية  : المبحث الثاني -ب 

 .في كلمنتان الجنوبية
وقد لزم أن الرتمجة املاليوية ال ختلع من األنشطة التعليمية يف كليمنتان احلنوبية 

العربية، وهذه الرتمجة التركز يف فهم  وإرادة أساتيذهم يف ترقية فهم تالميذهم يف اللغة
ألن علم الصرف والنحو يكونان أساسا يف . املعىن فحسب، ولكن القواعد أيضا
وهذه األنشطة تنقسم إىل أربعة أقسام اليت وجد  7.األنشطة التعليمية يف الرتمجة املاليوية

معهد ابن )اب األول الباحث من املقابلة واملالحظة من ثالثة املعاهد املشهورة كما يف الب
 :، فهي (األمني ومعهد نور املتقني ومعهد دار السالم

 في المعاهد اإلسالمية بكليمنتان الجنوبية أهداف تعليم الترجمة الماليوية .1

. ويف حماولة إيصال التعليم املقنع فتعيني األهداف حمتاج يف تعليم الرتمجة
ومن أهداف تعليم الرتمجة يف . ألن األهداف تكون مقدارا يف عملية تعليم الرتمجة

املعاهد اإلسالمية يستطيع التلميذ أن يرتجم ويفهم الكتب باللغة العربية، وهذا ينظر 
من إرادة كل املؤسس قبل بناء املعهد من هذه املعاهد أهنم يريدون اجملتمع أن 

ولكن لكل املعاهد مقصود  4يستطيعوا ويسهلوا يف ترمجة الكتب باللغة العربية،
 :ص يف تعليم الرتمجة املاليوية، كما التايلخا

 

                                                           
 البيانات من املعهد نور املتقني  3

 فمنكيه كلمنتان اجلنوبية معهد ابن األمنيالبيانات من   7
  ت من املعاهد اإلسالميةالبيانا 4
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 معهد ابن األمين .أ 

كما السبق، أن تعليم الرتمجة املاليوية من خالل تعليم ترمجة اللغة 
العربية لكي يستطيع التلميذ أن يفهم معىن من النص العريب، كما قال املدرس 

 :حممد حسان 

لتسهيل التالميذ على معرفة  وأما هدف الرتمجة املاليوية يف املعهد يعين..."
مكان الرفع والنصب واجلر حيت أن يكون التالميذ يفهمون كل املكان يف النص 

فال  كلمةالعريب واليوجد اخلطاء يف الرتمجة، ألن التالميذ اليعرف مكان ال
 9".وغريمها( Objek)وهذا املفعول ( Subjek)يستطيعون أن يعيّنوا هذا الفاعل 

الرتمجة املاليوية الترتكز يف الرتمجة اليت تقصد كما فكر إن تعليم هذه 
" الرتمجة هي تنقل املعىن من النص األصلي إىل لغة الرتمجة"اإلنسان كثريا 

هذه الرتمجة . فحسب، ولكن ترتكز يف القواعد من ناحية الصرف والنحو
هم يوجب املقرئ فهم القواعد قبل يستمر إىل الرتمجة، ألن القواعد مهما بل أ

من هذه الرتمجة، وهي أساس يف عملية الرتمجة، وبرتقية معرفة التالميذ مكان 
الكلمة تسهلهم على ترمجة الكتب باللغة العربية وفهمها، ألن معرفة مكان 

وإذ "إذا كان التلميذ أن يرتجم : مثال 6الكلمة تعني معىن الكلمة الصحيحة،
ول أن ابراهيم يبتلى ربه والثاين أن ، هذا القول له معنيني، فاأل"بتلى ابراهيم ربه
إذا كان التلميذ اليتعود مبعرفة املكان من الكلمة، فال يكون . رب ابراهيم يبتله

مستحيال خيتار األول مع أن الكلمة الصحيحة وجدت يف الثاين، وهذا اهلدف 
 :الذي وجد من قول املدرس حسان

                                                           
 .3119ابريل  7املقابلة مع املدرس يف معهد ابن األمني يف التاريخ   9
4
 .3119ابريل  7املقابلة مع املدرس يف معهد ابن األمني يف التاريخ   
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يوية لكي يستطيع التلميذ الرتمجة إن تعليم ترمجة اللغة العربية إىل اللغة املال... "
 3.مبعرفة مكان الكلمة

 معهد دار السالم .ب 

وأما اهلدف من معهد دار السالم، اليبعد من معهد ابن األمني، أنه 
لتسهيل التالميذ أن يرتمجوا ويفهموا الكتب باللغة العربية مبعرفة مكان الكلمة، 

قبل عملية الرتمجة، ألهنم قد وجد من معهد دار السالم الذي يرتكز يف النحو 
يفكرون أن روح اللغة العربية أوال ليس يف املفردات ولكن يف القواعد العربية، 
اليستطيع التلميذ أن يرتجم بال القواعد القوية، ويفكرون أن الرتمجة املاليوية 

 5ومتعلقة هبذا الرأي، أن حبر الدين 8.لتسهيل معرفة مكان املعىن يف لغة الرتمجة
 :ن تعليم الرتمجة يف معهد دار السالم تكلم ع

األنشطة التعليمية بالرتمجة املاليوية حقيقة ترتكز يف إتقان فهم النحو ... "
وهبذين، أن التلميذ يستطيع . والقواعد، ألن هذين يكونان أساسا قبل الرتمجة

 11".فهم املعىن، حىت اليوجد اخلطء يف كلمة يف لغة الرتمجةال مكان أن يفرق

لكلمة معناه يكاد مبعهد ابن األمني الذي يرتكز إىل قسمني، هذه ا
ويف حتقيق هذه حيتاج وقتا طويال ولكن حيصل مثرة لذيذة . القواعد وانقال املعىن

وأما اهلدف من إحسان، أحد التلميذ يف معهد . وهبذه البيانات. عند ختامه
 :دار السالم

                                                           
4
 .رجع نفسهامل  

 .3119مارس  31املقابلة مع التلميذ يف الفصل الثاين من املدرسة الوسطى يف معهد دار السالم بالتاريخ   8
 عهد من دار السالمخريج امل  5

 .3119مارس  34املقابلة يف معهد دار السالم يف التاريخ   11
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أستطيع أن أقراء و أترجم كما أما هدف يف تعليم ترجم اللغة العربية لكي ... "
 11.ترمجة األساتذ

والباحث يقابل أيضا مع التلميذ الذي يتعلم يف معهد دار السالم عن 
 :هدف التالميذ الذين يتعلم يف هذا املعهد

إن هدف التالميذ يف التعليم يف هذا املعهد إجياد الربكة وقراءة الكتب ... "
التالميذ ليسوا من الصغار فحسب ولكن والربهان من هذا يعين، أن . األصفر

 13".الكبار بل وجد احملاضر الذي يتعلم هنا
 معهد نور المتقين .ج 

وإذا كانت الرتمجة املاليوية يكون فيها معرفة مكان املعىن عند معهد 
ابن األمني، فالقول املدرس أبول حسان متفرق من معهد ابن األمني ومعهد 

املاليوية تستخدم بالسسب، أن اجملمتع يف   دار السالم، ألنه يفكر أن الرتمجة
كلمنتان اجلنوبية لطيف بقراءة الكتب املاليوية حبروف العربية كمثل  كتاب 

 .سبيل املهتدين وغريه
تعليم الرتمجة  ونإن هدف تعليم الرتمجة املاليوية، أن التالميذ يفهم"... 

 17.بالسهولة، ألن اللغة املستخدة كثريا يف كليمنتان اجلنوبية
وهبذه الرتمجة تكون سهال يف عملية انتقال املعىن يف فهم معىن اللغة 

والقول من املدرس أبول . العربية وينقل معناها إىل لغة الرتمجة أو املاليوية
 :حسان

                                                           
 املرجع نفسه  11
 .3119مارس  39املقابلة مع التلميذ يف معهد دار السالم يف التاريخ   13
 .3119ابريل  31أبول حسان يف التاريخ  املدرساملقابلة مع   17
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، ألهنم يركزون يف ترمجة مننا اآلنإن هذه الرتمجة اليستخدم كثريا يف ز ... "
ألن هذه اللغة ، ولكن أعّلم يف عملية التعليم عند تعليم النحو، العصرية

يعين كتاب األجرومية  يف هذا التعليم كتابالوأما يستخدم كثريا حولنا، 
اليوجد يف إسعاف  "Bermula" وبعض الزيادة كمثل. وإسعاف الطالبني

 Adapun"."14"تتغري إىل " Bermula"غري بعضها ، إن هذه الزيادة تتالطالبني
إن الزيادة من الرتمجة املاليوية لتسهيل التالميذ عند فهم معاىن الكلمة 

ألن . واليكون خطيئة، إذا كان املدرس أبوال حسان يثبت يف تعليمه. ومكاهنا
ومن أحد الفائدة من هذا التعليم يعين أن . هذا التعليم من أحد احلزانة اللغوية
 .التلميذ يتعود مبعرفة مكان الكلمة

إن اجملتمع يف كلمنتان اجلنوبية، يستخدم كثريا كتبا باللغة املاليوية، 
وقد نظر هذا احلال، كثري اجمللس والتعليم من بعض األساتيذ والعلماء 

وهبذا املقصود من . يستخدمون الكتب باللغة املاليويةكمثل سبيل املهتدين
عليم الرتمجة املاليوية لتسهيل فهم الرتمجة ومعىن النص املدرس يف املعهد من ت

وينظر الباحث أن هذا اهلدف استقبال يف فكرنا، ألن الرتمجة أحسن . األصلى
وهبذا اهلدف، . إذا كان موافق بامليدان حىت أن يسهل يف فهم الرتمجة اليت يرتمجه

، ولكن يعّلم أن هذه الرتمجة اليوجب يف عملية الرتمجة من معهد نور املتقني
التلميذ هذه الرتمجة لكي يفهم ويرقي فهمه عن العربية من ناحية املعىن 

ملاذا ال يوجب؟، وهذا السبب أن التالميذ من هذا املعهد ليست من . والقواعد
اجملتمع الذين حيبون بقراءة الكتب بالرتمجة املاليوية فحسب، ولكن الرتمجة 

وهذا هدف املدرس أبول حسان، وهو  .العصرية كما وجد يف العصرنا احلاضر
يعطي الفرصة إىل كل التالميذ أن يرقيوا مهارهتم على حسب إرادهتم، إذا كان 
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 19.هلم إرادة باستمرار هذه الرتمجة أحسن، وإذا اليريدون فال مسألة هلم
 التحليل

يستطيع الباحث أن ينظر أهداف تعليم الرتمجة املاليوية من املعاهد 
 : إىل قسمني اإلسالمية تنقسم

 اهلدف الذي يرتكز بالقواعد وانتقال املعىن (1
ويقوي ك . هذا اهلدف هدف مجيل، ألن الرتمجة الختلع من النحو والصرف

 .ولكن حمتاج بوقت طويل. األساتيذ هذين عند أذهان التالميذ
 اهلدف الذي يرتكز بأحوال اجملتمع (3

ية، يتقنون أن الربكة من أن اجملتمع يف كلمنتان اجلنوبية حيبون الكتب املاليو 
وهبذا، تعليم الرتمجة . العلماء الذين يكتبون موجودة عند تعليم هذه الكتب

هذا احلال الذي يظهر اهلدف . املاليوية تنتشر سهال يف كلمنتان اجلنوبية
 .على أحوال امليدان

عند الباحث، أن تعليم الرتمجة املاليوية العملية األوىل يف عملية الرتمجة، 
اجملتمع يف الكلمنتان اجلنوبية يلقون كثريا هذه اللغة، وهبذا يكون سهال يف  ألن

إذا كان . ألن لغة الرتمجة حسب أحواهلم يف احملتمع. إعطاء املعىن من اللغة العربية
الرتمجة مباشرة بالرتمجة احلرية حسب القواعد اإلندونسيا يف زماننا األن ميكن الصعبة 

واألحسن، أن أول . ة اليستخدم كل اجملتمع يف كلمنتانألن هذه اللغ. يف عمليته
إذا كان بعض اإلنسان . التعليم يف الرتمجة هي الرتمجة اليت تسكن يف ذالك اجملتع

يقول أن هذه الرتمجة ترمجة قدمية والتوافق بالزمان، فهذا الرأي اليصدق كامال، ألهنا 
يريد أن يستمر إىل طبقة تعطى املنفعة يف فهم مكان الكلمة سهال ويستطيع ملن 
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هذه الرتمجة . بعدها يعىن ترمجة احلرة حسب القواعد املستخدمة يف العصرنا احلاضر
 .مرحلة أوىل يف الرتمجة الصحيحة

إذا حييل على قول يونس عن أهداف تعليم اللغة العربية الذي يتعلق 
 :فاملعاهد اإلسالمية ترتكز ب 16بالرتمجة املاليوية،

 وترمجتها بسهولةقراءة نص عريب  (1
 معرفة املعاين املختلفة لكلمة واحدة (3
 معرفة كلمات جديدة ملعىن واحد (7
 (من ناحية اإلعراب)حتليل النص املقروء إىل أجزاء حمددا  (4
 وضع عنوان مناسب للنص املرتجم (9
 إستنتاج غرض الكاتب (6
 إستنتاج املعىن الضمينة من النص (3
 13إستخدام املعجم العريب بطريقة صحيحة (8

هذه الرتمجة جتيب على معرفة مكان كلمة العربية فهذه الرتمجة وألن 
تركز أيضا بالقواعد من ناحية املعرفة والنكرة وأمساء اإلشارة والضمائر واملفرد 
واجلمع واملذكر واملؤنث وأدوات اإلستفهام واللجمل االمسية واجلمل الفعلية واملبىن 

احث أن خيتصر من األهداف اليت ويستطيع الب. للمعلوم واملبىن للمجهول وغريها
قد وجد من املعاهد اإلسالمية يف كليمنتان اجلنوبية طما السابق، أن أسباب 

 :توليد هذه األهداف يعين
 إرادة فهم معاىن القرآن واحلديث (1

                                                           
مكتبة وهبة، : القاهرة )املرجع يف تعليم اللغة العربية للألجانب لى يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، عفتحى   16

 .63-61. ، ص(3117
 .3119ابريل  9مارس إىل  37املالحظة يف ثالثة املعاهد من التاريخ   13
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 ٍ"Kitab kuning"اإلرادة بقراءة الكتب األصفر أو كما يسمى ب  (3
الرتمجة هو اهلدف وبانظر إىل هذين سببني، جيد أن هدف تعليم هذه 

هذه اإلرادة تكون . الديين، ولكن هذا اهلدف يسبب معرفة التلميذ علما آخر
خطوات أول من كل شخص على فهم اللغة العربية املكتوبة، خري من بالد 

 .العرب أو غريه
ومن احلجة على إختيار تعليم الرتمجة املاليوية من املعاهد اإلسالمية، 

جلنوبية تستخدم كثريا اللغة املاليوية عند التعليم، والكتب أن اجملتمع يف كليمنتان ا
القدمية اليت تكتب باللغة املاليوية كثري يف كلمنتان اجلنوبية، وهذه الكتب 

وهبذا، أن الرتمجة املاليوية أسهل استقباال عند التعليم وذهن . تستخدم حىت اآلن
 .التالميذ

 اإلسالمية بكلمنتان الجنوبيةفي المعاهد  محتوى تعليم الترجمة الماليوية .2
حمتوى التعليم حقيقة، معىن التعليم الذي يعلم إىل التلميذ على حسب 

واملنهج بني املدرسة واملعهد قد يتفرقا بينهما، ألن املادة . املنهج املوافقة املصنوعة
. الدينإذا كان املدرسة ترتكز كثريا يف علم العام، فاملعهد يرتكز كثريا يف علم . متفرقة

ويف إيصال تعليم الرتمجة الصحييحة، فكل . وعلى هذا األساس، أن املنهج متفرقة
 .ألن املادة أو احملتوى اخلاص غري املوجودة منها. املعاهد متلك اإلسرتاتيجية بنفسها

 معهد ابن األمين .أ 
إن تعليم الرتمجة يف معهد ابن األمني الخيصص مبادة واحدة، كما قال 

 : املدرس سوفيان
اليوجد حمتوى خاص يف تعليم الرتمجة، ولكن هذه  معهد ابن األمنييف ... "

الرتمجة نعلمها إىل التالميذ يف عملية تعليم القواعد وعلم آخر كمثل الفقه، 
 18".وأظن أيضا، اليوجد حمتوى خاص من تعليم الرتمجة يف املعاهد األخرى
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املتقني، كما هذا الرأي، خيرج أيضا من حممد هو مدرس يف معهد نور 
 :آلتية

يف معهد نور املتقني الخيصص مادة الرتمجة، ولكن يدخل إىل تعليم آخر، ... "
ألن األساس يف الرتمجة يعين النحو والصرف، فالبد هلا توجد يف عملية 

 15".األنشطة التعليمية بالرتمجة املاليوية
 :انوأما املادة املستخدمة يف معهد ابن األمني كما قال املدرس سوفي

نستخدم املادة من تعليم الرتمجة املاليوية، مادة الصرف والنحو كمثل ... "
، للشيخ مشس الدين حممد بن حممد واملتممة للشيخ الضهاج األجرومية

 31".والتطبيق من تعليم التفسري والفقة
 :وأما احملتويات من كتاب األجرومية كما التايل

 صفحة باب رقم
 1 مقدمة 1
 3 الكالم 3
 3 باب اإلعراب 7
 7 معرفة عالمة اإلعراب 4
 6 فصل 9
 8 باب األفعال 6
 5 باب مرفوعات األمساء 3
 11 باب الفاعل 8
 11 باب املفعول الذي مل يسم فاعله 5
 13 باب املبتداء واخلرب 11

                                                           
 .3119ابريل  34املقابلة يف املعهد نور املتقني   15
 .3119إبريل  9املقابلة يف معهد ابن األمني يف التاريخ   31
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 17 باب العوامل الداخلة على املبتداء وخلرب 11
 19 باب النعت 13
 16 باب العطف 17
 16 باب التوكيد 14
 13 باب البدل 19
 18 باب  املنصوبات األمساء 16
 18 باب املفعول به 13
 15 باب املصدر 18
 31 باب ظرف الزمان 15
 31 باب احلال 31
 31 بابالتمييز 31
 33 باب اإلستثناء 33
 37 باب ال 37
 34 باب املنادى 34
 34 باب املفعول به 39
 39 باب املفعول معه 36
 39 باب حمفزظة األمساء 33
 3331 باب الفهرس 38

 :وأما احملتويات من كتاب املتممة كما التايل
 صفحة باب رقم
 3 الكالم وما يتألف منه 1

                                                           
 (.م1554نوفمبري  4)، وكتب هذا الكتاب رمحاين األجروميةاملنت شيخ الضهاج،   31



44 
 

 
 

 9 باب اإلعراب والبناء 3
 8 باب معرفة عالمة اإلعراب 7
 8 عالمة الرفع 4
 11 عالمة النصب 9
 11 عالمة اخلفض 6
 17 عالمة اجلزم 3
 14 فصل يف أقسام املعربات 8
 14 الذي يعرب باحلركات 5
 14 الذي يعرب باحلروف 11
 13 علم مما تقدم: تنبيه 11
 15 فصل يف تقدير احلركات 13
 31 فصل يف االسم الذي الينصرف 17
 39 باب النكرة 14
 33 يف الضمري واملضمر: فصل 19
 71 يف العلم: فصل 16
 73 االشارةيف أمساء : فصل 13
 74 يف االسم املوصول: فصل 18
 75 يف املعرف بألداة: فصل 15
 41 يف املضاف إىل معرفة: فصل 31
 41 باب املرفوعات من االمساء 31
 43 باب الفاعل 33
 46 باب نائب الفاعل 37
 45 باب املبتداء واخلرب 34
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باب العوامل اليت تدخل على املبتداى  39
 واخلرب

97 

 94 كان وأخواهتا: فصل 36
 93 يف احلروف املشبهة بليس: فصل 33
 95 يف أفعال املقاربة: فصل 38
 61 النوع الثاين من النواسخ: فصل 35
 69 يف الكالم على ال العاملة عمل إن: فصل 71
 68 النوع الثالث من النواسخ 71
 37 باب املنصوبات من األمساء 73
 34 باب املفعول به 77
 39 باب اإلشتغال 74
 36 فصل يف املنادى 79
فصل يف بيان املنادى املضاف إىل ياء  76

 املتكلم
33 

 81 باب املفعول املطلق 73
 83 باب املفعول فيه 78
 84 باب املفعول من أجله 75
 89 باب املفعول معه 41
 89 يف املشبه باملفعول: فصل 41
 86 باب احلال 43
 88 باب التمييز 47
 51 باب املستثىن 44
 54 باب املخفوضات من األمساء 49
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 53 املخفوض باإلضافة: فصل 46
 55 باب إعراب األفعال 43
 111 والنواصب 48
 113 واجلوازم 45
 116 باب النعت 91
 111 باب العطف 91
 111 باب التوكيد 93
 118 باب البدل 97
 131 باب األمساء العاملة عمل الفعل 94
 136 باب التنازع يف العمل 99
 134 باب التعجب 96
 133 باب العدد 93
 17133 باب الوقف 98

تعليم الصرف، فاملدرس سيعطي املادة عن ثالث جمرد وأخواهتا  وأما 
كمثل فَعل أو فِعل، وثالث مزيد حبرف وأخواهتا كمثل أفعل، وثالث مزيد 

أحرف وأخواهتا كمثل حبرفني وأخواهتا كمثل تفّعل، وثالث مزيد بثالثة 
وأما احملتويات من كتاب فتح القريب للتطبيق يف معهد ابن األمني   37.استفعل

 :كما التايل
 صفحة باب رقم
 15 مقدمة الشارح 1

                                                           

، التحميل (www.imammuttaqin.com)متممة األجرومية يف علم العربية مشس الدين حممد بن حممد الرعيين،  33 
 .3119يويل  1يف التاريخ 

 .البيانات من معهد ابن األمني  37

http://www.imammuttaqin.com/
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 31 مقدمة املؤلف 3
 34 كتاب الطهارة 7
 66 كتاب أحكام الصالة 4
 115 كتاب أحكام الزكاة 9
 176 كتاب بيان أحكام الصيام 6
 144 كتاب أحكام الزكاة 3
 167 كتاب البيوع وغريها من املعامالت 8
 314 كتاب أحكام الفرائض والوصايا 5
كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من  11

 األحكام والقضايا
334 

 363 كتاب أحكام اجلنايات 11
 381 كتاب أحكام احلدود 13
 354 كتاب أحكام اجلهاد 17
والذبائج والضحايا كتاب أحكام الصيد  14

 واألطعمة
716 

 715 كتاب أحكام األميان والنذر 19
 734 كتاب أحكام األقضية والشهادات 16
 743 كتاب أحكام العتق 13
 79134 الفهارس 18

                                                           
دار ابن : لبنان) فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريبأيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن قاسم بن حممد الغزي،   34

 (.3119حزم، 
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 معهد دار السالم .ب 
إن تعليم الرتمجة املاليوية يف معهد دار السالم اليفرق مع التعليم من 

 :الدينمعهد ابن األمني، وقال حبر 
إن تعليم الرتمجة يف معهد دار السالم ال يوجد مادة خاصة، ولكن له ... "

 39".املرحلة اليت توجب التالميذ أن يشرتكوها
حمتوى التعليم يف معهد دار السالم من ناحية الرتمجة املاليوية ال 

القواعد وانتقال : ألن الرتمجة املاليوية تنقسم إىل قسمني. خيصص مبادة واحدة
هذان املادتان الميكن اإلمجاع بينهما يف مادة واحدة بالسبب، أهنما . عىنامل

وهذا العذر الذي يسبب الخيصص  . متلكان علما واسعا وحبثا كثريا ووقتا طويال
كما قال بيهقي، أحد التلميذ يف . كل املعاهد تعليم الرتمجة مادة كما اآلخر

 :معهد دار السالم
يف معهد دار السالم الخيصص، ولكن تعليم الرتمجة إن ترمجة اللغة العربية "... 

وجد يف الصرف والنحو اللذان يكونان أساس والتطبيق يف كتاب التفسري 
 36.والفقه

واحملتوى املستخدم يف معهد دار السالم حمتوى إجرئ الذي متلك 
وهذا . تسلسل التعليم أو املرحلة اليت جتب أن يتبعها نظاميا يف عمليتها

كما يف معهد دار السالم، أن ممارسة الرتمجة . ي بعلم آخرالتسلسل جير 
املاليوية يوجد يف علم احلديث والفقه والتفسري وكذالك يف معهد ابن األمني 

 38:كما قال إحسان33.ونور املتقني
                                                           

 .3119مارس  39يف التاريخ  املرجع نفسه،  39
 .3119مارس  39املقابلة يف معهد دار السالم فيالتاريخ   36
 .3119ابريل  33مارس إىل  37املالحظة يف التاريخ   33
 .املقابلة مع أحد التالميذ من معهد دار السالم  38
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 وإسعاف الطالبنيكتاب النحو ككتاب األجرومية  إن مادة تعليم الرتمجة،... "
كتاب التصريف ثالثة جمالت يتعلم يف األولية وكتاب تصريف ) كتاب الصرفو 

والتطبيق من الرتمجة املاليوية عند  (األزمي يف الفصل األول من مدرس الوسطى
 ".التعليم الدينية

وهذه املادة مسياوية مع معهد نور املتقني، ألن النظام من معهد نور 
 35.املتقني متساوية ومعهد دار السالم

 :يات من كتاب إسعاف الطالبني كما التايلوأما احملتو 
 صفحة باب رقم
 7 مقدمة 1
 6 الكالم 3
 3 االسم 7
 8 الفعل 4
 11 باب اإلعراب 9
 17 باب معرفة عالمات اإلعراب 6
 15 مجع التكسري 3
 15 عالمة النصب 8
 34 عالمة اخلفض 5
 36 باب االسم الذي الينصرف 11
 77 عالمة اجلزم 11
 79 امللحقات 13
 71 املعربات 17

                                                           
 .3119ابريل  34التاريخ  حممد يف املدرساملقابلة مع   35
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 75 األفعال ثالثة 14
 43 حروف اجلر وحروف القسم 19
 45 الظرف 16
 91 أحكام املضارع، النوصب عشرة 13
 93 اجلوازم 18
 96 الفاء واقعة 15
 93 باب مرفوعات األمساء 31
 93 باب الفاعل 31
 61 باب املفعول 33
 64 باب املبتداء واخلرب 37
 66 ضمري بارز متصل 34
 66 خرب ينقسم إىل قسمني 39
 68 اسم معرفة يكون مبتداء 36
 65 اسم نكرة يكون مبتداء 33
 31 خرب مقدم 38
 31 االسم حيكم باملبىن 35
 33 أن والفعل 71
 37 نواسخ املبتداء واخلرب 71
 37 كان وأخواهتا 73
 36 إّن وأخواهتا 77
 81 ظّن وأخواهتا 74
 81 باب النعت 79
 84 باب العطف 76
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 89 باب التوكيد 73
 83 باب البدل 78
 83 اسم اإلشارة 75
 88 اسم املوصول 41
 51 باب منصوبات األمساء 41
 51 باب املفعول به 43
 51 باب املفعول املطلق 47
 53 باب احلال 44
 54 باب التمييز 49
 53 باب ال 46
 111 باب املنادى 43
 111 املفعول من أجله باب 48
 113 باب املفعول معه 45
 113 املخفوضات 91
 11771 اإلضافة 91

تعليم الصرف، فاملدرس سيعطي املادة عن ثالث جمرد وأخواهتا  وأما 
كمثل فَعل أو فِعل، وثالث مزيد حبرف وأخواهتا كمثل أفعل، وثالث مزيد 

أحرف وأخواهتا كمثل حبرفني وأخواهتا كمثل تفّعل، وثالث مزيد بثالثة 
 71.استفعل

                                                           
 (.1588توكو بوكو مورين، : بنجرماسني) اسعاف الطالبنيحممد شكري أونس،   71
 .البيانات من معهد دار السالم  71
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وأما احملتويات من كتاب شرح األربعني النووية يف معهد دار السالم  
 :كما التلي

 صفحة باب رقم
 9 املقدمة 1
 3 مقدمة الشارح 3
 5 احلديث األول  7
 39 احلديث الثاين 4
 59 احلديث الثالث 9
 55 احلديث الرابع 6
 117 احلديث اخلامس 3
 134 السادساحلديث  8
 179 احلديث السابع 5
 146 احلديث الثامن 11
 199 احلديث التاسع 11
 163 احلديث العاشر 13
 136 احلديث احلادي عشر 17
 181 احلديث الثاين عشر 14
 187 احلديث الثالث عشر 19
 188 احلديث الرابع عشر 16
 311 احلديث اخلامس عشر 13
 319 احلديث السادس عشر 18
 315 احلديث السابع عشر 15
 315 احلديث الثامن عشر 31
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 334 احلديث التاسع عشر 31
 371 احلديث العشرون 33
 379 احلديث احلادي والعشرون 37
 378 احلديث الثاين والعشرون 34
 374 احلديث الثالث والعشرون 39
 398 احلديث الرابع والعشرون 36
 333 احلديث اخلامس والعشرون 33
 389 احلديث السادس والعشرون 38
 3357 احلديث السابع والعشرون 35
 711 احلديث الثامن والعشرون 71
 718 احلديث التاسع والعشرون 71
 733 احلديث الثالثون 73
 746 احلديث احلادي والثالثون 77
 797 احلديث الثاين والثالثون 74
 796 احلديث الثالث والثالثون 79
 763 الرابع والثالثوناحلديث  76
 768 احلديث اخلامس والثالثون 73
 784 احلديث السادس والثالثون 78
 758 احلديث السابع والثالثون 75
 413 احلديث الثامن والثالثون 41
 417 احلديث التاسع والثالثون 41
 433 احلديث األربعون 43
 436 احلديث احلادي واألربعون 47
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 43573 واألربعوناحلديث الثاين  44

 معهد نور المتقين .ج 
إن النظام من معهد نور املتقني اليفرق مع معهد دار السالم، وهذا 

 :يدل على قول املدرس حممد
هذا املعهد يستخدم نظام املعهد من دار السالم من ناحية املادة والتعليم، ... "

خريج واملدرس من هذا املعهد يتكون من بعضه من معهد دار السالم وبعضه 
 77.معهد نور املتقني

إذن، أن تعليم الرتمجة املاليوية الخيصص مبادة واحدة كما معهد دار 
 :السالم، وأما املادة اليت يستخدم معهد نور املتقني كما قال املدرس حممد

أما املادة يف تعليم ترمجة اللغة العربية يعين كتاب التصريف وإسعاف ... "
األول من مدرسة الوسطى، وكتاب خمتصر جدا  الطالبني واألجرومية يف الفصل

يف الفصل الثاين من املدرسة الوسطى، وكتاب كواكب يف الفصل الثالث من 
  74.املدرسة الوسطى
تعليم الصرف، فاملدرس سيعطي املادة عن ثالث جمرد وأخواهتا  وأما 

كمثل فَعل أو فِعل، وثالث مزيد حبرف وأخواهتا كمثل أفعل، وثالث مزيد 
 وأخواهتا كمثل تفّعل، وثالث مزيد بثالثة أحرف وأخواهتا كمثل حبرفني

 .وأما احملتويات من كتاب النحو قد وجدت يف السابق. استفعل
وأما التطبيق من تعليم ترمجة اللغة العربية إىل اللغة املاليوية وجد يف  

 :كما قال املدرس أبول حسان. كتاب الفقه
                                                           

 (.3114دار الثرايا، : السعودية) شرح األربعني النوويةحممد بن صاحل العثيمني،   73
 .3119ابريل  39املقابلة يف املعهد نور املتقني يف التاريخ   77
 البيانات من معهد نور املتقني  74
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كم، يعين كتاب بشرى الكرمي، يطلب عند املعهد وجد جمادلة عن احل... "
الدرس بعض التالميذ أن يقرؤوا ويرتمجوا النص العريب من هذا الكتاب عند 

  79.التعليم
 :وأما احملتويات من كتب بشرى الكرمي يف معهد نور املتقني كما التايل

 صفحة باب رقم
 9 بني يدي الكتاب 1
ترمجة العالمية عبد اهلل بن عبد الرمحن  3

 بافضل بلحاج
8 

 33 ترمجة الشيخ سعيد بن حممد باعشن 7
 35 وصف النسخ اخلطية 4
 71 صور النسخ اخلطية 9
 47 مقدمة املؤلف 6
 31 باب الطهارة 3
 173 باب النجاسة وإزالتها 8
 143 باب التيمم 5
 163 باب الصالة 11
 159 باب صفة الصالة 11
 766 باب صالة املسافر 13
 781 اجلمعةباب صالة  17
 415 باب صالة اخلوف 14
 471 باب صالة الكسوف 19
 474 باب صالة االستسفاء 16

                                                           
 .3119ابريل  39املقابلة  يف املعهد نور املتقني يف التاريخ   79
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 447 باب اجلنائز 13
 438 باب الزكاة 18
 911 باب زكاة النقد 15
 941 كتاب الصوم 31
 956 باب احلج والعمرة 31
 657 باب األضحية 33
 31776 فهرس الكتاب 37

 التحليل .د 
الباحث حمتوى اجرائ، ألن احملتوى يف األنشطة التعليمية يف ملاذا يسمى 

قبل . املعاهد الختصص يف مادة واحدة، ولكن املوجود باشرتاك مادة آخر بالنظام
عملية الرتمجة يف هذه املعاهد، أن التالميذ يتعلمون النحو والصرف مث بعدمها توجد 

 .تطبيق الرتمجة يف مادة الفقه والتفسري واحلديث
لل الباحث بنظر أساس مهم يف اختيار احملتوى من تعليم الرتمجة، أن وحي
 73:املعاهد هتتم

أن يربط احملتوى باألهداف الرتبوية اليت ننشدها من خالل العملية التعليمية،  .أ 
أن احملتوى من املعاهد اإلسالمية قد ارتبط بأهدافها بتعليم الرتمجة املاليوية، 

ف التعليم اللغة العربية الذي يريد املعاهد وقد وجد الربهان من هذه، أن هد
وهبذا اهلدف، أن املعاهد تستعد احملتوى اإلجرائي . اإلسالمية إتقان الرتمجة

من األول إىل اآلخري يعين، تعليم الصرف والنحو اللذان يكونان أساسا من 
هذه الرتمجة، وهبذين يعلم املدرس تغيري الكلمة من ناحية الشكل كمثل 

                                                           
 (.3114دار املنهاج، : جدة) بشرى الكرمي بشرح مسائل العليم، سعيد بن حممد باعلي باعشن  76
 .179. ، ص(3111دار الكتاب احلديثث، : القاهرة ) نظريات التعلم وتطبيقاهتا يف علوم اللغةعبد اجمليد عيساين،   73
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معرض بالضمة يكون معرضا "أو احلركة كمثل " معرض عرض يكون"
، وأما احملتوى بعده يعىن حتفيظ املفردات اليت وجد من الكتب "بالفتحة

األصفر، ألن األسباب يف تعليم الرتمجة وجدت بإرادة التالميذ أن يستطيعوا 
هذا يسمى عند الباحث باحملتوى . واألخري هو التطبيق. قراءة الكتب العربية

وجد احملتوى يتصف بوجود التعليم الذي يّتجه إىل حاصل . رائياإلج
 .التعليم

مواكبة احملتوى للتقدم العلمي، والتغيري اإلجتماعي والثقايف احلاصل يف  .ب 
إن احملتوى التعليمي من الرتمجة املاليوية قصدت بفهم الكتب . اجملتمع

دم العلمي، مواكب املوحتوى للتق"العربية، وهذا من املمكن موافق بكلمة 
ألن الرتكيز من هذا التعليم فهم الكتب الدينية اليت حيصل العلم يف ذهن 

ألن تعليم اللغة العربية متفرق بللغة . شخص الذي يفهمها هبذه الرتمجة
العربية، فكل شخص يوجب أن يتعلم العلم الذي يتجه إىل فهم الكلمة من 

ص يستطيع أن يفهم العلم وبالرتمجة، أن الشخ. اللغة العربية، وهي الرتمجة
ويستطيع أيضا أن يعرف . من اللغة اليت اليفهمه عند أوله يف التعليم

وهبذه، يستطيع الشخص أن يأخذ . اإلجتماع والثقايف من بالد آخر
 .املعلومات ليست من بلده فحسب بل من البالد الذي الجييئ قبله

. وقدراهتم وتوجهاهتم مراعاة احملتوى التعليمي ملستوى املتعلمني واستعدادهم .ج 
البد لكل املدرس أن يرعى املستوى من تعليمه، ألن التلميذ ميلك الوقت 

. املتدرج، اليستطيع أن يفهم شيئا من الطبقة الثالثة قبل أن مير الطبقة الثانية
ويف املعاهد اإلسالمية متلك املرحلة نفسه يف إيصال هدف التعليم من 
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ملباشرة بالرتمجة يف أول التعليم، ولكنه يعطي إن التلميذ ال يعطي ا. الرتمجة
الفرصة مبعرفة تغيري الكلمة وتغيري احلركة، بالسبب أن التغيري يستطيع أن 

وهذا السبب، أن التلميذ يوجب تعليم تغيري . حيرّيه عند عملية الرتمجة
 78.الكلمة واحلركة

تلفة ليجد املتعلم إرتباط احملتوى بواقع اجملتمع وثقافته ومعتقداته وقضاياه املخ .د 
فكم من نصوص لغوية . نفسه غري مفصول عن الواقع الذي يعيش فيه

وأمثلة يف بطون كتب مدرسية العالقة هلا بواقع اجملتمع وأصالته، وهذا مناف 
إن واقع الكتب باللغة املاليوية يكون الربهان على أن تعليم . للمطلوب

ة تظهر بواقع اجملتمع الذي حيب ألن هذه الرتمج. الرتمجة يرتبط حباجة اجملتمع
قراءة الكتب باللغة العربية والكتب باللغة املاليوية، بيد أن هذه الرتمجة وجد 

وهذه الرتمجة . الزيادة لتسهيل التلميذ أن يعرف ويتعود يف فهم مكان الكلمة
موافق بإعتقاد اجملتمع بالتذكري، أن اللغة املاليوية يستخدم كثريا يف الكتب 

والواضح . ويقراء كثريا هذه الكتاب من اجملتمع يف كليمنتان اجلنوبية األصفر،
أن احملتوى اإلجرائي الذي وجد يف تعليم الرتمجة موافق هبدف تعليم الرتمجة 

وهذه . الذي يريد التالميذ واملدرس ووجد العالقة بني احملتوى وهدف الرتمجة
 .الرتمجة يوافق حباجة اجملتمع

 في المعاهد اإلسالمية بكلمنتان الجنوبية الماليوية مراحل تعليم الترجمة .3
املراحل يكون تسلسل األنشطة التعليمية اليت جيب التلميذ أن يتبعها، 
فكل املعاهد تكاد متساويا يف هذه املرحلة يف تعليم الرتمجة املاليوية، ولكن وقت 

 :تنفيذها متفرقة، كما التايل 
                                                           

 معهد ابن األمنيالبيانات من   78
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 ابن األمين .أ 
النظام اخلاص يف التعليم الذي يسمى بفصل هذا املعهد ميلك املنهج و 

هذا الفصل اليسمى بفصل الرمسية اليت جيد فيها أنواع العلم كمثل . الكتاب
ألن األساتيذ يفكرون أن تعليم . تعليم اللغة العربية مع الفقة يف نفس املستوى

إن احلطوة األول تؤثر احلاصل  75.يوجب تركيزا والخيالط بينه وبني علم آخر
قبل بيان املرحلة اليت تستخدم معهد ابن األمني، سيتكلم . من التعليم اآلخر

 .الباحث عن نظام الذي يستعني األنشطة التعليمية بالرتمجة املاليوية
إن التعليم يف معهد ابن األمني يسخدم فصل الكتاب، واملقصود من 
 هذا الفصل هو فصل الذي يرتكز يف كتاب واحد أو مادة واحدة بوقت معني،

إذا كان املادة يف الوقت تبحث عن القواعد، . الخيالط بني املادة واملادة آخر
 : وهذا الفصل ينقسم إىل أربعة أقسام. فعلم القواعد من أول إىل آخر

 الفصل األول يعلم املدرس علم الصرف (1
 الفصل الثاين يعلم املدرس علم النحو (3
 الفصل الثالث يعلم املدرس علم الفقه (7
 41يعلم املدرس علم التوحيد والتصوفالفصل الرابع  (4

هذا الوقت وقت . وأما الصرف والنحو عادة خيتم املدرس سنة واحدة
أن تعليم القواعد يف القدمي حتتاج وقتا ( Pengasuh)قصرية كما خطط املؤسس 

طويال حىت العشرات، يريد أن يقصر حىت أن يتعلم التلميذ بوقت قصري، ويريد 
كي يستطيع التلميذ أن يفهم الكتب العربية، ألن علم أيضا ببناء هذا املعهد ل

                                                           
 معهد ابن األمنيالبيانات من   75
 املرجع نفسه  41
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الدين كثري هبا، ويفكر أن الشخص اليستطيع فهم الكتب العربية إذا كان تعليم 
 41.القواعد حمتاج وقتا طويال

إن املرحلة يف تعليم الرتمجة يف معهدنا، أن التلميذ يتعلم الصرف والنحو، مث ... "
عملية الرتمجة وتطبيقها يف علم آخر كمل الفقه اليت تفيد يف  كلمةنعطي صيغة ال

 43".أو التفسري
وأما املرحلة يف تعليم الرتمجة املاليوية اليت وجدت يف معهد ابن األمني 
تنقسم ثالثة أقسام، املرحلة األوىل تعليم الصرف واملرحلة الثانية النحو وتعليم 

 .لدينيةصيغة الكلمة واملرحلة الثالثة تطبيق الرتمجة يف الكتب ا
قبل بناء املنهج، أن املدرس حمفوظ ميلك األمنية بتنمية مهارة اجملتمع يف 
الرتمجة، ألن الرتمجة وفهم املعىن من الكتب مهمة يف تعميق علم الدين من اللغة 

وبذالك، . العربية، ويفكر أن منبع علم الدين من اللغة العربية ليست من غريها
 .املعىن من الكتب العربية أنه خيطط تعليم الذي يتعلق بفهم

. ويف خطواته، أن املعهد خيصص تعليم األول يف معهده بتعليم الصرف
وهذا قصدت، أن التلميذ يلزم ان يعرف تغيري الكلمة قبل دخول الرتمجة، إن 
اللغة العربية ليست كلغة أجنبية كمثل إندونسيا، ألن يف كل الكلمة جتد تغيريا  

أو  " مكتوب"أو " كتاب"تستطيع أن تغري إىل  "كَتب"كثريا، مثل من كلمة 
إذا كان التلميذ يتقن هذا العلم فالبد له يعرف مباشرة عند . وغري ذالك" كُتب

وهذا العلم يُعلم بالبيان ". أو هذا الكلمة من كلمة هذا"نظر كلمة العربية، 
وهذا العلم حيصل شهرين والنصف من وقت دخول التلميذ يف معهد . والتحفيظ

                                                           
 .البيانات من معهد ابن األمني  41
 3119ابريل  9حسن فس التاريخ  املدرساملقابلة مع   43
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وأما اخلطوات من تعليم الصرف من معهد ابن  47.األمني بثالثة اإلمتحان ابن
 44:األمني يعين

 األنشطة الرقم
 :املقدمة 1

 الدعاء قبل التعليم من املدرس
 يبحث املدرس عن تعليم قبله

 :األنشطة األساسية 3
 يبحث املدرس عن القاعدة الصرفية والبيان عنها

 يقرأ املدرس التصريف
 التالميذ قراءة املدرسيتبع 

 األسئلة عن التصريف الذي قد تعلم التالميذ للتأكيد
 :األنشطة اخلتامية 7

 إعطاء املدرس اإلختصار عن التعليم
 يأمر املدرس الوظيفة بتحفيظ الصرف

 الدعاء

واملرحلة الثاين، أن التلميذ يوّجه إىل تعليم النحو، هذا قصدت، أن 
الكلمة لكي يستطيع أن يعني ترمجة صحيحة التلميذ جيب أن يعرف مكانة 

وأما الكتاب يف هذا العلم يعين كتاب األجرومية . حسب اإلرادة من املصنف
 :ويف هذا التعليم يتعلم التالميذ خصائص الرتمجة املاليوية كما التايل 49.واملتممة

                                                           
 3119ابريل  4املقابلة من املدرس سوفيان يف التاريخ   47
 البيانات من معهد ابن األمني  44
 3119ابريل  4املقابلة من املدرس سوفيان يف التاريخ   49
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 معىن كلمة رقم
 Bermula مبتداء 1
 Itu خرب 3
 Hal keadaannya حال 7
 Karena تعليل 4
 Walaupun/Sekalipun غاية 9
 Oleh siapa فاعل عاقل 6
 Oleh apa فاعل غري عاقل 3
 Akan مفعول به 8

 Dengan مفعول مطلق 5

 Oleh siapa/apa نائب الفاعل 11

 Apanya متييز 11

 Pada ظرف 13

 Tidak نافية 13

 Dengan Sebab/Karena سببية 17

Yang صفة 14
4 

 

الزيادة تقصد بتسهيل التالميذ أن يرتمجوا مبعرفة مكان الكلمة وهذه 
( Pola kalimat)لكي ينقصون اخلطء يف الرتمجة، ويتعلمون أيضا صيغة الكلمة 

 43.باللغة العربية يف تعليم املتممة، وهذا عملية الرتمجة اليت ينتظر التالميذ
 48:واخلطوات من املرحلة النحوية كما التايل

                                                           
 واملعهد نور املتقني دار السالممعهد و  معهد ابن األمنيالبيانات من   46
 3119ابريل  4حممد حسان يف التاريخ  املدرساملقابلة مع   43
 البيانات من معهد ابن األمني  48
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 األنشطة الرقم
 :املقدمة 1

 الدعاء قبل التعليم من املدرس
 يبحث املدرس عن تعليم قبله

 :األنشطة األساسية 3
 يبحث املدرس عن القاعدة النحوية والبيان عنها

 قد يسأل املدرس عن إعراب الكلمة من الباب الذي يتعلم التالميذ
: مثال إعطاء صيغة الكلمة أو اجلملة املفيدة اليت تتعلق بالتعليم،

يتعلم التالميذ عن باب فاعل، سيعطي املدرس عن فعل أو املفعول 
 (Subjek+Predikat+Objek)أو كما يسمى باللغة اإلندونسي 

 األسئلة من الباب الذي قد تعلم التالميذ وصناعة صيغة الكلمة
 :األنشطة اخلتامية 7

 إعطاء املدرس اإلختصار عن التعليم
 بتحفيظ القاعدة من علم النحويأمر املدرس الوظيفة 

 الدعاء

وتعليم النحو يتكون من تعليم األجرومية واملتممة، وأما األجرومية 
وأما صيغة الكلمة الذي يعلم . فيتعلم التالميذ ثالثة أشهر واملتممة مخسة أشهر

+ فاعل + فعل "مثال، . املدرس هي إعطاء الكلمة املفيدة بعد تعليم النحو
وتعليم هذا . وغريها" نائب الفاعل+ فعل "أو " خرب+ اء مبتد"أو " مفعول

أما شفهيا يلقي املدرس الكلمة املفيدة مث يبينها . التعلم يتكون فيه شفهيا وحتريريا
 Telah)يذهب بودي إىل السوق "إىل كل التالميذ كيف يرتجم بالرتمجة املاليوية 
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pergi oleh Budi ke pasar")املقصود من املدرس، مث  ، وإذا كان التلميذ قد فهم
مرحلة بعدها مرحلة جتريبية، يعين أن املدرس يلقي الكلمة املفيدة إىل أحد 
التالميذ مث التلميذ الذي يأمره املدرس جُييب بالرتمجة املاليوية، وإذا أمكن، أن 

وإذا كان التلميذ جيب . الرتمجة ليس من املدرس ولكن يف الكتب باللغة العربية
وهذا التعليم خيتمه املدريس تقريبا . س يصححه بالتحسني والبيانخطاءا فاملدر 

 .وأما اإلمتحان هبذا العلم قراءة الكتب العربية مث يرتمجها. ستة أشهر
وأما حتفيظ املفردات إلعداد الرتمجة اجلميلة، فاملعهد يستعد فصل اللغة 

ذا الفصل وه. اليت يستطيع التلميذ أن يشرتكها عند دخوله يف تعليم املتممة
اليدخل التلميذ عند أول الدخول بالسبب أن املعهد يتقن علما أساسيا يف قراءة 

 :الكتب النحو والصرف، كما قال املدرس حسان
إن تعليم املفردات يوجد عند ختام التلميذ تعليم األجرومية يعين ... "

يريد ملن ( Kelas bahasa)بعد قوته يف القواعد النحوية، ونستعد فصل اللغة 
 45".حتفيظ املفردات، ولكن هذا الفصل غري الواجب لكل التالميذ

ومن أهداف تعليم املفردات عند التالميذ يف املعاهد اإلسالمية يف  
 :كليمنتان اجلنوبية هي

يعّرف التالميذ معىن الكلمة اجلديد، خري من ناحية القراءة أو  (1
فحسب إذن، أن تعليم املفردات ليست من التحفييظ . التحفيظ

 .ولكن يوجد من القراءة، مثال عند تعليم كتاب الفقه باللغة العربية
تعويد التالميذ باملفردات اليت وجد برتمجة الكتب العربية خريا ومجيال  (3

 من ناحية الذكر والنطق

                                                           
 .3119ابريل  9يف التاريخ  معهد ابن األمنياملقابلة يف   45
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يفهم املفردات من مكاهنا يف الكلمة، معىن املفردات اليكون دائما  (7
كلمة ضرب،  : مثال. يف الكلمةأن نفهم مبعىن واحدا، ألهنا قد يتغري 

ولكن  Memukulيرتجم كثريا مبعىن " ضرب"كما نفهم اآلن أن 
ياأيها "املوجود أن كلمة ضرب يرتجم مبعىن آخر كمثل يف الكلمة 

، الميكن التالميذ أن يرتمجوا مبعىن "الناس ضرب مثل فاستمعوا له
Memukulألن املعىن سيكون الفاسد ،. 

 91.ات من ماحية اللسان أو الكتابة والرتمجةيقدر أن يستخدم املفرد (4
كما السبق، أن التعليم يف . واملرحلة اآلخر، يعين ترمجة الكتب العربية

معهد ابن األمني له املرحلة، الختالط بينه وبني علم آخر، واملرحلة األوىل 
إن تطبيق . الصرف، والثاين النحو، والثالث الفقة، والرابع التوحيد والتصوف

ة وحتسينها تعميقا يف املرحلة الثالثة اليت جيب املدرس تلميذه أن يقرء الرتمج
وهذا البد لكل . وأما البيان من الكتب يلقى املدرس. ويرتجم من الكتب العربية

يف الفصل : وأما التقومي ينقسم إىل قسمني. التلميذ أن يقرؤوا ويرتمجوا قبل التعليم
ألن اإلمتحان يف هذا املعهد ليس حتريريا . مباشرة عند عملية الرتمجة واإلمتحان

فحسب ولكن شفهيا بقراءة الكتب والرتمجة من كتب الفقه اليت قد تعلم التلميذ 
 91. يف الفصل

 دار السالم .ب 
نظام التعليم يف معهد دار السالم يستخدم نظام رمسية كما املدرسة 

ملدرسة الوسطى احلكومية، يعين أن املادة خمالط بينها، كمثل الفصل الثاين من ا

                                                           
 معهد ابن األمنيالبيانت من   91
 .3119ابريل  9حسان يف التاريخ  حممد املدرساملقابلة مع   91
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مادة النحو بكتاب قطر الندى يف الوقت األول والثاين تعليم "يوم اجلمعة 
وأما املدرس يف كل املادة  93.الكتاب نور اليقني والوقت الثالث تعليم املنطق

علم النحو يف الفصل الثاين من املدرسة الوسطى يعلم املدرس  : متفرقة، مثال
س سيف الدين وعلم الصرف يعلم كشف الدين وعلم احلديث يعلم املدر 

وهذا متفرق مبعهد ابن األمني الذي يعلم التلميذ . املدرس شيف اهلل وغريها
 .باملدرس الواحد يف كل الفصل

إن مرحلة هذا املعهد يقرب مبرحلة معهد ابن األمني، ولكن الوقت 
فمعهد دار السالم يتعلم النحو والصرف . بينهما متفرقة بسبب متفرق النظام

نتني تقريبا معا، وفيهما يوجد إعطاء اخلصائص اليت تبني عن مكانة الكلمة  س
عادة، . هذا أول األنشطة التعليمية بالرتمجة املاليوية. كما وجد يف باب اهلدف

ألن . بعد البيان عن النحو، يعطي املدرس الرتمجة من الكلمة املفيدة واإلعراب
فكل . اب فقدرته يف الرتمجة مجيلةاملدرس يفكر أن التلميذ الذي يتعود باإلعر 

التعليم البد للمدرس أن يسأل عن املادة اليت يعلمها إىل التالميذ بإظهار 
يف مكان املبتداء وغريه لكي يعرف أن ( Bermula)خصايئص الكلمة كمثل 
إذن، أن أساس الرتمجة قد وجد يف أول التعليم من . تالميذه يفهمون أم عكسه

. هذا العلم فال يعرف التالميذ خصائص كل املكان علم النحو، بال تعليم
 97:واخلطوات من تعليم الصرف فهي

 األنشطة الرقم
 :املقدمة 1

 الدعاء قبل التعليم من املدرس

                                                           
 .3119مارس  15من الفصل الثاين يف مدرسة الوسطى يف التاريخ  معهد دار السالماملالحظة يف   93
 البيانات من معهد دار السالم  97
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 يبحث املدرس عن تعليم قبله
 :األنشطة األساسية 3

 يبحث املدرس عن القاعدة الصرفية والبيان عنها
 يقرأ املدرس التصريف

 قراءة املدرسيتبع التالميذ 
 األسئلة عن التصريف الذي قد تعلم التالميذ للتأكيد

 :األنشطة اخلتامية 7
 إعطاء املدرس اإلختصار عن التعليم

 يأمر املدرس الوظيفة بتحفيظ الصرف
 الدعاء

 94:وأما اخلطوات من تعليم النحو يف املعهد دار السالم كما التايل
 األنشطة الرقم
 :املقدمة 1

 التعليم من املدرسالدعاء قبل 
 يبحث املدرس عن تعليم قبله

 :األنشطة األساسية 3
 يبحث املدرس عن القاعدة النحوية والبيان عنها

 Bermulaإعطاء املدرس عن خصائص الكلمة، مثال مبتداء مبعىن 
 قد يسأل املدرس عن إعراب الكلمة من الباب الذي يتعلم التالميذ

 التالميذاألسئلة عن الباب الذي تعلم 
 :األنشطة اخلتامية 7

 إعطاء املدرس اإلختصار عن التعليم
                                                           

 البيانات من معهد دار السالم  94
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 يأمر املدرس الوظيفة بتحفيظ القاعدة من علم النحو
 الدعاء

وحتفيظ املفردات يف هذا املعهد الجيب املدرس ولكن وجد األمر يف 
 :وهذا قول إحسان أحد التلميذ من معهد دار السالم عن الرتمجة 99.التحفيظ

الواجب يف حتفيظ املفردات اليوجد يف معهدنا، ولكن وجد إن ... "
إنا جند املفردات اجلديدة من تعليم الكتب  . يف حتفيظها( Himbauan)األمر 

 96".كمثل الفقه والتفسري وعلم آخر
كما السابق، أن تعليم املفردات اليكون دائما بالتحفيظ، ولكن يوجد 

من املفردات اليت وجد من الكتب العربية   التعليم من القراءة أو الرتمجة، وبالرتمجة
كمثل الفقه ميكن أحسن عند التالميذ، ألن هدفهم بتعليم الرتمجة يعين يفهم 

 الدين ويستطيع أن يقراء ويرتجم الكتب باللغة العربية
ولزيادة هذا هذا العيوب، أن املعهد يستعد املرحلة التعويدية 

(Pembiasaan ) س يقرء ويرتجم يف الكتب العربية يف الرتمجة، يعين أن املدر
صفحة بالبيان، فالبد لكل التلميذ أن يقرء ويرتجم كما ترمجة املدرس قبل انتهاء 

وهذه املرحلة  93.وهذا املرحلة يوّرط مادة أخرى كمثل مادة احلديث. الدرس
 :كما قال حبر الدين. ترمجة الكلمة بعد الكلمة وترمجة الفقرة: تنقسم إىل قسمني

وترمجة الفقرة، أما  كلمةالعد ب كلمةالرتمجة ينقسم إىل قسمني، ترمجة ال إن... "
وجد يف املدرسة األولية وترمجة الفقرة وجد يف املدرسة  كلمةالعد ب كلمةترمجة ال
وطريقة إلقائه، أن املدرس يقراء ويرتجم مث يأمر التلميذ قراءة ما . الوسطى

 98".قرء
                                                           

 .3119مارس  39يف التاريخ  معهد دار السالماملقابلة مع إحسان تلميذ   99
 3119مارس  34يف التاري  معهد دار السالماملقابلة مع التلميذ يف   96
 .3119مارس  34إىل  18املالحظة من التاريخ   93
 .3119مارس  39يف التاريخ  معهد دار السالمقابلة مع خريج امل  98
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أما ترمجة الكلمة بعد الكلمة يعين أن املدرس يقرء ويرتجم بالكلمة من 
يقراء املدرس : الكتب العربية لكي يعرف التلميذ املعىن واملكان من الكلمة، مثل

 Tersusun oleh dia: تراكب. Bermula apa 3: ما. 1" "ما تراكب"أوال الكلمة 
 95.رابع من املدرسة األوليةوهذه املرحلة قد وجد من الفصل الثالث إىل ال. 

. والرتمجة بالفقرة يعين ترمجة اليت سيرتجم املدرس بعد الفقرة الواحدة
ومرحلة الرتمجة بالكلمة عادة، تستخدم كثريا يف املدرسة األولية أو يسمى 
باملدرسة اإلبتدائية وأما ترمجة الفقرة تستخدم كثريا يف املدرسة الوسطى من 

 :وهذا التقسيم قوي بقول التلميذ عنه كما التايل61.الفصل األول إىل الثالث
إن التالميذ الذين يدخلون جديدا يف املدرسة الوسطى يعين الفصل األول ... "

ولو  كلمةالعد ب كلمةمن املدرسة الوسطى يستطيعون أن يرتمجوا الكتب  
 61".يتأتأ

 نور المتقين .ج 
الذي يستخدم نظام املعهد من نور املتقني كنظام معهد دار السالم 

 :فصل رمسمية كما قال املدرس حممد
هذا املعهد يستخدم نظام املعهد من دار السالم من ناحية املادة والتعليم، ... "

وبعضه من  معهد دار السالمواملدرس من هذا املعهد يتكون من بعضه من 
 63".معهد نور املتقنيخريج 

ألولية والوسطى ا)إذا كان معهد دار السالم ينقسم إىل ثالثة أقسام 
، فمعهد نور املتقني ينقسم إىل قسمني يعين مدرسة الوسطى والعليا أو  (والعليا

                                                           
 .3119مارس  15إتقان يف التاريخ  املدرساملالحظة يف تعليم املنطق من   95
 .3119شهر ماس  معهد دار السالم املالحظة يف  61
 .3119ابريل  39املقابلة مع إحسان، تلميذ املعهد من دار السالم يف التاريخ   61
 3119ابريل  36املقابلة يف املعهد نور املتقني يف التاريخ   63
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وأما مرحلة تعليم الرتمجة . كما يسمى بفصل رمسية، املدرسة املتوسطة والثانوية
من هذا املعهد هي إتقان الصرف والنحو اللذان يكونان أساسيان من تعليم 

كما  يف معهد نور املتقني من تعليم الصرف توأما اخلطوا .الرتمجة املاليوية
 67:التايل
 األنشطة الرقم
 :املقدمة 1

 الدعاء قبل التعليم من املدرس
 يبحث املدرس عن تعليم قبله

 :األنشطة األساسية 3
 يبحث املدرس عن القاعدة الصرفية والبيان عنها

 يقرأ املدرس التصريف
 يتبع التالميذ قراءة املدرس

 األسئلة عن التصريف الذي قد تعلم التالميذ للتأكيد
 :األنشطة اخلتامية 7

 إعطاء املدرس اإلختصار عن التعليم
 يأمر املدرس الوظيفة بتحفيظ الصرف

 الدعاء

تعليم خاص وتعليم : وتعليم النحو يف هذا املعهد ينقسم إلىى قسمني
تعليم اخلاص  يكون تعليم الواجب يف كل التالميذ، وأما تعليم العام يكون  .عام

ويف تعليم النحو، أن املدرس يعطي  64.دراسة إضافية ولكن غري الواجب

                                                           
 البيانات من معهد نور املتقني  67
 .3119إبريل  36أبول حسان يف التاريخ  املدرساملقابلة مع   64
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اخلصائص من ترمجة املاليوية من ناحية ترمجتها وكيف يعطي املعىن يف الكلمة من 
 .الكتب العربية

نا نركز يف تعلييم النحو، ألن النحو قبل عملية الرتمجة وتطبيقه، أن... "
ا لكل إذن، لتصغري اخلطء يف الرتمجة، فنحن نقوي فهم. أساس يف الرتمجة

 69". النحو أوالالتلميذ يف
 66:واخلطوات من تعليم النحو من معهد نور املتقني فهي

 األنشطة الرقم
 :املقدمة 1

 الدعاء قبل التعليم من املدرس
 يبحث املدرس عن تعليم قبله

 :األنشطة األساسية 3
 يبحث املدرس عن القاعدة النحوية والبيان عنها

 إعطاء املدرس عن خصائص الكلمة
 قد يسأل املدرس عن إعراب الكلمة من الباب الذي يتعلم التالميذ

 األسئلة
 :األنشطة اخلتامية 7

 إعطاء املدرس اإلختصار عن التعليم
 لم النحويأمر املدرس الوظيفة بتحفيظ القاعدة من ع

 الدعاء

فهذا املعهد اليفرق كثريا مع معهد ابن األمني و دار السالم الذان 
يركزان يف النحو على األنشطة التعليمية بالرتمجة املاليوية، إن معهد نور املتقني 
                                                           

 املرجع نفسه  69
 البيانات من معهد نور املتقني  66
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وهذا التعليم يستنفذ سنتني بكتاب األجرومية، وهذا السبب، . يركز كما يركزان
وأما تطبيق الرتمجة، فمعهد . املادة كمعهد ابن األمني أن معهد نور املتقني اليركز

وهذا قصدت، إذا كان عملية الرتمجة خمالط . نور املتقني يستخدمه يف تعليم العام
 63.باملادة األخرى يف تعليم الواجب، واملخيف منه أن تعليم آخر خيتلّ 

عادة، أن التلميذ يف املعهد حيب مباحثة علم الفقه، وهذا مستعمل من 
وهبذا الربنامج يرجى أن يرقي محاسة التالميذ يف . معهد نور املتقني بتطبيق الرتمجة

أن املدرس يأمر التلميذ أن : وطريقة تطبيقها يعين. التعليم خصوصا يف الرتمجة
مث بعده أن التلميذ يقراء ويرتجم بالتبديل يف كل . يرتجم أوال يوم قبل التعليم

والكتاب من هذا املعهد يعين  . دة اليت قد قُرءالفقرة، وآلخر يتكلمون عن املا
 :قال املدرس حممد. كتاب بشر الكرمي

أن اإلمتحان ينقسم إىل قسمني، اإلمتحان بالتحريري . ويف هذا املعهد... "
وتقومي تعليم الرتمجة، أن التلميذ يقراء ويرتجم من الكتب . واإلمتحان بالشفوي

 68".الفقه أمام املدرس
من الرتمجة يف معهد نور املتقني يف تعليم عام إذن، أن تطبيق 

 .واإلمتحان، إن التالميذ جيربون أن يتعلموا بنفسهم لكي ينجحوا عند اإلمتحان
 التحليل .د 

إذا نظر من هذه املعاهد، أن املتفرقة بني كل املعهد جتد يف الوقت، إذا  
ام، كان معهد دار السالم ومعهد نور املتقني يقرب بينهما بسبب نفس النظ

إذا كان التعليم يرتكز كثريا يف الرتمجة أو يف . فمعهد ابن األمني ميلك نظام خاص
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فهم معىن الكتب العربية فنظام معهد ابن األمني أحسن، بالسبب أن مرحلته 
 .موافق بطريقة القواعد والرتمجة والتعليم فيه تركيز

للغة العربية واملقصود منه، أن التلميذ يطلب معرفة القاعدة اليت تتعلق با
: وهذا التعليم أحسن بالرتكيز مثال. قبل الرتمجة لكي يستطيع أن يرتجم صحيحا

إذا كان املادة متنوعة ففكر التلميذ . بتعليم النحو من الوقت الواحد مث بعده
متفرقة، يفكر تعليم كذا ويفكر أيضا تعليم آخر حىت قيمة التعليم اليلصق كامال 

عهد يريد تعليم كل فّن العلم بوقت واحد، فمعهد دار ولكن إذا كان امل. يف ذهنه
السالم ونور املتقني أحسن، ألن التلميذ يستطيع أن يتعلم نوع العلم بوقت 

 .واحد
الخيفى على املدرسني أن املراحل تكون آلية تربوية أساسية يف التعليم، 

لباحث أن و حيلل ا. فالتلميذ اليصل إىل مستوىات عالية إال بعد مروره من أدىن
املعاهد اإلسالمية هلا املرحلة اجلميلة واملتدرجة يف عملية تعليم الرتمجة وهم مراعاة 

 :القضيات التالية، يعين
هتتم السهل قبل الصعبة عند التعليم، حبيث تفتح املسألة السهولة اليت  (1

إن . ميكن التالميذ أن يفهموهنا يف عملية التعليم لتحصيل إنتاجا مقنعا
يعلم الرتمجة يف بدء التعليم ولكن يعلم القواعد اليت تكون املعاهد ال

الميكن التالميذ أن يرتجم قبل معرفة أساسها، ألن . أساسا يف الرتمجة
 األساس يكون عماد يف كل الشيئ

هتتم التعليم الذي حيب التالميذ تعلمه، إن التلميذ يف كليمنتان اجلنوبية  (3
فبذالك التعليم األول ليس . حوحيبون علم اآللة من ناحية الصرف والن
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املفردات ولكن تعليم الصرف والنحو، أما تعليم املفردات املركزات بعد 
 .قوة التالميذ يف علم النحو والصرف لكي ال يتفرق فكرهم عند التعليم

ألن . هتتم بَِبدء املفردات اليت يكثر استخدامها يف وسط التعليم (7
. اليت تعلم التالميذ كمثل الفقهاملفردات وبيان معنها توجد يف الكتب 

املفردات اليومية : إن املفردات ف املعاهد اإلسالمية تنقسم إىل قسمني
 65.واملفردات من الكتب العربية

وإذا نظر من ناحية املنهج، أن مراحل التعليم يف املعاهد اإلسالمية 
يم كما ينظر يف منو التلميذ وحاجات التلميذ ومشكالته وميوله وقدرته يف التعل

 :التايل
 منو التلميذ (1

إن من أهداف تعيني املراحل من تعليم الرتمجة مساعدة التلميذ على 
فبالعقل استطاع التلميذ أن يفهم ويشرتك كل . منوه يف العقل والنفس

وهذا وجد يف . مرحلة التعليم الذي يعطي املدرس يف عملية التعليم
املعاهد اإلسالمية، إن الرتمجة حتتاج عقال عاليا، إذا كان التلميذ جمربا 
يف الرتمجة مباشر عند أول التعليم، هذا ميكن أن ينمي يف فكر التلميذ 
أنه اليستطيون أو اليقدرون أن يرتمجوا كما املدرس، إن تعليم هذا 
اليصل النتيجة يف التعليم ولكن عسكه، ومن األفضل أن يكون التعليم 

ألن . وجد املراحل كما يف املعاهد اإلسالمية يف كليمنتان اجلنوبية
وأما تنمية . تعليم الحيصل إنتاجا كامال إذا كان يبدء من العاليةال

النفس وصول التلميذ إىل احلالة اليت حيتاجه، وأن يكون قادرا على 
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الرتمجة الكتب العربية سهال وسرعا ومجيال، وإجياد الفرصة على تنمية 
كان مهارته يف الرتمجة بالقراءة والرتمجة أمام املدرس، واملدرس حيسنه إذا  

ومير منو الفرد مبراحل متتابعة  . موجود اخلطيئة عند الرتمجة من التلميذ
كمثل مرحلة الطفولة مث املراهقة، وكذالك تعليم الرتمجة، يوجد املرحلة  
كمثل مرحلة أساسية ومرحلة تطبيقية، وهذان وجدا يف املعاهد 

قية جتد يف فاملرحلة األساسية جتد يف املبتدئني واملرحلة التطبي. اإلسالمية
 . املتوسطني واملتقدمني

وأما املرحلة األساسية، أن التلميذ يعرف القاعدة من الرتمجة املاليوية 
من ناحية النحو والصرف وخصائصها، واليستطيع التلميذ أن مير 

ويتميز التلميذ بكل النظرية اليت . املرحلة التطبيقية قبل هذه املرحلة
املبتداء واخلرب أو املبتداء والفاعل أو   يتعلم من املدرس كمثل الفرق بني

ويف املرحلة األساسية تكون قدرة التلميذ . املبتداء ونائب الفاعل وغريها
 .على حفظ املفردات اليت تعمل على تكوين الرتمجة الصحيحة

وأما املرحلة التطبيقية، إن التلميذ يقراء ويرتجم الكتب باللغة العربية 
وينمى . ت اليت قد تعلم يف املرحلة األساسيةوتطبيق القواعد واملفردا

التلميذ مهارته يف الرتمجة بكثري القراءة وفهم املعىن الذي وجد من 
ويف هذه املرحلة، أن التلميذ يطلب أن يتعود بالرتمجة حىت أن . النص

 .يكون املرتجم كما احملرتف يرتجم الكتب باللغة العربية
 حاجات التلميذ (3

كثريا يف حياتنا وتستخدم كثريا هذه الكلمة يف   إن كلمة حاجة تستخدم
وكلمة حاجة مبعناها العام، يقصد حبالة النقص أو . الدراسات الرتبوية

إن اختالف البيئة يؤدي إىل اختالف . اإلرادة اليت جتد من الشخص
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احلاجة، إن حاجة بعض التالميذ يف كليمنتان اجلنوبية هي قراءة الكتب 
ها وتعليم الصرف والنحو، والربهان من هذا كثري باللغة العربية وترمجت

املعهد الذي يرتكز مبهارة القراءة والرتمجة وإرادهتم يف قراءة الكتب القدمي 
 :وهبذه احلاجة لكل املعاهد هتتم. باللغة العربية

إعطاء الفرصة للتالميذ أن يوّفروا حاجاهتم، كمثل ما فعل املعاهد  .أ 
قرؤوان ويرتمجون الكتب باللغة العربية اإلسالمية، يعين أن التالميذ ي

أمام املدرس وأصحاهبم، ألن حاجتهم األول يستطيعون أن يقرؤوا 
 ويرتمجوا الكتب باللغة العربية

ومن . إشباع بعض احلاجات األساسية اليت وجدت من اجملتمع  .ب 
إشباعها إعطاء إرادة اجملتمع يف تعليم الصرف والنحو واملفردات 

 .الرتمجة اليت تؤثر كلها يف
ويدل . تنظيم اللقاءات يف عملية التعليم يف إيصال هدف الرتبية .ج 

 31.هذا احلال، وجد اللقاء بني املدرس لتقييم عملية التعليم
 مشكالت التلميذ (7

. إذا كان التعليم مل يشبع يف ذهن التالميذ فاملشكالت سيجيئ أمامهم
وبذالك، حيتاج اإلسرتاتيجية يف تعيني مرحلة التعليم لكي هذا التعليم 

فاملعاهد اإلسالمية هتته هذه، مثال يف مرحلة . سهلة أمام التالميذ
ل أساسية بعلم النحو، أهنا التفّضل املتممة يف أول التعليم ولكن تفض

مث التؤمر بالرتمجة عند . األجرومية، ألن األجرومية أسهل من املتممة
ووجد التدريب على . أول التعليم ولكن التدرج من مرحلة أساسية
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املشكالت اليت وجدت أمام التالميذ، يعين تطبيق الرتمجة بالكتب 
 31.العربية

 ميول التلميذ (4
يذ الحيصل ما يريد، إن امليول أمهية كربى يف عملية التعليم، ألن التلم

ويف كليمنتان اجلنوبية، أن ميول بعض . إذا كان التعليم اليوافق مبيوله
والبد لبعض املعاهد . التالميذ الذي يتعلمون يف املعهد القراءة والرتمجة

 :تركز على هذا امليول، وتفعل كما التايل
 إن املعاهد تعمل على تنمية امليول اليت تؤدي إىل الرتمجة .أ 
 اهد تؤدي إىل إشباع ميول التالميذ يف معهدهاإن املع .ب 
إن املعاهد يربط ميول التالميذ وحاجتهم يف اجملتمع، فاملوافقة  .ج 

 بينهما يعىن موجود السهل واحلماسة يف عملية تعليم الرتمجة
إعطاء الفرصة للتالميذ أن يينمو ميوهلم بطريقة القراءة والرتمجة أمام  .د 

 .املدرس وأصحاهبم
 يف التعليمقدرة التلميذ  (9

إن القدرة من التالميذ متفرق بينها، ولكن املتساوية بينهم يعين أهنم 
فهذه املرحلة وجد يف . حيتاجون املرحلة اليت تستعني تنمية قدرهتم

وبال املرحلة فالتلميذ يشعر . املعاهد اإلسالممية يف كليمنتان اجلنوبية
ولذالك، أن . لةواملعاهد تعرف هذه املشك. الصعبة يف التعليم والفهم

املعاهد هتتم شيئا الذي يستعني تنمية قدرة التلميذ يف الفصل كما 
 :التايل
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موجود العمل على تنمية قدرة التلميذ باملرحلة، وذالك بتعليم األول  .أ 
الصرف مث النحو وخصائص الرتمجة مث املفردات واآلخري التطبيق يف 

الرتمجة بإعطاء  الرتمجة، والعمل اآلخر، موجود التدريب املوجة يف
 الفرصة على القراءة والرتمجة

 إن املعاهد تركز يف قدرة واحدة، يعين القراءة والرتمجة .ب 
 33إن املعاهد يربط ميول التالميذ بقدرهتم .ج 

 في المعاهد اإلسالمية بكلمنتان الجنوبية طريقة تعليم الترجمة الماليوية .4
تقاهنا من املدرس، يتكلم عن الطريقة يكون يتكلم عن املهارة الواجبة يف إ

ألن . ومن يكون املدرس البد له أن يقابل  هذه املسألة. وباخلصوص باللغة العربية
كان إتقان العلم يكون . مكاهنا يف التعليم يكون قسم أساسي من عملية التعليم

. وهذا اليقبل يف العصرنا احلاضر. الضمان عن قدرة الشخص يف تعليم العلم املتقن
والطريقة اليت . احملتوى والطريقة: ربية على األقل يتقن حالنيومدرس اللغة الع

يستخدم كل املدرس يف ثالثة املعاهد اليت قد حبث الباحث يقرب بينها، يدرسون 
القواعد من ناحية الصرف والنحو يف أول األنشطة التعليمية أساسا يف عملية 

النحو والصرف يف عملية  إذا نظر من بعض الطريقة، أن طريقة اليت ترتكز يف. الرتمجة
: إن طريقة القواعد والرتمجة تتكون من كلمتني. الرتمجة يعين طريقة القواعد والرتمجة

 .القواعد والرتمجة
كيف يستطيع "إن القواعد ترتكز يف القاعدة اللغوية، والرتمجة ترتكز يف 

باللغة التلميذ ان يرتجم من اللغة األجنبية إىل لغة الرتمجة أو عكسه، ويف هذا 
والباحث . ولكن كذالك، أن كل املعهد متلك اإلخرتاع يف كل التعليم. العربية

 .سيبحثه يف هذا الباب
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 ابن األمين .أ 
كما السبق، أن هذا املعهد يستخدم نظام فصل الكتاب الذي يرتكز 

إذن، طريقة تعليم الرتمجة من هذا املعهد يضح هبذه . يف مادة واحدة بوقت واحد
 :املدرس حممد حسانالنظم، وقال 

لصرف والنحو، وهذا األساس يف عملية التعليم، حنن نركز أوال يف تعليم ا... "
ألن فيه نعلم أساس الرتمجة قبل عملية الرتمجة يف . م الرتمجة املاليويةمن تعلي

 37".الكتب العربية
وهذا واضح، أن الطريقة املستخدمة من هذا املعهد طريقة القواعد 

هذا املعهد أيضا جيد حتفيظ القاعدة كما وجد يف طريقة القواعد ويف . والرتمجة
وأما الكتاب الذي حيفظه التالميذ يف النحو يعين كتاب األجرومية . والرتمجة

 .واملتمممة
إن املدرس يعلم التالميذ بقراءة اجلملة املفيدة مث كيف يبينها 

لمة قبل ان وهذا قصد، بأن التالميذ حيتاجون معرفة مكان الك. باإلعراب
واملقصود من طبقة عالية يعين أن التالميذ يستطيعون . يتوّجهون إىل طبقة عالية

 .ترمجة الكتب كما الرتمجة يف العصرنا احلاضر
غري أن املدرس يستخدم طريقة القواعد والرتمجة، هو يستخدم تعليم 

مفعول +فاعل+فعل: ، مثل(Pola kalimat sederhana)صيغة الكلمة املقتصدة 
. وغريه" Subjek+Predikat+Objek (SPOK)"أو كما يسمى باللغة اإلندونيسيا 

واملقصود من هذا، يريد املدرس أن التالميذ يتعودون معرفة كلمة مفيدة لكي 
يسهلون يف الرتمجة الصحيحة وبعيد عن اخلطء يف فهم معىن الرتمجة، كما قال 

 :املدرس حممد حسن
                                                           

 .3119ابريل  9املقابلة يف معهد ابن األمني يف التاريخ   37



44 
 

 
 

لكي  كلمةلتالميذ، حنن نعطي التالميذ صيغة الولتنمية قدرة الرتمجة من ا... "
، ونعلم "خرب+مفعول به أو مبتداء+فاعل+فعل"يتعودون جبملة مفيدة، كمثل 

هذه ليس من تعليم النحو فحسب، ولكن يف تعامي آخر مثال تعليم التفسري 
 34.واحلديث والفقه

األمني  وإذا نظر من ناحية الطريقة، أن الطريقة اليت يستخدم معهد ابن 
 Formula)طريقة القواعد والرتمجة مث إعطاء صيغة الكلمة : ينقسم إىل قسمني

kalimat) وقال بعض املخبري يف طريقة التعليم، أن طريقة القواعد والرتمجة ،
يستخدم وقتا طويال، ألن كل التلميذ ُيطلبون أن يفهم اإلعراب والنحو إتقانا 

م معهد ابن األمني هذا القول اليقع، ألن ولكن، بنظا. شديدا قبل عملية الرتمجة
هذا املعهد ميلك النظام اخلاص يف . نظام التعليم متفرق بنظامنا من اجلمهورية

وكما السبق، أن النظام يف هذا . إعطاء قيمة من العلم الذي يتعلم التالميذ
وهبذا النظام أن التعليم يكون تركيزا، . املعهد نظام فصل الكتاب بأستاذ واحد

ألننا . وهذا النظام موافق بطريقة القواعد والرتمجة. تقصري الوقت يف تعليم الرتمجةو 
 .إذا نريد أن نركز تعليم الرتمجة بطريقة القواعد والرتمجة، فاألحسن هبذه النظام

 :وأما اخلطوات من تعليم إعطاء صيغة الكلمة كما التايل
 اخلطوات الرقم
 مثال باب الفاعليعلم املدرس القاعدة النحوية،  1
 يبنّي املدرس عن الفاعل 3
 يعطي املدرس املثال عن الفاعل 7
قد تعلم التالميذ، )يعطي املدرس اجلملة املفيدة اليت تتعلق بالفاعل  4

 (فاعل+نائب الفاعل: مثال
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يأمر املدرس التالميذ مثل من اجلملة املفيدة اليت تتعلق بالفاعل  9
 (فاعل+نائب الفاعل)

 39حسنيالت 6

 دار السالم .ب 
إن معهد دار السالم أحد من املعاهد اإلسالمية أن حيتفظ الرتمجة 

وطريقة القواعد . كثري املدرس يف هناك يكونون العلماء يف اجملتع. املاليوية
والرتمجة يستخدم يف هذا املكان، ولكن هذه الطريقة قد اخرتع املدرس بالطريقة 

ألنه اليوجب شيئا مهما . الوقت يف استخدامههذه الطريقة ال يعرف . التعويدية
. هذه الطريقة ترتكز بتعود التالميذ يف اإلستماع والذكر. ملن يريد أن يستخدمه

ألن املدرس قبل أمر التالميذ سيقرء ويرتجم أوال على األقل صفحة واحدة كما 
 :قال حبر الدين

مجة من الكتاب مث يتبع إن طريقة تعليم الرتمجة، إعطاء املدرس القراءة والرت ... "
ترمجة الكلمة بعد وهذه الطريقة  ،أحد التلميذ كما يفعل املدرس يف الفصل

 36".وترمجة الكلمة بالفقرة الواحدة  الكلمة
وهذا احلال قد قوي مبالحظة الباحث يف الفصل الثاين من املدرسة 
الوسطى، أن املدرس يقراء كتاب احلديث صفحة واحدة، وبعد ذالك يقرء 

 33.رتجم التلميذ كما قرء وترجم املدرسوي
هذه الطريقة يسمى الباحث بالطريقة التعويدية، ألن املدرس يعود 
تالميذه القراءة والرتمجة كما هو، هذه الطريقة الحيتاج شروطا كثريا على التالميذ، 

                                                           
 املالحظة يف معهد ابن األمني  39
 .3119مارس  39دار السالم  املقابلة مع خريج معهد  36
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وهذه الطريقة، أن التلميذ . وهه يكفون أن يتبعوا مدرسهم يف الرتمجة، مث يقرروهنا
ستطيعون أن يقويوا التعويد يف الرتمجة فحسب، ولكن معرفة املفردات ال ي

الكثرية، إن التلميذ اليشعر الصعبة يف حتفيظ املفردات اجلديد، يكفون أن 
 .يتعودوا برتمجة املدرس

إن هذه التعليم قد وجد من الفصل الثالث من املدرسة األولية، ألن الفصل ... "
 ". ولية يتعلم التالميذ الصرف والنحواألول والثاين من املدرسة األ

ولو هذه الطريقة الحيتاج التالميذ أن يتقنوا العلم الذي يتعلق بالرتمجة  
ولكن املدرس قد ثبت بتعليم النحو والصرف، ألن . كمثل القواعد والرتمجة

إذا كان التالميذ يتقنون علم النحو والصرف  . هذان أساسا يف علم الرتمجة
 .ا يف الرتمجة ومعرفة الكلمة عند عملية الرتمجةميكنون أن يسهلو 

وأما التعويدية بطريقة كلمة بعد الكلمة اليت وجد يف معهد دار السالم 
 :هو 

 38أحد منكم يلتفت ال
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ويستخدم هذه الرتمجة سنة واحدة، مث يستمر املدرس ترمجة الكلمة 
وهذه الطريقة عادة تستخدم حىت . يف الفصل األول من املدرسة الوسطىبالفقرة 

 :وأما اخلطوات من طريقة التعويد كما التايل 35.األخري من املدرسة الوسطى
 اخلطوات الرقم
 يقرء املدرس النص العريب مع الرتمجة صفحة 1

                                                           
 .3119مارس  34املالحظة يف التاريخ   38
 .3119مارس  35يف التاريخ  معهد دار السالماملقابلة من خريج   35
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 يأمر التلميذ أن يقراء ويرتجم كما ترجم املدرس 3
 خطاء التلميذ يف القراءة والرتمجةحيسن املدرس عن  7
81.البيان عن النص الذي قد قرء وترجم 9

 

 نور المتقين .ج 
إن معهد نور املتقني يكون املعهد األصغر من املعهدين السابقني، وهذا 
املعهد يستخدم أيضا طريقة القواعد والرتمجة اليت ترتكز بأول الرتمجة تعليم 

 .الصرف والنحو
يف أول التعليم من التالميذ يف املدرسة، يعين املدرسة الوسطى، حنن نعلم ... "

" مفعول به"الصرف والنحو، ويف علم النحو نعطي اخلصائص من الرتمجة كمثل 
 ."Akanمبعىن 

وجد هذا املعهد . وهذا املعهد يستخدم طريقة القواعد والرتمجة خالصا 
واآلخري " املبتدا واخلرب"بيان القاعدة أو تصور من النحو مث إعطاء املثال كمثل 

وهذا كما وجد يف . يعطي األسئلة عن املادة اليت يتعلم التالميذ وحتفيظ القاعدة
 .الباب الثاين

. املعهد يعين طريقة تعليم الرتمجة يف التطبيقولكن املتفرقة من هذا 
واملقصود منه، طريقة املدرس حىت أن يكون التالميذ يستطيعون ترمجة الكتب 

. وتعليم هذا املعهد يتكون من تعليم العام وتعليم اخلاص. العربية فصيحا وتلقائيا
ه بكتاب وأما تعليم تطبيق الرتمجة قد وجد يف تعليم العام، يعين يف دراسة الفق

 :كما قال املدرس أبول حسان" بشرى الكرمي"

                                                           
 .املالحظة يف املعهد دار السالم  81
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إن تطبيق الرتمجة املاليوية يف تعليم عام، وأما كتابه كتاب الفقه بشرى ... "
الكرمي، وهناك يرتجم التلميذ الكتاب مث يعطي املدرس املباحثة عن املادة اليت قرء 

 81".التلميذ
ذ برتمجة الكتب العربية وطريقته يف التعليم يعين أن املدرس يأمر التالمي

. ألن الرتمجة الصحيحة وبعيد عن اخلطاء وجدت يف اإلستعداد. قبل التعليم
. وبعده، أن املدرس يأمر التلميذ متبّدال على كل الفقرة بقراءة الكتاب مث يرتمجها

واخلطوات من تطبيق  83.وبعدها وجد املباحثة عن املادة اليت قد قرء التالميذ
 :نور املتقني كما التايلالرتمجة يف معهد 

 اخلطوات الرقم
 يأمر املدرس التلميذ قراء النص فقرة مث يرتمجه 1
 التحسني من خطاء التلميذ يف القراءة والرتمجة 3
87البيان عن النص الذي قد قرء وترجم التلميذ 7

 

 التحليل .د 
إن طريقة الرتمجة يف املعاهد اإلسالمية حقيقة تقرب بينها، ألن مرحلة 

إن التلميذ يطلب بتعليم الصرف والنحو قبل تطبيق . تعليم الرتمجة التبعد بينها
الرتمجة، هذا احلال طبيعي يف تعليم الرتمجة يف املعاهد اإلسالمية يف كليمنتان 

 .اجلنوبية
. ولكن املتفرقة بينها جتد الطريقة الثانوية يف األنشطة التعليمية بالرتمجة

عاهد اليت قد حبث الباحث يعين تعليم ضيغة الكلمة والطريقة اليت وجدت يف امل
                                                           

 .3119ابريل  9أبول حسان يف التاريخ  املدرساملقابلة مع   81
 .املالحظة يف معهد نور املتقني  83
 .املالحظة يف معهد نور املتقني  87
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وتعليم صيغة الكلمة يف تعليم )اليت وجدت يف عملية تعليم النحو وعلم آخر 
 .والتعليم بالطريقة التعويدية( آخر خصوصا لذكر

وأما صيغة التعليم قد استخدم معهد ابن األمني، وهذا ميكن مجيال يف 
إذا كان تعليم . لذي يعلم يف كل الفصل واحدهذا املعهد بالتذكري أن املدرس ا

صيغة الكلمة وجد يف تعليم النحو فيمكن التلميذ يصيب النسيان بذكر الصيغة 
ينظر هبذا، أن تعليم صيغة الكلمة يوجد يف تعليم آخر كالتفسري . من كلمة

 .بقصد الذكر
 وأما الطريقة التعويدية أحسن بالتعليم املتنوعة كما وجد يف معهد دار

السالم ونور املتقني، بالسبب أن هذه الطريقة التطلب شروطا كثريا على التلميذ 
يف تطبيقها، إن التلميذ يكفي أن يستمع ترمجة املدرس من األول إىل اآلخر مث 

ولكن العيوب من هذا، إن التلميذ يستطيع أن يرتجم الكلمة اليت ترمجها . يتبعه
 .املدرس واليستطيع غريها
الطريقة اليت تستخدم املعاهد اإلسالمية من ناحية دورة وبالنظر إىل 

 :التعليم على مبحث املنهج، أن هذه الطريقة تنقسم إىل ثالثة أقسام
 مرحلة اإلستكشاف (1

إن هذه املرحلة ترتكز بتعريض خربات التلميذ من ناحية الفهم عن املادة 
المية اليت يتعلم، البد بكب املدرسة تفعل هذا، وكذالك املعاهد اإلس

ومن طريقتها اليت تفعل املعاهد، إن املعاهد . يف كليمنتان اجلنوبية
اإلسالمية يسأل إىل التلميذ عن املادات عند دخوله إىل املعهد أو كما 

ويف كل املعاهد، توجب ملن يريد أن . يسمى باإلمتحان قبل الدخول
رة يدل قراءة وترمجة الكتب باللغة العربية عند اإلمتحان ملعرفة قد

ملن يستطيع القراءة والرتمجة فيدخل إىل الفصل الذي يوافق . التلميذ
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معه، كمثل معهد دار السالم، إن التلميذ الذي مل يستطيع القراءة 
والرتمجة ومل يتعلم علم النحو والصرف فيدخل إىل الفصل األول من 
 املدرسة األولية، وأما التلميذ الذي يستطيع القراءة والرتمجة فيدخل إىل

وهذه الطريقة وجد أيضا يف  84.الفصل األول من املدرسة الوسطى
 .معهد نور املتقني وابن األمني

 مرحلة تقدمي املفهوم (3
هذه املرحلة، أن املعاهد تستخدم اخلربات من التالميذ اليت تفيد بتنمية 
مهارهتم يف التعليم من ناحية الفهم عن املادة، والتعليم هبذا يرتكز بتعليم 

ضرب إىل يضرب أو "لذي يبحث عن تغيري الكلمة كمثل الصرف ا
وتعليم النحو الذي يبحث عن مكان الكلمة وخصائص " ضارب

الرتمجة مع األسئلة واإلمتحان وإعطاء املدرس تعليم املفردات اليت تفيد 
 89.يف عملية الرتمجة

 مرحلة التطبيق (7
ة تقدمي إن التالميذ يطبقون ما وصلوا يف املرحلة السابقة، يعين مرحل

إن التالميذ يطلبون أن يقرؤا ويرتمجوا الكتب العربية بإشراف . املفهوم
وهذا يفيد التالميذ أن يعمقوا فهمه عن املادة اليت تعلم من . املدرس

وبال التطبيق، أن فهم التالميذ سيزال بوقت قصري، ألن العلم . قبل
 .الذي قد تعلم اليستخدمون كما ينبغي

اهد استخدام هذه الطريقة، يعين أن املعاهد وهناك خطوات من املع
وهذا احلال وجد . اإلسالمية حتدد اهلدف قبل عملية التعليم بل قبل بناء املعهد

                                                           
 .معهد دار السالماملقابلة مع إحسان وبيهقي مها التلميذ من   84
 .البيانات من املعاهد اإلسالمية يف كليمنتان اجلنوبية  89
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يف الصورة الذاتية من كل املعاهد، كمثل املدرس حمفوظ آمني الذي بين معهد 
 ابن األمني، أنه يريد املؤسسة اليت حتي الصرف والنحو الذان يكونان أساسا يف

 86.تعليم الرتمجة
 تقويم تعليم الترجمة الماليوية في المعاهد اإلسالمية بكلمنتان الجنوبية .5

املهارة اليت توجب املدرس أن يفهمها مهارة التقومي، وهذه املهارة ومن أحد 
موافق مبسؤولية كل املدرس يف عملية التعليم، يعين إعطاء القيمة من التعليم لكي 

والتقومي يف املعاهد اإلسالمية . العيوب من عملية التعليميستطيع املدرس أن يعرف 
 :قال املدرس حممد حسان. بكلمنتان اجلنوبية التكاد بينها

إن تقومي التعليم يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة املاليوية وجد يف آخر املستوى، ... "
مث  (كتاب الفقه) وأما طريقته هي أن املدرس يأمر التلميذ أن يقراء الكتب الدينية

 83.يرتمجها

وتقومي تعليم الرتمجة املاليوية وجد أيضا من معهد دار السالم، قال 
 :إحسان

إن التقومي من تعليم الرتمجة وجد يف كل آخر التعليم، وطريقته أن املدرس يأمر ... "
 88.التالميذ أن يقراء التفسري أو الفقه

وأما اخلصائص من جناحة وهذي الرأين وجد أيضا من معهد نور املتقني، 
التالميذ يف تتليم الرتمجة يف املعاهد اإلسالمية التوجد بالسبب أن املدرس يأمر كثريا 

أو  81)ويف تعليم الرتمجة، أن القيمة املعينة كالرقم  .تالميذه أن يطبقوا يف التعليم

                                                           
 .معهد ابن األمنيالبيانات من   86
 .3119ابريل  7املقابلة يف معهد ابن األمني يف التاريخ   83
 .3119مارس  37املقابلة مع التلميذ من معهد دار السالم يف التاريخ   88
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املاليوية وأما اخلطوات من تقومي تعليم ترمجة اللغة العربية إىل اللغة  85.التوجد( 51
 :هي

 .إن املدرس يأمر التالميذ أن يفتحوا الكتاب بصفحة حمّدد .1
 .يأمر املدرس التالميذ أن يقرؤوا النص العربية وترمجتها .3
إن اهلل يأمركم أن : يسأل املدرس التالميذ عن إعراب الكلمة، مثال .7

ما اإلعراب من كلمة : ويسأل املدرس. تؤدوا األمانات إىل أهلها
 ؟"األمانات"
التقومي من املعاهد اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية ترتكز باملهّمة، يعين أن و 

التقومي يستخدم ليست من أخر املستوى فحسب ولكن يف الفصل بأمر التالميذ 
أن يقرؤا ويرتمجوا الكتب الدينية يف الفصل كمثل كتاب التفسري أو كتاب 

من ناحية التطبيق، ويسمى باملهّمة، ألن املدرس يستخدم التقومي  51.الفقه
والتقومي من املعاهد اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية سهل يف . ليست الكتابة

استخدمه، ألن املدرس يكفي أن تالميذه يستطيع أن يقراء ويرتجم باخلصائص 
 .اليت قد تعلم يف الفصل

وإذا نظر من أسس تقومي التعليم، أن التقومي يف املعاهد اإلسالمية 
 :اجلنوبيةبكلمنتان 

، يعين أن التقومي يستعمل على مجيع اجلوانب، ليست من الشمول .1
ترمجة املعىن فحسب ولكن من ناحية اإلعراب، يعين أن املدرس يأمر 

من ناحية  تالميذه أن يقرؤا ويرتمجوا مث يسأل عن إعراب الكلمة
 .الصرف والنحو

                                                           
 .3119املقابلة من املعاهد اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية من شهر مارس إىل مايو   85
 .البيانات من املعاهد اإلسالمية  51
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واحد ولكن اإلستمرار، يعين أن تقومي الرتمجة يستعمل ليس من وقت   .3
 .وجد التقومي يف كل آخر املستوى: الوقت بعد الوقت، مثال

المزايا والعيوب من تعليم الترجمة الماليوية في المعاهد اإلسالمية  .6
 بكلمنتان الجنوبية

إن الرتمجة املاليوية كما السبق، يكون الرتمجة أكرب السّن من الرتمجة 
هذه الرتمجة التطلب كثريا عن  غري أنه من أكرب السن يف الرتمجة، أن. األخرى

الشروط يف التطبيق، واللغة يف هذه الرتمجة أيضا يكون اللغة اليت يستخدم كثريا يف  
وهبذا، أن هذه الرتمجة يستخدم كثريا يف بعض املؤسسة من . كلمنتان اجلنوبية

را واخلريج الذي يتعلم هذه الرتمجة يكون ماه. املعاهد اإلسالمية يف كلمنتان اجلنوبية
، ولكن اليستطيع "Kitab gundul"يف القراءة وترمجة الكتب العربية أو كما يسمى ب

والتفصل من املزايا والعبوب من هذه . بعضهم أن يعرّبوا فكرهم يف اللغة العربية
 :الرتمجة سيبحث الباحث يف التايل

 :ومن املزايا من تعليم ترمجة اللغة العربية إىل اللغة املاليوية

. ذ يفهم كثريا عن الرتمجة اليت يرتجم من ناحية القواعد واملعىنأن التلمي .1
 :كما قال املدرس حممد حسان

لتسهيل التالميذ على معرفة مكان الرفع والنصب واجلر، ويفهم ... "
 51.التالميذ كل املكان يف النص العريب

وجيد كثري من التالميذ الذين يشرتكون مسابقة قراءة الكتب اليت  .3
وهبذا، أن الرتمجة . يشرتك املعاهد اإلسالمية يف كلمنتان اجلنوبية
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وكما  53(.اإلندونسيا)املاليوية تقدر أن تتنافس مع الرتمجة اجلديدة 
األهداف يف بناء املعاهد اإلسالمية، أن كل املؤسس تريد تالميذهم 

يعوا ترمجة الكتب العربية، وهبذا التعليم يستطيع التالميذ أن أن يستط
 حيصلوا كما يريد كل املدرس

أن اللغة املاليوية تستخدم كثريا يف كلمنتان اجلنوبية، وهذا نظر كثري  .7
كمثل سبيل املهتدين، والرتمجة  من الكتب الدينية باللغة املاليوية

 57 .الكتبهبذه ثريا املاليوية موافق حبال اجملتمع الذي يتعلم ك

 :والعيوب من تعليم الرتمجة املاليوية

إن تعليم الرتمجة املاليوية توجب أن التالميذ أن يفهموا القواعد  .1
ويستطيعوا اإلعراب والرتمجة كما قال املدرس حممد حسان الذي وجد 

 :يف اهلدف
مكان الرفع والنصب واجلر، ويفهم التالميذ كل  يعرف التالميذ"... 

ووجد خصائص من مكان  النحو كمثل  املكان يف النص العريب
 Bermula. "54"مبعىن" مبتداء"

القواعد والرتمجة، هبذين أن تعليم : ينقسم إىل قسمني وهذا التعليم
الرتمجة يكون أطوال، ألن التالميذ يطلب أن يتعود بالرتمجة مع فكر 

 .إعراهبا

                                                           
 .البيانات من املعاهد اإلسالمية  53
 .املرجع نفسه  57
42
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التحليل يف الكلمة من ناحية اإلعراب ميكن جّيدا هبذا التعليم،  .3
 Bermula, Hal)ولكن قد تتحري التالميذ باسرتاتيجية ترمجته بالزيادة 

keadaannya, Oleh) 
هذه الرتمجة موافق بامليدان، ولكن اليستطيع الشخص أن حيمل  .7

 خروج املكان الذي اليستخدم هذه اللغة، كمثل اللغة اإلندونسيا
 

 مناقشة نتائج البحث :المبحث الثالث - ج
ن اللغة املاليوية اليت تستخدم يف تعليم ترمجة اللغة أ إذا نظر من جهة الدور

املاليوية يف املعاهد اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية توجد يف دور الثالث أو  العربية إىل اللغة 
. يعين أن هذه اللغة تأخذ العناصر من اللغة العربية". Melayu Klasik"كما يسمى ب 

وتبدأ اللغة املاليوية من القرن الرابع عشر ميالديةز واملثال من اللغة املاليوية يف املعاهد 
 Lazim Atas"، عليكم مبعىن "Lazim"، الزم مبعىن "Imalah"عىن إمالة مب: اإلسالمية

Kamu Sekalian" إعالل مبعىن ،"I’lal" شك مبعىن ،"Syak "وغريها. 
إن الرتمجة املاليوية ترتكز بالنص يعين الرتمجة احلرفية باسرتاتيجية الزيادة، يعين 

الكلمة على مكان النحو الرتمجة اليت تتبع شكل النص األصلي ويدخل املرتجم زيادة 
 .كما وجد يف باب مرحلة التعليم من الفصل الرابع" Bermula"مثل مبتداء مبعىن 

إن تعليم الرتمجة يف املعاهد اإلسالمية هتدف باستطاع التالميذ أن يرتجم ويفهم 
 :وأما التخصيص بتعليم الرتمجة املاليوية يهدف على القسمني. الكتب باللغة العربية

ذي يرتكز بالقواعد وانتقال املعىن، يعين أن التالميذ يستطيعون أن اهلدف ال .1
 يرتمجوا باإلعراب

اهلدف الذي يرتكز بأحوال اجملتمع، يعين أن يسهل التالميذ فهم املادة ألن  .3
 .لغة الرتمجة موافق مبيول التالميذ
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 Materi)إن احملتوى املستخدم يف املعاهد اإلسالمية حمتوي إجرائ 

Prosedural) ألن احملتوي يف هذه املعاهد الخيصص مبادة واحدة، وله املرحلة اليت جيد ،
مرحلة تعليم الرتمجة املاليوية يف املعاهد اإلسالمية بكلمنتان و  .التالميذ أن يشرتكوه

اجلنوية التكاد بينها، يعين جيب التالميذ أن يتعلم الصرف مث النحو مث حتفيظ املفردات مث 
جد يف تعليم كتاب التفسري والفقه، يعين يأمر التالميذ أن يقرؤا التطبيق، والتطبيق و 

 .الكتاب ويعطون املعىن، والبيان من املدرس
وجد اإلبتكار من طريقة تعليم الرتمجة من املعهدين، يعين طريقة التعويد واعطاء 

. أما طريقة التعويد هي أن املدرس يعود تالميذه القراءة والرتمجة كما هو. صيغة الكلمة
وخطواته أن املدرس يقراء ويرتجم النص العريب صفحة مث يأمر التالميذ أن يقرؤوا ويرتمجوا  

إن ترمجة . ترمجة الكلمة بعد الكلمة والرتمجة بعد الفقرة: إىل قسمني تنقسم. كما ترجم
وأما اعطاء صيغة الكلمة هو أن املدرس يعطي اجلملة املفيدة عند . الكلمة بعد الكلمة

+ فعل "، سيبني املدرس مع اآلخر "فاعل"أن التالميذ يتعلمون : مثال. تعليم النحو
 من املعاهد اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية يؤسس والتقومي". فعل+أو نائب الفاعل " فاعل

 .مشوال واستمرارا
وبالنظر إىل الطريقة اليت تستخدم املعاهد اإلسالمية من ناحية دورة التعليم على 

 :مبحث املنهج، أن هذه الطريقة تنقسم إىل ثالثة أقسام
 مرحلة اإلستكشاف .1

الفهم عن املادة اليت  إن هذه املرحلة ترتكز بتعريض خربات التلميذ من ناحية
يتعلم، البد بكب املدرسة تفعل هذا، وكذالك املعاهد اإلسالمية يف  

ومن طريقتها اليت تفعل املعاهد، إن املعاهد اإلسالمية . كليمنتان اجلنوبية
يسأل إىل التلميذ عن املادات عند دخوله إىل املعهد أو كما يسمى 

جب ملن يريد أن يدل قراءة ويف كل املعاهد، تو . باإلمتحان قبل الدخول
ملن يستطيع . وترمجة الكتب باللغة العربية عند اإلمتحان ملعرفة قدرة التلميذ



555 
 

 
 

القراءة والرتمجة فيدخل إىل الفصل الذي يوافق معه، كمثل معهد دار 
السالم، إن التلميذ الذي مل يستطيع القراءة والرتمجة ومل يتعلم علم النحو 

ألول من املدرسة األولية، وأما التلميذ الذي والصرف فيدخل إىل الفصل ا
 59.يستطيع القراءة والرتمجة فيدخل إىل الفصل األول من املدرسة الوسطى

 .وهذه الطريقة وجد أيضا يف معهد نور املتقني وابن األمني
 مرحلة تقدمي املفهوم .3

هذه املرحلة، أن املعاهد تستخدم اخلربات من التالميذ اليت تفيد بتنمية 
مهارهتم يف التعليم من ناحية الفهم عن املادة، والتعليم هبذا يرتكز بتعليم 

" ضرب إىل يضرب أو ضارب"الصرف الذي يبحث عن تغيري الكلمة كمثل 
وتعليم النحو الذي يبحث عن مكان الكلمة وخصائص الرتمجة مع األسئلة 

 .رتمجةواإلمتحان وإعطاء املدرس تعليم املفردات اليت تفيد يف عملية ال
 مرحلة التطبيق .7

. إن التالميذ يطبقون ما وصلوا يف املرحلة السابقة، يعين مرحلة تقدمي املفهوم
وهذا . إن التالميذ يطلبون أن يقرؤا ويرتمجوا الكتب العربية بإشراف املدرس

وبال التطبيق، أن . يفيد التالميذ أن يعمقوا فهمه عن املادة اليت تعلم من قبل
ال بوقت قصري، ألن العلم الذي قد تعلم اليستخدمون  فهم التالميذ سيز 

 .كما ينبغي

والتقومي من املعاهد اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية ترتكز باملهّمة، يعين أن التقومي 
يستخدم ليست من أخر املستوى فحسب ولكن يف الفصل بأمر التالميذ أن يقرؤا 

ويسمى باملهّمة، .  أو كتاب الفقهويرتمجوا الكتب الدينية يف الفصل كمثل كتاب التفسري
والتقومي من املعاهد . ألن املدرس يستخدم التقومي من ناحية التطبيق، ليست الكتابة
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اإلسالمية بكلمنتان اجلنوبية سهل يف استخدمه، ألن املدرس يكفي أن تالميذه يستطيع 
 .أن يقراء ويرتجم باخلصائص اليت قد تعلم يف الفصل

مي التعليم، أن التقومي يف املعاهد اإلسالمية بكلمنتان وإذا نظر من أسس تقو 
 :اجلنوبية

الشمول، يعين أن التقومي يستعمل على مجيع اجلوانب، ليست من ترمجة  .1
املعىن فحسب ولكن من ناحية اإلعراب، يعين أن املدرس يأمر تالميذه أن 

 .يقرؤا ويرتمجوا مث يسأل عن إعراب الكلمة من ناحية الصرف والنحو
إلستمرار، يعين أن تقومي الرتمجة يستعمل ليس من وقت واحد ولكن ا  .3

 .وجد التقومي يف كل آخر املستوى: الوقت بعد الوقت، مثال

فإن التالميذ  ن يفهموا املعىن باإلعراب،أومن املزايا أن التالميذ يستطيعون 
يوجبون أن يقرؤوا مع بيان اإلعراب موافه على خصائص النحو كما وجد يف باب 

، ألن التعليم الييرتكز والعيوب أن الرتمجة املاليوية حتتاج وقتا طويال يف تعليمها .املرحلة
 .بانقال املعىن فحسب ولكن يف القواعد
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 
 نتائج البحث ملخص -أ 

إن اهلدف من تعليم الرتمجة املاليوية هو أن يستطيع التالميذ الرتمجة ويتعودوا  .1
برتمجة الكتب باللغة العربية، وهبذا اهلدف، أن التالميذ يتعلمون خصائص الرتمجة 

 كلمةاملاليوية اليت توجب أن يرتمجوا هبا، كمثل يف مكان املبتداء سيرتمجون بزيادة  
"Bermula ." 

كلمنتان اجلنوبية بالرتمجة املاليوية ال خيصص بيف املعاهد اإلسالمية حمتوى التعليم  .2
مبادة واحدة ولكن باستعانة مادة أخرى، قبل تطبيق الرتمجة املاليوية، أن التالميذ 

ألن الرتمجة املاليوية . التطبيق مثيوجبون أن يتعلموا الصرف مث النحو واملفردات 
هذان املادتان الميكنان اإلمجاع . عىالقواعد وانتقال امل: تنقسم إىل قسمني

بينهما يف مادة واحدة بالسبب، أهنما متلكان علما واسعا وحبثا كثريا ووقتا 
واحملتوى املستخدم يف كل املعاهد حمتوى إجرئ الذي ميلك تسلسل . طويال

وهذا التسلسل جيري . التعليم أو املرحلة اليت جتب أن يتبعها نظاميا يف عمليتها
، أن ممارسة الرتمجة املاليوية يوجد معهد دار السالمكما يف . ة علم آخرباستعان

 .ونور املتقني معهد ابن األمنييف علم احلديث والفقه والتفسري وكذالك يف 
واملرحلة من ثالثة املعاهد بقرب بينها، ومرحلة التعليم يف املعاهد اإلسالمية يف   .3

 :كليمنتان اجلنوبية تنقسم إىل قسمني
املرحلة األساسية، هذه املرحلة ترتكز بتعليم الصرف الذي يرتكز بتغيري  .أ 

 الكلمة وتعليم النحو الذي يرتكز مبكانة الكلمة وحتفيظ املفردات
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املرحلة التطبيقية، هذه املرحلة ترتكز بتطبيق التالميذ على قراءة الكتب  .ب 
 باللغة العربية وترمجتها

الثة املعاهد اليت قد حبث الباحث يقرب والطريقة اليت يستخدم كل املدرس يف ث .4
بينها، يدرسون القواعد من ناحية الصرف والنحو يف أول األنشطة التعليمية 

ودورة التعليم من الطريقة اليت تستخدم املعاهد تنقسم . أساسا يف عملية الرتمجة
 :إىل ثالثة أقسام

 عهدمرحلة اإلستكشاف، هذه املرحلة ينظر من اإلمتحان قبل دخول امل .أ 
 مرحلة تقدمي املفهوم، إن املدرس يعطي املادة اليت قد استعد قبل التعليم .ب 
 .مرحلة التطبيق، إن التالميذ يطلبون أن يقرؤوا ويرتمجوا الكتب باللغة العربية .ج 

ومن أحد املزايا من تعليم الرتمجة املاليوية أن التلميذ يستطيع ترمجة اللغة العربية  .5
الرتمجة املاليوية، أن هذه الرتمجة حتتاج وقتا كثريا يف والعيوب من تعليم . باإلعراب
 .، ألن التعليم اليرتكز مبادة واحدة ولكن يرتكز بالقواعد وانتقال املعىتعليمها

  
 واإلقتراحات التوصيات -ب 

إن تعليم الرتمجة املاليوية تكون أساسيا إذا كان املدرس يريد تالميذه أن يفهموا  
الرتمجة املاليوية الترتكز يف فهم املعى فحسب ولكن ترتكز  ألن. كتب العربية بالقواعد

وهذه الرتمجة مجيل يف كليمنتان اجلنوبية أو املكان الذي يستخدم نفس . بالنحو والصرف
 .اللغة كما يف كليمنتان
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 المراجع من اللغة العربية
قطرا  من اراسة عةى الرواية : رفراا  الرريةة املثلةة يلقاتهااترمجة امل"حسان  أمحد مّكي

جامرة مولنا مالك : مالنج. "البحث الرةثي" ،الدموع املرتمجة إىل اإلندونسةة
 .6002إيراهةم، 

 .9191 ،أوتوسرتاا املزة: امشق .عةم الرتمجة النظري  .حكةم أسرد مظرفر الدين
 .اار الطالئع. تن الرتمجة لةطالب واملبهدئني. مؤمن أكرم

إمساعةل  اترمجة حمثو  .مذاهب وطرائق يف ترةةم الةغا  .ثةواور روجرز .رتشارار جاك
اار عامل : السرواية. وعبد الرمحن عبد الرزيز الربدان وعثر الصديق عبداهلل

 .9110 .الكهب
اار : يريو . 9. ط. ترمجة لطةف زيهوين. املسائل النظرية يف الرتمجة. مونان جورج

 .9111. املنهخب الرريب
اار املةسرة : عثان. أسس يناء املناج وتنظةثاهتا. حمثد أمني املرفيت. أمحد وكةل حةثي

 .6002لةنشر والهوزيع، 
اار الكهاب : القاهرة. عةوم الةغةنظريا  الهرةةم وتطبةقهاا يف  .عساين عبد اجملةد

 .6099احلديث، 
اار املنااج، : جدة) يشرى الكرمي يشرح مسائل الرةةمسرةد ين حمثد ياعةي ياعشن، 

6001.) 
 (.م9111نوتثبري  1)، وكهب هذا الكهاب رمحاين املنت األجرومةةشةخ الضااج، 



 .البحث الرةثي" ،الصاحلنياألخطاء يف ترمجة سوطارنا عةى كهاب رياض "متاين  تطرة

 .6090اجلامرة مولنا مالك إيراهةم، : مالنج"
 (.6001اار اللرايا، : السرواية) شرح األريرني النوويةحمثد ين صاحل الرلةثني، 

اراسة حالة يف مراد الرشةد ومراد : الةغوية يف ترةةم الةغة الرريةة البةئة"رمحوايت  مائة
 .6091 ،9 .، ر2 .ج. لسانةا  "الهنوير يوجونغورو، 

 .ينجرمسني :مورين .إسراف الطالبني .أونس حمثد شكري
اار املةسرة لةنشر : عثان .أساسةا  البحث الرةثي .الضامن منذر عبد احلثةد
 .6002والهوزيع، 

 
 المراجع من اللغة اإلندونيسيا

Abdul Munip. Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab ke Dalam 

Bahasa Indonesia. Cet. 1. Yogyakarta: Teras, Januari 2009. 

Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Cet. 4. Bandung: 

Remaja Rosdakarya, April 2014. 

Ahmad Dahlan. Sejarah Melayu. Cet. 1. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 

2014. 

Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Cet. 3. Malang: 

Misykat, April 2005. 

Bambang Setiadi. Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing  .  

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. 

Bisri Mustofa. M. Abdul Hamid. Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. 

Cet. 2. Malang: UIN Maliki Press, 2012. 

Mohammad Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab  . Surabaya: Hilal Pustaka, 

2010. 
Muhammad Zaka Al Farisi. Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia. Bandung: 

Rosyda, September 2011. 

Nandang Kosasih, Dede Sumarna. Pembelajaran Quamtum dan Optimalisasi 

Kecerdasan. Bandung: ALFABETA, Desember 2013. 



Pascasarjana UIN Maliki Malang. Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan 

Makalah. Malang, 2014. 

Sardiman A M. Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar. Cet. 21. Depok: 

Rajagrafindo, Juni 2012. 

Syafi’i “Penggunaan Metode Tata Bahasa Dan Terjemah Dalam Memahami 

Bacaan : Penelitian Tindakan Kelas Siswa Madrasah Tsanawiyah Sunan 

Kalijaga Malang, “Skripsi. “Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 

2008. 

 
 المراجع من اإلنترنيت

مهثثة األجرومةة يف عةم الرريةة مشس الدين حمثد ين حمثد الرعةين، 
(www.imammuttaqin.com) 6092يويل  9، الهحثةل يف الهاريخ. 

 

http://www.imammuttaqin.com/


 معهد ابن األمين

 غرفة املدرس
 

 

 

 

 بناء املعهد
 

 

 

 

 بناء املعهد
 

 

  

 

 



 
 الكتاب عن املؤسس

 

 

 

 

 

 معهد ابن األمني للبنات
 

 

 

 

 

 

 

  



 معهد دار السالم

 قبل التعليم ميذ يف الفصلالتال
 

 

 

 

 الباحث والتلميذ يف خارج الفصل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 املوقف

 

 

 

 

 املطعم
 

 

 

 

 

 

 التالميذ يف الفصل بعد التعليم
 

 

 

 



 معهد نور المتقين

 غرفة املدرس
 

 

 

 

 ذ يف املعهد نور املتقنيأحد األسات
 

 

 

 

 

 بيئة املعهد
 

 

 

 


	13720089-Pendahuluan.pdf
	13720089-BAB I.pdf
	13720089-BAB II.pdf
	13720089-BAB III.pdf
	13720089-BAB IV.pdf
	13720089-BAB V.pdf
	13720089-Daftar Pustaka.pdf
	13720089-Lampiran.pdf

