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 اإلىداء

 إىل أمى وأىب  احملبوبْب حفظهما اهلل تعاىل

 اللذين ربياىن وحثاىن  على التقدـ لنيل اآلماؿ والتفاؤؿ ؼبواجهة اغبياة اؼبليئة من التحديات 

أدعو ؽبما بالسعادة َب الدنيا واآلخرة""   

  إىل زوجى احملبوب مرافق حياتى

 الذى علمُب عن معُب اغبياة ونصحُب بالقوؿ :

َنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا َوِإفَّ اللََّو َلَمَع اْلُمْحِسِنْْب"  "َوالَِّذْيَن َجاَىُدْوا ِفيػْ

 وإىل أساتذتى الكراـ َب معهد نور اؽبدى مركوسونو
 واعبامعة اإلسبلمية اغبكومية ماالنج

 عسى اهلل أف جيزيكم جزاء حسنا، وأطاؿ اهلل بقاءكم ذخرا لئلسبلـ ونفعا لئلنسانية

 وإىل أصحاىب احملبوبْب

 جعلنا اهلل من اؼبخلصْب 

 إىل من حيب اللغة العربية
 *** 

 

 



 مستخلص البحث

طريقة نومارؾ لَبقية مهارة القراءة )حبث تطويري َب مدرسة ثانوية ، إعداد مواد الَبصبة على 1720فتيحة نور فطرياىن، 
منبع العلـو الصديقية جاكرتا(. رسالة اؼباجستّب، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ 

 األوؿ : الدكتور اغباج ولدانا وركاديناتا، واؼبشرؼ الثاىن : الدكتور اغباج أضبد مزكي

 ات األساسية : إعداد، مواد دراسية، الَبصبة، طريقة نومارؾالكلم

إف اللغة ىى نظاـ وىذا يعُب أف اللغة زبضع لتنظيم معْب َب مستوياهتا الصوتية والفونيمية والصرفية والنحوية والداللية. 
ومن الطريقة ؼبعرفة اؼبعُب من ووظيفة اللغة ىى وسيلة للتفاىم والتواصل وأداة مساعدة للتفكّب لتواصل بْب أفراد اجملتمع. 

اللغة نطاقا كانت أـ كتابة باللغة األجنبية فهى بالَبصبة. وللَبصبة دور عظيم َب التطور الثقاُب للبشر. يطلع الناس َب 
ببلد ما بوسيلة الَبصبة على حياة البلداف األخرى وتارخيها وحضارهتا وثقافتها ومنجزاهتا َب ميادين العلـو اؼبختلفة. 

إف االىتماـ بتعليم الَبصبة ىو أمر تستدعيو ضرورة قائمة، ذلك أف  َبصبة ىى فن نقل الكبلـ من لغة إىل لغة أخرى.وال
مشكلة عملية الَبصبة من اؼبشكبلت الكبّبة واؽبامة، والَبصبة أمر مهم َب معرفة لغة ما. ومن أجل ذلك ينبغى للمعلم 

ساسي َب تعليمو حٌب تساعده َب ربقيق األىداؼ التعليمية باغبد َب عملية تعليم الَبصبة أف يستخدـ الكتاب األ
 األعلي، ولكن الواقع أف اؼبادة التعليمية َب تعليم الَبصبة مل تكن موجودا َب مدرسة منبع العلـو الصديقية جاكرتا.

انطبلقا فبا سبق، أرادت الباحثة َب إعداد مواد الَبصبة على طريقة نومارؾ لَبقية مهارة القراءة لتحليل اؼبشكبلت الٌب 
( كيف يتم إعداد مواد الَبصبة على طريقة نومارؾ لَبقية 2تواجهو الطلبة َب تدريس الَبصبة. وأما أسئلة البحث فهى : )

( ما مدى فعالية  مواد الَبصبة على طريقة نومارؾ لَبقية مهارة 1الصديقية جاكرتا؟ ) مهارة القراءة َب مدرسة منبع العلـو
 القراءة َب مدرسة منبع العلـو الصديقية جاكرتا؟ 

(. افَبضت الباحثة أف اؼبواد اؼبعدة ستكوف ؽبا فعالية لَبقية  R&Dواستخداـ ىذا البحث اؼبدخل الكيفى والكمى)
 ص العربية إىل اإلندونيسية جيدا.كفاءة الطلبة َب ترصبة النصو 

( إعداد مواد الَبصبة على طريقة نومارؾ لَبقية مهارة القراءة َب مدرسة منبع العلـو 2أما نتائج ىذا البحث ىى )
( إلعداد مواد دراسية فعالية َب ترقية كفاءة الطبلب َب الَبصبة. وأما نتيجة معدلة من االختبار 1الصديقية جاكرتا )

. فهى تدؿ على أف اؼبواد  07،4قبل تطبيق اؼبواد اؼبعدة وبعد تطبيق اؼبواد اؼبعدة  61،01( Pre-testالقبلى )
 اؼبعدة ؽبا درجة فعالية جيدة، وأيضا دبعُب أف الدروس َب اؼبواد اؼبعدة تؤثر جوىريا على ربسْب كفاءة الطبلب َب الَبصبة

 



ABSTRAK 

Fatihah, Nur Fitriani, 2017, Bahan Ajar Penerjemahan menurut teori Newmark pada Sekolah 

Aliyah Manba‟ul Ulum Asshidiqiyah Jakarta, Thesis, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Program 

Pascasarjana Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. H. Wildana 

Wargadinata, Lc, M.Ag. 2) Dr. H. Ahmad Muzakki, M.A. 
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Bahasa adalah sebuah sistem, dan hal ini berarti bahasa sebagai sistem tertentu yang 

tersusun dari suara, fonem, morfologi dan sintaksis dan bahasa berfungsi sebagai sarana 

komunikasi, pemahaman dan alat untuk menyampaikan ide-ide dalam berinteraksi kepada sesama. 

Dan adapun cara untuk mengetahui makna dari bahasa lisan maupun tulis adalah dengan terjemah. 

Ilmu terjemah memiliki peran yang sangat besar dalam evolusi kebudayaan manusia. Ketika 

manusia ingin mengetahui peradaban, kebudayaan dan berbagai bidang ilmu pengetahuan dari 

suatu negara salah satu cara adalah dengan sarana penerjemahan. Dan menerjemah adalah seni 

mentransfer ucapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Pentingnya memperhatikan pembeajaran 

terjemah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, karena terjemah merupakan masalah 

yang sangat rumit dan kompleks. Oleh karena itu, seorang guru seharusnya mempunyai buku ini 

selama berlangsungnya proses belajar mengajar yang dapat membantu tercapainya tujuan dalam 

pembelajaran terjemah. Akan tetapi pada kenyataan nya di sekolah MA Manba‟ul „Ulum 

Asshidiqiyah ini tidak menggunakan buku inti selama proses belajar mengajar. 

Melihat permasalahan diatas, peneliti bermaksud menyusun materi pelajaran terjemah 

menurut teori Newmark untuk membantu meningkatkan kemampuan menerjemah pada siswa 

kelas XII. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana menyusun 

materi-materi terjemah menurut teori Newmar dalam meningkatkan kemampuan membaca di MA 

Manba‟ul „Ulum Asshidiqiyah Jakarta? (2) Sejauh mana efektivitas penyusunan materi terjemah 

menurut teori Newmark dalam meningkatkan kemampuan membaca di MA Manba‟ul „Ulum 

Asshidiqiyah Jakarta? 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif-

kualitatif dengan berasusmsi bahwa dengan selesainya materi-materi terjemah yang disusun akan 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerjemahkan teks teks Arab kedalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar. 

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Tersusun nya materi-materi terjemah menurut teori 

Newmark dalam mengembangkan kemahiran membaca bagi siswa MA Manba‟ul „Ulum 

Asshidiqiyah Jakarta. (2) Bahwa dengan buku ajar yang telah disusun proses belajar mengajar 

materi terjemah memiliki efektivitas didalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menerjemahkan dan keberhasilan yang dicapai siswa didalam peningkatan kemampuan 

menerjemah sangat baik. Hal ini dibuktikan oleh capaian nilai klasikal siswa sebelum experiment 

materi baru diajarkan mencapai nilai rata-rata 52, 32 dan setelah diajarkan mencapai 70,4. Artinya 

ada perbedaan cukup signifikan antara kemampuan menerjemah sebelum dan sesudah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan materi ajar dalam pembelajaran terjemah. Dengan demikian, 

bahwa penggunaan materi ajar ini adalah efektif dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menerjemah. 



ABSTRACT 

Fatihah, Nur Fitriani, 2017,  Establish Teaching Material according to Newmark Teory to develop 

reading skill in Senior hight school Manba‟ul „ulum Asshiddiqiyah Jakarta, Thesis. Arabic 

Departement, Post Graduate Program Islamic State university Maulana Malik Ibrahim. Advisor : 

(1) Dr. H Wildana Wargadinata, Lc. M.Ag, (2) Dr. H Ahmad Muzakki.M.A 

Keyword : Compilation, Teaching Materials, Translation, Newmark Teory. 

Language is a system, It means that language is a system which is consist of voice, 

phonemic, morphology and syntax. The function of language are means of communication, 

comprehension, and a tool to convey our ideas to the public. And translation is one of the way to 

know the meaning of oral and writting language to the people. Translation has an important role in 

the evolution of human culture. When a human wants to know about civilization, culture, and 

various of knowledge from a foreign country can be solved by translation. In another words, 

translation is an arts of words transfer from language to another language. Translation course is an 

urgent need, so it is important to pay attention because it is an urgent need. Beside that, translation 

is a difficult and complex matter. Because of that, the teacher must have a handbook during the 

teaching  learning process wich can help to receive the target in the class. But, in reality, high 

school of islamic education Manba‟ul „ulum Asshidiqiyah Jakarta did not use the handbook during 

the teaching learning process. From that problem, the reashercer wans to compile the teaching 

material for translation based according to a Newmark teory to increase the translation skill of 

students in a high school Manba‟ul „ulum Asshidiqiyah Jakarta. The statement of the problem are : 

(1)  How to compile the translation material based on high school manba‟ul „ulum Asshidiqiyah 

Jakarta? (2) How is the effectivities of translation materials compilation in increasing the student 

skill in translation on the high school Manba‟ul „Ulum Asshidiqiyah Jakarta.  

This reacherch used quantitative-qualitatave approach. The assumption of the reasearch it 

with the compilation of translation material will increase the skill of the students to translate the 

Arabic text into Indonesia. This reasearch is a part if “Reasearch and Development”. The step of 

the reasearch are : bigining reasearch, the step of plan, product development, content validation, 

correction, limited experiment, field experiment, and finishing. The instruments of the reasearch 

are the reasercher it self, observation, interview, questionnaires and test (pre test-post test). 

The result of the research are (1) the translation material based on the Newmark Teory on 

high school Manba‟ul „ulum Asshidiqiyah Jakarta can be compiled. (2) With the handbook, 

translation class is more effective to increase the skill of the students in teching learning process. 

The students can achive the successful in translation. It can be proven by the student classical 

value before experiment in avverage 52,32 and after aplication this book translatlation is 70,4. It 

means there are significant differentces beteen the translation skill before and after using of 

translation materials during the teaching learning process. So, the using of translation materials is 

effective to increase the translation skill of student. 



 كلمة الشكر والتقدير

بسم اهلل الرضبن الرحيم. اغبمد هلل رب العاؼبْب والصبلة والسبلـ على النيب اؼبصطفى صادؽ الوعد 
 ابعيهم بإحساف إىل يـو الدين.األمْب وعلى ألو وصحابتو والتابعْب وت

أما بعد، أضبده سبحانو على جزيل نعمو، وفيض عطاياه، إىل أف وفقِب إلسباـ ىذه الرسالة العلمية 
 للماجستّب. أسأؿ اهلل أف ينفع هبا وتكوف عونا يل على طاعتو. 

إين أجد ". ف1وانطبلقا من حديث اؼبصطفى صلى اهلل عليو وسلم "من ال يشكر الناس اليشكر اهلل
 لزاما على أف أتقدـ بالشكر والتقدير إىل من قد ساىم وساعده على كتابة ىذه الرسالة، ىم: 

 فضيلة األستاذ الدكتور موجيا راىارجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. .2
نا مالك إبراىيم اإلسبلمية جامعة موالفضيلة األستاذ الدكتور حبر الدين، عميد كلية الدراسات العليا  .1

 اغبكومية ماالنج.
جامعة فضيلة الدكتور اغباج ولدانا واركاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا  .0

وكاؼبشرؼ األوؿ. والدكتور اغباج أضبد مزكى   موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج
لباحثة وأرشداىا وأشرؼ عليها بكل اىتماـ وصرب َب كتابة ىذه كاؼبشرؼ الثاىن، اللذاف وجها ا

الرسالة منذ بداية فكرة البحث حٌب النهاية منو. فلهما من اهلل خّب اعبزاء ومن الباحثة عظيم الشكر 
 والتقدير

بصفتو خبّب  فضيلة الدكتور دانيل حلمى بصفتو خبّب ؿبتوى اؼبادة ولغتها والدكتور توفيق الرضبن .4
ؼبادة، اللذاف قد أعطا الباحثة فرصتهما لتصحيح اؼبادة التعليمية الٍب قامت الباحثة بتطويرىا تصميم ا

 واستكماؽبا. 
حسن الدين رئيس مدرسة ثانوية منبع العلـو الصديقية جاكرتا الذي قد أذف الباحثة  فضيلة األستاذ   .6

 ألداء البحث ُب اؼبدرسة. 

                                                           
.مقبل والشٌخ األلبانى الشٌخ صححه. حبان وابن والترمذى، داود، وأبو وأحمد. المفرد األدب فى البخاري رواه 
1
   



مدرسة ثانوية منبع العلـو  اللغة العربية وصبيع اؼبدرسْب ُبفضيلة األستاذ عبد الرضبن مالك كمدرس  .1
 الصديقية جاكرتا الذين ساعدوا الباحثة ُب البحث. 

صبيع زمبلئي فصل "د" ُب كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم  .0
 اإلسبلمية اغبكومية

هد نور اؽبدى مركوسونو، البلٌب شجعنِب وساعدنِب بكل خّب احملبوبة َب معوأخواٌب زميبلٌب البنات  .3
 وإحساف ُب صبيع أموري. 

عسى اهلل أف يثيبكم حبسن الثواب. وأخّبا، أسأؿ اهلل أف تكوف رسالة اؼباجستّب ىذه نافعة ومفيدة 
 للعباد والببلد، آمْب. 

 جزاكم اهلل أحسن اعبزاء                         

 1720مارس من  27ماالنج، 
 الباحثة،

 
 نور فطرياىن فتيحة
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 الفصل األول

 والدراسات السابقة اإلطار العام

 خلفية البحثأ . 

. الًتصبة هو علم تفسر اؼبعٌت 1نقل شيء من لغة إىل لغة أخرلعلم الًتصبة هو 
. َب اغبقيقة أف 2للكلمات إىل اللغة األخرل َب حُت أف الكاتب يفهم معٌت الكلمات

َب  علم مهم.كعلم الًتصبة هو 3اؽبدؼالًتصبة ربويل نقل شيء من لغة اؼبصدر إىل لغة 
، ألف بالًتصبة ديكن أف نفهم الرسالة سواء أكاف عرب اللساف أك عرب فهم نصوص اللغات

 نفهمها. نرل تووير اؼبعرفة العصرية كتووير الصصوص ىتالكتابة من اللغات اؼبختلفة إىل ال
رؼ اؼبوجودة من أجل فهم فإذا علم الًتصبة ضركرل ؼبعرفة اؼبعا .الىت تصمو بوريقة سريعة

أكثر ألف بوسيلة الًتصبة ديكن أف نعرؼ األعماؿ الداعمة إىل تصمية اؼبعارؼ العامة سواء 
من حيث اؼبعرفة االجتماعية، السياسية كالثقافية، كبوجود هذه الًتصبات يعويصا اؼبعرفة 

 َب البحث عن الفن َب علم الًتصبة.ى اعبديدة َب اعبانب الرئيس

علم يدعم إىل فهم الصصوص سواء أكاف َب ؾباؿ القراءة كالكتابة كهذا ال  
َب هذه اؼبهارة األربعة لكى يفهم  إدخاؿ مواد الًتصبة كاالستماع كالكبلـ  ألف البد من

 الصصوص أكثر.

                                                           
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesiaa (1999) 

2
 Peter newmark, Translation Prosedur, Strategis and Methods, ( Prentice HaH International vUIO 

Ltd. 66 Wood Lane End. 
3
 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, Strategi, Metode, Prosedur, Teknik, 

(P.T Remaja Rosdakarya), hal. 23 
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ألف اؼبدارس يركزكف َب  الًتصبة مل يكن فصا مستقبل يدرس هبا الولبة َب اؼبدارس
األربعة اؼبهارة األساسية، القراءة كالكتابة كاالستماع كالكبلـ َب حُت أف لفهم الصصوص 

 العربية أكثر البد من علم الًتصبة.

ككاحد من مهاـ دراسة الًتصبة لكى ال نكوف من اؼبتخلفُت من حيث 
، ككاحد من اشكاليات بُت الوبلب َب هو  تعلم اللغة العربية اؼبصولحات اؼبعاصرة اليـو

صعوبة َب ترصبة الصصوص سواء أكاف من اللغة العربية إىل األندكنيسيا أك بالعكس 
 صحيحة كصرحية.

من مشاكل حوؿ الوبلب أهنم يصعبوف َب تركيب الكلمات  كما ترل الباحثةك 
. ألف العربية الصحيحة صبلة كَب الًتصبة من أندكنيسيا إىل العربية غَت مصاسبة بالقواعد

اعد كاؼبفردات كغَتها. لذا البد البد من اهتماـ دبجاؿ األخرل سول الًتصبة باجملاؿ القو 
اسًتاتيجيات َب الًتصبة، كاؽبدؼ مصها تووير اؼبعرفة كبوجود هذه الًتصبة تووير من  

 اؼبعرفة أسرع كأسهل.

للغة أف أسلوب الًتصبة هي طريقة لًتصبة من لغة اؼبصدر أك ا كما حبثت الباحثة
األـ إىل اللغة اؽبدؼ أك لغة اؼبتلقي الذم ال ديكن اؽبركب من توبيق قواعد اللغة. كيركز 
هذا أسلوب كاحد على أنشوة القراءة ُب ترصبة لغة أجصبية إىل لغتهم األـ أك العكس 

 بالعكس.

هصاؾ نوعاف من نظرية التقريب هي أساس تعليم اللغة، األكىل هي الصظرية 
الصحوية التقليدية، كالثانية هي الصظرية البصيوية. كل من هذه الصظريات كجهات نظر 
معارضة ُب قواعد اللغة. أف الصظرية التقليدية تؤكد كجود قواعد اللغة هو عاؼبي )القواعد 
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، ُب حُت أف الصظرية البصيوية هي ترل أف هيكل لغات العامل العاؼبية( أك الصحوم العاؼبي
ليست هي نفسها. كبعبارة أخرل، الصظريات التقليدية عرض اللغة بوصفها قريصة، كهو ما 
يعٍت أف اللغة هي جيدة كاغبق ككما كردت من قبل اللغويُت، مل تستخدـ من قبل 

ية البصيوية اليت يرل لغة كصفية، كهذا الصاطقُت ظبعصا ُب هذا اجملاؿ. كما هو اغباؿ مع نظر 
 . يعٍت أف اللغة هي جيدة كاغبق يتم استخدامه من قبل الصاطقُت هبا ُب ؾباؿ

اختارت الباحثة مصهاج نومارؾ ألف هذا اؼبصهاج مشهور عاؼبيا َب الًتصبة كأنه 
ه كاضح كمفصل، كتشَت هذه الرسالة إىل طريقة الًتصبة من قبل نيومارؾ، كما ُب كتاب

(، الًتصبة 2(، ترصبة كلمة فكلمة )1، )الًتصبةبعصواف كتاب للًتصبة كهصاؾ شباين طرؽ 
(، ترصبة اغبر 6(، ترصبة التكيف )5(، ترصبة الداللية )4(، الًتصبة األمصُت )3اغبرفية، )

 .4(، الًتصبة التواصلية8(، ترصبة اصوبلحية )7)

أف الكلمة ؽبا أكثر من معٌت (  1كهصاؾ ثبلث نظريات كتبها نومارؾ الحقا : ) 
 5( ترصبة الشاعر3( صبع بُت الًتصبة اغبرفية كالًتصبة االصوبلحية ك)  2)

من أهم كسائل نقل اؼبعرفة ُب القدًن كاغبديث، إضافة إىل ما ظهر تعترب القراءة 
اليـو من كسائل أخرل كالتسجيبلت الصوتية كالفيديوهات كغَتها من كسائل كأدكات 
نقل اؼبعرفة، كتصاقل اؼبعرفة مهم جدان الستمرار دكراف عجلة التقدـ الصهضوية كالعلمية 

لصقل هذه اػبربات كاؼبعلومات عرب األزماف  همةلة اؼبالوسي ىه ةكاالنسانية، كلكن القراء
كالعصور، فبالقراءة تتوسع اؼبدارؾ كتثرل اؼبعلومات ك تزيد اػبربات فالقراءة تكسب 
اإلنساف خربات، إذا أراد ربصيلها كحده فإف حياته القصَتة لن تكفيه لتحصيل كاحد 

                                                           
4
 Newmark, Petter. A Text Book Of Translation 

5
 Petter Newmark, New teory of translation 
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االستخدامات العلمية باؼبئة مصها، فاػبربات تراكمية كاؼبعلومات اؼبستقاة توظف ُب 
كاؼبصجزات اغبضارية، لذلك فالقراءة ثقافة، تسود ُب اجملتمعات كيتصبه هبا الصاس إىل 

 .أمهيتها كضركرهتا عن طريق الوعى الكامل

كاختارت الباحثة مدرسة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا، زبتار الباحثة َب 
ؼبدرسة اإلسبلمية الىت تدرس فيها كتب الًتاث ألف ؽبا عديد من اؼبزايا فهى ا درسةؽبذه اؼب

نفسها، كمعظم الوبلب الصديقية ذه اؼبدرسة داخلة َب معهد كالكتب العصرية. كه
تبٌت يسكصوف َب هذا اؼبعهد كيدرسوف الكتب الديصية فيه. كباؼبعركؼ أف هذه اؼبدرسة 

 الديصية سموادها التعليمية على األس

 ب . أسئلة البحث

شرحت الباحثة َب خلفية البحث، فإف من الضركرل أف ربدد الباحثة اؼبسألة طبقا ؼبا قد 
 كهى كما يلى :، مهارة القراءةنومارؾ َب  طريقةعصد  الىت تتعلق بعلم الًتصبة

كيف يتم إعداد مواد الًتصبة على طريقة نومارؾ لًتقية مهارة القراءة َب مدرسة .  1
 ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا؟

ما مدل فعالية مواد الًتصبة على طريقة نومارؾ لًتقية مهارة القراءة َب مدرسة ثانوية  . 2
  مصبع العلـو الصديقية جاكرتا؟
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 ج . أهداف البحث

  أهداؼ البحث الىت تريد أف ربصل عليها الباحثة 

على طريقة نومارؾ لًتقية مهارة القراءة َب مدرسة  كيفية إعداد مواد الًتصبةمعرفة  .  1
 ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا

معرفة فعالية إعداد مواد الًتصبة على طريقة نومارؾ لًتقية مهارة القراءة الىت ستوور  . 2
 دبدرسة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا

 . فوائد البحث  د

 أمهية من الصظرية كالتوبيقية كما يلى :ترل الباحثة أف ؽبذا البحث 

 رية ظ. من الصاحية الص 1

يدا إلعواء كوف هذا البحث مفيهذا اؼبصهاج فعاؿ كجيد كعسى أف الباحثة أف  ترل
علم الًتصبة ؼبن يهتم َب تصمية مهارهتا اللغوية، ألف هذا العلم علم اؼبعلومات اعبديدة َب 
  خاصة َب اؼبهارة القراءة ك  ضركرل َب ترقية اللغة

 . من الصاحية التوبيقية  2

أ . للباحثة نفسها : ترجو الباحثة أف يكوف هذا البحث العلمى مفيدا َب تصمية مصاهج 
أكثر َب تعليم اللغة العربية.  كعسى أف يكوف هذا البحث  َب فهم اؼبهارة القراءة الًتصبة 

علمى لآلخرين كؼبن يهتم َب ترقية اللغة العلمى أحدا من اؼبراجع َب كتابة البحث ال
 العربية خاصة
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ب . للمدرسُت : ترجو الباحثة َب هذا البحث العلمى أف يستفيد مصه اؼبدرسوف َب 
. كعسى أف يكوف هذا اؼبصهاج هارة الًتصبة َب تعليم اللغة العربية هبذا اؼبصهاجدباهتماـ 

 يستخدـ َب ترقية اللغة العربية أكثر.

: ؼبساعدهتم َب ترقية مصاهج الًتصبة للغة العربية إىل األندكنيسيا كبالعكس، ج . للوبلب 
 كخاصة َب مهارة القراءة  عبعل اللغة العربية سهلة تامة َب استيعاب اؼبهارة األربعة.

د . للمدرسة : ترجو الباحثة بأف هذا البحث العلمى يكوف مفيدا إلعواء اؼبعلومات 
 اصة َب مهارة القراءة خ صبة َب ترقية اؼبهارة األربعة.اعبديدة َب تصمية مصهاج الًت 

 . حدود البحثهـ 

نظرا إىل سعة اؼبوضوع كاؼبيداف الدراسى كالزماف الدراسى، فبلبد للباحثة أف ربدد 
 اؼبوضوع الذل ستبحث فيه كمكاف البحث كزمانه. كحدكد البحث كاآلتى:

 . اغبدكد اؼبوضوعية  1

   Newmarkنومارؾالًتصبة عصد مصهاج  إعدادثة موضوع هذا البحث َب ربدد الباح
 مدرسة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتاَب  اءةالقر  ًتقية مهارةل

 . اغبد اؼبكاىن 2

، كاختارت الفصل الثالث  مصبع العلـو الصديقية جاكرتا مدرسة ثانويةزبتار الباحثة َب 
عديد من اؼبزايا فهى اؼبدرسة اإلسبلمية الىت تدرس فيها  الباحثة ؽبذه اؼبدرسة ألف ؽبا 

نفسها، كمعظم  صديقيةهذه اؼبدرسة داخلة َب معهد الكتب الًتاث كالكتب العصرية. ك 
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الوبلب يسكصوف َب هذا اؼبعهد كيدرسوف الكتب الديصية فيه. كباؼبعركؼ أف هذه 
 س الديصيةتبٌت موادها التعليمية على األس اؼبدرسة

 د الزماىن. اغب 3

ـ. كأما الوقت الذل 2117-2116 َب الفصل األكؿ لسصة الدراسة  لبحثيقاـ هذا ا
 .زبتار الباحثة إليه فهو حواىل الشهرين أك ثبلثة أشهر

 حتديد ادلصطلحات.  و

كرد َب موضوع البحث بعض اؼبصولحات الذل حيتاج إىل التوضيح إبعادا للخوأ َب 
 فهم الفكرة األساسية كهى: 

. إعداد : هو تقسيم ؼبوضوع من اؼبوضوعات أك مشركع من اؼبشركعات العلمية أك  1
ابتكاريات  بكإما بالتأليف سباما حساألدبية أك غَتها، كذلك إما بالصقل التاـ أـ البعض 

 .6اؼبؤلف كخرباته

. اؼبواد : هى كل ما يريد اؼبعلم إيصاله إىل أذهاف التبلميذ عصد عملية التعليم، أل  2
هى احملتول التعليمى الذل رغب َب تقدديه بغرض ربقيق أهداؼ تعليمية معرفية أك 

 7مهارية أك كجدانية، كهى اؼبضموف الذل يتعلمه التبلميذ َب علم ما

. الًتصبة هو علم تفسر 8نقل شيء من لغة إىل لغة أخرلعلم الًتصبة هو  الًتصبة :.  3
 أف الكاتب يفهم معٌت الكلماتاؼبعٌت للكلمات إىل اللغة األخرل َب حُت 

                                                           
6
وف الشي، المرجع فى تعليم اللغة العربية لألجانيب من النظرية والتطبيك، )الماهرة : مكتبة فتحى على يونس ودمحم عبد الرؤ 

.18( ص 3002وهبة،   
7
7ناصر عبد هللا الغالى وعبد الحميد عبد هللا، ص    

8
 Kamus Besar Bahasa Indonesiaa (1999) 
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مصهاج نومارؾ ألف هذا اؼبصهاج مشهور عاؼبيا َب الًتصبة :  .مصهاج نومارؾ َب الًتصبة 4
كأنه كاضح كمفصل، كتشَت هذه الرسالة إىل طريقة الًتصبة من قبل نيومارؾ، كما ُب كتابه 

(، الًتصبة 2مة )(، ترصبة كلمة فكل1بعصواف كتاب للًتصبة كهصاؾ شباين طرؽ الًتصبة، )
(، ترصبة اغبر 6(، ترصبة التكيف )5(، ترصبة الداللية )4(، الًتصبة األمصُت )3اغبرفية، )

  (، الًتصبة التواصلية.8(، ترصبة اصوبلحية )7)

(  أف الكلمة ؽبا أكثر من معٌت 1كهصاؾ ثبلث نظريات كتبها نومارؾ الحقا : ) 
 9( ترصبة الشاعر3الصوبلحية ك) ( صبع بُت الًتصبة اغبرفية كالًتصبة ا 2)

. القراءة : معٌت قرأ َب اللغة : تقوؿ )قرأ( الكتاب قراءة كقرآنا، تتبع كلماته نظرا  5
. كمهارة القراءة 10كنوق هنا، كتتبع كلماته كمل يوبق هبا، كظبت حديثا بالقراءة الصامتة

 هى من إحدل اؼبهارات اللغوية األربعة.

القراءة اعبهرية كالقراءة الصامتة. أما التعريف االصوبلحى للقراءة كالتعريف اللغول مشل 
ففى الصصف األخَت من القركف العشرين كثرت األحباث كالدراسات حوؿ القراءة كنتيجة 
ؽبذه الدراسات توور مفهـو القراءة، من مفهـو يسَت أف يقـو على أف القراءة عملية 

ى أهنا نشاط عقلىي ستتلـز أف تدخل ميكانيكية بسيوة إىل مفهـو معقد يقـو عل
 11شخصية اإلنساف بكل جوانبها

 

 

                                                           
9
 Petter Newmark, New teory of translation 

737ص  3مجمع الوسيط، ج  مجمع اللغة العربية:  
10

  
830م. المهارات اللغوية ماهيتها وطرائك تدريسها، دار المسلم للنشر والتوزيع. ص 8773احمد فؤاد، دمحم عليان.  

11
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 الدراسات السابقة.  ز

 2112، رسالة اؼباجستَت، . ماريا ألفة 1

بحث "إعداد مواد الًتصبة على أساس التحليل التقابلى َب قسم تعليم ال موضوع
 .باىل صببارانااللغة العربية )حبث توويرل َب الكلية اعبامعة الًتبية اإلسبلمية 

( معرفة كيفية إعداد مواد الًتصبة َب قسم تعليم 1كاألهداؼ ؽبذا البحث هى : )
(  معرفة فعالية مواد الًتصبة 2اللغة العربية بالكلية اعبامعة الًتبية اإلسبلمية جبمربانا باىل، )

امعة الًتبية اؼبصتج َب ترقية فهم كاستيعاب الوبلب َب قسم تعليم اللغة العربية بالكلية اعب
 اإلسبلمية جبمربانا باىل

مصهج البحث التوويرل كمصهج البحث : اؼبصهاج اؼبستخدـ َب هذا البحث هو 
(R&D )  

كتستصتج االباحثة َب تعليم الًتصبة هى إعداد مواد الًتصبة على أساس التحليل 
 التقابلى َب قسم تعليم اللغة العربية.

ًتكز َب إعداد الباحثة ماريا ألفة أف حبثها تكاختلف هذا البحث دبا قد قامت به 
مواد الًتصبة على أساس التحليل التقابلى َب قسم تعليم اللغة العربية َب الكلية اعبامعة 
الًتبية اإلسبلمية جبمربانا باىل، كأما الباحثة َب هذا البحث فتقـو بإعداد مواد الًتصبة 

 سة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا.على طريقة نومارؾ لًتقية مهارة القراءة َب مدر 

ككانت الصتيجة مصه إنتاج اؼبواد اؼبعدة َب االختبار ؼبعرفة كفاءة الولبة َب الًتصبة بُت 
ؼبراحل اؼبقدمة كالتصفيذ الصتائج من االختبار القبلى كالبعدل  كربتول هذه العملية على ا

 كاالختبار
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  2117. فبلوءة الصعمة، رسالة اؼباجستار،  2  

موضوع البحث : اسًتاتيجية تعليم الًتصبة َب شعبة اللغة العربية، كلية العلـو 
( 1اإلنسانية كالثقافة اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية دباالنج. كأهداؼ هذا البحث هى: )

كصف اسًتاتيجية اغبالية َب تعليم الًتصبة كالصتيجة اؼبرتبة عصها َب شعبة اللغة العربية، 
( ؼبعرفة احملاكلة 2ـ اإلنسانية كالثقافة باعبامعة اإلسبلمية اغبكومية دباالنج، )بكلية العلو 

بكلية العلـو اإلنسانية كالثقافة لًتقية فعالية اسًتاتيجية تعليم الًتصبة َب شعبة اللغة العربية 
 ج.بلمية اغبكومية دباالنباعبامعة اإلس

 اؼبصهج الوصفى التحليلىمصهج البحث : اؼبصهج اؼبستخدـ َب هذا البحث هو 

( اسًتاتيجية تصظيم تعليم 1كتستصتج الباحثة َب تعليم الًتصبة هى، األكؿ : )
( اسًتاتيجية إدارة تعليم الًتصبة. كالثاىن : احملاكلة الىت فعلها اؼبعلم لًتقية فعالية  2الًتصبة، )

كخيًت اؼبواد اعبذابة اسًتاتيجية تعليم الًتصبة هى باستخداـ الورائق كالوسائل اؼبتصوعة، 
كاحتاجها اؼبتعلم ككثرة التدريب كالتوبيق أك الوظيفة َب الًتصبة إما داخل الفصل 

 .كخارجها

َب  كاختلف هذا البحث دبا قد قامت به الباحثة فبلوءة الصعمة، أف حبثها تًتكز
االنج. كأما اسًتاتيجية تعليم الًتصبة َب شعبة اللغة العربية باعبامعة اإلسبلمية اغبكومية م

الباحثة َب هذا البحث فتقـو بإعداد مواد الًتصبة على طريقة نومارؾ لًتقية مهارة القراءة 
 وية مصبع العلـو الصديقية جاكرتاَب مدرسة ثان

 2115. دكىن أضبد رمضاف، رسالة اؼباجستار،  3
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إلسبلمية موضوع البحث : تعليم ترصبة اللغة العربية إىل اللغة اؼببليوية َب اؼبعاهد ا
. اكتشاؼ البيانات كربليلها من العملية  1بكلمصتاف اعبصوبية. كأهداؼ هذا البحث : 

التعليمية بالًتصبة اؼببليوية َب اؼبعاهد اإلسبلمية  اعبصوبية، مصها : )أ( أهداؼ تعليم 
الًتصبة  اؼببليوية َب اؼبعاهد اإلسبلمية بكلمصتاف اعبصوبية، )ب( ؿبتول تعليم الًتصبة 

بليوية َب اؼبعاهد اإلسبلمية بكلمصتاف اعبصوبية، )ج( مراحل تعليم الًتصبة اؼببليوية َب اؼب
اؼبعاهد اإلسبلمية بكلمصتاف اعبصوبية، )د( طريقة تعليم الًتصبة اؼببليوية َب اؼبعاهد 
اإلسبلمية بكلمصتاف اعبصوبية، )ك( تقوًن تعليم الًتصبة اؼببليوية َب اؼبعاهد اإلسبلمية 

. اكتشاؼ اؼبزايا كالعيوب من طريقة الًتصبة اؼببليوية َب اؼبعاهد  2اف اعبصوبية. بكمصت
 اإلسبلمية بكلمصتاف اعبصوبية

مصهج البحث : كيستخدـ الباحث اؼبدخل الصوعي الذل يتضمن صبع اؼبعلومات  
 كثَتة َب فًتة  زمصية طويلة َب كضع طابعي.

. هو أف يستويع   1اؼببليوية  كتستصتج الباحثة أف اؽبدؼ من تعليم الًتصبة 
اؽبدؼ أف التبلميذ يتعلموف  التبلميذ الًتصبة كيتعودكا بًتصبة الكتب باللغة العربية، كهبذا

. ؿبتول التعليم َب اؼبعاهد  2الًتصبة اؼببليوية الىت توجب أف يًتصبموا هبا.  خصائص
كاحدة كلكن باستيعاب اإلسبلمية بكلمصتاف اعبصوبية بالًتصبة اؼببليوية الخيصص دبادة 

تعلموا الصرؼ كالصحو مادة أخرل، قبل توبيق الًتصبة اؼببليوية أف التبلميذ يوجبوف أف ي
 التوبيق. كاؼبفردات عن

كاختلف هذا البحث دبا قد قاـ به الباحث دكىن أضبد رمضاف، أف حبثه يًتكز َب 
سبلمية بكلمصتاف اعبصوبية. كأما تعليم ترصبة اللغة العربية إىل اللغة اؼببليوية َب اؼبعاهد اإل
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الباحثة َب هذا البحث فتقـو بإعداد مواد الًتصبة على طريقة نومارؾ لًتقية مهارة القراءة 
 .َب مدرسة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا
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 الفصل الثاىن
 اإلطار النظري

مفهوم إعداد ادلواد .أ   

اؼبوضوعات أك مشركع من اؼبشركعات العلمية أك إعداد هو تقسيم ؼبوضوع من 
األدبية أك غَتها، كذلك إما بالصقل التاـ أـ البعض كإما بالتأليف سباما حسب ابتكارات 

 .12اؼبؤلف كخرباته

اؼبواد التعليمية هى ؾبموعات اػبربات الًتبوية كاغبقائق كاؼبعلومات الىت يرجى  
لىت يراد تصميتها عصدهم، أك اؼبهارات اغبركية الىت تزكيد  الوبلب هبا، كاالذباهات كالقيم ا

يراد اكتساهبا إياهم، يهدؼ ربقيق الصمو الشامل اؼبتكامل ؽبم َب ضوء األهداؼ اؼبقررة 
 .13َب اؼبصهج

التعليمى الذل نرغب َب تقدديه للوبلب بغرض ربقيق  اؼبواد التعليمية هى احملتول
ية. كهى اؼبضموف الذل يتعلمه التلميذ َب جدانك أهداؼ تعليمية معرفية أك مهارية أك 

علم ما. كتصوع كسيلة هذا احملتول التعليمى، فقد تكوف مادة اؼبوبوعة َب الكتب 
كاؼبقررات التعليمية أك على سبورات أك ملصقات. كقد تكوف مادة مصورة كالصور الثابتة 

غَت مألوفة  أك األفبلـ، كقد يتخذ أشكاال أخرل من البسيط إىل اؼبعقد، كقد تكوف
 للوبلب كاؼبعلمُت على حد سواء.

 
                                                           
1212

(، 3002الرؤوف الشيخ، المرجع فى تعليم اللغة العربية لألجانيب" من النظرية والتطبيك" )الماهرة : مكتبة وهبة،   فتحى  

ودمحم عبدعلى يونس   
13

303رشيد أحمد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغير الناطمين بها مناهجه وأساليب، )مصر : جامعة المنصورة، د ت ( ص :    
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 . مفهوم الرتمجة ب

صبر  اف كالًتر صبر اف: اؼبفسر إف الًتصبة كلمة عربية أصيلة جاء َب لساف العرب ) الًتر
: قاؿ لًتصبانه، الًتصباف بالضم كالفتح : هو الذل يًتجم الكبلـ، أل للساف كَب حديث 

 .14الًتاجميصقله من لغة إىل لغة أخرل، كاعبمع 

لقد  15كجاء أيضا َب لساف العرب )الًتصباف : اؼبفسر، كقد ترصبه كترجم عصه(
عرؼ بعض اللغويُت بأف الًتصبة هى استبداؿ مفردات من الصص األصلى دبفردات 

معٌت َب للغة أخرل. كقاؿ آخركف : " الًتصبة هى نقل الكبلـ من لغة  أخرل، معادلة ؽبا
 هو اعبملة.إىل اللغة األخرل، كالكبلـ 

كجاء َب اؼبصجد أنه يقاؿ ترجم الكبلـ أل فسره بلساف أخرل. كترجم عصه أل 
أكضح أموره كالًتصبة هى التفسَت. كيؤكد هصا على كلمة "تفسَت" ألف اؼبعٌت هاـ كمهم. 
كألف الًتصبة تتكل عليه أساسا. كمن مل يفهم ال ديكصه أف يفهم غَته. كيغلب طابع 

 16كوف على حسب اؼبعٌتالشفوية، إال اؼبعٌت فيالًتصبة  التفسَت على

كما أف الًتصبة عملية معقدة كل التعقيد ففيها اللغة، كَب اللغة آثار البيئة 
كالثقافة، كَب البيئة يتحكم اإلنساف كيؤثر عليها كتؤثر عليه. كاإلنساف يتأثر بالثقافة سواء  

بع خاص كفبيز خيتلف من كانت أصيلة أك دخيلية. كاغبالة هذه أف توبع الًتصبة بوا
هذه اللغة إىل اللغة األخرل، كعصد هذا الشخص مصه عصد ذاؾ كمن هذه الثقافة إىل 

 األخرل كبالًتصبة تتقرب الشعوب كيثرل بعضها البعض اآلخر.

                                                           
23أسعد مظفر الدين حكيم، ص   

14
  

دمحم83( ص 8773الديداوى، علم الترجمة بين النظرية والتطبيك، )دار المعارف : تونس،    15
  

83المرجع نفسه، ص  
16
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مفهـو الًتصبة َب االصوبلح هى اتفق اؼبصظركف كالكتاب كاؼبًتصبوف على أف 
 للًتصبة َب هذا اؼبعٌت معصياف آخراف ـبتلفاف:الًتصبة هى )نقل من لغة إىل أخرل(. ك 

اؼبعٌت األكؿ )الًتصبة كصتيجة لعملية ؿبددة(، أل أهنا تولق َب هذه اغبالة على 
 الصص اؼبًتجم.

كاؼبعٌت الثاىن )الًتصبة باعتبارها العملية بالذات(، أل أهنا العمل الذل يظهر 
 بصتيجته نص الًتصبة باؼبعٌت األكؿ.

لكتاب اؼبًتصبُت غالبا ما يستعملوف )الًتصبة( باؼبعٌت الثاىن. إف إف اؼبصظرين كا
الصقل من لغة إىل أخرل هو َب اغبقيقة نقل نص  َب لغة أخرل، إذا يوجد دائما أثصاء 

 الًتصباف نصاف : نص األصلى أك )األصل( كنص الًتصبة أك ) لغة اؽبدؼ(.

: األكؿ ايصاؿ الكبلـ  الًتصبة اصوبلحا تولق على أربعة معاف 17قاؿ الزرقاىن
إىل من مل يصل إليه الكبلـ. كالثاىن، تفسَت الكبلـ بلغة تساكل اللغة اؼبصدر. كالثالث، 
تفسَت الكبلـ بلغة غَت لغة اؼبصدر. كالرابع، الًتصبة هى عملية التحويل من لغة اؼبصدر 

 إىل لغة اؽبدؼ.

الصص من لغة ( كهى ربويل مادة droftaCهصاؾ تعريف آخر من جاتفورد )
(، ybrzAاؼبصدر إىل لغة اؽبدؼ. كهذا التعريف نفس التعريف الذل قاله العزىب )

كهى ربويل مادة الصص من لغة اؼبصدر إىل لغة اؽبدؼ. كيرل بأف الًتصبة هى ربويل مادة 
 نص لغة كانت أـ معٌت َب اؼبادة أك َب معٌت اؼبوضوع من لغة اؼبصدر إىل لغة اؽبدؼ.

                                                           
17

 Moh. Ainin. Pertanyaan dan Teks Bahasa Indonesia Terjemah Al-Qur’an. Disertasi. Universitas 
Negri Malang. 2003, p. 54 
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ارؾ أف الًتصبة هى أف يًتجم اؼبًتجم معٌت الصص إىل اللغة األخرل عصد نيومكأما 
)لغة اؽبدؼ( مصاسبة دبا قصده مؤلف لغة اؼبصدر. كهذا التعريف مثل ما قاله جاتفورد 
كلكن أكضح مصه. ككذلك كما قاله حاكم كهى ربويل الصص من لغة اؼبصدر إىل الغة 

 اؽبدؼ مع مراعات اؼبعٌت اؼبراد ككماله.

ا التعريف نستصتج شيئُت ؼبوضوع البحث. أكال. رأل نوملرؾ  بأف الًتصبة من هذ
أف يفرؽ بيصه كبُت التفسَت  هباهى ما يتعلق بصص مكتوب. فمن اؼبمكن أنه يريد 

(nIoratarorottI َب الًتصبة الشفهية. كالثاىن إف نومارؾ اليستعمل اؼبصولحات )
 رلاؼبوازنة بل اؼبعاىن الىت ترادفها َب لغة أخ

 18طريقة نومارك ىف الرتمجةمفهوم  . ج
 عملية الًتصبة عصد نيومارؾ

كهى مصهاج اإلجراء التشغيلى  كهى تبدأ مع من مصاهج الًتصبة عصد نيومارؾ 
 طريقة الصهجاختيار 

 عصدما تكوف الًتصبة نًتجم مع أربعة مستويات أكثر أك أقل بوعي َب االختبار

 . اؼبستول لغة اؼبصدر الصص على مستول لغة اؽبدؼ حيث تبدأ كالىت كبن نستمر 1

. اؼبستول اؼبرجعى كمستول األشياء كاألحداث حقيقة أك مهية كالىت لديصا تدرجييا إىل  2
 تصور كبصاء كالذل هو جزء أساسى أكال من الفهم ٍب عملية االستصتاج

                                                           
18

 Newmark, Petter. A Text book  of Translation. Prentice HaH International vUIO, LTD. P 45. 
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وما كيشمل هذا اؼبستول كل من الفهم . على مستول اؼبتماسك كالىت هى أكثر عم 3
 أنه يقدـ صورة شاملة إىل الىت قد تكوف لديصا لضبط مستول اللغة.

 . مستول طبيعية من لغة مشًتكة مصاسبة للكاتب أك اؼبتكلم َب حالة معيصة 4

 . طرق الرتمجة د

، ككانت اؼبشكلة اؼبركزية َب الًتصبة دائما سواء لًتصبة حرفية أك الًتصبة اغبرية
ككانت اغبجة الصظرية أف اؽبدؼ من الًتصبة كطبيعة القراء كنوع الصص مل تصاقش َب كثَت 
من األحياف، كقد ًب ربديد كاتب كمًتجم كقارئ ضمٌت مع بعضها البعض. أما اآلف 

 فقد تغَت السياؽ كلكن مازاؿ اؼبشكلة األساسية بدكف حل.

 . ترصبة كلمة فكلمة 1

بُت السوور. مصفردة من معانيها أكثر شيوعا خارج  كغالبا ما يتجلى هذا كًتصبة
السياؽ كتًتجم الكلمات الثقافية حرفيا االستخداـ الرئيسى للًتصبة كلمة مقابل الكلمة 

 إما إىل فهم آليات للغة اؼبصدر أك لتفسَت الصص من الصعب

 . الًتصبة اغبرفية 2

اؽبدؼ للغة كلكن يتم ربويل االنشاءات الصحوية للغة اؼبصدر إىل أقرب حكمه 
الكلمات اؼبعجمية كمرة أخرل ترصبت مصفردة خارج السياؽ كنتيجة لعملية ما قبل 

 الًتصبة. كهذا يدؿ على اؼبشاكل الىت يتعُت حلها.
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 . الًتصبة األمصُت 3

تاج اؼبعٌت السياؽ الدقيق لؤلصلى َب حدكد البصاء الصحوية حياكؿ ترصبة كفية إلن
على درجة شذكذ اللفظى كالصحول  الثقافية نقل كحيافظ اؽبدؼ اللغة. بعض الكلمات

كوف ـبلصا سباما كالصص ة اؼبصدر ( َب الًتصبة حياكؿ أف ياالكبراؼ عن معايَت اللغ)
 ربقيق لكاتب مصدر اللغة.

 . الًتصبة الداللية 4

الًتصبة الداللية زبتلف عن ترصبة اآلمصُت اال بقدر أف جيب أف تؤخذ َب االعتبار 
رب من القيمة اعبمالية ) كهذا هو األصوات اعبميلة كطبيعة من نص مصدر اللغة  بقدر أك

 اؼبساكمة على معٌت حيصما كاف ذلك مصاسبا .

 .  التكيف 5

هذا هو الشكل األكثر حرية للًتصبة كهى تستخدـ أساسا ؼبسراحيات ) 
ثقافة مصدر ربويل  الكوميديا كالشعر اؼبوضوعات كالشخصيات كاغبفظ اؼبؤامرات عادة

اللغة للثقافة اللغة اؽبدؼ، كالصص إعادة كتابة فبارسة يرىب ؽبا كجود مسرحية أك قصيدة 
تًتجم حرفيا كمن ٍب إعادة كتابة بواسوة مسرحى أك شاعر أنشأت أنتجت العديد من 

 التعديبلت الفقَتة

 . ترصبة اغبرة 6

ل أصلى. كعادة ما ترصبة اغبرة مصقولة عن قضية إال بوريقة أك احملتول دكف شك
 هو إعادة صياغة لفقرة أطوؿ بكثَت من األصلى
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 . ترصبة اصوبلحية 7

ترصبة اصوبلحية تستصتج رسالة من األصل كلكن سبيل إىل تشويه الفركؽ الدقيقة 
 َب اؼبعٌت مفضبل العامية كالتعابَت َب أماكن اليوجد َب األصل.

 . الًتصبة التواصلية 8

التواصلية لتقدًن معٌت السياؽ دقيقة من األصل َب مثل هذه ؿباكالت الًتصبة 
 الرعايا أف كبل من احملتول كاللغة مقبولة كمفهومة للقراء.

 . مهارة القراءة هـ

 . مفهوم القراءة1

معٌت قرأ َب اللغة : تقوؿ )قرأ( الكتاب قراءة كقرآنا، تتبع كلماته نظرا كنوق هنا، 
. كمهارة القراءة هى من 19كظبت حديثا بالقراءة الصامتةكتتبع كلماته كمل يوبق هبا، 

 إحدل اؼبهارات اللغوية األربعة.

كالتعريف اللغول مشل القراءة اعبهرية كالقراءة الصامتة. أما التعريف االصوبلحى 
للقراءة : ففى الصصف األخَت من القركف العشرين كثرت األحباث كالدراسات حوؿ 

ات توور مفهـو القراءة، من مفهـو يسَت أف يقـو على أف القراءة كنتيجة ؽبذه الدراس
القراءة عملية ميكانيكية بسيوة إىل مفهـو معقد يقـو على أهنا نشاط عقلىي ستتلـز أف 

 .21تدخل شخصية اإلنساف بكل جوانبها

                                                           
737ص  3مجمع اللغة العربية: مجمع الوسيط، ج   

19
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أما عصد ؿبمد معركؼ نايف َب خصائص العربية كطرائق تدريسها القراءة عملية 
ركؼ كاغبركات كالضوابط( إىل م فيها ترصبة الرموز اؼبكتوبة )اغبعضوية نفسية عقلية، يت

صد القارئ َب التفاعل مع مقركءة ) مصونة الصامتة( مفهومة، يتضح أثر إدراكها ع معاف
 .21كتوظيفه َب سلوكه الذل يصدر عصد أثاء القراءة أك بعد االنتهاء مصهاما يقرأ 

استقباؿ بصرل للرموز كهذا ما إف القراءة إذف نشاط يتكوف من أربع عصاصر : 
تصور لتوبيقاهتا َب مستقبل حياته، ئ نسميه بالصقد، كدمج ؽبذه األفكار مع أفكار القار 

 .22كهذا ما نسميه بالتفاعل

 . أهداف القراءة 2

يهدؼ القراءة إىل اؽبدؼ العاـ الرئيسى كهو تعليم اؼبتعلم من أف يكوف قدرا 
 :ل مريح. كاؽبدؼ اػباص كهو كما يلىعلى أف يقرأ اللغة العربية بشكل سه

 باألصوات الىت تعرب عصها َب اللغة العربية . أف يتمكن الدارس من ربط الركوز اؼبكتوبة 1

 . أف يتمكن من قراءة جهرية بصوق فصيح 2

.  أف يتمكن من استصتاج اؼبعٌت العاـ مباشرة من الصحيفة اؼبوبوعة كإدراؾ تغَت اؼبعٌت  3
 بتغيَت الًتاكيب.

. أف يتعرؼ معاىن اؼبفردات من معاىن السياؽ، كالفرؽ بُت اؼبفردات اغبديثة كمفردات  4
 الكتابة

 . أف يفهم معاىن اعبمل َب الفقرات كإدراؾ عبلقات اؼبعٌت الىت تربط بيصها. 5
                                                           

13، خصائص العربية وطرائك تدريسها، )لبنان: دار النغاس(، ص. 8771نايف دمحم معروف،  
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 . أف يقرأ بفهم كانوبلؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها. 6

 فاصيل كأف يدرؾ العبلقات اؼبكونة للفكرة الرئيسية. أف يفهم األفكار اعبزئية كالت 7

 . أف يتعرؼ عبلمات الًتقية ككظيفة كل مصها. 8

 انة باؼبعاجم أك قوائم مفردات مًتصبة إىل اللغتُت. أف يقرأ بوبلقة دكف االستع 9

. أف يقرأ قراءة كاسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب كالتاريخ كالعلـو  11
داث اعبارية مع إدراؾ األحداث كربديد الصتائج كربليل اؼبعاىن كنقدها كربط القراءة كاألح

 الواسعة بالثقافة العربية كاإلسبلمية.

 . أنواع القراءة 3

 تتصوع كتتعدد القراءة من حيث األهداؼ كطريقة األداء كما يلى :

 . القراءة اعبهرية 1

عصد اإلنساف فصستمعها لؤلخرين. هى القراءة الىت تستخدـ فيها اعبهار الصوتى 
كهى عملية حل الرموز اؼبكتوبة بأداء الصوت بأف يقرأ  الوالب الصص مع إخراج صوته 

 من تلفظ الكلمات اؼبًتكبة.

 . القراءة الصامتة 2

القراة الىت اليستخدـ فيها اعبهار الصوتى. بأف كاف القارئ يدرؾ اغبركؼ 
الصوت كدكف أف جيهر بصوقها. فهى عملية حل  كالكلمات اؼبوبوعة أمامه كيفهمها دكف

 الرموز اؼبكتوبة كفهم مدلوالهتا بوريقة فكرية هادئة.



22 
 

 .  القراءة اؼبكثفة 3

كهى القراءة الىت تستخدـ كوسيلة لتعليم الكلمات اعبديدة كالًتاكيب اعبديدة أك 
التفصيلى ؼبا  بعبارة أخرل أف القراءة اؼبكثفة هتدؼ إىل تصمية قدرات الوالب على الفهم

يقرأه، كتصمية قدراته على القراءة اعبهرية، كإجيادة نوق األصوات كالكلمات ككذالك 
السرعة كفهم معاىن الكلمات كالتعبَتات. كيدكر الصشاط َب هذا الصوع من القراءة ربت 

 .23إشراؼ اؼبعلم َب الباب الدراسى

 . القراءة اؼبوسعة 4

اؼبهارات القرائية الىت تعلمها الدارس َب كهى القراءة الىت هتدؼ إىل تدعيم 
الباب، كتزكده بالقدرة على القراءة اغبرة. كيدكر الصشاط َب هذا الصوع خارج الباب، 
معتمدا على الوالب إال أنه يلجأ النتشار اؼبعلم َب بعض اعبوانب. تقدـ بتكييل القراء 

ارج الصف بتوجيه من اؼبكثفة فتعتمد على قراءة الصصوص الوويلة كيوالعه الوالب خ
اؼبعلم كتصاقش أهم أفكارها داخل الصف لتعميق الفهم، كبذا تأخذ القراءة اؼبوسعة بُت 

 الوالب ليتعمد على نفسه َب اختيار ما يريد من كتب عربية، كتقع داخل دائرة اهتمامه

 . القراءة االستمتاعية 5

م الًتاكيب اؼبعيصة من كهى القراءة الىت هتدؼ إىل إثراء اؼبفردات، كال إىل تعلي
الصصوص القرائية، كال إىل فهم الصصوص بالتفاصيل، كإمنا هى لتصمية رغبة الدارس على 

 القراءة.

 
                                                           

.818م( ص. 8717رشيد أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطمين بها مناهجه وأساليبه، ) مصر:  
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 . القراءة التحليلية 6

كهى القراءة الىت هتدؼ إىل تدريب الدارس على أف يتقن َب البحث أف 
فكار الثانوية الىت اؼبعلومات من اؼبصادر اؼبكتوبة، كعلى أف يبحث عن التفصيبلت كاأل

يتدعم األفكار الرئيسية، كعلى أف يفكر َب األشياء تفكَتا مصوقيا ديكن به معرفة العبلقة 
 بُت األشياء كاألحواؿ كالتلخيص من الصصوص اؼبقركءة.

 ة. تعليم مهارة القراء 4

تشتمل اؼبهارات القرائية على مهارتُت أساسيتُت كمها : التعرؼ كالفهم. كيقصد 
رؼ هو التعرؼ على الرموز اللغوية، كأما الفهم فيقصد به فهم اؼبعاىن من خبلؿ بالتع

 .24الربط بُت الرموز اؼبكتوبة أل الكلمات خبربات القارئ فيها

 أ . التعرؼ على الرموز اللغوية

الذل  كيعٌت التعرؼ على إدراؾ الرموز، كمعرفة اؼبعٌت الذل يوصل َب السياؽ
رس جيب أف يتعلم التعرؼ على الرموز، كيفهم اؼبعاىن دايظهر فيه. كيعٌت هذا أف ال

اؼبختلفة ؽبا، فبل قيمة للدارس أف ديلك اؼبهارة َب التعرؼ على الكلمة إذا مل تكن لديه 
 القدرة على معرفة اؼبعٌت.

 كأما اؼبهارات األساسية للتعرؼ على الكلمات فهى ما يلى :

 . ربط اؼبعٌت اؼببلئم بالرمز اؼبكتوب 1

 استخداـ السياؽ كوسيلة َب التعرؼ على معاىن الكلمات كاختيار التعرؼ الدقيق.  2

                                                           
812م ( ص. 8777فتحى على يونسودمحم كمل النالة، أساسية تعليم اللغة العربية )الماهرة  : دار الثمافة  

24
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 . القدرة على التحليل البصرل للكلمات من أجل التعرؼ على أجزاءها 3

 . القدرة على التفريق بُت أصوات اغبركؼ 4

 . القدرة على ربط الصوت  بالرمز اؼبكتوب الذل يراه القارئ 5

 .  الفهم )فهم ادلقروء( 5

أما الفهم فيقصد به فهم اؼبعٌت أل فهم اؼبقركء، كهو اؽبدؼ من كل القراءة. 
بالرمز اؼبكتوب. كربط اػبربة بالرمز أمر  كاػبووة األكىل َب هذه العملية ربط خربة القارئ

 ضركرل. لكصه أكؿ أشكاؿ الفهم. كقد اليصل القارئ إىل اؼبعٌت من كلمة كاحدة، كلكن
القارئ اعبيد يستويع أف يفسر الكلمات َب تركيبها السياقى كيفهم الكلمات كأجزاء 
للجمل. كاعبمل كأجزاء للفقرات، كالفقرات كأجزاء للموضوع. كيشمل الفهم َب القراءة 
الربط الصحيح بُت الرمز كاؼبعٌت كإجياد اؼبعٌت من السياؽ كاختيار اؼبعٌت اؼبصاسب، كتصظيم 

ة، كتذكر هذه األفكار كاستخدامها فيها بعد َب األنشوة اغباضرة األفكار اؼبقركء
كاؼبستقبلة. كأما مهارات الفهم َب القراءة فهى معقة كتتضمن فيها عدة مهارات أخرل، 

 كهى كما يلى :

 . القدرة على إعواء الرمز معصاه 1

 ها.. القدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة كاعبملة كالفقرة كالقوعة كل 2

 . القدرة على القراءة َب كحدات فكرية 3

 . القدرة على فهم الكلمات من السياؽ، كاختيار اؼبعٌت اؼببلئم له 4
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 . القدرة على ربصيل معاىن الكلمات 5

 . القدرة على اختيار األفكار الرئيسية كفهمها 6

 . القدرة على فهم التصظيم الذل اتبعه الكاتب 7

 ج. القددرة على االستصتا  8

 . القدرة على فهم االذباهات 9

 . القدرة على تقوًن اؼبقركء، كمعرفة األساليب األدبية، كحالة الكاتب كغرضه. 11

 . القدرة على االحتفاظ باألفكار 11

 . القدرة على توبيق األفكار كتفسَتها َب ضوء اػبربة السابقة 12

 : 25كعصد على ؾباكر قبد أف من أبرز مهارات الفهم ما يلى

 . استصتاج الفكرة األساسية َب الصص 1

 . استصتاج  األفكار اعبزئية 2

 . إدراؾ الصتائج فيما يقرأ 3

 . توبيق التعليمات 4

 . استخبلص الصتائج فبا يقرأ 5

 قد َب أثصاء القراءة. القدرة على التحليل كالص 6

                                                           
.813المرجع نفسه، ص. 
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 . تقوًن احملتول 7

 . القدرة على اؼبقارنة 8

 )اؼبؤلف(. إدراؾ أهداؼ الكاتب  9

كقدـ هارمَت ستة مهارات مهمة جيب مراعاهتا لدل مدرسى اللغات الثانية 
 :26كاألجصبية عصد تعليم مهارات القراءة. كهذه اؼبهارات أبرزها ما يلى 

 . مهاراة التصبؤ أكالتوقيع َب اؼبعصىى 1

كيستويع القارئ الفعاؿ أف يتوقع ما سيجده َب الصص اؼبقركء من اؼبعلومات 
اؼبولوبة. إف العملية َب فهم اؼبقركء تكوف عملية توقع َب ؿبتول الصص كاؼبعٌت، كهل توقعه 

 يصاسب ؼبا جيده َب القراءة

 . البحث عن اؼبعلومات  أك استخراج اؼبعلومات اؼبعيصة 2

كعلى األغلب، نقرأ نصا ما قصد للحصوؿ على معلومات معيصة مصه، أك 
خبلؿ القراءة. كتسمى هذه اؼبهارة عصدما توبق َب لبلكتشاؼ مصه حقيقة أك حقيقتُت 
 (gnrIItISعملية القراءة دبهارة القراءة اؼبسحية )
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 Furqanul Azies dan Chaedar AlWasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif, Teori dan Prakte 
(Bandung: PT Remaja Yosdakarya, 2000) hal.111-113. 
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 . البحث عن تصور اؼبعٌت العاـ 3

 جبانب مهارة استخراج اؼبعلومات اؼبعيصة، نقرأ الصص قصدا للحصوؿ على تصور اؼبعٌت
اؼبعٌت التفصيلى، كتعرؼ هذه  إصباليا كالكبتاج إىلالعاـ للصص. لصعرؼ من الصص معٌت 

 (gntmmtISاؼبهارة بالتصفح  )

 . اغبصوؿ على اؼبعلومات التفصيلية 4

يستويع  القارئ اعبيد أف جيعل الصص اؼبقركء كسيلة للحصوؿ على اؼبعلومات 
التفصيلية. كَب فبارسة هذه اؼبهارة جيب أف يراعى اؼبدرس عصد تعليم القراءة لدل 

 (gntmmtIS( كالتصفح )gnrIItISح )الدارسُت مهارتى اؼبس

 . معرفة أمناط اللغة ككظيفتها 5

يستويع القارئ اعبيد أف يعرؼ أنواعا من األمناط اللغوية ككيفتها َب اللغة 
الكتابية. هصاؾ عبارة "على سبيل اؼبثاؿ" سيأتى بعد هذه العبارة األمثلة الىت يريد ذكرها 

أخرل" تعٌت هصاؾ تعريف أك مفهـو بصياغة الكاتب َب كضع كتابته. كعبارة "بعبارة 
أخرل أراده الكاتب إلعادة التعريف الذل سبق أف ذكره. بصاء على ذلك، يصبغى 

 للمدرس أف يساعد الولبة فبارسة هذه اؼبهارة لتكوف قراءهتم جيدة.

 . استصتاج اؼبعٌت من السياؽ 6

)الدارس( أف يقـو كهذا نوع من اؼبهارات القرائية اؼبهمة، حيث يستويع القارئ 
باستصتاج اؼبعٌت من السياؽ على الرغم من أنه اليعرؼ بدقة معٌت اؼبفردات. كهذا من 
خبلؿ التخمُت بالصظر إىل السياؽ َب الصص اؼبقركء. كهذه اؼبهارة مهمة ألهنا تساعد 
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الدارس على اكتساب اؼبفردات اعبديدة كتكسَتها، بل سبكن من أف تتم عملية القراءة 
 جيدة.بصورة 

كبالصظر إىل اؼبهارتُت األساسيتُت َب القراءة، كمها التعرؼ على الرموز اللغوية 
كالفهم أل فهم اؼبقركء، فاألمر اؼبهم لدل القارئ من اكتساب تلك اؼبهارات أف يكوف 

 .27سريعا َب قرائته، سريعا َب ربصيله سريعا َب فهمه

صبيعها ربت طبس مهارات كعصد على ؾباكر، ديكن أف تدرج اؼبهارات القرائية 
 أصيلة، كهى:

 . اؼبهارة اللفية، كهى القدرة على نوق السليم اؼبعرب بسرعة مصاسبة 1

 . مهارة الفهم، فهى القدرة على ترتيب األفكار كفهمها كربليلها كنقدها كربوها 2

. منو ربسُت القراءة الصامتة كاعبهرية بالتغلب على الصعوبة  فيهما، كالتدريب  3
 ما.عليه

 . االنوبلؽ َب القراءة اعبهرية مع التصغيم الصوتى، كسبثيل اؼبعٌت، كسبلمة األداء 4

 . ربقيق عادات القراءة كجهاراهتا الىت تصتج الكفاءة َب القراءة. 5

 . أهداف تعليم القراءة 6

اؽبدؼ العاـ كالرئيسى من تعليم القراءة هو سبكُت اؼبتعلم من أف يكوف قادرا على 
أف يقرأ اللغة العربية من اليمُت إىل اليسار بشكل سهل كمريح، كهذا يعٌت أف يقرأ َب 

                                                           
811( ص. 8773أحمد فؤاد دمحم عليان، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائك تدريسها )الرياض : دار المسلم،   
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صمت كسرعة كيسر متلفظا اؼبعٌت مباشرة من الصحفة اؼبوبوعة دكف توقف عصد 
 .28ة مرات عديدة باؼبعجمالكلمات أك الًتكيب كدكف االستعان

 :29أهداؼ هذه الوريقة مصها

 . القدرة على فهم اؼبقركء فهما دقيقا 1

. أف يتمكن الدارس من ربط الرموز اؼبكتوبة باألصوات الىت تعرب عصها َب اللغة  2
 .31العربية

. أف يتعرؼ على معاىن اؼبفردات من معاىن السياؽ، كالفرؽ بُت اؼبفردات اؼبعاصرة  3
 ت الكتابةكمفردا

 . أف يفهم معاىن اعبمل َب الفقرات كإدراؾ عبلقات اؼبعٌت الىت تربط بيصها 4

 . أف يفهم األفكار اعبزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العبلقات اؼبكونة للفقرة الرئيسية 5

 . أف يقرأ بوبلقة دكف االستعانة باؼبعاجم أك قوائم مفردات مًتصبة إىل اللغتُت 6

 .31يع الدارس أف حيقق أغراضه العملية من تعليم العربية. بالقراءة يستو 7

. كالقراءة مهارة يستويع الدارس هبا ربقيق قدر من االستماع كقضاء كقت الفراغ دبا  8
 هو أجدل

                                                           
.838ل النالة ورشدى أحمد طعيمة، ص. دمحم كام 
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كما قاؿ رشدل أضبد طعيمة يستهدؼ تعليم القراءة َب برنامج تعليم العربية 
 للصاطقُت بلغات أخرل عدة أهداؼ من أمهها:

القراءة هى أكىل اؼبهارات الثبلث )كهى القراءة كالكتابة كاغبساب( الىت جيمع . إف  1
 اجملتمع اإلنساىن على حق الفرد َب تعلمها

َب حياة ق . إف الًتبية اؼبستمرة كالتعلم مدل اغبياةكالتعلم الذاتى شعارات التتحق 2
 كنوع ما يقرؤه. اإلنساف إال إذا كاف قادرا على القراءة إهنا أنشوة تعتمد على كمية

. إف اجملتمع اإلنساىن اؼبعاصر ؾبتمع متعلم يصعب تصور عمل مهارة فيه ال يتولب  3
القراءة. إف اإلنساف ؿباط بكثَت من أكجه الصشاط الىت تستلـز القراءة حىت ربقق ما يريد 

 كحىت يتكيف مع اجملتمع كيودل كظيفته.

س األجصىب من خبلؿ القراءة اؼبواد العربية . إف القراءة شرط للثقافة إف ما جيصيه الدار  4
أعظم كثَتا فبا جيصيه من خبلؿ أل مهارة أخرل. إف القراءة هى اؼبهارة الىت تبقى مع 
الدارس عصدما يًتؾ البلد العرىب الذل يتعلم فبه اللغة. كما أهنا اؼبهارة الىت يستويع من 

 خبلؽبا أف يتعرؼ على أمناط الثقافة العربية كمبلؿبها.

. بالقراءة يستويع الدارس أف حيقق أغراضه العلمية من تعليم العربية. قد تكوف  5
أغراضا ثقافيا أك اقتصاديا أك سياسية أك تعليمية أك غَتها. أف كثَتا  من الدارسُت َب 
برنامج تعليم العربية للصاطقُت بلغات أخرل يهدفوف من تعلمها إجادة القراءة َب اؼبرتبة 

 األكىل.
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قراءة مهارة يستويع الدارس هبا ربقيق قدر من االستمتاع كقضاء كقت الفراغ دبا . ال 6
 هو أجدل.

 . كأخَتا إف القراءة هى اؼبهارة الىت يصميها الوالب كحده 7

كأما أهداؼ تدريس القراءة للمبتدئُت عصد طه على حسُت الديلمى كسعاد عبد 
فهى َب الصف األكؿ األساسى  الكرًن عباس الوائلى باختبلؼ حلقات التعليم فيها،

 : 32تأخذ مصحى خاصا يسميها بعض مربُت اؽبجاء، كؽبا أهدافها

 . أف يقرأ اؼبتعلم اعبمل كالكلمات اؼبقدمة إليه قراءة جهرية صحيحة 1

 . أف يفهم معاىن اعبمل كالكلمات اؼبقدمة إليه. 2

 . أف جيرد اغبركؼ اؽبجائية بأشكاؿ اؼبختلفة 3

ركؼ اؽبجائية حُت يسمع أصواهتا كيصوقها على كفق ـبارجها الصوتية . أف يتعرؼ اغب 4
 الصحيحة

 . أف يركب مقاطع ككلمات جديدة من اغبركؼ الىت سبق ذبريدها 5

 . أف يتعرؼ اغبركات ككذالك السكوف كالشدة كالتصوين 6

. أف يكتسب ؾبموعة من العادات السليمة كاإلصغاء كاإلجابة عن األسئلة كمشاركة  7
 الزمبلء كالصظافة كالصظاـ

 

                                                           
طه على حسينالديلمى وسعاد عبد الكريم عباس الوائلى، اللغة العربية مناهجها وطرائك تدريسها )أردن: دار الشروق 

 803(ص. 3003والتوزيع،
32

   803ص.  



32 
 

 . أساليب تعليم القراءة 7

 :33عصد ؿبمد على اػبوىل، أساليب تعليم القراءة كما يلى 

 . الوريقة اغبرفية 1

يبدأ اؼبعلم هصا بتعليم حركؼ اؽبجاء كاحدا بعد اآلخر. فيتعلم اؼبعلم ألف، باء، 
كما يتعلم كتابة هذه اغبركؼ. تاء إىل آخره. كتعلم الولبة قراءة اغبركؼ إذا رآه مكتوبا،  

كتدعى هذه الوريقة أيضا طريقة اغبركؼ أك الوريقة اؽبجائية أك الوريقة األجبدية أك 
 الوريقة األلفباية.

 . الوريقة الصوتية 2

تشبه الوريقة الصوتية الوريقة اغبرفية من حيث االنتقاؿ من اغبركؼ إىل اؼبقاطع 
يث طريقة تعليم اغبرؼ. فاغبرؼ َب الوريقة إىل الكلمات. كلكصها زبتلف عصها من ح

اغبرفية يعوى اظبا، فاغبرؼ "ص" مثبل يعلم على أنه "صاد". كلكن َب الوريقة الصوتية 
 غبرؼ "ص" يعلم على أنه "ص".

دبوجب الوريقة الصوتية، تعلم اغبركؼ مفتوحة أكال ٍب مضمومة ٍب مكسورة ٍب 
 نة بالفتح ٍب بالضم ٍب بالكسر.تعلم ساكصة، ٍب تعلم قراءة اغبركؼ كهى مصو 

 

 

 
                                                           

882-801(ص. 3000دمحم على الخولى، أساليب تدريس اللغة العربية )األردن : دار الفالح،   
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 . الوريقة اؼبقوعية 3

كلتعليم اؼبقاطع، البد من تعليم اؼبد أكال، فيتعلم الوالب أ، ك ، م أكال ٍب يتعلم 
مقاطع مثل سا، سو، سى، ككلمات مكونة من مقاطع تعلمها مثل سارا، سَتل، 

 سارل، سَتا، سورل، راسا، راسى.

 . الوريقة الكلمة 4

الكلمة أساس نفسى يعتمد على االفًتاض بأف اؼبتعلم يدرؾ الكل أكال،  كلوريقة
ٍب يبدأ بإدراؾ األجزاء الىت يتكوف مصها الكل. كهذا يعٌت أف طريقة الكلمة تتماشى مع 

 طبيعة اإلدراؾ البشرل

كَب تصفيذ طريقة كلمة، يقـو اؼبعلم بعرض الكلمة مقركنة بالصورة اؼبصاسبة، 
مة عدة مرات كيكرر الولبة من بعده. ٍب يعرض اؼبعلم الكلمة من غَت كيصولق اؼبعلم الكل

صورة ليولب من طلبته التعرؼ عليها أك لقرائتها. كبعد أف يستويع الولبة قراءة الكلمة 
 يبدأ اؼبعلم َب ربليلها إىل اغبركؼ الىت تتكوف مصها.

 . الوريقة اعبملة 5

ؼبعلم صبلة قصَتة على البواقة أك يتم تعليم القراءة بوريقة اعبملة بأف يعرض ا
 السبورة. ٍب يصوق اؼبعلم اعبملة كيرددها الوبلب من بعده عدة مرات.
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 . الوريقة القواعد كالًتصبة6

 ائف خاصةظكل من اؼبعلم كاؼبتعلم لديهم ك 

 أ . كظائف اؼبعلم

كظيفة اؼبعلم َب ضوء هذه الوريقة الثانوية،رغم أنه قد يبدك سيد اؼبوقف داخل 
حجرة الدارس. فمهمته تصحصر َب تدريس الكتاب اؼبقرر كشرح صبيع ؿبتوياته بالتفصيل، 
كترصبتها إىل اللغة األـ كليس له دكر يذكر َب اختيار الكتاب أك اغبذؼ من موضوعاته 

 أك الزيادة عليها، كمن ال يستوع تغيَت طريقة التدريس أك التعديل فيها.

تكلف اؼبعلم شيئا، كال تتولب مصه جهدا بصاء على ذلك فإف هذه الوريقة ال
 يذكر َب التحضَت للدركس، ماداـ اللغة اؽبدؼ كيعرؼ اللغة األـ للمتعلمُت.

 ب . كظائف اؼبتعلم

أما اؼبتعلم يتحمل عبئا كبَتا من غَت فائدة تذكر، حيث يستويع معظم الوقت 
اب اؼبقرر بلغة إىل شرح اؼبعلم، كبدكف ما ظبعه َب مذكرة خاصة أك على حواشى الكت

األـ، كليس لديه قدرة كالفرصة ؼبصاقشة اؼبعلم أك اغبديث مع الزمبلء بلغة اؽبدؼ فضبل 
عن صعوبة إبداء الرأل أك تقدًن اؼبشورة فيما بالكتاب أك طريقة التدريس أك بعض 

 األنشوة.

 ادلبادئ ادلهمة ىف تعليم مهارة القراءة.  8

مهاراهتا أف يراعى العوامل التعليمية الىت  القراءةيصبغى للمدرس َب عملية تعليم 
تصشط صبيع الدارسُت َب أنشوة التعلم كالتعليم َب الفصل. كيشمل فيه تصشيط خربات 
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الدارسُت السابقة الىت تتعلق دبوضوع القراءة. كَب ؾباؿ عمليات تعليم مهارات القراءة 
هتا عصد تصفيذ عملية تعليم رسوف ستة مبادئ مهمة جيب مراعااللغة األجصبية، قد يد

 :34القراءة كهى ما يلى 

 . تصشيط اػبربة السابقة قبل القراءة 1

 . تصمية كتكسَت اؼبفردات احملصولة 2

 . تعليم مهارة الفهم )فهم اؼبقركء( 3

 . تعليم مهارة السرعة َب القراءة 4

 . تثبيت اإلسًتاتيجية َب القراءة 5

 . تقوًن ربسُت القراءة 6

ئص القارئ ؼباهر لوبيعة عملية القراءة حسب رأل رشدل أضبد كأما خصا
 طعيمة فهى :

 . القدرة على سرعة التعرؼ على معٌت الرموز الكتابية للغة العربية )كلغة ثانية( 1

ب . القدرة على تعديل السرعة َب القراءة، حبيث تتصاسب مع طبيعة اؼبادة اؼبقركءة 
 كالغرض من قرائتها.

التحكم َب اؼبهارات األساسية للقراءة حبيث يستخدـ مصها ما يبلئم ج . القدرة على 
 اؼبصاشط الىت يقـو هبا.

                                                           
34

 Neil Anderson, Practical English Teaching (New York: M. Graw-Hill, 2003) p.79-81 
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استصتاج أفكار الكاتب الرئيسية ه ك د . القدرة على تذكر ماسبق قراءته كربوه دبايلي
 تب إليه.عرفة اؽبدؼ األساسى الذل يرمى الكاكم

ربتاج إىل قراءة تأملية كربليلية كتلك الىت ال هػ . القرة على التمييز بُت اؼبادة اللغوية  الىت 
 تستدعى أكثر من اهتماـ عابر
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث

مدخل البحث ومنهجهأ.   

( كهو  D&R) التجرييب الباحثة هذا اؼبصهج البحث التوويرل استخدمت
 . كتصمم الباحثة35طريقة البحث اؼبستخدمة للحصوؿ على نتائج معُت كذبربة فعالة

القبلى كالبعدل َب صباعة كاحدة. فهذه التجربة زبص صباعة كاحدة للبحث  باراالخت
 الصديقية جاكرتامصبع العلـو ة ثانوية اؼبيداىن َب مدرس

 ميمب  . إجراءات التص

الباحثة باؼبصهج التوويرل، لذا أف هذا البحث دير على اؼبرحلتُت كمها  صممت
 مرحلة اإلعداد كمرحلة التجربة، كشرح مصها بالتاىل :

 . مرحلة اإلعداد 1

 أ . اػبوة األكىل : الدراسة اؼببدئية  فهى :

 . التعرؼ على مستول الولبة ككفاءهتم دببلحظة الباحثة  1

ثانوية مصبع العلـو ربية دبدرسة لدراسى بقسم تعليم اللغة الع. االطبلع على اؼبصهج ا 2
 الصديقية جاكرتا

                                                           
3535

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabata, 2010) p. 297 
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.  تعيُت أهداؼ التدريس، كيكوف هدؼ التدريس مصاسبا بوصف اؼبادة كما كرد َب  3
اؼبصهج الدراسى كهو يستويع الولبة أف يًتجم نصوص العربية جبيد كيفهم معٌت كتاب 

 العرب حىت يستفيد من علمهم.

ػبوة الثانية : زبويط التووير بعد ما يعصت الباحثة اؼبشكلة الىت أرادت حبثها ب . ا
فجمعت اؼبعلومات احملتاجة َب عملية إعداد مصها : قامت الباحثة دبراعة األسس َب 

فهى مراعة األسس تتعلق دبقابلة الثقافة بُت  مصهاج نومارؾ الًتصبة على إعداد مواد
الولبة الصفسية اللغوية، كاألسس ربقق بفضل اؼبقابلة اللغتُت، كاألسس تتعلق دبيوؿ 
ٍب قامت الباحثة دبوالعة بعض الكتب الىت تتضمن مادة  اللغوية بُت العربية كاإلندكنيسية 

 الًتصبة الىت ربتاج إليها عصد عملية إعداد

ج . اػبوة الثالثة : تووير اإلنتاج  تعد الباحثة مواد الًتصبة حبيث تأخذ كتلخصها من 
عدة كتب ما يصاسب ؼبيوؿ الولبة كرغباهتم كحاجاهتم بغَت أف يصحرؼ من األهداؼ 

 اؼبخووة اؼبصهج التبع ٍب عيصت الباحثة اػبوة الدراسية َب تدريس الًتصبة.

د . اػبوة الرابعة :  َب هذه اؼبرحلة يتقـو الباحثة باؼبصاقشة عن مواد الًتصبة اؼبعدة مع 
 العربية لتحسُت تلك اؼبواد.اػببَت َب ؾباؿ تعليم اللغة 

هػ . اػبوة اػبامسة : تقـو الباحثة بتحسُت مواد الًتصبة اؼبصممة موافقا لبلقًتاحات 
 كالتعليقات من اػببَت.

 ك . اػبوة السادسة : ذبربة ؿبدكدة َب هذه اؼبرحلة ذبرب الباحثة ما أعدها من مواد
طبلب. كاؼبراد هبذه التجربة احملدكدة هى ؼبعرفة على  لثبلثةالًتصبة على ؾبموعة ؿبدكدة 

 قبل أف ذبرب َب التجربة اؼبيدانية درسةاؼبادة حبالة طبلب َب تلك اؼبمصاسبة هذه 
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ز .  اػبوة السابعة : َب هذه اؼبرحلة ذبرب الباحثة ما أعدها من مواد الًتصبة ؼبعرفة 
 فعاليتها.

اؼبرحلة ربسُت مواد الًتصبة ؼبرة الثانية إذا ما فيها  ح . اػبوة الثامصة : تقـو الباحثة هبذه
من نقصاف كزيادة حىت حصلت الباحثة َب عملية الدراسة التوويرية هى اإلنتاج الصهائى 

الًتصبة لوبلب اؼبرحلة الثالثة من العالية بقسم تعليم اللغة العربية َب  ادةمن إعداد م
 .ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتارسة مد

 . مراحل التجربة 2

أ . قامت الباحثة بتعيُت عيصة من ؾبتمع البحث لتكوف ؾبموعة ؿبددة على الوبلب 
 طالبا. 31-21باجملموعة حواىل 

ار القبوىل ألفراد اجملموعة التجريبية قبل إجراء التعليم باالستخداـ مواد بب . أجرل االخت
 الًتصبة  اؼبعدة.

وبلب اؼبرحلة الثالثة من العالية َب قسم تعليم اللغة العربية ج . الدراسة التجربة اؼبيدانية ل
 باالستخداـ مواد الًتصبة اؼبعدة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتاة َب مدرس

وعة ار البعدل ؽبذه اجملمبيم التجريىب قامت الباحثة باالختد . بعد االنتهاء من التعل
اجملموعة من الولبة للحصوؿ على نتيجة ار لدل أفراد بالتجريبية. كانعقد هذا االخت

 التحصيل الدراسى الىت سبثل تأثَت إعواء اؼبعاملة بعد عملية التجريب.

الباحثة بتحليل البيانات اجملمعة من االختبار القبلى كالبعدل  قامتهػ  . َب هذه اؼبرحلة 
 لتقف على نتيجة التجربة الىت عقدها ٍب تقدًن األدلة.
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مرحلة اإلعداد كمرحلة التجربة ( تستلخص الباحثة أف  من تلك اؼبرحلتُت )
اؼبدخل اؼبستعمل َب هذا البحث هو اؼبدخل الكيفى كاؼبدخل الكمى. فاؼبدخل الكيفى 
تستعمله الباحثة َب اؼبرحلة األكىل من دراسة اإلعداد، حيث تعد الباحثة اؼبادة التعليمية 

 َب تعليم الًتصبة.

ثة َب اؼبرحلة الثانية كهى الدراسة التجريبية اؼبيدانية كاؼبدخل الكمى تستعمله الباح
 باالستعماؿ اغبساب اإلحصائى.

 ج . جمتمع البحث وعينيته

يقصد ؾبتمع البحث هم صبيع الولبة َب الفصل الدراسى بقسم تعليم اللغة 
، كيبلغ 2116َب السصة الدراسية  الصديقية جاكرتامصبع العلـو العربية دبدرسة ثانوية 

 طبلبا كالعيصة اؽبادفة ؽبذا البحث. 31 حواىل عددهم

 د . متغريات البحث

 36هصاؾ متغَتاف َب هذا البحث يصبغى ذكرمها، كمها ما يلى.

 . اؼبتغَت اؼبستقل  1

اؼبتغَت اؼبستقل َب هذا البحث. كيهدؼ البحث كما سبق ذكره إىل معرفة مدل 
ة َب فهم نظرية الًتصبة غَت اؼبستقل َب اؼبتغَت التابع كهو استيعاب الولبتأثَت هذا اؼبت

 .كعمليتها
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 . اؼبتغَت التابع  2

اؼبتغَت التابع هو نوع الفعل أك السلوؾ الصاتج عن اؼبتغَت اؼبستقل. كَب هذا 
البحث هو نتيجة الولبة َب االستيعاب َب فهم نظرية الًتصبة كعمليتها كترصبة الصصوص 

 العربية إىل اإلندكنيسية جبيد. كهى كلما يتعلق بالصظرية كعمليتها.

 هـ . أدوات البحث

أدكات البحث الىت استخدمها الباحثة عبمع البيانات كاؼبعلومات اؼبتعلقة هبذا 
 البحث، هى ما يلى :

 . اؼببلحظات 1

اؼببلحظة  هى طريقة صبع البيانات دببلحظة اؼبواقف مباشرة مع مركر أنشوة 
األشخاص أك األشياء عصد العمل. كهى طريقة حبيث تكوف الباحثة جزءا من الصشاطات 

سلوؾ معُت من خبلؿ اتصاؽبا مباشرة  ةحظأف تقـو الباحثة دببلالتعليمية أل ب
دة. للما صشأةاغباؿ تقـو الباحثة نفسها كباألشخاص أك األشياء الىت تدرسها. كهبذا 

وف من ذبريب بيانات البحث الىت تتك ا، بذكركهبذه الوريقة َب البحث تصتفع جيد
لك لصيل البيانات فوريقة اؼببلحظة تعد أف سبلك الصحيحة العالية استخداـ اإلنتاج. لذ
 لصيل البيانات اؼبصاسبة.
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 . اؼبقابلة  2

اؼبقابلة هى اغبوار بُت الباحثة كالشخص آخر ؼبعرفة موقفه كميوله باؼبوضوع ااؼبذكور. 
لتأكيد من بيانات ك معلومات حصل عليها الباحثة من مصادر األخرل كتستخدـ 

 اؼبستقلة.

اؼبدرسة بإجراء حوار شفوم أك مسجل أك مكتوب ٍب ربلل هذا اغبوار  قامتك 
 بعد اؼبقابلة لتشخيص اغبالة كؿباكلة عبلجها.

 قامت الباحثة إجراء اؼبقابلة كفيما يلى توضيح لبعض هذه التقصيات:

اإلعداد للمقابلة أل ربديد أهداؼ اؼبقابلة كاؼبعلومات الىت تريد الباحثة أكال : 
 للحصوؿ عليها  كما يتولب ربديد هذه اؼبصادر القادرة على إعواء اؼبعلومات اؼبولوبة.

 . ربديد أهداؼ اؼبقابلة 1

 لهم الباحثةب. ربديد األفراد الذين تقا 2

 . ربديد اسئلة اؼبقابلة 3

 ؼبقابلة كزمصها. ربديد مكاف ا 4

 ثانيا : تصفيذ اؼبقابلة

 . التدريب على إجراء اؼبقابلة 1

 . تصفيذ الفعلى للمقابلة 2
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 االستبيانة  3

تعترب االستبانة  أداة مبلئمة للحصوؿ على اؼبعلومات كاغبقائق كاؼبرتبوة بواقع 
عيصُت معُت، كيقدـ بشكل عدد من األسئلة يولب االجابة عصها من قبل عدد األفراد اؼب

 37دبوضوع االستبانة.

 كدير بصاء االستبانة باؼبراحل التالية :

  ضوء أهداؼ الدراسة كصياغة مشكلة البحثَبأ . ربديد هدؼ االستبانة 

ب . ربويل السؤاؿ اؼبذكورة َب الفقرة السابقة إىل ؾبموعة من األسئلة الفرعية حيث 
 يرتبط كل سؤاؿ فرعى جبانب من جوانب مشكلة البحث.

 . كضع عدد األسئلة اؼبتعلقة بكل موضوع من موضوعات االستبانةج 

 كتستخدـ هذه االستبانة عبمع اؼبعلومات عن

 .  خصائص الوبلب كمعرفتهم األكلية كاحتياجاهتم كميوؽبم َب تدريس الًتصبة. 1

 عن اؼبادة اؼبعدة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتاة بعض مدرسى مدرسة . استواع 2

 كفاءة الوبلب لتدريس الًتصبة باالستخداـ الكتاب اؼبوجود من إنتاج اإلعداد.   3

 . االختبار 4

هو ؾبموعة من اؼبثَتات ) أسئلة شفوية أك ربريرية( أعدت لتقييس بوريقة كمية 
ار اؼبوضوعى. كتستخدـ تبهى االخار للوبلب بك كيفية. ك تستخدـ الباحثة االختأ
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ار يتكوف من بلقة َب موضوع الًتصبة، هذا االختنات اؼبتعار عبمع البيابالباحثة االخت
 ار البعدل.بار القبلى كاالختباالخت

ار القبلى ؼبعرفة قدرة الوبلب على كفاءهتم َب الًتصبة بالباحثة االخت استخدمت
ار البعدل ؼبعرفة قدرة بالًتصبة، كتستخدـ الباحثة االخت َب الفصل قبل توبيق مواد

ار القبلى َب باحثة باالختَب الًتصبة بعد توبيق اإلنتاج. تقـو الب الوبلب على كفاءهتم
 أف سبت توبيق مواد الًتصبة. ار البعدل بعد بباحثة  باالختالتمهيدية كما تقـو الة  الدراس

 تو . مصادر البيانا

بصاء على هذا  البحث حبثا كصفيا الذل يهدؼ إىل نيل اؼبعلومات حوؿ 
لية كاؼباضية، فَتكز هذا البحث على ما جيرل أثصاء إدراء البحث العبلمات أك الوقائع اغبا

حىت ال 38كمن فوائد هذا الًتكيز، قدرة البحث على حل اؼبشكبلت الًتبوية التوبيقية
 يعتمد ؾبرل التحليل على البيانات فحسب، بل على معانيها أيضا.

مكانه فبا  كالبيانات اؼبقصودة هى صبع ما أخذته الباحثة عصد جراء البحث َب 
كتبت أك ظبعت أك نظرت إليه. فيتعُت مكاف البحث َب قسم تعليم اللغة العربية َب 

، حىت أف يكوف موضوع هذا البحث موابق ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتاة مدرس
 دبصادر البيانات، كلقد اختارت الباحثة ميداف البحث َب اؼبدرسة اؼبذكورة.
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 تز . أسلوب حتليل البيانا

الباحثة البيانات من الصتائج احملصولة ذات داللة اإلحصائية كهى نتائج  حللت
الولبة من االختبار القبلى كالبعدل، حيث استخدـ الربنامج اإلحصائي للحصوؿ على 
معرفة فعالية اؼبعاملة بالعمل التجرييب. كبعد ذلك، تقـو بشرح البيانات األخرل )بيانات 

صوؿ على معرفة آرائهم َب أمهية هذه األسلوب التعليمى االستبياف من الولبة( للح
 تأكيدا لفعاليته.

 . ربليل البيانات من االستبانة 1

الباحثة بيانات االستبانة من تعليم الًتصبة عن اؼبواد التعليمية اؼبعدة ؼبعرفة  حللت
 آراء الولبة عصها بعد عملية التعليم باالستخداـ مواد الًتصبة اؼبصتج.

العامة لبيانات هذا البحث تصقسم إىل قسمُت، كمها البيانات الكيفية  كالصتائج
كالبيانات الكمية. ُب البيانات الكيفية، كصفتها الباحثة بالكلمات البسيوة أك العبارة 
اعباذبية اليت تستمد من اؼببلحظات كاؼبقاببلت. كُب البيانات الكمية، اليت حصلت 

تبار، كتعاعبها الباحثة باستخداـ اإلحصاء الوصفي، عليها الباحثة من االستبانة، كاالخ
 اءات كصفية، كجدكؿ تصور البيانات.ككذلك تقصيات حساب إحص

 كربلل الباحثة تلك االستبانة باستخداـ الرمز اؼبعركؼ، كهو:
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 الشرح:

P- نسبة اإلجابة من االستبانة 

f- درجة اإلجابة من االستبانة 

n- اجملموع الكلي 

اإلمبلء كتصميمها، كإلعواء اؼبعٌت كالبياف كالقرار ُب جودة مادة 
 الباحثة البياف اآلٌب: استخدمت

اعبدكؿ: ربويل مرحلة الوصوؿ دبقياس لتحليل جدة اؼبواد التعليمية ُب 
 اإلمبلء

 البيان التصنيفات مقياس التقدير الرقم

 فبتاز 111%-% 91 .1
ديكن استخدامها بدكف 

 كتصحيحأم تعديل 

 جيد جدا 89% -% 81 .2
ديكن استخدامها مع قليل 

 من التعديل كالتصحيح

 جيد 79% -% 71 .3
ربتاج إىل التعديل كال 

 ديكن استخدامها

 مقبوؿ 69% -% 61 .4
ربتاج إىل التعديل كال 

 ديكن استخدامها
ربتاج إىل التعديل كال  ناقص 59% -% 1 .5
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 ديكن استخدامها
 

البيانات عن نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم كربليل الباحثة 
 (، كما يلي:T-tesللتجربة اؼبيدانية بالرموز اإلحصائي كهو "االختبار التاء" )

 

  
   

√{
∑   ∑  

       } {
 
  

 
 
  

}

 

 

 الشرح:

 : اؼبقياس اؼبعدؿ ُب االختبار البعدم من الفصل التجرييب  

 البعدم من الفصل الضابط : اؼبقياس اؼبعدؿ ُب االختبار  

 : عدد التصوعي ُب كل الصتائج من الفصل التجرييب   ∑

 : عدد التصوعي ُب كل الصتائج من الفصل الضابط   ∑

 : عدد الوبلب ُب الفصل التجرييب   

 : عدد الوبلب ُب الفصل الضابط.   
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
حيتول هذا الفصل على : )عرض نبذة عن ميداف الدراسة، عرض البيانات من        

من اؼبقابلة كربليلها  ، كعرض البياناتكمصاقشتهانتيجة إعداد مواد دراسية كربليلها 
كمصاقشتها، كعرض البيانات من االستبانة كربليلها كمصاقشتها، كعرض البيانات من 

 كمصاقشة البيانات اؼبتحصلة بعد التجربة(.االختبار كربليلها كمصاقشتها، 

حملة عن ميدان الدراسةادلبحث األول :   

. تأسيس ادلدرسة أ  

هى إحدل مدارس ربت رئاية معهد  مدرسة ثانوية مصبع العلـو  الصديقية جاكرتا       
ج، سونريس كردين، مشاؿ كدكيا  6اؼبركز الصديقية، كعصوانه شارع سوريا سرانا رقم 

الغربية. مؤسس هذا اؼبعهد هو كياهى اغباج نور ؿبمد إسكصدار، كهو من جاكرتا 
 1955من يوليو  5بايوكاكى، كلد َب 

ربت أرض الوقوؼ من  1985من أكتوبار  5قاـ معهد الصديقية َب التاريخ 
مًتا  الذل يعوى  للحاج رشيدل أمربل ٍب هو أعواها  2111اغباج اعباىن حواىل 

 .27للكياهى نور إسكصدار

ظبي مصبع العلـو للمدرسة اؼبتوسوة كاؼبدرسة الثانوية الصديقية ألنه يؤخذ من 
اؼبعهد الذل بٌت به أبوه َب ظببار بَتاس باجوكاجى. قبل إعداد اؼبدرسة. بٌت الصديقية 
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الًتبية باؼبدرسة الرباطية يعٌت أف الوبلب يدرسوف مع كياهى أك األساتيذ مع أخذه 
 .للعمل َب ذاؾ اؼبعهد أيضا

كياهى نور إسكصدار يعتقد أنه سيبٌت   1986َب اؼبراحيل األكىل َب السصة 
 طالبا. 31اؼبدرسة اؼبتوسوة، كطبلبه الذين يدرسوف َب اؼبدرسة الرباطية عددهم حواىل 

كبعد السصة من مركر بصاء اؼبدرسة اؼبتوسوة يبدك أف اجملتمع يثق هبذا اؼبعهد حىت 
كصدار اؼبدرسة الثانوية. كمدير اؼبدرسة هو األستاذ بٌت كياهى نور إس 1987َب السصة 

-1991، ٍب إىل األستاذ ؾبيب القليوىب مصذ سصة 1991رسبيصتو أصفا حىت العاـ 
. ٍب األستاذ اغباج أضبد 2111-1997، ٍب األستاذ عبد الوحيد مصذ السصة 1997

ٍب . 2113-2114، ٍب األستاذة رملة مصذ السصة 2114-2111سدراجة َب السصة 
حىت اآلف هو  2115، كمصذ العاـ 2114-2113األستاذ أكوس كجيايا من العاـ 

 .10األستاذ حسن الدين

مصذ أكؿ بصاء هذا اؼبعهد سواء َب اؼبرحلة اؼبتوسوة أك اؼبرحلة العالية مر دبركر 
 سريع. كهذا ديكن أف نرل َب استقباؿ الوبلب اعبدد َب كل السصة.

 ية منبع العلوم الصديقية جاكرتا. النظرة والبعثة مدرسة ثانو ب

كل من مؤسسية تربوية لديه الصظرة كالبعثة. كأما الصظرة من مدرسة ثانوية مصبع 
 العلـو الصديقية جاكرتا، هى :

 . يتخلق باألخبلؽ الكردية 1
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 . اؼبواصلة باللغة الدكلية 2

( كاإلدياف كالتقول IPTEK. السيورة على العلـو كالتكصولوجيا ) 3
(IMTAQ) 

كأما البعثة من مدرسة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا الذل هو مساعد 
 للصظرة يصقسم إىل قسمُت : أكادديي كغَت أكادمي. أما أكادمي فهو :

 (UN. التفوؽ َب اإلمتحاف الوطٍت ) 1

 . التفوؽ َب التكلم باللغة العربية كاإلقبليزية 2

 باألخبلؽ الكردية. جعل الوالب ابتكاريا كعاؼبا كيتخلق  3

 أما البعثة غَت أكادديي فهى :

 . التفوؽ َب اؼببارة للرياضة البدنية كالفن الوطٍت 1

 . قادر على رئاسة الرباميج الديصية َب اجملتمع 2

  . جعل الوبلب قادرين على اغبياة االجتماعية 3

برنامج تنمية منهاج الدراسة.  ج  
خربة التدريس، آالت الدراسة ككيفية مصهاج التدريس يعترب بأهداؼ الدراسة، 

التقوًن اؼبخووة كتستعمل َب اؼبؤسسة الًتبوية. مصهاج التدريس تعترب أيضا كربنامج 
 التدريس اؼبخووة كيصفذ ألجل األهداؼ الًتبوية.
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مصهاج الًتبية الذل يستعمل َب مدرسة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا مصها: 
يس اػباصة. برنامج تدريس العامة هو برنامج التدريس من مصهاج تدريس العامة كتدر 

مصهاج الًتبية اليت تعترب دكليا. أما مصهاج الًتبية اػباصة هو الرباميج الديصية تعترب من 
 .الكتب الديصية لتوسيع برنامج تدريس العامة

أما َب هذه السصة الدراسية تستعمل اؼبصهاج على مستول الوحدة التعليمية 
(KTSP ).الذل يبٌت على الكفاءة الرظبية كالكفاءة األساسية 

مدرسا.  32أما صبلة اؼبدرسُت َب مدرسة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا 
 طالبا 239حواىل كالوبلب َب هذه اؼبدرسة عددهم 

 

إطمام تطوير مادة الرتمجة على طريقة نيومارك ادلبحث الثاىن :  

ادلقابلة من أ . حتليل احلاجات وادلشكالت  

تقـو الباحثة دببلحظة عن حالة تعليم اللغة العربية خاصة َب تعليم الًتصبة َب 
مدرسة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا عصدما تعلم الباحثة َب هذه اؼبدرسة. ففى 
تلك اؼببلحظة ذبد الباحثة أف عملية تعليم الًتصبة غَت فعالة كجاذبة ألف ليس فيها اؼبواد 

التعليمية َب تدريس الًتصبة الىت تساعده لتحقيق األهداؼ اؼبرجوة َب عملية تعليم  
الًتصبة حبد األعلى. كعملت الباحثة فيها التجربة كاؼبقابلة مع مدرس الًتصبة َب تاريخ 

للحصوؿ على اؼبعلومات  عن مصهج تعليم اللغة العربية عامة  2117من يصايَت  11
 صة. انوبلقا من اؼبقابلة صبعت الباحثة اؼبشكبلت اآلتية :كمصادر تعليم الًتصبة خا
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صهاج اؼبستخدـ لتعليم اللغة العربية  تابع إىل ماقررته كزارة الشؤكف  الديصية كهو اؼب.  1
اؼبصهج ؼبستول اؼبدرسي. كأما األهداؼ اؼبرجوة ربقيقها فهى : كفاءة الوبلب كالوالبات 

اإلندكنيسية أك العكس حبسن السياؽ.َب ترصبة الصصوص العربية إىل   

. كاؼبشكبلت الىت تواجهه اؼبدرس هى قلة اؼبعلومات لدل الدارسُت عن اؼبفردات أك  2
الكلمات العربية ككيف تًتصبه َب السياقات اؼبتعددة َب اعبملة. كالتفريق بُت تراكيب 

كيشعر الولبة  العريب كاإلندكنيسي حىت تشكل عملية تعليم الًتصبة غَت فعالة كجاذبة
 بالصعوبة َب عمليتها.

. َب عملية تعليم الًتصبة، اليستخدـ اؼبدرس الكتاب عصد عملية التعليم، مهما   3
كذلك يأخذ اؼبعلم الصصوص العربية من كتب الًتاث كيأمر الولبة بًتصبته إىل اللغة 

 اإلندكنيسية.

الوريقة اإللقائية كطريقة  . كأف الوريقة الىت استخدمها اؼبدرس َب تعليم الًتصبة هى 4
كطريقة الًتصبة أكثر توبيقا بالصسبة الورؽ األخرل. شعر اؼبدرس  القواعد كالًتصبة.

بالصعوبة َب استخداـ الوريقة األخرل ألف خلفية معظم الولبة زبرجوا من اؼبدارس 
 اغبكومية.

. ككاف اؼبدرس اليستخدـ الوسائل َب تعليمه إال السبورة كالوبلسة 5  

كلقياس كفاءة الولبة َب تعليم الًتصبة هو يأمر اؼبدرس لكل طلبة بأف يقرأ كيًتجم  . 6
  دبا يقرأ، كيعوى للولبة الواجبة اؼبصزيلية لكل اللقاء كاختبار الصصفى كاالختبار الصهائى

 . مادة تعليمية لتعليم اللغة العربية َب مدرسة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا  7
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 يم اللغة العربية َب هذه اؼبدرسة جاء من الكتب اؼبتصوعة. مصها :ؿبتول تعل

 . كتاب اللغة العربية من كزارة الشؤكف الديصية  1

 . العربية للصاشئُت اجمللد الثاىن  2

 . الكتب الصحوية مصها اعبركمية كالعمريوى كاألمثلة التصريفية  3

حيتاج إىل مزيد حىت َب تعليم كإمنا من األسف قلة الكتب َب تعليم اللغة العربية 
مهارة الكبلـ كالكتابة كاالستماع كقواعد اإلمبلء كاػبط العريب ككذلك الًتصبة كغَته مل 

 تكن موجودا َب عمليته.

كعملية التقوًن ؽبذا اؼبصهاج على مستول الدراسى هى تقوًن مأخوذ من االختبار 
 ي.اليومي كالتوبيقي كاالمتحاف الصصفى كاالمتحاف الصهائ

  . مجع ادلعلومات ب

بعد ما عيصت الباحثة اؼبشكبلت الىت أرادت حبثها فجمعت اؼبعلومات احملتاجة 
َب عملية إعداد. مصها : قامت الباحثة دبراعاة الوريقة َب إعداد مواد الًتصبة على طريقة 
نومارؾ فهى الوريقة الىت تسهل لتمييز الكلمات كاختياراهتا، كهذه الوريقة تتعلق دبيوؿ 

وية، كهبذا اعبانب أف الوبلب أكثر فعالة كجيب تعليم الًتصبة بُت الولبة الصفسية اللغ
العربية كاإلندكنيسيا ٍب قامت الباحثة دبوالعة بعض الكتب الىت تتظمن مادة  الًتصبة الىت 

عليها الباحثة هى الكتب العربية  تطلععصد عملية اإلعداد. كالكتب الىت اربتاج إليها 
ية للصاشئُت كالحظت الباحثة اؼبصهاج لتعليم اللغة العربية كاإلندكنيسية مثل الكتاب العرب
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كمستول معيار  2113كحصلت على البيانات عن أهداؼ تعليم الًتصبة عصد مصهاج 
 الكفاءة كالكفاءة األساسية ٍب عيصت اؼبواد التعليمية اؼبصاسبة للمصهاج.

 تصميم ادلنتجج .

بعد أف حصلت البيانات  الًتصبة بوريقة نيومارؾالباحثة مادة  صممت
ألف كتابة  "اؼبواد التعليمية َب الًتصبةهذه اؼبادة تسمى ب"كاؼبعلومات كما ذكر أعبله. 

. تركتب هذا 2113كما كتابة اؼبادة ُب الكتاب ُب اؼبصهج الدراسي   مادة الًتصبة
 الكتاب باللغة اإلندكنيسية بزيادة الكتابة العربية. 

لباحثة ُب تصميم اؼبادة هي تعيُت العصاصر اؼبستخدمة األكىل اليت قامت ا فاػبووة
 كهي غبلؼ اؼبادة، كاؼبقدمة، كؿبتول اؼبادة، كالتدريبات، كاؼبراجع.

 الغبلؼ .1
فيه اسم الكاتبة، كموضوع الكتاب، كُب أم مدرسة ، ُب الغبلؼ األمامي 

كمرحلة يستخدـ هذا الكتاب. أما ُب الغبلؼ الورائي كصف اؼبادة حسب 
 . خصائصها

  
 الغبلؼ الورائي الغبلؼ األمامي
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 . اؼبقدمة 2
ربتوم على التمهيد من الكاتبة كتزيد فيها كصف الكتاب كؿبتويات 

 الكتاب كالكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية.
 كلمة الشكر والتقدير

ربتوم ُب تلك الصفحة على التمهيد 
من الكاتبة ككلمة الشكر كالتقدير ؼبن 

عملية كتابة الكتاب ساهم ُب 
 التعليمي اؼبوور

 
 حمتويات الكتاب
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 اؼبصادير كاؼبراجيع

 
 . ؿبتول اؼبادة 3

اؼبباحيث الرئيسية هى : الفصل األكؿ نظريات  3حيتول هذا الكتاب على 
الًتصبة عصد نيومارؾ من حيث اللغة اؼبصدر كهذا يصقسم إىل أربعة أبواب. الباب األكؿ 

كلمة فكلمة، الباب الثاىن الًتصبة اغبرفية، الباب الثالث الًتصبة األمصُت، الفصل ترصبة  
الرابع الًتصبة الداللية. أما الفصل الثاىن عن نظريات الًتصبة عصد نيومارؾ من حيث اللغة 
اؽبدؼ. كهذا يصقسم إىل أربعة أبواب أيضا هى، الباب األكؿ ترصبة التكيف، الباب 

ر، الباب الثالث الًتصبة االصوبلحية، كالفصل الرابع الًتصبة التواصلية. الثاىن الًتصبة اغب
أما الفصل  الثالث نظريات الًتصبة الزائدة عصد نيومارؾ كهذا يصقسم إىل ثبلثة أبواب. 
الباب األكؿ أف الكلمة ؽبا أكثر من معٌت، كالباب الثاىن صبع بُت الًتصبة اغبرفية كالًتصبة 

 لثالث ترصبة الشاعر.االصوبلحية كالباب ا
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 التدريبات.  4

تتكوف التدريبات ُب هذه اؼبادة تدريبتُت هي التدريبة لكل األبواب كالتدريبة 
األخَتة. هتدؼ التدريبة لكل األبواب إىل تسهيل التبلميذ لفهم اؼبادة بوريقة عمل 

 . الواجبات اؼبعدة
 اؼبراجع .2

إعداد اؼبواد التعليمية. كهبذه  ترصد الباحثة فيها اؼبراجع اليت قد استخدمتها ُب
القائمة تساعد على اؼبدرسُت كالتبلميذ أف يعرفوا اؼبراجع الرئيسية اؼبستخدمة ُب كتابة 

 هذا الكتاب.
 د . تصديق ادلنتج

بعد انتهت الباحثة َب إعداد مواد الًتصبة فقدمتها الباحثة إىل اػببَت َب تعليم 
للحصوؿ على اؼبعلومات عن أقساـ اؼبواد التعليمية اللغة العربية. كأقيمت ربكيم اإلنتاج 

الىت ربتاج إىل التصحيح. كيهدؼ التحكيم أيضا إىل نيل اؼبعلومات عن نوعية ؿبتول 
اإلنتاج كمستول صدقه. كربكيم اػبرباء هو تصديق اػبرباء كتثبيتهم َب مواد الًتصبة على 

ساليب َب الًتصبة. كاػبرباء طريقة نومارؾ من جهة الكلمات كالدالالت كالًتاكيب كاأل
هصا هو األستاذ الدكتور دانياؿ حلمى كاألستاذ الدكتور توفيق الرضبن. كاثصاف ؿباضراف َب 
الدراسات العليا َب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج. قابلت 

. كمع األستاذ 2117من فربايَت  21الباحثة مع األستاذ الدكتور دانياؿ حلمى َب 
كحصلت على االرشادات، كاؼببلحظات  2117من فربايَت  22الدكتور توفيق الرضبن َب 

 بواسوة األسئلة الىت قدمتها إليه.

رأل األستاذ الدكتور دانياؿ حلمى أف إعداد مواد الًتصبة مصاسبة كجيدة كمن 
ج اؼبستخدـ َب عملية أهم األمور الىت البد للمعلم القياـ هبا فهى أف تراعى جوانب اؼبصه
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تعليم كالتدريبات من جهة األساليب كالورائق َب الًتصبة اغبرفية كهى إبداؿ اؼبثاؿ فيه. 
كلقد صححت الباحثة هذه اؼببلحظة. كلتحقيق ما أعدت الباحثة إلعداد طرح استبانة 

 له، كهى كاآلتى :

 التصديق من خبري حمتوى ادلادة ولغتها

 النتيجة عناصر التحكيم الرقم
 4 تصاسب مواد الًتصبة بالصظرية اؼبوجودة 1
 4 الًتتيب َب تقدًن اؼبواد 2
 3 اعبذابة 3
 3 التكامل َب اؼبعلومات 4
 3 عدد التدريبات َب الكتاب مصاسب ؼبستول الولبة 5
 4 اؼببلئمة دبستول الكفاءة األساسية 6

7 
يشتمل الكتاب ترصبة الًتاكيب بُت العربية 

 كاإلندكنيسية
4 

 4 مصاسب على األسس اؼبستخدمة 8
 3 يشتمل الكتاب على األساليب كالورائق َب الًتصبة 9
 4 يشتمل الكتاب على نوع الصصوص العربية َب الًتصبة 11
 3 الوضوح َب معيار الكفاءة 11
 3 الًتتيب َب تقدديه 12
 4 يعاِب الكتاب بُت الًتاكيب العربية كاإلندكنيسية 13



59 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

ػببَت أعوى تقدير "جيد جدا" لتسعة بصود من أف ااتضح من اعبدكؿ 
تصاسب اؼبواد الًتصبة بالصظرية اؼبوجودة، الًتتيب َب تقدًن عشرين بصدا، هي: 

يشتمل الكتاب ترصبة الًتاكيب بُت اؼبواد، اؼببلئمة دبستول الكفاءة األساسية، 
العربية كاإلندكنيسية، مصاسب على األسس اؼبستخدمة، يشتمل الكتاب على 

عربية كاإلندكنيسية، نوع الصصوص العربية َب الًتصبة، يعاِب الكتاب بُت الًتاكيب ال
منوذج األمثلة للًتاكيب الصعبة كافية، يؤتى الكتاب القواعد كالًتاكيب اللغوية 

 األساسية اؼبصاسبة ؼبستول الولبة.
اعبذابة، ، كهي  عشرين بصدامن  ألحد عشر بصداكقدـ اػببَت تقدير "جيد" 

التكامل َب اؼبعلومات، عدد التدريبات َب الكتاب مصاسب ؼبستول الولبة، 
يشتمل الكتاب على األساليب كالورائق َب الًتصبة، الوضوح َب معيار الكفاءة، 
الًتتيب َب تقدديه، عرض الًتاكيب الصحوية َب الًتصبة بكفاءة، تقدـ الًتاكيب 

 3 عرض الًتاكيب الصحوية َب الًتصبة بكفاءة 14
 4 منوذج األمثلة للًتاكيب الصعبة كافية 15
 3 تقدـ الًتاكيب العربية كاإلندكنيسية بدرجة كافية 16
 3 عرض اؼبفردات التعبَتات االصوبلحية كافية 17

18 
يؤتى الكتاب القواعد كالًتاكيب اللغوية األساسية 

 الولبةاؼبصاسبة ؼبستول 
4 

 3 عرض اؼبفردات بًتصبته مصاسبة َب استعماؽبا 19
 3 يعاِب كتاب الًتصبة من جهة اؼبفردات 21
 69 ؾبموعات الصتيجة احملصولة 
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رض اؼبفردات التعبَتات االصوبلحية كافية، العربية كاإلندكنيسية بدرجة كافية، ع
عرض اؼبفردات بًتصبته مصاسبة َب استعماؽبا،  يعاِب كتاب الًتصبة من جهة 

 اؼبفردات.
كمل يكن ُب هذا التصديق عصصر من عصاصر التحكيم قدـ له اػببَت بتقدير 

 "مقبوؿ كناقص". 
 كما يلي: أما نتيجة البيانات من استبانة خبَت ؿبتول اؼبادة كلغتها  

 من خبري حمتوى ادلادة ولغتها األوىل نتيجة االستبانةاجلدول 
 النتيجة التقدير الدرجة

 36= 4× 9 جيد جدا 1

 33 =3 × 11 جيد 2

   مقبوؿ 3

   ناقص 4

 

 مادة الًتصبةكاستخدمت الباحثة الرمز ؼبعرفة نتائج تصديق اػببَت ُب تقوًن 
 كهو:بوريقة نومارؾ 

  
∑  

∑ 
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من نتيجة االستبانة احملصولة، عرفت الباحثة أف الصتيجة من استبانة خبَت 
أف هذه  فتفسَت هذا التقدير هوؿبتول اؼبادة كلغتها هي ُب التقدير "جيد جدا". 

مصبع العلـو دبدرسة  كن استخدامها ُب تعليم مادة الًتصبةاؼبادة اؼبوورة صاّب كدي
 الصديقية جاكرتا

بإضافة إىل ذلك حصلت الباحثة أيضا على البيانات من اقًتاحات اػببَت 
 دانياؿ حلمى كما يلي:  كتعليقاته. أما االقًتاحات كالتعليقات من الدكتور

 االهتماـ بصحة الكتابة خاصة َب استخداـ القواعد (أ 
 التوجيهات مل تعط االشارات الواضحة (ب 
 عدـ االختبلؼ َب تقدًن األمثلة كشرحها (ج 
 الصظريات اؼبوجودة (د 

 

  عرض البيانات من خبري تصميم ادلادة وحتليلها التصديق الثاىن :

 قدمت الباحثة مادة الًتصبة التعليمية اؼبوورة إىل الدكتور توفيق الرضبن
 . اؼبادة معيار تصميم بتصديق اؼبادة التعليمية كفق

 كهذا نتيجة االستبانة األكؿ من خبَت تصميم اؼبادة:
 من خبري تصميم ادلادة التصديق اجلدول 

 النتيجة عناصر التحكيم الرقم
 3 يصاسب تصميم الغبلؼ باؼبادة  1
 3 اختيار األلواف اؼبصاسبة 2



62 
 

 4 حجم الكتاب مصاسب 3
 3  الكتاب جذاب 4
 4 كانت الكتابة كاضحة 5
 3 اللغة اؼبستخدمة سهلة كمفهومة 6
 4 استخداـ اغبركؼ كنوعها كمقياسها كاضح 7
 3 يصاسب استخداـ اللغة بالقواعد اللغوية اعبيد 8
 3 كانت اؼبعلومات تكامبل 9
 3 ترتيب تقدًن اؼبادة 11
 3 البيانات كاضحة 11
 4 تقدًن اؼبادة كاضح 12
 4 دليل االستخداـ ُب الكتاب كاضح 13
 3 تصاسب اؼبادة باؼبستول اؼببتدئ 14
 3 التبلميذيصاسب إعداد التدريبات دبستول  15
 4 أشكاؿ التدريبات متصوعة 16
 4 ُب الكتاب لقياس كفاءة التبلميذ التدريبات 17

18 
تصاسب التدريبات بالكفاءة الرئيسية كالكفاءة 

 األساسية   
3 

 3 تصاسب اؼبادة بالكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية 19
 2 ترقي األمثلة ُب الكتاب فهم التبلميذ ُب اؼبادة 21
 3األمثلة ُب الكتاب سهلة لتفهيم التبلميذ ُب مستول  21
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 اؼببتدئ
 4 أشكاؿ الصشاطات مصاسبة َب مستول اؼببتدئ 22
 73 ؾبموعات الصتيجة احملصولة 

من لثمانية بصود اّتضح من اعبدكؿ أف اػببَت أعوى تقدير "جيد جدا" 
كاضحة، ، هي: حجم الكتاب مصاسب، كانت الكتابة كعشرين بصدااثصاف 

استخداـ اغبركؼ كنوعها كمقياسها كاضح، تقدًن اؼبادة كاضح، دليل االستخداـ 
ُب الكتاب لقياس   التدريبات ُب الكتاب كاضح، أشكاؿ التدريبات متصوعة،

 ، أشكاؿ الصشاطات مصاسبة َب مستول اؼببتدئ.كفاءة التبلميذ
، كهي: بصداكعشرين من اثصاف لثبلثة عشر بصدا كقدـ اػببَت تقدير "جيد" 
، اختيار األلواف اؼبصاسبة، الكتاب جذاب، اللغة يصاسب تصميم الغبلؼ باؼبادة

اؼبستخدمة سهلة كمفهومة، يصاسب استخداـ اللغة بالقواعد اللغوية اعبيد، كانت 
تصاسب اؼبادة باؼبستول ترتيب، البيانات كاضحة،  تقدًن اؼبادةاؼبعلومات تكامبل، 

، ترقي األمثلة ُب الكتاب فهم دريبات دبستول التبلميذيصاسب إعداد الت، اؼببتدئ
التبلميذ ُب اؼبادة، تصاسب اؼبادة بالكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية، األمثلة ُب 

 الكتاب سهلة لتفهيم التبلميذ ُب مستول اؼببتدئ.
كقدـ اػببَت تقدير "مقبوؿ" ُب بصد كاحد هو ترقي األمثلة ُب الكتاب فهم 
التبلميذ ُب اؼبادة ، كمل يكن ُب هذا التصديق عصصر من عصاصر التحكيم قدـ له 

 اػببَت بتقدير "ناقص". 
 أما نتيجة البيانات من استبانة خبَت تصميم اؼبادة كما يلي:
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 بري حمتوى ادلادة ولغتهامن خ األوىل نتيجة االستبانةاجلدول 
 النتيجة التقدير الدرجة

 32= 4× 8 جيد جدا 1

 39 =3 × 13 جيد 2

 2 = 2 × 1 مقبوؿ 3

   ناقص 4

 
 

  
  

  
          

من نتيجة االستبانة احملصولة، عرفت الباحثة أف الصتيجة من استبانة خبَت 
التقدير هو أف هذه اؼبادة فتفسَت هذا ؿبتول اؼبادة كلغتها هي ُب التقدير "جيد". 
مصبع العلـو الصديقية  دبدرسة ًتصبةاؼبوورة ديكن استخدامها ُب تعليم مادة ال

 ، لكن ذبب الباحثة أف ربسصها قبل توبيقها إىل التبلميذ.جاكرتا
بإضافة إىل ذلك حصلت الباحثة أيضا على البيانات من اقًتاحات اػببَت 

 قات من الدكتور توفيق الرضبن كما يلي:كتعليقاته. أما االقًتاحات كالتعلي
البد من تكميل الكتاب )اؼبصتج( من حيث الغبلؼ كاغبركؼ كالصور كلكن  (أ 

 هذا الكتاب مصاسب َب تعليم نظريات ترصبة اللغة العربية
 الشرح أف يكوف مفهوما لتقدًن اؼبواد األساسية (ب 
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 سني ادلنتج هـ . حت

إىل اػببَتين،  اؼبوورة على طريقة نومارؾًتصبة بعد أف قدمت الباحثة مادة ال
حصلت الباحثة البيانات من اقًتاحات اػببَتين كتعليقاهتما. فاػبووة التالية تعٍت 
التحسيصات، كتكوف بتحسُت اؼبادة اؼبوورة عن األخواء كالصقاص اؼبوجودة حسب 

 التصديق من اػببَتين. 
 اخلطيئاتالتحسينات من  اجلدول 

 ادلادة بعد التصحيح التصحيحادلادة قبل  الرقم
 16كاف حجم اغبركؼ العربية  1

 Traditionalبصوع اغبركؼ 

Arabic 

أك  18صار حجم اغبركؼ العربيية 
 Traditionalبصوع اغبركؼ  21

Arabic 
توضح االشارة بكلمة "ترجم، اقرأ   االشارة غَت كاضحة 2

 كانظر كترجم"

3 
األخواء َب الكتابة   هصاؾ

 ()الصفة اؼبوكؼ
 

تصحح الكتابة )الصفة كاؼبوصوؼ 
 من األخواء الكتابية كغَت ذلك

كتابة اسم الفعل "فعل ماضي،  4
 فعل أمر، فعل هني" خواء

 

قد صححت الباحثة إىل الكتابة 
الصحيحة "فعل ماض، فعل األمر، 

 فعل الصهي" 
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 بة صالحية ادلنتجو . جتر 
 الًتصبة على طريقة نومارؾبعد أف حسصت الباحثة اؼبادة اؼبوورة، كتاب 

ُب تلك اؼبدرسة ؼبعرفة رؤيته  ذلك الكتاب إىل مدّرسة مادة الًتصبةفأعرضت الباحثة 
مصبع العلـو الصديقية عن الكتاب قبل توبيقه إىل تبلميذ الصف الثالث دبدرسة 

مصبع العلـو الصديقية دبدرسة  لًتصبةمادة ا. كهذه نتيجة االستبانة من مدّرسة جاكرتا
 جاكرتا

 
 من مدّرسة مادة الرتمجة االستبانة اجلدوال

 النتيجة البيان الرقم

1 
التبلميذ لفهم  الًتصبة على طريقة نومارؾيساعد كتاب 

 الًتصبةمادة 
4 

 4 تصاسب اللغة اؼبستخدمة ُب الكتاب بقدرة التبلميذ 2
 3 سهولة التفهيم للتبلميذكانت اؼبادة ُب الكتاب  3

4 
جيذب عرض هذا الكتاب رغبة التبلميذ ُب تعليم مادة 

 ًتصبةال
3 

5 
تساعد التدريبات ُب الكتاب لًتقية كفاءة التبلميذ ُب 

 ًتصبةمادة ال
3 

 3 الكتابة ُب هذا الكتاب كاضحا تكان 6

7 
يستويع هذا الكتاب لًتقية كفاءة التبلميذ ُب مادة 

 ًتصبةال
3 
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 3 ستخدمة ُب الكتاب لفهم مادة الًتصبةتساعد األمثلة اؼب 8
 3 تصاسب اؼبواد ُب الكتاب بكفاءة التبلميذ 9

11 
تصاسب اؼبواد ُب الكتاب بالكفاءة الرئيسية كالكفاءة 

 األساسية
3 

 32 ؾبموعات الصتيجة احملصولة 
 

 بصداف من الثصُت اّتضح من اعبدكؿ أف اؼبدّرسة أعوت تقدير "جيد جدا"
التبلميذ لفهم مادة  الًتصبة على طريقة نومارؾعشرة بصود، هي: يساعد كتاب 

 كتصاسب اللغة اؼبستخدمة ُب الكتاب بقدرة التبلميذ.   ًتصبةال
كأعوت اؼبدرسة تقدير "جيد" لثمانية بصود من عشرة بصود، كهي: كانت اؼبادة ُب 

غبة التبلميذ ُب تعليم الكتاب ر  الكتاب سهولة التفهيم للتبلميذ، جيذب عرض هذا
،  قية كفاءة التبلميذ ُب مادة الًتصبة، تساعد التدريبات ُب الكتاب لًت مادة الًتصبة

قية كفاءة التبلميذ ، يستويع هذا الكتاب لًت الكتابة ُب هذا الكتاب كاضحة تكان
، تصاسب ستخدمة ُب الكتاب لفهم مادة الًتصبة، تساعد األمثلة اؼبُب مادة الًتصبة

اؼبواد ُب الكتاب بكفاءة التبلميذ، كتصاسب اؼبواد ُب الكتاب بالكفاءة الرئيسية 
 كالكفاءة األساسية. 

كمل يكن ُب هذا التصديق عصصر من عصاصر التحكيم قدمت له اؼبدّرسة 
 بتقدير "مقبوؿ كناقص". 

 كما يلي:  ّرسة مادة الًتصبةأما نتيجة البيانات من استبانة مد
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 نتيجة االستبانة من ادلدّرسة اجلدول 
 النتيجة التقدير الدرجة

 8=  4 2 جيد جدا 4
 24=  3  8 جيد 3
 1 مقبوؿ 2
 1 ناقص 1

  
  

  
          

تيجة من استبانة مدرسة من نتيجة االستبانة احملصولة، عرفت الباحثة أف الص
 هي ُب اؼبعدؿ "جيد". مادة الًتصبة

كن استخدامها ُب تعليم مادة هذه اؼبادة اؼبوورة ديفتفسَت هذا التقدير هو أف 
، لكن ذبب مصبع العلـو الصديقية جاكرتاإىل تبلميذ الصف الثالث دبدرسة  الًتصبة

 الباحثة أف ربسصها كما طلبتها اؼبدّرسة قبل توبيقها إىل التبلميذ.
  التجربة ادليدانيةـ . ز

 عرض البيانات من التجربة الفردية كربليلها .1
أف ذبرب الباحثة اؼبادة اؼبوورة إىل اجملموعة اؼبيدانية، فجربت الباحثة قبل 

تبلميذ. كقامت الباحثة باؼبادة اؼبوورة على  3اؼبادة إىل اجملموعة احملدكدة هي 
اجملموعة احملدكدة. كلقد قامت اجملموعة احملدكدة بتصحيح اؼبادة اليت أعدهتا 

لتووير اؼبادة التعليمية ُب االستبانة كما الباحثة حسب عصاصر اليت عيصتها الباحثة 
 يلي:
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 اجلدول  نتيجة االستبانة من التجربة الفردية
نسبة 
 ادلئوية

∑xi ∑x 
 اإلجابة

 الرقم العناصر
4 3 2 1 

111: 12 12 3 - - - 
هل اؼبادة التعليمية ضركرة َب تعليم 

 الًتصبة
1 

92: 11 12 2 1 - - 

اؼبصاسبة هل يستخدـ اؼبعلم الوريقة 
ُب تدريس الًتصبة باستخداـ هذا 

 الكتاب
 

2 

83: 11 12 1 2 - - 
هل شعرت بصعوبة  ُب عملية تعليم 

 الًتصبة باستخداـ هذا الكتاب؟
3 

111: 12 12 3 - - - 

هل اؼبادة التعليمية ُب الًتصبة 
تساعدؾ ُب ترصبة الصصوص العربية 

 إىل اإلندكنيسية 
 

4 

75: 9 12 - 3 - - 
باستخداـ هذا الكتاب ذبد هل 

اؼبساعدة ُب فهم أنواع الورائق ُب 
 الًتصبة حىت تكوف سهلة ُب توبيقه؟

5 

92: 11 12 2 1 - - 
هل دبقابلة اؼبفردات بُت العربية 

 كاإلندكنيسية تساعدؾ ُب الًتصبة ؟
6 
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75: 9 12 - 3 - - 
هل باستخداـ هذا الكتاب ذبد 

ُب اؼبساعدة ُب فهم عملية التدريبات 
 الًتصبة ؟

7 

75: 9 12 - 3 - - 

هل باستخداـ هذا الكتاب ذبد 
اؼبساعدة ُب فهم أنواع الورائق ُب 

 ؟الًتصبة حىت تكوف سهلة ُب توبيقه
 

8 

  3عدد اؼبستجيب =  دبعدؿ 12 83 :86،45
 كمن نتيجة االستبانة احملصولة، يعرؼ أف: 

  اؼبادة التعليمية ضركرة َب تعليم الًتصبة من اؼبستجيب يقولوف أف :111 (1
مصاسبة ُب تدريس  استحداـ اؼبعلم الوريقة من اؼبستجيب يقولوف أف :92 (2

 الًتصبة باستخداـ هذا الكتاب
بصعوبة  ُب عملية تعليم الًتصبة  من اؼبستجيب يقولوف أهنم يشعركف :83 (3

 باستخداـ هذا الكتاب؟
التعليمية ُب الًتصبة تساعدهم ُب اؼبادة من اؼبستجيب يقولوف أف  :111 (4

 ترصبة الصصوص العربية إىل اإلندكنيسية
باستخداـ هذا الكتاب ذبد اؼبساعدة ُب  أفمن اؼبستجيب يقولوف  :75 (5

 فهم أنواع الورائق ُب الًتصبة حىت تكوف سهلة ُب توبيقه
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دبقابلة اؼبفردات بُت العربية كاإلندكنيسية من اؼبستجيب يقولوف أف  :92 (6
 تساعدهم ُب الًتصبة ؟

باستخداـ هذا الكتاب ذبد اؼبساعدة ُب من اؼبستجيب يقولوف أف  :75 (7
 فهم عملية التدريبات ُب الًتصبة ؟

باستخداـ هذا الكتاب ذبد اؼبساعدة ُب أف من اؼبستجيب يقولوف  :75 (8
 ؟فهم أنواع الورائق ُب الًتصبة حىت تكوف سهلة ُب توبيقه

 درجات للمستجيبادلعيار لتصوير ال اجلدول
 التقدير مسافة حتديد النتيجة الرقم

1 81 : - 111 : 
جيد جدا، ديكن استخدامها بدكف 

 التصحيح

2 61 : - 81 : 
مقبوؿ، ديكن استخدامها بالتصحيح 

 البسيط

3 41،1 : - 61 : 
ناقص، ال ديكن استخدامها ُب التعليم 

 أحسن
 ضعيف، ال جيوز أف يستخدمها  : 41 - : 21 4
 ضعيف جدا، ال جيوز أف يستخدمها  :21 - :1،1 5

أما بالصسبة اؼبئوية من صبيع االستبانات فحصلت الباحثة الصتيجة 
. كهذا يدؿ على أف قبوؿ اؼبستجيب هذه اؼبادة اؼبوورة "جيد جدا"، :86،45

ُب الصف الثالث ُب  ديكن استخدامها لتعليم مادة الًتصبةدبعٌت أف هذه اؼبادة 
 الثانويةلة اؼبرح
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 عرض البيانات من التجربة اؼبيدانية كربليلها .2
بانة لتبلميذ بعد أف قامت الباحثة بتجربة اؼبادة اؼبوورة، كزعت الباحثة االست

مصبع العلـو الصديقية جاكرتا ؼبعرفة آرائهم عن مادة الصف الثالث دبدرسة ثانوية 
 اؼبوورة.  الًتصبة

دبدرسة مصبع العلـو الصديقية الثالث كهذه نتيجة االستبانة من تبلميذ الصف 
 جاكرتا 

 نتيجة االستبانة من تالميذ الصف الثالث اجلدول
نسبة 
 ادلئوية

∑xi ∑x 
 اإلجابة

 الرقم العناصر
4 3 2 1 

91: 91 111 15 11 - - 
هل اؼبادة التعليمية ضركرة َب تعليم 

 الًتصبة
1 

73: 73 111 4 15 6 - 
اؼبصاسبة  هل يستخدـ اؼبعلم الوريقة

ُب تدريس الًتصبة باستخداـ هذا 
 الكتاب

2 

86: 86 111 11 14 - - 
هل شعرت بصعوبة  ُب عملية تعليم 

 الًتصبة باستخداـ هذا الكتاب؟
3 

83: 83 111 8 17 - - 
هل اؼبادة التعليمية ُب الًتصبة 

تساعدؾ ُب ترصبة الصصوص العربية 
 إىل اإلندكنيسية

4 

هل باستخداـ هذا الكتاب ذبد  - - 7 18 111 93 :93 5 
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اؼبساعدة ُب فهم أنواع الورائق ُب 
 الًتصبة حىت تكوف سهلة ُب توبيقه؟

87: 87 111 12 13 - - 
هل دبقابلة اؼبفردات بُت العربية 

 كاإلندكنيسية تساعدؾ ُب الًتصبة ؟
 

6 

74: 74 111 5 14 6 - 
تاب كفاءة ترقي التدريبات ُب الك

 الًتصبة العربيةالتبلميذ ُب مادة 
7 

74: 74 111 2 21 3 - 
اللغة كاإلرشادات اؼبستخدمة ُب 

 الكتاب سهولة التفهيم
8 

88: 88 111 15 8 2 - 
باستخداـ هذا الكتاب ذبد اؼبساعدة 
 ُب فهم عملية التدريبات ُب الًتصبة ؟

 
9 

75: 75 111 3 19 3 - 
تصاسب اؼبادة ُب الكتاب بكفاءة 

 التبلميذ
11 

  25عدد التبلميذ =  دبعدؿ 111 823 :82،3
 تبلميذ الصف الثالث عن كتاب الًتصبةفعرض بيانات االستبانة من 

 كما يلي:    على طريقة نومارؾ
 اؼبادة التعليمية ضركرة َب تعليم الًتصبة من التبلميذ يقولوف أف :91 (أ )
استخدـ اؼبعلم الوريقة مصاسبة ُب من التبلميذ يقولوف أف  :73 (ب )

 الًتصبة باستخداـ هذا الكتابتدريس 
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بصعوبة  ُب عملية تعليم من التبلميذ يقولوف أهنم يشعركف  :86 (ج )
 الًتصبة باستخداـ هذا الكتاب؟

أف اؼبادة التعليمية ُب الًتصبة تساعدهم ُب من التبلميذ يقولوف  :83 (د )
 ترصبة الصصوص العربية إىل اإلندكنيسية

الكتاب ذبد اؼبساعدة باستخداـ هذا  أفمن التبلميذ يقولوف  :93 (ق )
 ُب فهم أنواع الورائق ُب الًتصبة حىت تكوف سهلة ُب توبيقه

دبقابلة اؼبفردات بُت العربية كاإلندكنيسية من التبلميذ يقولوف أف  :87 (ك )
 تساعدهم َب الًتصبة

تاب كفاءة ترقي التدريبات ُب الكمن التبلميذ يقولوف أف  :74 (ز )
 التبلميذ ُب مادة الًتصبة العربية

اللغة كاإلرشادات اؼبستخدمة ُب من التبلميذ يقولوف أف  :74 (ح )
 الكتاب سهولة التفهيم

يقولوف اف باستخداـ هذا الكتاب ذبد اؼبساعدة من التبلميذ  :88 (ط )
 َب فهم عملية التدريبات َب الًتصبة

اؼبادة بكفاءة بهذا الكتاب مصاسب من التبلميذ يقولوف أف  :75 (م )
 التبلميذ

. :82،3صبيع االستبانات فحصلت الباحثة الصتيجة  أما بالصسبة اؼبئوية من
كهذا يدؿ على أف قبوؿ التبلميذ هذه اؼبادة اؼبوورة "جيد جدا"، دبعٌت أف هذه 

بدكف ربسيصها. كمن هذه نتيجة  ديكن استخدامها لتعليم مادة الًتصبةاؼبادة 
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ألثر االستبانة، ديكصصا أيضا أف نبلخص أف استخداـ هذا الكتاب اؼبوور أعوى ا
 .ذ لتعليم مادة الًتصبةُب اهتماـ التبلمي

 
 الرتمجة بطريقة نوماركفعالية مادة ادلبحث الثالث : 

 عرض البيانات من االختبار القبلي وحتليلها  .أ 
مصبع العلـو  قامت الباحثة هبذه التجربة لتبلميذ الصف الثالث دبدرسة

التجربة باالختبار القبلي تلميذا. بدأت الباحثة  25، كعددهم الصديقية جاكرتا
ة التبلميذ األكلية ُب مادة الذم عقدهتا الباحثة قبل توبيق اؼبادة اؼبوورة ؼبعرفة قدر 

 باستخداـ الكتاب اؼبوجود ُب تلك اؼبدرسة.  الًتصبة
التاريخ وبيق اؼبادة اؼبوورة ُب يـو الئلثصُت قامت الباحثة االختبار القبلي قبل ت

أف قامت الباحثة هذا االختبار فوجدت الباحثة  . كبعد2116من يصايَت  9
 نتيجتهم كما ُب اعبدكؿ التايل:  

 اجلدول  نتيجة االختبار القبلي
 التقدير النتيجة األمساء الرقم
 ضعيف 33 ألفياىن بًتل شريف الدين 1
 ضعيف 31 أليا رحيانا  2
 ضعيف 51 أنصدا صفية سكيصة 3
 ضعيف 51 أنيسة نور جصة 4
 جيد جدا 75 أفريدة 5
 ضعيف 41 فكرية صاغبة 6
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 مقبوؿ 53 فرياؿ نور عائدة فورم 7
 جيد جدا 85 حكيمة عزيزة 8
 ضعيف 35 انفرم الكردية ؿبمد 9
 ضعيف 41 حر اعبصة 11
 جيد جدا 91 ليصتاج فجر كاغى 11
 جيد جدا 81 لؤلؤ دكم سوحرل 12
 جيد جدا 85 مليانة بًتم 13
 جيد 65 فكتوريا نبيلة مهاليتا 14
 مقبوؿ 55 نسزا أيو موالف 15
 جيد جدا 85 نيكاف إنتاف شافًتم 16
 ضعيف 34 نصديا سكار أيونغتياس 17
 ضعيف 41 نور مودة 18
 ضعيف 36  نور اؽبداية 19
 ضعيف 41 رزكا نوفيلياىن 21
 ضعيف 36 سلفياىن فورية 21
 مقبوؿ 55 سيىت ربيعة عدكية 22
 ضعيف 36 كحدنية ربفة اإلحزاء 23
 ضعيف 41 ياشا ماليكا 24
 ضعيف 41 ألفيصا حياٌب 25
  1318 اجملموعة 
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 ناقص 52،32 معدؿ الدرجة 
 

 كتلك الصتائج تعتمد على تفاكت الصتيجة كما ُب البياف التايل:

 التقدير تفاوت النتيجة الرقم
 فبتاز 111 – 91 1
 جيد جدا 91 – 71 2
 جيد 71 – 61 3
 مقبوؿ 61 – 51 4
 ضعيف 51 – 11 5

الصف الثالث ُب  أف نتائج االختبار القبلي لتبلميذكما البيانات ُب اعبدكؿ  
بتقدير  :12بتقدير جيد، ك :4بتقدير جيد جدا، ك :24 تعليم مادة الًتصبة

كاستخدمت الباحثة الرمز بتقدير ضعيف، كال أحد بتقدير فبتاز.  :61مقبوؿ، ك
  اؼبعدلة كما يلي:ؼبعرفة الصتائج 

    

  
             

من نتيجة اؼبعدلة السابقة، حسب اؼبعيار اؼبستخدـ به ُب هذا  كاؼبعركؼ
على التقدير "ناقص"، دبعٌت بعض  درة التبلميذ ُب تعليم مادة الًتصبةالبحث أف ق

باستخداـ الكتاب  لث مل يصجحوا ُب تعليم مادة الًتصبةمن تبلميذ الصف الثا
 التعليمي اؼبوجود ُب تلك اؼبدرسة.  

كبعد ربليل الصتيجة من حيث االختبار القبلي، تعرض الباحثة بتجربة اؼبادة 
  ، ٍب تقـو الباحثة باالختبار البعدم.ورة لًتقية كفاءهتم ُب مادة الًتصبةاؼبو
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 عرض البيانات من االختبار البعدي وحتليلها  .ب 
لتبلميذ الصف الثالث مادة الًتصبة اؼبوورة بوريقة نومارؾ  قد طبقت الباحثة

. ٍب سبت الباحثة هذا التوبيق بتقدًن الًتصبة كلمة فكلمة كترصبة حرةموضوعُت، هو 
نظريات باستخداـ كتاب فة كفاءة التبلميذ ُب مادة الًتصبة االختبار البعدم ؼبعر 
 الذم طورته الباحثة.الًتصبة اللغة العربية 

 من فربايَت  11ُب التاريخ عدم ُب يـو اعبمعة لباحثة االختبار البقامت ا
 . كحصلت الباحثة نتيجتهم كما ُب اعبدكؿ التايل:2117

 اجلدول  نتيجة االختبار البعدي
 التقدير النتيجة األمساء الرقم
 ضعيف 51 ألفياىن بًتل شريف الدين 1
 ضعيف 51 أليا رحيانا  2
 جيد 65 أنصدا صفية سكيصة 3
 جيد جدا 75 أنيسة نور جصة 4
 جيد جدا 91 أفريدة 5
 جيد 65 فكرية صاغبة 6
 جيد جدا 75 فرياؿ نور عائدة فورم 7
 فبتاز 111 حكيمة عزيزة 8
 مقبوؿ 55 انفرم الكردية ؿبمد 9
 جيد 71 حر اعبصة 11
 فبتاز 111 ليصتاج فجر كاغى 11
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 جيد جدا 85 لؤلؤ دكم سوحرل 12
 جيد جدا 85 بًتم مليانة 13
 جيد جدا 75 نبيلة مهاليتا فكتوريا 14
 جيد جدا 81 نسزا أيو موالف 15
 فبتاز 95 نيكاف إنتاف شافًتم 16
 ضعيف 45 نصديا سكار أيونغتياس 17
 جيد 65 نور مودة 18
 ضعيف 51  نور اؽبداية 19
 جيد جدا 75 رزكا نوفيلياىن 21
 مقبوؿ 55 سلفياىن فورية 21
 جيد جدا 75 سيىت ربيعة عدكية 22
 ضعيف 51 ربفة اإلحزاء كحدنية 23
 مقبوؿ 55 ياشا ماليكا 24
 جيد جدا 75 ألفيصا حياٌب 25
  1761 اجملموعة 
 جيد 71،4 معدؿ الدرجة 

الصف الثالث ُب  أف نتائج االختبار البعدم لتبلميذكما البيانات ُب اعبدكؿ 
بتقدير  :16بتقدير جيد جدا، ك :41بتقدير فبتاز، ك :12 تعليم مادة الًتصبة

كاستخدمت الباحثة الرمز بتقدير ضعيف.  :21بتقدير مقبوؿ، ك :12جيد، ك
  ؼبعرفة الصتائج اؼبعدلة كما يلي:
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من نتيجة اؼبعدلة السابقة، حسب اؼبعيار اؼبستخدـ به ُب هذا  كاؼبعركؼ
على التقدير "جيد"، دبعٌت بعض من رة التبلميذ ُب تعليم مادة الًتصبة البحث أف قد

باستخداـ الكتاب التعليمي  لثالث يصجحوا ُب تعليم مادة الًتصبةتبلميذ الصف ا
 اؼبوجود ُب تلك اؼبدرسة.   

 البيانات من االختبار القبلي والبعدي وحتليلها .ج 
الباحثة البيانات من االختبار القبلي كاالختبار البعدم  حصلتبعد أف 

ؼبعرفة فعالية اؼبادة التعليمية اؼبوورة.  tفحللت الباحثة تلك الصتائج باستخداـ اختبار 
 كما ُب اعبدكؿ التايل:  tكحصلت الباحثة نتيجة االختبار 

 اجلدول نتائج االختبار القبلي والبعدي

 (Nأمساء الطلبة ) الرقم
االختبار 
 القبلي 

االختبار 
 البعدي 

d  d
2 

1 
ألفياىن بًتل شريف 

 الدين
33 51 17 289 

 411 21 51 31 أليا رحيانا  2
 225 15 65 51 أنصدا صفية سكيصة 3
 625 25 75 51 أنيسة نور جصة 4
 225 15 91 75 أفريدة 5
 625 25 65 41 فكرية صاغبة 6
 484 22 75 53 فرياؿ نور عائدة فورم 7
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 225 15 111 85 حكيمة عزيزة 8
 411 21 55 35 انفرم الكردية ؿبمد 9
 911 31 71 41 حر اعبصة 11
 111 11 111 91 ليصتاج فجر كاغى 11
 25 5 85 81 لؤلؤ دكم سوحرل 12
 1 1 85 85 مليانة بًتم 13
 111 11 75 65 نبيلة مهاليتا فكتوريا 14
 625 25 81 55 نسزا أيو موالف 15
 111 11 95 85 نيكاف إنتاف شافًتم 16
 121 11 45 34 نصديا سكار أيونغتياس 17
 625 25 65 41 نور مودة 18
 196 14 51 36  نور اؽبداية 19
 1225 35 75 41 رزكا نوفيلياىن 21
 361 19 55 36 سلفياىن فورية 21
 411 21 75 55 سيىت ربيعة عدكية 22
 196 14 51 36 ربفة اإلحزاء كحدنية 23
 25 5 55 41 ياشا ماليكا 24
 1225 35 75 41 ألفيصا حياٌب 25

 9722 442 1761 1318 (∑اجملموعة )
 388،88  17،68  71،4  52،32 معدؿ الدرجة
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اعبدكؿ السابق اتضحت أف هصاؾ ارتفاع القيمة لدل التبلميذ بُت  من
ؽبا  بوريقة نومارؾاؼبوورة الًتصبة االختبارين، كمن ذلك الدليل رأيصا أف تلك اؼبادة 

 . تبلميذ الصف الثالث ُب مادة الًتصبةأثر لًتقية كفاءة 
درجة الفرؽ بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم، حللت الباحثة  كؼبعرفة

 تلك الصتائج باستخداـ الرمز اإلحصائي كما كرد ُب الفصل الثالث.

   
  

√
∑   

       

 

∑     ∑    
    

 
 

 ∑          
      

  
 

∑                  = 1907, 44 

   
     

√
       
       

  
     

√       
   

  
     

√     
 

     

    
      

اليت أعدهتا  قدمتها الباحثة هي أف مادة الًتصبة البحث اليت فرضيةؼبا كانت 
التبلميذ ُب مادة قية كفاءة فعالة لًت مصبع العلـو الصديقية جاكرتا الباحثة دبدرسة 

 ، فأصبح اؼبعيار لتصديق ذلك الفرض هو:الًتصبة

ض إذا كانت نتيجة التائي اغبسايب أكرب من نتيجة التائي ُب اعبدكؿ فالفر  .1
قية كفاءة اؼبوورة اليت أعدهتا الباحثة فعالة لًت  مقبوؿ، كهذا يعٍت أف مادة الًتصبة

 . التبلميذ ُب مادة الًتصبة
ي اغبسايب أصغر من نتيجة التائي ُب اعبدكؿ فالفرض إذا كانت نتيجة التائ .2

قية  اؼبوورة اليت أعدهتا الباحثة غَت فعالة لًت  كهذا يعٍت أف مادة الًتصبة مردكد،
 . كفاءة التبلميذ ُب مادة الًتصبة
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قبل أف زبترب الباحثة فرضية البحث بذلك اؼبعيار، عرضت الباحثة البيانات 
 اآلتية: 
 24ة من معادلة هي درجة اغبرية احملصول (df = N-1) 
  لدرجة اغبرية  :1،5درجة التوزيع ُب تاء اعبدكؿ على مستول التصديق

  1،711( هي 24احملصولة )
  9،93الدرجة احملصولة من التائي اغبسايب هي  

1،711 < 9،93 
( أكرب 9،93حصلت الباحثة من العرض السابق أف نتيجة التائي اغبسايب )

(. هذا يدؿ على أف 1،711) :1،5اعبدكؿ على مستول  من نتيجة التائي ُب
اليت أعدهتا الباحثة فعالة لًتقية   كأيدت هذه الصتيجة أف مادة الًتصبة الفرض مقبوؿ.

 . ُب مادة الًتصبة مصبع العلـو الصديقية جاكرتاثانوية كفاءة التبلميذ دبدرسة 
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 الفصل اخلامس

 نتائج البحث والتوصيات واالقرتاحات

 نتائج البحثأ . 

بصاء على ما قدمت الباحثة من عرض البيانات السابقة كربليلها كمصاقشتها ديكن 
 ؽبا أف تلخص نتائج البحث فيما يلى :

أف يتم إعداد مواد الًتصبة على طريقة نومارؾ َب مدرسة ثانوية مصبع العلـو 
 الصديقية جاكرتا باؼبراحل التالية :

الباحثة اغباجة لدل الولبة َب تدريس الًتصبة كهى أ . الدراسة اؼببدئية حيث حللت 
بإعداد مواد الًتصبة على طريقة نومارؾ الىت يتمكن الدارسوف أف يتعارفوا على اؼبشكبلت 

 َب الًتصبة حىت استكملت الًتصبة بُت اللغة العربية كاإلندكنيسية جيدا

لة الثقافة بُت ب . زبويط التووير حيث قامت الباحثة دبراعات األسس تتعلق دبقاب
اللغتُت كاألسس تتعلق دبيوؿ الولبة الصفسية  اللغوية كاألسس ربقق بفضل اؼبقابلة  
اللغوية ٍب قامت الباحثة دبوالعة بعض الكتب الىت تتضمن مادة الًتصبة الىت ربتاج إلىها 

 َب عملية اإلعداد.

لًتصبة على طريقة ج . تووير اإلنتاج َب هذه اؼبرحلة قد قامت الباحثة بإعداد مواد ا
ككذالك األساليب فيها. كهبذا حصلت  نومارؾ من جهة الكلمات كدالالهتا كتراكيبها

 "اؼبواد التعليمية َب الًتصبةالباحثة على اؼبادة "
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د . ربكيم اػبرباء قامت الباحثة َب تصديق اإلنتاج للحصوؿ على اؼبعلومات عن مصاسبة 
 ساس اؼبستخدـ.اؼبوجودة كاأل عدة بالصظرياتاؼبواد اؼب

. أف استخداـ مواد الًتصبة فعالة لًتقية كفاءة الولبة َب ترصبة العربية إىل اإلندكنيسية  هػ
َب اؼبرحلة الثالثة َب مدرسة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا، كتؤكد عليه نتائج 

االختبار القبلى كالبعدل. كنتائج االختبار القبلى كالبعدل تدؿ على كجود الفرؽ  
 بيصهما. 

 التوصياتب . 

اعتمادا على نتائج البحث السابق أرادت الباحثة أف أكصت إىل الذين  يتعلقوف 
 بتعليم الًتصبة َب مدرسة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا مصهم :

. إىل مدير مدرسة ثانوية مصبع العلـو الصديقية جاكرتا بزيادة اغبصة لتعليم اللغة  1
 العربية خاصة َب تعليم الًتصبة

. إىل صبيع مدرسي اللغة العربية أف يكثركا التدريبات َب تعليم اللغة العربية خاصة َب  2
 تعليم الًتصبة لتدعيم كتثبيت ما تعلمه الوبلب.

. إىل صبيع الوبلب أف حيرصوا َب تعليم اللغة العربية كال ديللوف َب تدريس الًتصبة رغم 3
 ىل التدريبات الكثَتة َب عمليته.أف الًتصبة تكوف عملية الصعبة حيتاج كثَتا إ

 ج . ادلقرتحات

إف اإلنساف ؿبل اػبوأ كالصسياف، لذلك عرفت الباحثة أف َب هذا البحث  كثَت من 
الصقصاف كبعيد من الكماؿ، ألف الباحثة حددت حبثها خاصا َب إعداد مواد الًتصبة على 



86 
 

ل اؼبتعلقة بتدريس الًتصبة طريقة نومارؾ لًتقية مهارة القراءة، كال تبحث اعبوانب األخر 
مثل الدراسات َب اصوبلحيات اؼبصولحات العربية القانونية كالعلمية، كخاصة َب اللغة 
كالثقافة الًتصبة، كالًتقيم، كمتصوعات مصولحات الفن، التعريب، كذلك َب التدريبات 

ترجو  الكثَتة َب كل مواضع الًتصبة أكثر فبا كتبتها الباحثة كغَتها. أساسا على ذلك
 الباحثة للقارئُت أف يووركا هذا البحث لًتقية تعليم اللغة العربية خاصة َب تعليم الًتصبة
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Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
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baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis sebagai penyusun Buku 
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Penekanan Pada Bahasa Sumber Penekanan Pada BahasaTarget 

Penerjemahan kata demi kata Adaptasi 

Penerjemahan literal Penerjemahan bebas 

Penerjemahan setia Penerjemahan idiomatis 

Penerjemahan semantis Penerjemahan komunikatif 

 

Tiga Penerjemahan Tambahan 

Penerjemahan satu lafadz bisa mempunyai lebih dari satu makna 

Penggabungkan penerjemahan idiomatik dengan literal 

Penerjamahan syi‟ir 

 

Penekanan Pada Bahasa Sumber 

Ada empat metode penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber. 

Keempat metode tersebut ialah metode penerjemahan kata demi kata (word 

forwordtranslation), metode penerjemahan literal (literaltranslation), metode 

penerjemahan setia (faithfultranslation), dan metode penerjemahan semantis 

(semantictranslation). 

 

Teori Penerjemahan Newmark 

Bab 1 



 
 المواد التعليمية فى علم الترجمة
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 أمثلة الرتمجة الكلمة فكلمة

ُىًدى لِْلُمتَِّقُْتَ امل  َذِلَك اْلِكَتاُب ََلَرْيَب ِفْيِو   

“ Alif lam mim, Itulah Al kitab, tidak ada keraguan didalamnya sebagai petunjuk 

bagi orang-orang yang bertakwa “. 

اب  تَ لك  ا   َل  كَ ل  ذَ    امل 

Tidak ada Al Kitab Itulah Alif Lam Mim 

Penerjemahan kata demi kata ini sering kali di gambarkan sebagai 

terjemahan antarbaris dengan bahasa target berada langsung dibawah kata-kata 

bahasa sumber. Metode ini berfokus pada kata demi kata bahasa sumber, dan 

sangat terikat pada tataran kata. Penerjemah hanya mencari padanan kata-kata 

dalam bahasa target yang pas dengan yang terdapat dalam bahasa sumber. 

Susunan kata-kata pada teks sumber dipertahankan sedemikian rupa, kata-kata 

diterjemahkan satu persatu kedalam makna yang paling umum tanpa 

mengindahkan konteks pemakainya. Sampai-sampai kata-kata yang memiliki 

nuansa budaya pun diterjemahkan secara harfiyah. 

Metode penerjemahan kata demi kata sebenarnya bisa digunakan 

dengan baik manakala struktur terutama urutan kata, bahasa sumber tidak 

berbeda dengan struktur bahasa target.  

1. Metode Penerjemahan Kata Demi Kata 
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َ ق  ت  م  ل  ل   ي  ىدً ى    و  ي  ف    بَ ي  رَ    

Bagi orang-orang 

yang bertakwa 
Petunjuk Didalamnya Keraguan 

 

 أمثلة الًتمجة كلمة فكلمة

 يعملوف ىف مكتب الشؤوف اإلدارية ادلوظفوف اإلداريوف .ٔ

 “ Para pegawai kantor bekerja di kantor admisnistrasi “ 

 . بواب ادلدرسة حيافظ على أمن ادلدرسة كل يـو ٕ

“ Penjaga sekolah menjaga keamanan sekolah setiap hari “ 

. يتدرب الطالب على أنواع من الرياضة البدنية ٖ  

“ Para siswa berlatih beberapa cabang olah raga “ 

. يقـو ادلسلموف باألعماؿ الصاحلات ٗ  

“ Seorang muslim melakukan amal kebaikan “ 

كرتا. شاىدت أنا وصديقى أمحد معرض اذلوايات القومي جبا  ٘  

“ Saya dan temanku Ahmad menyaksikan pameran hoby sebagian orang di 

Jakarta “ 
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. ادلدرس يشرؼ على أنشطة التالميذ ىف ادلدرسة ٙ  

“ Guru memotivasi agar menjadi siswa yang rajin disekolah “ 

. الطالب يصلوف إىل ادلدرسة ىف ادليعاد ٚ  

“ Para murid sampai di sekolah tepat pada waktunya “ 

. يقرأ يوسف الكتب واجملالت ىف أوقات الفراغ ٛ  

“ Yusuf membaca buku dan majalah di waktu luang “ 

. اإلسالـ يهتم بالًتبية جبميع نواحيها ٜ  

“ Islam sangat memperhatikan pendidikan dari segala segi “ 

لطالب ادلتفوؽ. يقدـ رئيس ادلدرسة اجلائزة ل ٓٔ  

“ Kepala sekolah memberikan hadiah bagi siswa yang berprestasi “ 

. ىذا البيت حيتوى على غرفة األكل وغرفة النـو وغرفة ادلذاكرة وغرفة اجللوس ٔٔ  

“ Rumah ini terdiri dari ruang makan, ruang tidur, ruang belajar dan ruang tamu “ 

ىف ادلدرسة فروع العلـو ادلختلفة. يتعلم األوَلد  ٕٔ  

“ Para murid belajar disekolah cabang ilmu yang berbeda-beda ” 
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. التعليم ادلبكر لو أثر كبَت ىف منو نفس الطفل ٖٔ  

“ Pembelajaran sejak dini mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan 
diri seorang anak “ 

اليـو للقراءة فحسب، بل للمناقشة كذلك . ليست ادلكتبة ٗٔ  

“ Perpustakaan saat ini tidak hanya untuk membaca, tetapi juga bisa digunakan 
untuk berdiskusi ” 

. حتتوى ادلدرارس أيضا على ادلالعب للرياضة البدنية ٘ٔ  

“ Sekolah meliputi juga lapangan-lapangan untuk berolah raga “ 

. يرى اآلباء آثار الًتبية احلسنة ىف نفوس أبنائهم ٙٔ  

“ Ayah melihat dampak pendidikan yang baik dalam perkembangan jiwa anak-

anak nya “ 

. حيافظ رجاؿ األمن على أمن البالد وسالمة مواطنيها ٚٔ  

“ Tentara keamanan menjaga keamanan  negara dan keselamatan penduduknya “ 

. يستخدـ الطالب بعض الوسائل التعليمية عند دراساهتم ٛٔ  

“Para murid menggunakan beberapa sarana prasarana belajar ketika mereka 

belajar” 
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كل يـو  الطالب الزى ادلدرسييرتدى  ٜٔ  

“ Para murid memakai seragam sekolah setiap hari “ 

. يعامل ادلسلموف بعضهم بعضا معاملة َلختالف تعليم اإلسالـ ٕٓ  

“ Muslim bermuamalah diantara mereka dengan interaksi yang tidak menyimpang 
dari pembelajaran agama islam” 

. اإلسالـ بتعاليمو الصاحلة لكل زماف ومكاف يهتم بًتبية النساء كما يهتم بًتبية الرجاؿ ٕٔ  

“ Islam dengan ajaran nya yang baik untuk setiap waktu dan tempat sangat 

memberikan perhatian terhadap pendidikan perempuan sebagaimana islam 

perhatian dengan pendidikan laki-laki “ 

يأمر أمُت ادلكتبة الطالب برعاية النظافة واذلدوء ىف ادلكتبة . ٕٕ  

“ Penjaga perpusakaan menyuruh murid-murid untuk menjaga kebersihan dan 
tenang didalam perpustakaan “ 

. الطالب اجملتهدوف حيضروف إىل ادلدرسة ىف ادلوعد ٖٕ  

“ Murid-murid yang rajin datang kesekolah tepat waktu” 

.  أعطى ادلدرس السؤاؿ إىل طالبو ٕٗ  

“ Guru memberikan soal kepada murid-muridnya “ 
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. تفقد عمر أحواؿ ادلسلمُت طوؿ الليل ٕ٘  

“ Umar memikirkan keadaan orang-orang islam sepanjang malam “ 

. حيب حسن أف يصل رمحو ويكره أف يقطعو ٕٙ  

“ Hasan menyukai silaturahim dan tidak suka memutuskannya “ 

. يلـز ادلسلموف مشاركة مشاعرىم عند فرح أو حزف ٕٚ  

“Wajib bagi seorang muslim mengikuti perasaan nya ketika senang ataupun 

sedih“ 

. يزور زلمد بيت جده ىف الريف ٕٛ  

“ Muhammad mengunjungi rumah kakeknya dikampung “ 

.  قرر األب أف يصل األقارب كل شهر ٜٕ  

“ Ayah selalu bersilaturahmi kepada keluarga setiap bulan “ 

. حيتاج الفقراء إىل مساعدة األغنياء ٖٓ  

“ Orang-orang fakir mmebutuhkan bantuan dari orang kaya “ 

. جتتمع أسرة فاطمة ىف شرفة بعد تناوؿ العشاء ٖٔ  

“ Keluarga fatimah berkumpul di balkon setelah makan malam “ 
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. أمر اإلسالـ بصلة األرحاـ وهنى عن قطعها ٕٖ  

“ Islam memerintahkan untuk bersilaturahmi dan melarang untuk memutuskanya“ 

. وقفت احلافالت ىف احملطة ٖٖ  

“ Bus berhenti di terminal bus “ 

جة إىل ادلدرسةا. ركب أمحد در  ٖٗ  

“ Ahmad mengendarai sepeda ke sekolah ” 

. نظر ادلشاة إىل إشارة ادلرور قبل العبور ٖ٘  

“ Para pejalan kaki melihat pada tanda perlintasan sebelum menyebrang ” 

. نظم الشرطي ادلرور ٖٙ  

“ Polisi melihat lalu lintas “ 

. طلب السائق تذكرة من الركاب ٖٚ  

“ Sopir meminta karcis dari para penumpang “ 

. إذا كانت إشارة ادلشاة خضراء يسَت ادلشاة ٖٛ  

“ Jika tanda pejalan kaki hijau maka pejalan kaki boleh lewat “ 
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. يعرب ادلشاة ىف خط عبور ادلشاة ٜٖ  

“ Para pejalan kaki menyebrang di garis tempat penyebrangan “ 

. أعد السائق رخصة القيادة قبل أف يسوؽ سيارتو ٓٗ  

“ Sopir menyiapkan SIM (surat izin mengemudi) sebelum menyetir mobil ” 

 

Terjemahkan kalimat di bawah ini kedalam bahasa Arab! 

1. Ingin menjadi apa anda (pr) nanti ? 

2. Tidak sepatutnya para remaja menggunakan narkoba. 

3. Saya ingin menjadi dokter. Saya senang mengobati pasien.  

4. Mungkinkah tercapai cita-cita Anda di masa yang akan datang?  

5. Fadlan berharap menjadi insinyur agar dapat membangun perumahan. 

6. Zainab ingin pergi ke perpustakaan untuk menulis pelajaran. 

 

 

 

اللغة اإلندونيسية ! ترجم إىل  

 ىف الشارع

الشارع مزدحم جدا بالدراجات وسيارات األجرة، والسيارات اخلاصة واحلافالت وعربات 

 النقل. وادلشاة كثَتوف فوؽ الرصيف، والشرطة تنظم ادلرور.

 قاؿ خالد ألختو ىند :
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إىل الشارع وقبل أف أعرب الطريق أشَت  وسط إىلأنا أمشي على الرصيف، وَل أشَت 

 السيارات القادمة والذاىبة ديينا ويسارا.

وأنا أعرب الطريق إذا كانت إشارة ادلشاة خضراء وَل أعرب إذا كانت اإلشارة  قالت ىند :

محراء. وقريبا من خط عبور ادلشاة، لفت خالد شرطي ادلرور وىو يقف مع أحد سائقي 

 السيارات الكبَتة ) الشاحنات(  الىت حتمل شحنة من احلديد.

دلا اقًتبا منهما، وجد الشرطي يسأؿ السائق عن رخصة القيادة والبطاقة الشخصية، 

واألوراؽ اخلاصة مبا حيمل السائق من بضاعة. وعلم خالد وىند من احلوار، أف السائق 

أوقفو  لسيارات النقل بادلرور فيو، ولذلكيسَت ىف طريق يوصل إىل نفق غَت مسموح 

طفاء خر، ووقف الشرطي جبانب السائق إلاَلجتاه األالشرطى وطلب منو أف يسَت ىف 

حىت مرت سيارات عديدة وبعض احلافالت مث حترؾ السائق حنو اَلجتاه الصحيح بعد أف 

 شكر الشرطي على ما فعل.
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 أمثلة الرتمجة احلرفية

. التعليم اإلسالمى تطور تطورا سريعا منذ أوؿ تارخيو الطويل ٔ  

“ Pendidikan islam berkembang sangat pesat sejak permulaan sejarah 

panjangnya” 

. العلماء يقوموف بالبحث ىف القضايا ادلعاصرة ٕ  

  Penerjemahan harfiyah dilakukan dengan mengalihkan konstruksi 

gramatika bahasa sumber kedalam konstruksi gramatika bahasa target 

yang memiliki padanan paling dekat. Namun demikian, unsur leksikal 

yang ada tetap diterjemahkan satu persatu tanpa mengindahkan konteks 

yang melatari nya. Jadi seperti hal nya pada metode penerjemahan kata 

demi kata, pada metode ini pun pemadanan dilakukan masih terlepas dari 

konteks. 

 Metode penerjemahan harfiyah ini juga sangat patuh  pada teks 

sumber. Persoalan konteks tak terlampau dihiraukan. Struktur bahasa 

sumber diperhatikan. Akibatnya, gejala interferensi acap kali tak 

terhindarkan. Karena terlalu mengutamakan َمْبنَى  “bentuk” sangat 

mungkin َمْعنَى “makna” terkesampingkan sehingga pesan tidak sampai 

kepada pembaca teks terjemah. Selain itu, hasil terjemahan juga terasa 

kaku dan kurang natural karena penerjemah terlalu memaksakan kaidah-

kaidah tata bahasa arab kedalam bahasa indonesia 

[[[[[ 

2. Metode Penerjemahan Harfiyah 
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“ Para alim ulama selalu mempelajari tentang ketentuan-ketentuan yang baru “ 

متقدمة ىف العلـو والتكنولوجيا. األمة اإلسالمية  ٖ  

“ Umat islam maju dari segi ilmu dan teknologi” 

َلحيسن للمسلم أف يدخل ادلسجد دوف الطهارة.  ٗ  

"Tidak boleh bagi seorang muslim masuk kedalam mesjid kecuali dalam keadaan 
suci  "  

. يذبح ادلسلموف ىف عيد األضحى األضحية من الغنم أو البقر ٘  

"menyembelih orang-orang islam  hewan kurban seperti kambing dan sapi pada 

hari raya Idul Adha  "  

. يستفيد الطالب من معمل اللغة ىف تدريبهم على اَلستماع العرىب ٙ  

"Para murid memanfaatkan fasilitas dari leb bahasa untuk mengasah kemampuan 
istima‟ dengan bahasa arab" 

أف حيًـت صغار الناس كبَتىم. من األخالؽ الكردية  ٚ  

"Termasuk dari akhlak terpuji yaitu orang yang lebih kecil menghormati orang 

yang lebih besar" 

. يطيع ادلسلموف هللا بامتثاؿ أوامره واجتناب نواىيو ٛ  

"Orang-orang islam patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya" 
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دة الناسيىف وقت فسدت فيو عقصلى هللا عليو وسلم . أرسل هللا زلمدا  ٜ  

"Allah mengutus nabi Muhammad SAW pada saat rusak nya akidah manusia" 

. يريد أمحد أف يلتحق بقسم اللغة العربية بعد التخرج من ادلدرسة الثانويةٓٔ  

"Ahmad berencana untuk melanjutkan ke jurusan bahasa Arab setelah 

menyelesaikan jenjang menengah atas" 

. أحب أخى أف يواصل دراستو إىل كلية الًتبية ىف إحدى اجلامعات اإلسالمية ٔٔ  

"Saudaraku menginginkan untuk melanjutkan sekolahnya ke universitas 

pendidikan di salah satu universitas Islam" 

ةاأف حيصل على الشهادات اجلامعية األوىل، بل شهادة الدكتور . يأمل أخى  ٕٔ  

"Saudaraku berangan-angan untuk mendapatkan ijasah universitas bahkan sampai 

jenjang doktoral" 

من عمره ة. يذىب الطفل إىل روضة األطفاؿ قبل أف يبلغ السادس ٖٔ  

“Seorang anak kecil pergi ke Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebelum mencapai  

umur 6 tahun” 

. كاف ادلسجد قدديا ديثل مدرسة وجامعة إىل جانب أنو مكاف للعبادة ٗٔ  

“ Dahulu mesjid adalah sekolah dan universitas dan juga tempat untuk beribadah” 

وية اإلسالميةمن أصدقائنا من يلتحق بالقسم الديٍت من ادلدرسة الثانكثَت . ٘ٔ  
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“ Banyak dari teman-teman kita yang mengikuti pelajaran agama dari sekolah 

menengah Islam” 

. إذا فسد القلب فسدت األمة، لذا فإف القلب أفضل شيء ٙٔ  

“Jika hati ruksak maka umat akan ruksak, oleh karena itu maka hati adalah 

anggota tubuh yang paling utama” 

. َلشك ىف أف القرآف وحي من هللا إىل زلمد صلى هللا  عليو وسلم ٚٔ  

“ Tidak ada keraguan bahwa Al-Qur‟an adalah wahyu dari Allah kepada nabi 

Muhammad SAW” 

. جيب علينا اَللتزاـ بنظاـ ادلدرسة. ومن نظاـ ادلدرسة إرتداء الزي ادلدرسي واحلفاظ  ٛٔ

نظافة البيئة ادلدرسية أيضا من نظاـ ادلدرسةعلى   

“ Kita wajib mengikuti peraturan-peraturan sekolah, yaitu memakai seragam 

sekolah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah juga termasuk peraturan 

sekolah” 

. أدتٌت أف أحصل على الدكتوراه ىف اللغة العربية ٜٔ  

“ Saya berharap dapat mencapai jenjang doktoral di bidang Bahasa Arab” 

. للمدرسة نظاـ جيب على الطالب اَللتزاـ بو ٕٓ  

“Sekolah mempunyai peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh para murid-

murid” 
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مجاعة. يؤذف ادلؤذف ىف ادلئذنة وىو يدعو الناس إىل الصالة ىف ادلسجد  ٕٔ  

“ Seorang muadzin mengumandangkan adzan di menara mesjid menyeru manusia 

untuk melaksanakan shalat secara berjama‟ah” 

. َلحيسن للمسلم أف يدخل ادلسجد دوف الطهارة ٕٕ  

“Seorang muslim tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan suci” 

رع مزدحم جدا بالدراجات والسيارات. الشاٖٕ  

“ Jalan penuh sesak dengan motor dan mobil” 

. الشرطة تنظم ادلرور ٕٗ  

“ Polisi menertibkan jalan perlintasan” 

الرصيف على. دتشى ادلشاة  ٕ٘  

“ Pejalan kaki berjalan diatas trotoar” 

. أنا أعرب الطريق إذا كانت إشارة ادلشاة خضراء ٕٙ  

“ Saya menyebrang jalan jika tanda buat penyebrang jalan berwarna hijau” 

. الشرطى يسأؿ السائق عن رخصة القيادة والبطاقة الشخصية ٕٚ  

“ Polisi menanyakan pada sopir SIM dan KTP ” 
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. السائق يسَت ىف طريق يوصل إىل نفق غَت مسموح لسيارات النقل ٕٛ  

“Sopir mengendarai mobilnya dijalan sampai ke lorong yang tidak diperkenankan 

untuk mobil angkut” 

اآلخر. طلب الشرطى من السائق أف يسَت ىف اَلجتاه  ٜٕ  

“Polisi meminta kepada supir untuk berjalan di lain arah” 

. مرت سيارات وبعض من احلافالت ٖٓ  

“ Mobil dan sebagian bus sudah lewat” 

قراءة القرآفقت الفراغ من . قضيت و  ٖٔ  

“ Saya menghabiskan waktu kosong dengan membaca Al-Qur‟an” 

. انتهزت فرصيت بأنشطة نافعة ٕٖ  

“ Saya menggunakan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat” 

. حيتاج اإلنساف إىل اَلسًتخاء ىف حياتو ٖٖ  

“ Manusia membutuhkan relaksasi dalam hidup” 

. إف الوقت نعمة من نعم هللا العظيمة الىت امنت هللا هبا علينا ٖٗ  

“ Sesungguhnya waktu adalah termasuk nikmat yang besar yang Allah 
anugrahkan untuk kita” 
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. يقبل التالميذ على الدرس جيدا ٖ٘  

“ Murid-murid menerima pelajaran dengan baik” 

. يقضى الطالب وقتو للتعلم ٖٙ  

“ Para murid menghabiskan waktunya untuk belajar” 

. أقبل التالميذ على الدرس ىف محاسة وتسابقوا لإلجابة ٖٚ  

“ Para murid menerima pelajaran dengan bersemangat dan berlomba-lomba dalam 

menjawab pertanyaan” 

أماكنهم ىف الصف األوؿ ىف . دخل تالميذ الفصل وانتظموا ٖٛ  

“ Murid-murid masuk ke kelas dan menertibkan tempat duduk mereka di barisan 

pertama” 

. زلمد يأكل ثالث وجبات ىف اليـو ٜٖ  

“ Muhammad makan tiga kali dalam sehari” 

القهوة على . إلياس يفضل احلليب ٓٗ  

“ Ilyas lebih menyukai susu dari pada kopi” 

 

Terjemahkan kalimat dibawah ini kedalam bahasa Arab! 

1. Pamanku seorang petani, dia menanam sayuran dikebun 
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2. Seorang pedagang menjual pakaian di toko 

3. Ibuku adalah seorang dokter, ia pergi ke rumah sakit umum 

4. Wartawan adalah orang yang mencari berita dan menulisnya di koran-

koran 

 

 

 ترجم إىل اللغة اإلندونيسية !

 عبادةالعمل 

اإلسالـ عقيدة وعمل، وعبادة وأخالؽ، لقد رفع اإلسالـ من شأف العمل، 

حيث جعلو مبنزلة العبادة الىت يتعبد هبا ادلسلم ابتغاء مرضاة هللا سبحانو وتعاىل. فقاؿ هللا 

 (. ٔتعاىل : )َوُقِل ْاعَمُلْوا َفَسيَػَر اّلّلُ َعَمَلُكْم َوَرُسْولُُو َو اْلُمْؤِمنُػْوفَ 

ا اإلسالـ أتباعو إىل العمل بكل أنواعو، دعاىم إىل عمل الطاعات وقد دع

للعبادات الىت شرعها هللا سبحانو وتعاىل، ودعا اإلسالـ إىل العمل والسعي ىف احلياة من 

 أجل عمارة الدنيا.

وإذا كاف الرزؽ من عند هللا، فليس معٌت ىذا أف يتكاسل اإلنساف ويًتؾ العمل، 

 حثنا على العمل، لتعمَت األرض وكسب الرزؽ، وأمرنا بأف ننطلق ألف هللا سبحانو وتعاىل

                                                           
1
 101سورة التوبة :   
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سعيا للحصوؿ عليو، قاؿ تعاىل : )ُىَو الَِّذى َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذلُْوًَل فَاْمُشْوا ىِف َمَناِكِبَها 

 (.ٕوَُكُلْوا ِمْن رِْزِقِو َوإِلَْيِو النُُّشْورُ 

ة أمثلة تؤكد ىذا ادلعٌت وقيمتو، وتصف ولقد وردت ىف القرآف الكرًن والسنة النبوي

األنبياء والرسل عليهم السالـ بأهنم كانوا ذوي حرؼ وصناعات بالرغم من مسؤولياهتم 

ادلهمة ىف الدعوة إىل هللا الواحد ألنو تعاىل قد اختارىم أف حيًتفوا، وأف يكتسبوا قوهتم 

ل أحد طعاما قط خَتا بعرؽ جبينهم، فيقوؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم : )ما أك

 من أف يأكل من عمل يده وإف نيب هللا داود عليو السالـ كاف يأكل من عمل يده(.

إف أنبياء هللا الذين بعثهم هللا برسالتو، واختارىم حلمل األمانة، كاف العمل من 

صفاهتم، فهذا نوح عليو السالـ كاف يصنع السفن وتلك مهنة النجارين، وداود عليو 

م رعى الغنم ألىل مكة وكذلك و سلعليو هللا صلى هللا  كاف رسوؿو حدادا  السالـ كاف

نعم الصادؽ األمُت فعن ، وكاف تاجر ىف ماؿ خدجية رضى هللا عنها قبل أف يتزوجها

وؿ هللا صلى هللا عليو وسلم : )ألف يأخذ أحدكم حبال الزبَت بن العواـ قاؿ : قاؿ رس

فيبيعها، فيكف هللا هبا وجهو خَت لو من أف على ظهره خترج فيأتى حبزمة من حطب 

َليقعد (حاثا على العمل : يسأؿ الناس: أعطوه أـ منعوه(. ويقوؿ عمر رضي هللا عنو
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أحدكم عن طلب الرزؽ وىو يقوؿ : اللهم ارزقٍت وقد علم أف السماء َل دتطر ذىبا وَل 

 فضة(.

فالقرآف الكرًن  ومن أجل ذلك، وإذا كاف يـو اجلمعة وىو أفضل أياـ األسبوع،

حيض ادلؤمنُت على طلب الرزؽ ويأمرىم مبجرد أداء الصالة، أف يسعوا ىف األرض لتدبَت 

 (.ُٖغْوا ِمْن ِفْضِل هللاِ َتِشُرْوا ىِف اأْلَْرِض َوابْػتػَ معيشتهم قاؿ تعاىل : )فَِإَذا ُقِضَيِت الَصاَلُة فَانػْ 
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 أمثلة الرتمجة األمني

صلة الرحم زلبة أفراد األسرة .  جتلب ٔ  

“ Silaturahim dapat mengikat rasa cinta anggota keluarga” 

نظر إىل السيارات القادمة والذاىبة. ا ٕ  

“ Saya melihat mobil yang sedang berlalu lalang” 

. نعمتاف مغبوف فيهما كثَت ف الناس : الصحة والفراغ ٖ  

  Dengan metode ini, penerjemah berupaya sesetia mungkin 

mengalihkan makna kontekstual bahasa sumber meskipun melanggar 

gramatika bahasa target. Dalam penerjemahan setia, ini kosakata kebudayaan 

di transfer, dan urutan gramatika dalam terjemahan dipertahankan sedemikian 

rupa. Denga kata lain, metode ini berupaya untuk setia (faithful) sepenuhnya 

kepada maksud dan realisasi teks bahasa sumber penulisnya. 

  Penerjemah berupaya mereproduksi makna kontekstual dari teks asli 

dengan tepat dalam batasan-batasan struktur gramatikal teks sasaran. Disini, 

kata-kata yang bermuatan budaya diterjemahkan, tetapi penyimpangan tata 

bahasa dan pilihan kata masih tetap ada atau dibiarkan. Penerjemahan ini 

berpegang teguh pada maksud dan tujuan bahasa sumber, sehingga hasil 

terjemahan kadang-kadang masih terasa kaku dan sering kali asing 

3 . Metode Penerjemahan Tepat  
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“ Dua kenikmatan yang banyak disia-siakan oleh manusia: kesehatan dan waktu 

luang” 

. ىواييت الرسم والقراءة والكتابة ٗ  

“ Hobby ku menggambar, membaca dan menulis” 

أعباء والديو . خيفف الولد ٘  

“ Seorang anak harus meringankan beban kedua orang tuanya“ 

. بالنـو يرتاح الروح والبدف ٙ  

“ Dengan tidur rohani dan jasmani dapat menjadi rileks” 

. يعلق األستاذ على رأي تالميذه ٚ  

“ Guru mengomentari pendapat murid-murid nya” 

ـ والديو. يعلق الولد كال ٛ  

“ Seorang anak harus selalu mempertimbangkan perkataan kedua orang tua nya “ 

.  أساعد والدي ىف متجره كنت أخفف عنو العبء ٜ  

“ Saya membantu orang tua ku di toko, saya ingin meringankan beban mereka “ 

األحاديثتالميذ وعلق عدد آخر على . حتدث عدد من ال ٓٔ  



 
 المواد التعليمية فى علم الترجمة

23 

 
 

 
 

“ Beberapa murid sedang ngobrol dan yang lainnya datang untuk mengobrol 

bersama mereka “ 

 ترجم إىل اللغة اإلندونيسية جيدا !

 تطور التعليم ىف ادلاضى

كانوا ىف بَتا منذ أوؿ عصر اإلسالـ؛  لقد اىتم ادلسلموف بطلب العلـو اىتماما ك

ادلسجد. فادلسجد إذا ليس مكاف عبادة فحسب، بل كانوا أوؿ األمر يتعلموف ىف 

يتعلموف فيو القراءة والكتابة والعلـو الشريعة واللغة وفروع العلـو ادلختلفة مث تطور التعليم 

 مبرور األياـ بإقامة ما يسمى بالكتاب جبانب ادلسجد.

كاف الكتاب )مكانا( جبانب ادلسجد خيصص لألوَلد يتعلموف فيو القراءة 

الكتابة والقرآف وشيئا من علـو العربية والرياضيات فأشبو )الكتاب( ادلدرسة اإلبتدائية و 

 ىف عصرنا احلاضر. مث تطور التعليم بإقامة ادلدرسة جبانب )كتاب( ادلسجد.

وكانت الدراسة ىف )ادلدرسة( تشبو الدراسة ىف ادلرحلة الثانوية وادلرحلة اجلامعية. 

قسمُت: قسم خارجي وقسم داخلي. أما القسم اخلارجي وكانت الدراسة ىف ادلدرسة 

فلمن يريد أف يرجع ىف ادلساء إىل بيت أسرتو، وأما القسم الداخلي فللغرباء أو الذين 

 َليعشوف على نفقات أبائهم.
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ففى القسم الداخلي كاف الطعاـ يقدـ رلانا للطالب. وفيو يدرس وفيو يناـ، 

وقاعات للدراسة وغرؼ لنـو الطالب  وبذلك كانت كل مدرسة حتتوى على مسجد

 ومكتبة ومحاـ بل كانت بعض مدارس حتتوى أيضا على مالعب للرياضة البدنية.

. وكانت ادلدارس أنواعا : وكاف رؤساء ادلدارس من خَتة العلماء وأكثرىم شهرة

منها مدارس لتدريس القرآف الكرًن وتفسَته وحفظو وقراءتو، ومنها مدارس للحديث 

نها مدارس للفقو، ومنها مدارس للطب، ومنها مدارس أخرى لغَت ذلك من خاصة، وم

. وأفضل مثاؿ ذلذه ادلدارس ىو )جامع األزىر (بالقاىرة. فهو مسجد تقاـ فيو  العلـو

 حلقات للدراسة حتيط بادلسجد غرؼ كثَتة لسكن الطالب.

مغاربة تسمى الغرفة رواقا يسكنو طالب كل بلد، فهناؾ رواؽ للشاميُت ورواؽ لل

 ورواؽ لألتراؾ ورواؽ للسودانيُت ورواؽ لألندونيسيُت، وىكذا.

ونستطيع أف نشاىد ىف عصرنا احلاضر آثار ىذه األروقة حوؿ مسجد األزىر. ويتمثل 

نظاـ القسم الداخلي اليـو عندنا ىف الباسانًتينات حيث حيتوى كل من الباسانًتينات 

الطالب والطالبات على نظاـ  يتعلم فيهاوقاعات  على مسجد تقاـ فيو حلقات للدرلسة

 وغرؼ لنـو الطالب ومكتبة ومحاـ. حديث



 
 المواد التعليمية فى علم الترجمة

25 

 
 

 
 

وحتتوى بعض الباسانًتينات على ادلالعب للرياضة البدنية، بل حيتوى ىف عصرنا 

احلاضر على معمل العلـو ومعمل اللغة، وعلى مركز النشاط ادلكتيب. تعد فيو الوسائل 

 لتصوير األوراؽ. اإللكًتونية، مثل احلاسوب وادلكينة
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الدلليةأمثلة ترمجة   

 زلمد ىو رجل عاملي .ٔ

“ Muhammad adalah seorang yang gemar bekerja ” 

 ىو كثَت الرماد .ٕ

“ Dia adalah seorang yang dermawan “ 

 

  Metode penerjemahan semantis berfokus pada pencarian 

padanan pada tataran kata, tetapi tetap terikat budaya bahasa 

sumber. Namun begitu, penerjemah berusaha mengalihkan makna 

kontekstual bahasa sumber sedekat mungkin dengan struktur 

sintaksis dan semantik bahasa target. Penerjemahan semantis sangat 

memperhatikan nilai estetika teks bahasa sumber, kompromi makna 

agar selaras dengan asonansi, serta permainan dan mengulangan 

kata yang menggetarkan. Berbeda dengan penerjemahan setia, 

metode penerjemahan semantis lebih luwes dan memperkenankan 

intuisi penerjemah untuk berempeti dengan  teks sumber. 

  Penerjemahan semantis lebih luwes dari pada penerjemahan 

setia. Penerjemahan setia lebih kaku dan tidak kompromi dengan 

kaidah bahasa target atau lebih terikat dengan bahasa sumber.  

4. Metode Penerjemahan Semantis 
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الفقرة إىل اللغة اإلندونيسية !ترجم ىذه   

 ىف مكتبة ادلدرسة

دخل حاًب مكتبة ادلدرسة، وأخذ يتأمل الكتب العلمية، والتارخيية، والقصصية،   

ن أىب وقاص رضى هللا عنو. فتقدـ إىل أمُت ب بقصة البطل العريب ادلسلم سعد بفأعج

 ادلكتبة وقاؿ لو: 

رىا أمُت ادلكتبة لو بعد أف كتب من فضلك، أريد استيعارة ىذه القصة، فأعا  

حاًب امسو ىف سجيل ادلستعَتين. ذىب حاًب إىل البيت فرحا مسرورا. وعكف على قراءة 

عسكري ماىر، فتح هللا على  دالقصة حىت أدتها، لقد عرؼ أف سعد بن أىب وقاص قائ

إىل أف  يديو كثَتا من بالد العراؽ وبالد فارس، وأف ىذا البطل ظل رلتهدا ىف سبيل هللا

 وفاه األجل ىف ادلدينة ادلنورة مدينة الرسوؿ صلى هللا عليو وسلم. 

لقد دتٌت حاًب على هللا تعاىل أف دينحو الشجاعة واإلدياف، ليكوف رلتهدا ىف سبيل   

 أىب وقاص.  نهللا كسعد ب
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أعاد حاًب قصة سعد إىل ادلكتبة سليمة نظيفة ىف ادلوعد احملدد. قدـ حاًب   

القصة دلدرس اللغة العربية، فطلب منو قراءتو أماـ زمالئو، فشكره ادلدرس ملخصا عن 

 على حسن اختبارىوجودة قراءتو.
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Penekanan Pada bahasa Target 

  Berbeda dengan kelompok pertama, pada kelompok kedua ini, metode 

penerjemahan lebih berorientasi pada bahasa target. Yang belakangan ini, seperti 

hal nya yang pertama, juga terbagi kedalam empat metode. Termasuk kedalam 

kelompok ini ialah metode penerjemahan adaptasi (adaptation), metode 

penerjemahan bebas (free translation), metode penerjemahan ideomatis 

(ideomatic translation), dan metode penerjemahan komunikatif (communicative 

translation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 2 

 

  Metode penerjemahan adaptasi adalah merupakan penerjemahan 

teks yang paling bebas. Penerjemah berusaha mengubah dan 

menyelaraskan budaya bahasa sumber dalam bahasa target. Metode ini 

terutama digunakan dalam menerjemahkan naskah drama dan puisi 

dengan tetap mempertahankan tema, karakter dan alur cerita. Budaya 

bahasa sumber dikonversi kedalam budaya bahasa target. Teks tersebut 

kemudian ditulis ulang. Oleh karena itu, hasil penerjemahan umumnya 

dipandang bukan sebagai suatu terjemahan. Hasil terjemahan 

sesungguhnya lebih merupakan penulisan kembali pesan teks bahasa 

sumber dalam bahasa target. 

1. Metode Penerjamahan Adaptasi 
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 أمثلة الرتمجة التكيف

 ادلورد العذب كثَت الزحاـ .ٔ

“ Ada gula ada semut “ 

 اجلزاء من جنس العمل  .ٕ

“ Bermain air basah, bermain api letup “ 

 قبل الرماء دتأل الكنائن .ٖ

“ Sedia payung sebelum hujan “ 
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 أألمثلة من الرتمجة احلر

النبوي مسجد أنشأه الرسوؿ بادلدينة ادلنورة . ادلسجد ٔ  

“ Masjid nabawi adalah mesjid yang dibangun oleh Rosulullah SAW di madinah 

munawaroh “ 

.كاف ادلسجد صغَتا مث أعاد ادلسلموف بناءه حىت أصبح كبَتا ٕ  

  

  Penerjemahan bebas berupaya mereproduksi materi tertentu tanpa 

menggunakan cara tertentu. Dalam hal ini, penerjemah memproduksi isi 

semata tanpa mengindahkan bentuk. Akibatnya, metode ini menghasilkan teks 

target yang tidak lagi mengandung gaya atau bentuk teks sumber. Dalam 

prakteknya, penerjemahan bebas tidak terikat dengan pencarian padaan pada 

tataran kata atau kalimat. Pencarian padanan cenderung terfokus pada teks 

sebagai satu kesatuan. Biasanya, metode ini merupakan parafrase yang lebih 

panjang daripada bahasa aslinya. Hasil penerjemahan bebas sering kali 

bertele-tele, berpretensi, dan sama sekali bukan merupakan terjemahan. 

  Terdapat perbedaan antara metode adaptasi dan metode penerjemahan 

bebas. Yang terakhir ini, tetap mempertahankan pesan sesuai dengan pesan 

yang termaktub dalam teks bahasa sumber. Selain itu, pada metode adaptasi 

penerjemah di perkenankan untuk membuat sejumlah modifikasi, misalnya 

mengubah nama pelaku dan tempat kejadian. 

 

2. Metode penerjemahan Bebas 
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“ Dahulu mesjid hanyalah tempat yang kecil kemudian orang-orang islam 
merenovasi sehingga menjadi besar “ 

.  نتعلم علم الفلك لنعرؼ شيئا عن الشمس والقمر وغَتىا من الكواكب والنجـو ٖ  

“ Kita mempelajari ilmu falak (perbintangan) supayamengetahui tentang matahari, 

bulan dan yang lainnya dari planet-planet dan bintang-bintang ”  

.  معمل اللغة من وسائل التعليم ادلهمةىف تعليم اللغة العربية ٗ  

“ Laboratorium bahasa termasuk dari sarana pembelajaran yang penting dalam 

pembelajaran bahasa arab “  

فأنشأ مسجدا واختذه مكانا للصالة . وصل الرسوؿ إىل ادلدينة ٘  

“ Rosulullah SAW sampai ke Madinah kemudian membangun masjid dan 
menjadikannya tempat untuk shalat “ 

. ادلسلموف ىف العامل توحدىم عقيدة إسالمية ٙ  

“ Muslim diseluruh dunia disatukan oleh akidah Islam “ 

العربية حىت يستطيعوا أف يتكلموا هبا جيدا.  يتعلم الناس اللغة  ٚ  

“ Orang mempelajari bahasa Arab sehingga dapat berbiara dengan baik “ 

. يستيقظ ادلسلم مبكرا ويذىب من بيتو متجها إىل ادلسجد ليصلى الصبح ىف مجاعة ٛ  

“ Muslim bangunpagi-pagi kemudian berangkat dari rumahnya menuju mesjid 

untuk melaksanakan shalat subuh berjama‟ah “ 
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. خرج الطالب من بيتو حامال معو احلقيبة واجتو مسرعا إىل موقف السيارة، فقاـ فيو  ٜ

 منتظرا سيارة تصل إىل مدرستو.

“ Seorang murid keluar dari rumah nya membawa tas dan segera menuju ke halte 

bus, dan dia berdiri menunggu bus transportasi supaya sampai ke sekolah “ 

. محل األستاذ كل ما حيتاج إليو من وسائل تعليمية ٓٔ  

“ Guru membawa semua peralatan sarana prasarana mengajar “ 

شرح الدرس واضحا. طلب التالميذ من األستاذ أف ي ٔٔ  

“ Para murid meminta kepada guru untuk menjelaskan pelajaran dengan 
terperinci” 

. استأذف إبراىيم قبل أف يدخل الفصل مث جلس على الكرسى بنظاـ ٕٔ  

“ Ibrahim meminta izin sebelum memasuki kelas, kemudian duduk diatas kursi 

dengan teratur “ 

سأؿ ادلدرس زلمودا ألنو غاب عن احلصة أمس.  ٖٔ  

“ Seorang guru menanyakan mahmud karena dia tidak hadir kemarin “ 

. شكا ادلدير ادلدرسُت وادلدرسات على ما حصل ىف الفصل ٗٔ  

“ Kepala sekolah bertanya kepada para guru tentang pembelajaran di kelas “ 
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ء الغائبُت ىف الكراسة. كتب ادلدرس أمسا ٘ٔ  

“ Guru mencatat nama-nama murid yang tidak hadir dibuku absensi " 

. أنا أمهلت نفسى ومل أعمل بنصح أمي وأيب ٙٔ  

“ Saya mengabaikan diriku sendiri karena tidak mendengarkan nasehat ibu dan 

ayahku ” 

 . جلس التالميذ على الكراسى وينتظموف ىف أماكنهم ٚٔ

“ Murid-murid duduk diatas kursi dan berbaris rapi di tempat mereka “ 

 . دخل ادلدرس الفصل وسلم على التالميذ ٛٔ

“ Guru masuk ke dalam kelas dan mengucapkan salam kepada murid-murid “ 

 س. يدخل الطالب مكتبة ادلدر ٜٔ

“ Para murid masuk kedalam kantor guru “ 

 . يقرأ حسن الكتب العربية ىف الفصل ٕٓ

“ Hasan membaca buku bahasa arab di kelas ” 

 . ليس يل وقت الفراغ للتسلية ٕٔ

“ Saya tidak mempunyai waktu kosong untuk hiburan “ 
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 . أشغل نفسي بأعماؿ نافعة ٕٕ

“ Saya menyibukan diri dengan kegiatan kegiatan yang bermanfaat “ 

 . ينتهز األستاذ فرصتو لتعليم تالمذتو ٖٕ

“ Guru menggunakan kesempatan untuk mengajari murid-muridnya “ 

 . حيب الولد الصاحل أف خيفف مشقة والديو ٕٗ

“ Anak yang sholih suka meringankan beban kedua orang tua nya “ 

 . ترتاح نفس ادلؤمنُت بذكر هللا ٕ٘

“ Jiwa seorang muslim akan tenang dengan mengingat Allah “ 

 . حيسن اإلنساف اَلسًتخاء بعد تعب األسبوع ٕٙ

“ Sebaiknya orang beristirahat setelah capek selama seminggu “ 

 . الصحة نعمة دينت هللا هبا على خلقو ٕٚ

“ Kesehatan merupakan nikmat yang Allah anugrahkan untuk makhluknya “ 

 . يقبل التالميذ دروس اللغة العربية ٕٛ

“ Para murid menerima pembelajaran bahasa Arab “ 

 . قضيت العطلة ىف البيت ٜٕ
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“ Saya menghabiskan waktu libur di rumah “ 

 . الضمَت يرتاح بالراحة ٖٓ

“ Hati akan menjadi rileks dengan istirahat “ 

 . أنا مشغوؿ بأعماؿ يومية ٖٔ

“ Saya sibuk dengan kegiatan sehari-hari “ 

 !نتهز فراغك بعمل الواجب. ا ٕٖ

“ Sibukkanlah waktu luangmu dengan pekerjaan yang wajib ! ” 

 . سامل مل حيضر من السفر ٖٖ

“ Salim belum pulang dari perjalanan “ 

 . كنت أساعد والدي ىف البيت ٖٗ

“ Saya membantu orang tuaku di rumah “ 

 . زىرة تنظم وقتها حبسن اَلنتفاع ٖ٘

“ Zahro mengatur waktunya dengan sangat baik ” 

 .لقد قسم هللا بوقت ألمهيتو وبركاتو ٖٙ

“ Allah bersumpah dengan waktu karena penting dan berkahnya waktu “ 



 
 المواد التعليمية فى علم الترجمة

37 

 
 

 
 

 . سلم ادلعلم على التالميذ فردوا السالـ عليو ٖٚ

“ Guru mengucapkan salam kepada murid-murid, dan para murid menjawab 

salamnya ” 

 . اغتنم مخسا قبل مخس فراغك قبل شغلك ٖٛ

“ Persiapkanlah diri dari lima hal sebelum lima hal, waktu luangmu sebelum 

waktu sibukmu ” 

 ح والنزىة والقراءةبُت ادلزا  . قضيت وقت الفراغ ٜٖ

“Saya menghabiskan waktu luang dengan bargurau, jalan-jalan dan membaca 

buku” 

 . مرواف جسمو حنيف يأكل مرة ىف اليـو ٓٗ

“ Marwan badannya kurus, makan sekali dalam sehari ” 

 

 اإلندونيسية !ترجم ىذه الفقرة إىل اللغة 

 كيف قضيت وقت الفراغ ؟

نهم ودخل ادلعلم فسلم عليهم، ميذ الصف األوؿ وانتظموا ىف أماكدخل تال

  . فردوا عليو السالـ . وكاف الدرس درس زلادثة، موضوعو )قضاء وقت الفراغ(
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قاؿ ادلعلم : يا أبنائي، إف الوقت نعمة من نعم عظيمة امنت هللا هبا على عباده. 

( ٕ) ر  سْ خُ  ىْ فِ لَ  افَ سَ نْ اإْلِ  فَّ ( إِ ٔ) رِ صْ عَ الْ تو حيث فاؿ : وَ اهللا بوقت ألمهيتو وبرك لقد قسم

 .(ٖ) رْبِ الصَّ ا بِ وْ اصَ وَ تػَ وَ  قِّ احلَْ ا بِ وْ اصَ وَ تػَ وَ  اتِ احلَِ الصَّ  اْ لوُ مِ عَ ا وَ وْ نػُ آمَ  نَ يْ ذِ  الَّ َلَّ إِ 

مخسا قبل مخس وقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم لرجل وىو يعظو : )اغتنم 

: شبابك قبل ىرمك، وصحتك قبل سقمك، وغنائك قبل فقرؾ، وفراغك قبل شغلك 

 .وحياتك قبل موتك( أخرجو حاكم

ومن كلمات احلسن البصري رمحو هللا : ما من يـو ينشق فجره إَل نادى مناد 

بن آدـ أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود مٍت بعمل صاحل، امن قبل احلق : يا 

  .ين َل أعود إىل يـو القيامةفإ

 مث سأؿ ادلعلم تالميذه : كيف قضيتم وقت الفراغ ؟

أقبل التالميذ على الدرس ىف محاسة، وتسابقوا لإلجابة. أجاب عاصم : كنت 

 .، أساعده وأخفف العبء عنوأعمل مع والدي ىف متجره

بٍت واجبك. إف اإلسالـ يا   ! أرضيت والدؾ، وعرفتقاؿ ادلعلم : شيء مجيل

 حيب اليد العاملة.

 .ح، والنزىة  والقراءةلفراغ بُت ادلزا وأجاب أمحد : قضيت وقت ا
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 .قاؿ ادلعلم : ىذا مجيل ! نظمت وقتك وأحسنت اَلنتفاع بو

وأجاب عبد هللا : قضيت وقت الفراغ مع أىلي ىف القرية، بُت الزرع واحلدائق 

 .وادلاء واخلضرة النضرة

 .بةقاؿ ادلعلم : صلة الرحم واج

حتدث عدد من التالميذ، وعلق على األحاديث عدد آخر، وادلعلم يشجع، 

 ويوجو ىف سرور وإعجاب.
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 أمثلة الرتمجة اإلصطالحية

 صباح اخلَت .  ٔ

“ Selamat pagi “ 

Tetapi arti secara luqowiyyah nya adalah pagi yang baik 

 السالمةع . م ٕ

“ Sampai jumpa” 

Tetapi arti sebenarnya adalah beserta  keselamatan 

 ليد العليا خَت من اليد السفلى . ا ٖ

“ Memberi lebih baik dari pada menerima “ 

 أعمى القلب إَل إذا ىداه هللاظل الكافر . ي ٗ

3. Metode Penerjemahan 

Idiomatis 

  Metode penerjemahan idiomatis berusaha memproduksi pesan bahasa sumber, 

tetapi cenderung mendistorsi nuansa makna. Hal ini disebabkan penerjemah lebih 

menyukai pemakaian aneka kolokial dan idiom-idiom yang tidak terdapat dalam bahasa 

sumber. 
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“ Orang-orang kafir tetap buta hatinya kecuali yang mendapat hidayah dari Allah 

SWT.” 

 الناس بالتخلف ماليـو حىت َل يتهمه وا ابناءحيرص كل الشباب على أف يكون.  ٘

“ Setiap pemuda saat ini menjadi orang modern agar orang tak menuduhnya 

terbelakang “ 

 ألداء احلج ار احلجاج أـ القراى. ز  ٙ

“ Jama‟ah haji mengunjungi Makkah untuk menunaikan ibadah haji “ 

 مع هللا الناس ليـو احلساب. جي ٚ

“ Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat “ 

 الظامل على حقوقهم ىعتد. ا ٛ

“ Orang-orang dholim itu merampas hak-hak mereka “ 

 مهتذا مل تغمض عينيك عن ىفوات أصدقائك خسر . إ ٜ

“ Jika kau tak melupakan kesalahan kawan-kawanmu kau akan kehilangan 

mereka ” 

 د اخلائن يده على حقوؽ اآلخرين ىف كل مكاف. م ٓٔ

“ Pengkhianat itu mencuri hak-hak orang lain disetiap tempat “ 

 عاقب الدولة كل من خيرج على القوانُت عقوبات رادعة. ت ٔٔ
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“ Negara itu menghukum setiap orang yang melawan hukum dengan pencekalan “ 

 ما كاد الكتاب خيرج إىل النور حىت تناولو النقاد بالدراسة والتقوًن. و  ٕٔ

“ Begitu buku itu terbit para kritikus mengkaji dan menilainya “ 

 اف حاكما جبارا َليستطيع أحد أف يقف ىف طريقو. ك ٖٔ

“ Ia adalah penguasa diktator yang tak seorang pun menentangnya “ 

 هللا ىذا األمر واضح وضوح الشمس. و ٗٔ

“ Demi Allah, masalah ini jelas sekali “ 

 لقى علينا قصيدة، حركت أوتار قلوبنا. أ ٘ٔ

“ Ia membacakan puisi yang menggetarkan jiwa kita “ 

 ذىب ادلريض إىل رمحة ربو.  ٙٔ

“ Orang sakit itu meinggal “ 

 من حفر حفرة وقع فيها.  ٚٔ

“ Senjata makan tuan “ 

 من الشوكة خترج الوردة.  ٛٔ

“ Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ” 
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 أمثلة الرتمجة التواصلية

 حب األـ َلديوت أبدا

“ Kasih ibu sepanjang masa “ 

 

 

 

 

 

4. Metode Penerjemahan Komunikatif 

 

 

  Metode penerjemahan komunikatif ini berupaya mengungkapkan 

makna kontekstual bahasa sumber secara tepat. Pengungkapan dilakukan 

dengan cara-cara tertentu sehingga isi dan bahasa nya berterima dan 

mudah difahami pembaca target. Dengan kata lain, metode ini sangat 

mengindahkan efek terjemah terhadap pembaca target. Hasil terjemahan 

diupayakan mempunyai bentuk, makna dan fungsi yang selaras dalam 

bahasa target. Sebab, boleh jadi suatu kalimat terjemahan sudah benar 

secara sintaksis, tetapi maknanya tidak logis, bentuk dan maknanya boleh 

jadi sudah sesuai, tetapi secara pragmatik penggunaanya tidak pas dan 

tidak alamiah. 
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SL Writer 

 2 SL Norms 

3 SL Culture 

 4 SL Setting  

and Traditon 

5 TL Relationship 

7 TL Culture 

6 TL Norms 

8 TL Setting  

And Tradition 

 

  Dalam pandangan Newmark, analisis sebuah teks yang akan 

diterjemahkan secara dinamis dapat ditarik ke sepuluh arah sebelum direkontruksi 

kedalam bahasa target. Dinamika penerjemahan ini tergambarkan dalam bagan 

dibawah ini. 

 

1. The truth 

(The fact of the matter) 

         TEKS 
        10 . Translator 
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Penerjemahan Tambahan 

Penerjemahan satu lafadz bisa punya lebih dari satu makna 

Penggabungkan penerjemahan  idiomatik dengan literal 

Penerjamahan syi‟ir 

 

1. Kalimat yang mempunyai lebih dari satu makna 

. عُت ٔ  
Mata untuk melihat, sumber mata air 

. اليد ٕ  
Tangan kanan, tangan kiri 

.  السنة ٖ  
Tahun hijriyyah atau tahun masehi 

. السائل ٗ  
Orang yang meminta, sesuatu yang mengalir 

 

 

 

Bab 3 
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2. Meggabungkan antara terjemah idiomatik dengan 

penerjemahan literal 

 اليد العليا خَت من اليد السفلى .ٔ

“ Memberi lebih baik dari pada menerima “ 

 فر أعمى القلب إَل إذا ىداه هللاايظل الك  .ٕ

“ Orang-orang kafir tetap buta hatinya kecuali yang mendapat hidayah dari Allah 
SWT.” 

 الناس بالتخلف هماليـو حىت َل يتهم ابناء واحيرص كل الشباب على أف يكون .ٖ

“ Setiap pemuda sangat ini menjadi orang modern agar orang tak menuduhnya 
terbelakang “ 

 ألداء احلجزار احلجاج أـ القراى  .ٗ

“ Jama‟ah haji mengunjungi Makkah untuk menunaikan ibadah haji “ 

 جيمع هللا الناس ليـو احلساب .٘

“ Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat “ 

 الظامل على حقوقهم ىاعتد .ٙ

“ Orang-orang dholim itu merampas hak-hak mereka” 

 إذا مل تغمض عينيك عن ىفوات أصدقائك خسرىم .ٚ
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“ Jika kau tak melupakan kesalahan kawan-kawanmu kau akan kehilangan 

mereka” 

 مد اخلائن يده على حقوؽ اآلخرين ىف كل مكاف .ٛ

“ Pengkhianat itu mencuri hak-hak orang lain di setiap tempat” 

 تعاقب الدولة كل من خيرج على القوانُت عقوبات رادعة .ٜ

“ Negara itu menghukum setiap orang yang melawan hukum dengan pencekalan “ 

 وما كاد الكتاب خيرج إىل النور حىت تناولو النقاد بالدراسة والتقوًن .ٓٔ

“ Begitu buku itu terbit para kritikus mengkaji dan menilainya” 

 كاف حاكما جبارا َليستطيع أحد أف يقف ىف طريقو .ٔٔ

“ Ia adalah penguasa diktator yang tak seorang pun menentangnya “ 

 وهللا ىذا األمر واضح وضوح الشمس .ٕٔ

“ Demi Allah, masalah ini jelas sekali “ 

 ألقى علينا قصيدة، حركت أوتار قلوبنا .ٖٔ

“ Ia membacakan puisi yang menggetarkan jiwa kita “ 

 ذىب ادلريض إىل رمحة ربو .ٗٔ

“ Orang sakit itu meninggal “ 
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 من حفر حفرة وقع فيها .٘ٔ

“ Senjata makan tuan “ 

 من الشوكة خترج الوردة .ٙٔ

“ Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian “ 

 

3 . Penerjemahan Sya’ir 

  Syi‟ir secara etimologis berasal dari kata “sya‟ara” atau “sya‟ura” yang 

berarti “ „alima wa ahsana bihi (mengetahui dan merasakannya) 

  Sedangkan secara terminologis para pakar sastra mengemukakan definisi 

yang beragam mengenai syi‟ir ini sesuai sudut pandang serta objek mereka 

masing-masing.  

  Ulama „arudh misalnya mendefinisakan syiir sebagai berikut : kalimat 

yang sengaja diungkapkan dalam bentuk bersajak yang di wazan.  

  Bila ditelusuri lebih jauh, definisi yang digunakan oleh pakar ilmu „arudh 

diatas kelihatannya definisi tersebut tidak hanya terbatas pada pengertian saja, 

melainkan juga mencakup pada pengertian nadzam, yang berada diluar syi‟ir. 

Nadzam adalah kalimat yang sengaja diungkapkan dalam bentuk berirama dan 

bersajak, namun tidak merupakan karya syi‟ir yang lahir dari luapan emosi dalam 

bentuk ungkapan yang imajinatif. Pendefinisian yang demikian agaknya lebih 

banyak didasarkan pada pertimbangan keinginan mereka untuk menonjolkan 

bidang yang mereka geluti. Sebagai ahli „arudh yang mengkhususkan mengkaji 

aspek-aspek musikal dari karya syi‟ir dalam hal ini adalah wazan dan qafiyah, 

sudah pasti mereka menonjolkan kedua aspek ini ketika mendefinisikan syi‟ir. 
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 يقول أبو نواس

 خلِّ جنبيك لراـ # ومض عنو بسالـ

 ُمت بداء الصمت خَت # لك من داء الكالـ

 ُربَّ لفظ جّر آجاؿ نيػ  # ػػػػػػػػاـ وقياـ

 إمنا السامل من أجلػػػػػػػػ     # ػػػػػػػػػػػم فاه بلجاـ

 شبت يا ىذا وما تًتؾ  # أخالؽ الغالـ

 وادلنايا آكالت شاربػػػػػػ  # ػػػػػػػػػات لألناـ

 

 يقول الصمة القشريي :

 مث أنثٍت        # على كبدي من خشية أف تصدعا وأذكر أياـ احلمى

 فلست عشيات احلمى برواجع    # عليك ولكن خلِّ عينيك تدمعا

 بكت عيٍت اليسرى فلما زجرهتا # عن اجلهل بعد احللم أسبلتا معا 

 

 قاسم بن األزرق : يقول ال

 لو أف باحلَيل الغٌت لوجدتٍت  # بنجـو أفالؾ السماء تعلقي
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 لكن من رزؽ احلجى حـر الغٌت # ضداف متفرقاف أيَّ تفرؽ

 فإذا مسعت بأف زلروما أتى  # ماء ليشربو فغاض فصدؽ

 أو أف زلظوظا غدا يف كفو # عود فأورؽ ىف يديو فحقق

 بؤس اللبيب وطيب عيش األمحقومن الدليل على القضاء وصرفو # 
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درس ولحظااألمثلة :   

 

 

 

 

 

 

 

 العلم نور

 عائشة أـ ادلؤمنُت

 الرواة عدوؿ

 ادلسلمات صادقات

 الطالبات ناجحات

 ادلسلموف صائموف

 العلم شأنو عظيم

 اجلهل وقعو وخيم

أنوارىا ساطحةادلدينة   

 الزكاة تطهر النفوس

 السواؾ يطيب الفم

 القاتل َل يرث

 السالـ عليكم

 الربكة ىف التقوى

 اجلنة حتت أقداـ األمهات

 الصرب عند صدمة األوىل

 ادلوعد بُت العشائُت

 بعض األمثلة للقواعد ىف الرتمجة

 ادلبتدأ واخلرب
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 ادلبتدأ : اَلسم وقع ىف أوؿ الكلمة

( مفرد : ٔأو خرب إف وأخواهتا( ثالثة أنواع : ) اخلرب )خرب ادلبتدأ، أو خرب كاف وأخواهتا،

( شبو مجلة، وىى اجلار  ٖ( مجلة امسية أو فعلية )ٕوىو ما ليس مجلة وَلشبو مجلة. )

.واجملرور وظرؼ الزماف وظرؼ ادلكاف  

 !دونيسيةــترجم ىذه الكلمات إىل اللغة اإلن

 اجلمل  الرتمجة

Al-Qur‟an diturunkan atas 7 huruf  ٔ  .القرآف نزؿ على سبعة أحرؼ  

Puasa adalah perisai  ٕ الصياـ جنة .  

. ادلسك أطيب الطيب ٖ    

. ادلسلموف تتكافأ دماؤىم ٗ    

. الولد للفراش ٘    

 القاعدة
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. اليد العليا خَت من اليد السفلى ٙ  

. ادلسلم أخو ادلسلم ٚ    

. ادلالئكة تصلى على أحدكم  ٛ  

 ماداـ ىف مصاله

. العمرة إىل العمرة كفارة دلا بينها  ٜ    

. ادلسلموف على شروطهم ٓٔ    
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 الرقم الرتاكيب

 ٔ اشتهر ادلغرىب ىف الرياضيات  تستخدـ اخلوارزمى كلمة اجلرب

 ٕ يرجع الفضل حملمد بن موسى  وضع أبو العباس الكتاب ىف اجلرب

الرياضياتترجم العلماء كتب   ٖ سامهت الرياضيات ىف العلـو  

 ٗ ظهرت الًتمجة ىف عهد ادلنصور  أضاؼ ادلسلموف نظاـ الصفر

 

 

 

 الفعل الالـز َلحيتاج إىل ادلفعوؿ

 يكتفى الفعل الالـز  بالعامل

 

 الالزم وادلتعدي

 القاعدة
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 الفعل الالزم الفعل ادلتعدى

إىل ادلعموؿالفعل الالـز  َلحيتاج  الفعل ادلتعدى حيتاج إىل ادلفعوؿ  

إذا كاف ادلعموؿ مفعوَل بو فمنصوبا وإذا  

 كاف اجلار فمجرورا
 يكتفى الفعل الالـز بالعامل )الفاعل(

  َليكتفى الفعل ادلتعدى  بالعامل فقط

 

 !ترجم ىذه الكلمات إىل اللغة اإلندونيسية

 اجلمل الرتمجة

Semoga Allah meridhoi mereka ٔ رضي هللا عنهم .  

اخلوارزمي علم اجلرب . وضع ٕ   

. ينصح أمحد أخاه الصغَت بالتعلم ٖ   

. جيلس الطالب على الكراسى ٗ   

. فاطمة تعد الطعاـ لصديقتها ٘   

. إمنا خيشى هللا من عباده العلماء ٙ   
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. اشًتيت القلم من الدكاف ٚ   

. يصـو ادلسلموف ىف شهر رمضاف ٛ   

. تصلى كردية الظهر ٜ   

تذىب إىل سورابايا أظن أنك.  ٓٔ   
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 اسم مكان  اسم الزمان

. سالـ ىى حىت مطلع الفجر ٔ . حىت إذا بلغ مغرب الشمس ٔ    

. نلتقى مشرؽ الشمس ٕ . سيتوجو إىل ادلشرؽ ٕ    

. سأعود مغرب الشمس ٖ من ىنا مطلع الشمس.  ٖ    

. ملعب الكرة قريب ٗ    

القطن كبَت . مصنع ٘    

. مصلى النساء ىناؾ ٙ    

. ىنا ملتقى القـو ٚ    

. مدرسة األطفاؿ قريبة ٛ    

. مكتبة اجلامعة كبَتة ٜ    

. مقربة ادلدينة البقيع ٓٔ    

 

 امسا الزمان وادلكان
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 اسم الزماف : اسم مشتق للدَللة على زماف الفعل

 اسم ادلكاف : اسم مشتق للدَللة على مكاف الفعل

 !الكلمات إىل اللغة اإلندونيسيةترجم ىذه 

 اجلمل الرتمجة

Letakanlah sesuatu pada tempatnya ٔ . ضع الشيء ىف موضعو  

. يؤتى احلذر من مأمنو ٕ   

مقتل الرجل بُت فكيو.  ٖ   

. سافرت منضج الفاكهة ٗ   

. نظرت حنو مغرب الشمس ٘   

. انعطف عند ادلخرج الثاىن ٙ   

الضعفاء. ىنا ملجأ  ٚ   

. ادلنزؿ مرقد األطفاؿ ٛ   

 القاعدة
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اسم التفضيل : اسم مشتق مصوغ على وزف أفعل للدَللة على أف شيئُت اشًتاكا ىف 

اآلخر فيهاصفة، وزاد أحدمها على   

 !ترجم ىذه الكلمات إىل اللغة اإلندونيسية

 اجلمل الرتمجة

 ىذا أشد محرة من الورد

 الشرؽ أكثر أمنا من الغرب

 التبغ أكثر استنزافا لألمواؿ من الفاكهة

 القاعدة

 اسم التفضيل
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Tangan diatas lebih baik dari pada 

tangan dibawah 

. اليد العليا خَت من اليد السفلى ٔ  

. أفضل األعماؿ الصالة ىف وقتها ٕ   

أشد الناس بالء األنبياء.   ٖ   

. وكاف اإلنساف أكثر شيء جدَل ٗ   

قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهوف.  ٘   

. ولعذاب األخرة أشد وأبقى ٙ   

. ادلؤذوف أطوؿ الناس أعناقا يـو القيامة ٚ   

. ادلؤمن القوي خَت وأحب إىل هللا من  ٛ 

 ادلؤمن الضعيف

. اجلار أحق بشفعة جاره ٜ   

. عائشة أكرب من أختها ٓٔ   

. فاطمة فضلى النساء ٔٔ   

 

 



 
 المواد التعليمية فى علم الترجمة

61 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدوات النصب ىى الىت جتعل الفعل ادلضارع بعدىا منصوبا

 

 

 

 يصح أف تتصل بالتشريع اَلقتصادي

 لن يًتؾ اإلسالـ مصاحل األمة

 اعمل جبهد كي يبتعد الفقر منك

 القاعدة

النصبأدوات   
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 !ترجم ىذه الكلمات إىل اللغة اإلندونيسية

 اجلمل الرتمجة

Orang-orang yang dholim kepada 

manusia tidak akan beruntung 

على الناسف . لن يفلح الظادلوا ٔ  

. منع الرسوؿ أف يتسوؿ عبد ىف احلياة ٕ   

. ىو خيرج الزكاة كي يتم أداء أركاف اإلسالـ ٖ   

. إذف ترجع )جتيب دلن قاؿ : سأكوف أمينا( ٗ   

. أف تعمل ألسرتك خَت لك من أف تسأؿ  ٘ 

 ىنا وىناؾ
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 أدوات اجلـز ىى الىت جتعل الفعل ادلضارع بعدىا رلزوما

 

 

 مل يكن تعريف اإلنتاج يواجو أي صعوبة

 َلتبع لباسك اجلديد

 مىت تأت ادلديرة يسكت العامل

 حيثما تعبد هللا يعلم ما ىف قلبك

 القاعدة

اجلزم أدوات  
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 !ترجم ىذه الكلمات إىل اللغة العربية

 اجلمل الرتمجة

Wahai ayahku, kenapa engkau 

meninggalkan payungmu dirumah 

. يا أيب دلا تًتؾ مظلتك ىف البيت ٔ  

َليتم أخى بعد الظهر.  ٕ   

. أينما تقرأ الصحف تعرؼ اخلرب  ٖ 

 اجلديد

. غادرت الطائرة ادلطار ولن حيصل  ٗ 

 أمحد على التذكرة

. حيثما تتصدؽ بإخالص يبارؾ لك  ٘ 

 هللا
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 الرقم الرتاكيب

  الفاعل نائب الفاعل

. ٔ تقرض ادلصارؼ الناس ادلبالغ تقرض ادلبالغ  

. ٕ حيـر اإلسالـ الربا حيـر الربا  

. ٖ أسست احلكومة البنك يؤسس البنك  

.  ٗ ادخر األشخاص األمواؿ تدخر األمواؿ  

 

 

 

اجملهوؿ أو شبهو نائب الفاعل ىو ادلسند إليو بعد الفعل  

، ضم أولو وكسر ما قبل اآلخر  ادلبٍت للمعلـو

 ادلبٍت للمجهوؿ، ضم أولو وفتح ما قبل اآلخر

 القاعدة

 نائب الفاعل
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 !ترجم ىذه الكلمات إىل اللغة اإلندونيسية

 اجلمل  الرتمجة

Peraturan bank negara telah diubah  ٔ  تُغَتَّ نظاـ البنك الوطٍت .  

. قُػبَِّل الطفل ٕ    

ادلولود بفالف . يسمي ٖ    

. ُوزعت أوراؽ العمل ٗ    

. ُسؤؿ الشرطة ٘    

 

 

 

 

 

 



 
 المواد التعليمية فى علم الترجمة

67 

 
 

 
 

 

 

 الرقم اجلمل الرتمجة

Mata uang Dinar terdapat di negara-

negara Arab 

.  ٔ توجد الدينار ىف الدوؿ العربية  

.  ٕ أي شيء مقبوؿ قبوَل عاما   

.  ٖ تعرؼ النقود ىف ادلفهـو اَلقتصادي   

. ٗ من بعض األوقات األخرى   

. ٘ توجد ىف العامل عمالت سلتلفة   

. ٙ ظهر السالـ بُت الدولُت الكبَتين   

. ٚ ىذا الولد الصاحل يتلو القرآف   

 

 

 

 الصفة ىى ما يذكر بعد اسم ليبُت بعض أحوالو أو أحواؿ ما يتعلق بو

 القاعدة

وفصالصفة وادلو   
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!ترجم ىذه الكلمات إىل اللغة اإلندونيسية  

 الكلمات الرتمجة

Orang-orang musafir telah tiba d negara 

nya masing-masing 

جاء الرجاؿ ادلسافروف إىل بلدىم.  ٔ  

. صعد األسد ادلفًتس على الشجر ٕ   

. استقبل احلاضروف خطيبا مشهورا ٖ   

. منع ادلدرس الطلبة من األلعاب الغريبة ٗ   

. صدؽ الشاىداف العادَلف ٘   
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 القاعدة

 التمييز : اسم نكرة يذكر تفسَتا للمبهم من ذات أو نسب

 

 !ترجم ىذه اجلمل إىل اللغة اإلندونيسية

 اجلمل  الرتمجة

Saya menggembala 30 kambing  ٔ قمت بًتبية ثالثُت غنما . 

 . انتهيت من العمل كتابة ٕ  

 اإلدارة من أكثر الظواىر اجملتمعية تأثرا حبركة ادلتغَتات العادلية

 زرعت احلديقة شجرا

 حضر عشروف علماء

 التمييز
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. الفقراء أكثر الناس تأثرا بارتفاع  ٖ  

 أسعار النفط

 . واشتعل الرأس شيبا ٗ  

 . رفعت الرأس قدرا ٘ 
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 ا

 

 

 

 

 

 العطف ىو تابع يتوسط بينو وبُت متبوعو حرؼ من أحرؼ العطف

 !ترجم ىذه الكلمات إىل اللغة اإلندونيسية

 اجلمل الرتمجة

Allah yang menciptakan langit dan 

bumi 

 . خلق هللا السموات واألرض ٔ

 حـر اإلسالـ اَلحتكار والغش وادلماطلة والسرقة

العامل أو العاطل منهم؟ أيهما ختتارين من الرجاؿ  

 مصرؼ ))ادلعامالت(( اإلسالـ جيد لكن بعيد

 سافر رئيس الدولة حىت وزيره

 القاعدة

 العطف
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 . ادلاؿ والبنوف زينة احلياة الدنيا ٕ 

 . خذ درمها أو دينارا ٖ 

. أكثر الصحابة أمواَل عبد الرمحن  ٗ 

 فعثماف

 . َلتبع اخلمر لكن العسل ٘ 
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 ا

 

 

 

 

 

 

 

 ظرؼ ادلكاف : اسم منصوب يدؿ على ادلكاف، مثل : أماـ، خلف، حنو، داخل

 ظرؼ الزماف : اسم منصوب يدؿ على الزماف، مثل : صباحا ظهرا، ساعة

 

 

 يقف ادلدرس أماـ السبورة

 جيلس التالميذ خلف الطاولة

لكم دينكماليـو أكملت   

 أعود إىل ادلنزؿ ظهرا

 القاعدة

 الظرف



 
 المواد التعليمية فى علم الترجمة

74 

 
 

 
 

 

!ترجم ىذه اجلمل إىل اللغة اإلندونيسية  

 اجلمل  الرتمجة

Orang-orang Hindu berpuasa 

sepanjang tahun 
  صاـ اذلندوسيوف طواؿ العاـ . ٔ 

مل أر جاريا حينا . ٕ    

. ذىب رئيس اإلدارة  إىل اَلجتماع  ٖ  

 صباح اليـو

. لن أشًتي الطعاـ سريع التحضَت  ٗ  

 أبدا

.  خسر التاجر ىف ادلعاملة اليـو ٘    
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اَلضافة ىو اضافة اَلسم أو إسناده امسا آخر فيصَتاف كالشيء الواحد، يسمى اَلسم 

 .األوؿ مضافا واَلسم الثاىن مضافا إليو. وادلضاؼ إليو رلرورا دائما

 

 مسعت صوت التكبَت

 وصلت مدينة جاكرتا

 زرت مسجد اجلامعة

ىذا النوع من اَللتزاـ ىف اإلسالـ حكمو 
 فرض الكفاية

 القاعدة

 ادلضاف إليو
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 !اجلمل إىل اللغة اإلندونيسيةترجم ىذه 

 اجلمل  الرتمجة

 

Saya masuk ke pintu kantor untuk 

mengambil kertas 

 . دخلت باب اإلدارة لتسليم األوراؽ ٔ 

. تسلم مكتب رئيس اإلدارة معلومات  ٕ  

 مهمة من جهاز ادلخابرات

. حث اإلسالـ ىف استثمار ادلاؿ وكره  ٖ  

 تركو داخل اخلزانة

. من مزايا ادلصرؼ اإلسالمي أنو يطبق  ٗ  

 شريعة اإلسالـ

. اَلحتكار يؤدى إىل زيادة األسعار ىف  ٘  

 السوؽ
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!ترجم ىذه الفقرة إىل اللغة اإلندونيسية  

عمل اإلسالـ من خالؿ القرآف والسنة على وضع ضوابط دتنع الصراع داخل 

اجملتمع. ويهمنا ىنا الضوابط وادلبادئ الىت وضعها اإلسالـ من أجل محاية اجملتمع 

اإلسالمي من الصراع حوؿ العمل وادللكية. وأبرز ىذه الضوابط ىى حترًن اإلسالـ للربا. 

ىل أفقار اآلحاد، فإف اجملتمع كلو يتحوؿ إىل رلتمع أما أسباب حترًن الربا فهى إضافة إ

 ىف سرقة جهد اآلحاد.فقر، نظرا َلستثمار األغنياء أمواذلم 

وحـر اإلسالـ اَلحتكار والغش وادلماطلة والسرقة، فعلى ادلسلم سواء كاف بائعا 

أو شار، عامال أو صاحب عمل أف يكيل مبكياؿ واحد ىو : أف يفعل كما جيب أف 

و الغَت ىف ادلقاـ ذاتو، َل أف يأخذ زيادة عن حقو، وَل أف ينقص حقوؽ يفعل مع

 اآلخرين.
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يبُت ىيئة الفاعل احلاؿ اسم نكرة منصوب وىو يوضح حالة اَلسم آخر جييء قبلو أى 

 أو ادلفعوؿ بو عند وقوع الفعل.

 !ترجم ىذه اجلمل إىل اللغة اإلندونيسية

 اجلمل  الرتمجة

Tsabit membaca buku sambil duduk  ٔ ثابت يقرأ الكتاب جالسا .  

 يبٌت عمر البيت قائما

 أنا أفتح النافذة مقابال القبلة

 حجز أمحد األدوات ادلنزلية مسرورا

 القاعدة

 احلال
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. تركت البيت مفتوحا ٕ    

َتة تأخذ القلم مبتسمة. مس ٖ    

. يقبل أيب اجلائزة فارحا ٗ    

كأف الشمس جترى مستديرة.  ٘    

. وجدت نفسي قاعدا ٙ    

. كتب فيصل الرسالة باكيا ٚ    

. سيف اذلادىيعمل شديدا ٛ    

. ينادى كرًن بنتو مضطجا ٜ    

. يبٌت العامل البيت مسلسال ٓٔ    

 

 

 

 

 



 
 المواد التعليمية فى علم الترجمة

80 

 
 

 
 

 

 

 

 الرقم الرتكيب

  )أ( )ب(

 . ٔ الوقود مفيد كاف الوقود مفيدا

 . ٕ األرض حار األرض حاراأصبحت 

 . ٖ الرياح متحركة مازالت الرياح متحركة

 . ٗ الطاقة كثَتة ظالت الطاقة كثَتة

 . ٘ التوربينات مستديرة ليست التوربينات مستديرة

 

 

 

 كان وأخواهتا
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تدخل كاف وأخواهتا وىى )أصبح، صار، ليس، مازاؿ، أمسى، بات، ظل، أضحى، 

ادلبتدأ واخلرب، فًتفع ادلبتدأ ويسمى امسها، وتنصب اخلرب ويسمى ماداـ، مابرح( على 

 خربىا(

 !ترجم ىذه الكلمات إىل اللغة اإلندونيسية

 اجلمل الرتمجة

Manusia adalah salah satu makhluk 

ciptaan Allah 

 . كاف اإلنساف أحد سللوقات هللا ٔ

 . يكوف ىاشم طالب اجلامعة ٕ 

 ىف الشركة. مازاؿ أيب عامال  ٖ 

 . صار الطالب ناجحُت ٗ 

 . كرًن يظل يسبح ٘ 

 القاعدة
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 . ليس صديقك مدرسا ٙ 

 . كاف عبد العزيز إندونيسيا ٚ 

 . صار الضارب نادما ٛ 

 . مل يزؿ فيصل قاضيا ٜ 

 . ظل سلطاف مهندسا ٓٔ 
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 الرقم )أ( (ب)

 . ٔ اإلنًتنيت كثَتةفوائد  إف فوائد اإلنًتنيت كثَتة

 . ٕ الكتاب رخيص ليت الكتاب رخيص

 . ٖ احلاسوباف جديداف كأف احلاسوبُت جديداف

 . ٗ ادلوظف حاضر لعلى ادلوظف حاضر

 

 

 

تدخل إف وأخواهتا وىى ) إف، أف، ليت، لعل، كأف، لكن( على ادلبتدأ واخلرب، فتنصب 

 ويسمى خربىا.ادلبتدأ ويسمى امسها، وترفع اخلرب 

 

 القاعدة

 إن وأخواهتا
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 !ترجم ىذه اجلمل إىل اللغة اإلندونيسية

 اجلمل  الرتمجة

Para ibu mengadukan bahwa sisi 

negativ nya internet dapat merusak 

anak-anak mereka 

تشكو األمهات من أف عيوب .  ٔ 

 اإلنًتنيت تضر أبناءىن

 ىذه ادلدرسة . إهنم طالب  ٕ  

 اإللكًتوىن يتمتع بادلزايا ادلهمةإف الربيد .  ٖ  

 . كأف الطالبتُت مشغولتاف ٗ  

 . يرى أف احلوار بُت اآلباء واألبناء مهم ٘  

 . أحب أصدقائي ألف قلوهبم نظيفة ٙ  

 . لعل الطبيب حاضر ٚ  

. إف العودلة ستؤدى إىل ىيمنة الدوؿ  ٛ  

 الغنية

 . يقوؿ إف فوائد اإلنًتنيت كثَتة ٜ  

 ت ادلعجم رخيصس. لي ٓٔ  
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 اخلطة الدراسية ىف تدريس الرتمجة

)اللقاء األول(   

ٕٚٔٓمن ينايًن  ٖالثلثاء،  اليـو والتاريخ :   

تررتة اللغة العربية ادلادة         :  

تررتة الكلمات :    ادلوضوع    

الثانوية ٖ :   ادلرحلة      

ٓٛ :   الزمن       

 

 أ . معيار الكفاءة

ىف الرترتة، ويقدر على تررتة النصوص مناسبة يقدر الطلبة على ادلفهـو األساسي 
ساليب أو ومطابقا باللغة األصيل إىل اللغة اذلدؼ حىت تكوف الطلبة قادرا على تطبيق األ

.الطرائق ىف الرترتة جيدا  

 ب . الكفاءة األساسية

تررتة الكلمات األساسية بٌن اللغة العربية واإلندونيسيةيقدر الطلبة على   

دللاتامل /ج . املؤشرات  

  الكلمات العربية إىل اإلندونيسيةيقدر الطلبة على تررتة 



  ادلعىن ادلعجمي والسياقي من اجلمل الواردة ىف يقدر الطلبة على تررتة
 النصوص

  أنواع من ادلعىن ىف اجلملة الفعلية أو االمسيةيقدر الطلبة على تررتة 
  اجلملة ادلفيدة جيدايقدر الطلبة على تررتة 
  تفسًن اجلملة الفعلية بٌن اللغة العربية واللغة على يقدر الطلبة

 اإلندونيسية
  يتدرب الطلبة ىف تررتة النصوص العربية ادلتنوعة باألساليب والطرائق ىف

 الرترتة
املصادر واللسائل التعليمية  د .  

احلاسوب، الشاشة، ادلعجم ادلواد ادلعدة،   
 هــــ . الطريقة

االستنتاجية، والطريقة الرترتة –القياسية اإللقائية والرترتة   

 خطلات واسترياتيجية التعليم

 النقط أنشطة وخطوات ىف التعليم
 الوقت

  تلقى ادلدرسة السالـ إىل الطالب وىم يردونو مث تسأؿ عن
 أحواذلم ذاؾ اليـو

 
 

 التمهيد
دقيقة( ٘ٔ)  

 تقرأ ادلدرسة كشف احلضور 
  تشرح ادلدرسة درس ادلادة الذى سيتعلمونو وما ىى الكفاءة



األساسية،  ومؤشرات النجاح الىت البد لكل دارس أف حيصل 
 عليو

  تلقى ادلدرسة دتهيدا للدخوؿ على ادلوضوعات الىت سيتعمها
حملة عن الرترتة، وتررتة أنواع من الكلمات ىف الدارسوف : مثل 

 العربيةالصيغ ادلختلفة ىف اجلملة 
 الكلمات بٌن اللغة العربية واإلندونيسية  تشرح ادلدرسة تررتة

 وكيف ترترتو
 
 

النشاط 
 الرئيسي

دقيقة( ٓ٘)  
 

  تررتة أنواع من الكلمة ىف الصيغ تشرح ادلدرسة األمثلة ىف
 ادلختلفة ىف اجلملة العربية، مثل كلمة علم تتغًن ب تعلم

  تعطى ادلدرسة الفرصة للطالب ليسألوا ويفهموا عما درسوا عن
تعريف العامة ىف الرترتة وأنواع الكلمة العربية وتررتتو ىف اللغة 

 اإلندونيسية
  واإلندونيسيةمعىن الكلمات األساسية بٌن العربية حيلل الطلبة 
 لنصوص باألمناط من اجلمل التدريبات ىف تررتة قطعة من ا

 ادلتنوعة
  تسأؿ ادلدرسة حوؿ ادلواد الىت مت تعليمها إىل الطلبة تقوديا لفهم

 الدارسٌن حنو ادلواد ادلعلمة
 

 االختتاـ 
دقيقة( ٘ٔ)    توصى ادلدرسة بالتعليم اجليد وااللتزاـ بالتدريبات ىف الرترتة لرتقية

 قدرهتم ىف الرترتة واعرتاؼ األمناط اجلمل وكيف ترترتو
  بقراءة "احلمد هلل رب العادلٌن"ختتتم ادلدرسة الدرس 



 خترج ادلدرسة بقراءة السالـ إىل التالميذ 
 

 اخلطة الدراسية ىف تدريس الرتمجة

(الثاىن)اللقاء   

ٕٚٔٓمن ينايًن  ٓٔالثلثاء،  اليـو والتاريخ :  

تررتة اللغة العربية ادلادة         :  

تررتة الكلمات ادلوضوع     :  

الثانوية ٖ ادلرحلة      :  

دقيقة ٓٛ الزمن       :  

معيار الكفاءةأ .   

يقدر الطلبة على ادلفهـو األساسي ىف الرترتة، ويقدر على تررتة النصوص مناسبة 
ومطابقا باللغة األصيل إىل اللغة اذلدؼ حىت تكوف الطلبة قادرا على تطبيق األساليب أو 

 الطرائق ىف الرترتة جيدا.

 ب . الكفاءة األساسية

واإلضايف واإلجيازي بٌن اللغة العربية  بادلعىن األساسي قدر الطلبة على تررتة الكلماتي
 واإلندونيسية



املدللات /ج . املؤشرات  

 مناسبة بالسياؽ  يقدر الطلبة على تررتة الكلمات العربية إىل اإلندونيسية
 الوارد ىف النص

 ل الواردة ىف يقدر الطلبة على تررتة ادلعىن ادلعجمي والسياقي من اجلم
 النصوص

  ادلفيدةأنواع من ادلعىن ىف اجلملة يقدر الطلبة على تررتة 
  الكلمات ىف ادلعىن السياقييقدر الطلبة على تررتة 
  تررتة معىن الكلمة مناسبة بالثقافة ادلختلفة بٌن العربية يقدر الطلبة على

 واإلندونيسية
  السياقات ادلتنوعة ىفيتدرب الطلبة ىف تررتة النصوص العربية ادلتنوعة 

 د .  املصادر واللسائل التعليمية
  السبورة، الطالسة وادلعجم  ادلواد ادلعدة،

 هــــ . الطريقة

 اإللقائية، الرترتة والكلمات ادلتقاطعة

 خطلات واسترياتيجية التعليم

 النقط أنشطة وخطوات ىف التعليم
 الوقت

  مث تسأؿ عن تلقى ادلدرسة السالـ إىل الطالب وىم يردونو
 أحواذلم ذاؾ اليـو

 
 



 التمهيد تقرأ ادلدرسة كشف احلضور 
دقيقة( ٘ٔ)    تشرح ادلدرسة درس ادلادة الذى سيتعلمونو وما ىى الكفاءة

األساسية،  ومؤشرات النجاح الىت البد لكل دارس أف حيصل 
 اعليه

  تلقى ادلدرسة دتهيدا للدخوؿ على ادلوضوعات الىت سيتعمها
 ادلعىن األساسي، اإلضايف والثقايف ىف اجلملةالدارسوف : مثل 

 الكلمات بٌن اللغة العربية واإلندونيسية معىن  تشرح ادلدرسة تررتة
 وكيف ترترتو

 
 

النشاط 
 الرئيسي

دقيقة( ٓ٘)  
 

  ىف اجلملة.تررتة أنواع من الكلمة تشرح ادلدرسة األمثلة ىف 
  تعطى ادلدرسة الفرصة للطالب ليسألوا ويفهموا عما درسوا عن

 تررتة الكلمات ىف ادلعىن الدالىل
  أنواع معىن الدالىل ىف الكلمات بٌن العربية حيلل الطلبة

 واإلندونيسية
 لنصوص باألمناط من اجلمل التدريبات ىف تررتة قطعة من ا

 ادلتنوعة
 تعليمها إىل الطلبة تقوديا لفهم  تسأؿ ادلدرسة حوؿ ادلواد الىت مت

 الدارسٌن حنو ادلواد ادلعلمة
 

 االختتاـ 
دقيقة( ٘ٔ)    توصى ادلدرسة بالتعليم اجليد وااللتزاـ بالتدريبات ىف الرترتة لرتقية

 قدرهتم ىف الرترتة واعرتاؼ األمناط اجلمل وكيف ترترتو
  بقراءة "احلمد هلل رب العادلٌن"ختتتم ادلدرسة الدرس 



 خترج ادلدرسة بقراءة السالـ إىل التالميذ 
 

 

 اخلطة الدراسية ىف تدريس الرتمجة

 )اللقاء الثالث(

ٕٚٔٓمن ينايًن  ٚٔالثلثاء،  اليـو والتاريخ :  

تررتة اللغة العربية ادلادة         :  

تررتة الرتاكيب ادلوضوع      :  

الثانوية ٖ ادلرحلة       :  

دقيقة ٓٛ الوقت       :  

 أ . معيار الكفاءة

يقدر الطلبة على ادلفهـو األساسي ىف الرترتة، ويقدر على تررتة النصوص مناسبة 
ساليب أو ومطابقا باللغة األصيل إىل اللغة اذلدؼ حىت تكوف الطلبة قادرا على تطبيق األ

.الطرائق ىف الرترتة جيدا  

 ب . الكفاءة األساسية

قدر الطلبة على تررتة أنواع من األمناط ىف اجلملة بٌن العربية واإلندونيسيةي  



املدللات /ج . املؤشرات  

  يقدر الطلبة على تررتة منط اجلملة االمسية والفعلية بٌن العربية
 واإلندونيسية

  يقدر الطلبة على تررتة منط احلرؼ العطف والرتادؼ بٌن العربية
 واإلندونيسية

  على تررتة منط ادلذكر، وادلؤنث، وادلفرد، وادلثىن، واجلمع بٌن يقدر الطلبة
 العربية واإلندونيسية

 يقدر الطلبة على تررتة منط الضمائر بٌن العربية واإلندونيسية 
  يقدر الطلبة على تررتة منط اجلملة ادلبىن للمعلـو واجملهوؿ ىف اللغة العربية

 واإلندونيسية
 ىف اجلملة بٌن اللغة العربية واللغة  يقدر الطلبة على تفسًن األمناط

 اإلندونيسية
 يقدر الطلبة على تررتة أنواع من األمناط ىف اجلملة العربية واإلندونيسية 

املصادر واللسائل التعليمية  د .  
 ادلواد ادلعدة، السبورة، الطالسة، ادلعجم

الطريقةهـ .   
 اإللقائية والرترتة والكلمات ادلتقاطعة

جية التعليمخطلات واسترياتي  

 النقط أنشطة وخطوات ىف التعليم



 الوقت
  تلقى ادلدرسة السالـ إىل الطالب وىم يردونو مث تسأؿ عن

 أحواذلم ذاؾ اليـو
 

 
 التمهيد

دقيقة( ٘ٔ)  
 تقرأ ادلدرسة كشف احلضور 
  تشرح ادلدرسة درس ادلادة الذى سيتعلمونو وما ىى الكفاءة

البد لكل دارس أف حيصل األساسية،  ومؤشرات النجاح الىت 
 اعليه

  تلقى ادلدرسة دتهيدا للدخوؿ على ادلوضوعات الىت سيتعمها
 أمناط اجلملة االمسية والفعليةالدارسوف : مثل 

  اجلمل الفعلية بٌن العربية واإلندونيسية وكيف تشرح ادلدرسة تررتة
 ترترتو

 
 

النشاط 
 الرئيسي

دقيقة( ٓ٘)  
 

  اجلمل االمسية والفعلية مثل ىف من األمناط تشرح ادلدرسة األمثلة
 ، وادلفرد وادلثىن واجلمع وكيف ترترتو منط اجلملة ادلذكر وادلؤنث

  تعطى ادلدرسة الفرصة للطالب ليسألوا ويفهموا عما درسوا عن
تعريف العامة ىف الرترتة وأنواع الكلمة العربية وتررتتو ىف اللغة 

 اإلندونيسية
  الرتاكيب بٌن العربية واإلندونيسية تررتةحيلل الطلبة 
  تأمر ادلدرسة الطلبة ىف تررتتو قطعة من النصوص باألمناط من

 اجلمل ادلتنوعة
  تسأؿ ادلدرسة حوؿ ادلواد الىت مت تعليمها إىل الطلبة تقوديا لفهم  



 االختتاـ  الدارسٌن حنو ادلواد ادلعلمة
دقيقة( ٘ٔ)    وااللتزاـ بالتدريبات ىف الرترتة لرتقية توصى ادلدرسة بالتعليم اجليد

 قدرهتم ىف الرترتة واعرتاؼ األمناط اجلمل وكيف ترترتو
 "ختتتم ادلدرسة الدرس بقراءة "احلمد هلل رب العادلٌن 
 خترج ادلدرسة بقراءة السالـ إىل التالميذ 

 

 اخلطة الدراسية ىف تدريس الرتمجة

()اللقاء الرابع  

ٕٚٔٓمن ينايًن  ٕٗالثلثاء،  اليـو والتاريخ :  

تررتة اللغة العربية ادلادة         :  

أساليب الرترتة ادلوضوع      :  

الثانوية ٖ ادلرحلة       :  

دقيقة ٓٛ الوقت       :  

 أ . معيار الكفاءة

يقدر الطلبة على ادلفهـو األساسي ىف الرترتة، ويقدر على تررتة النصوص مناسبة 
يل إىل اللغة اذلدؼ حىت تكوف الطلبة قادرا على تطبيق األساليب أو ومطابقا باللغة األص

 الطرائق ىف الرترتة جيدا.



 ب . الكفاءة األساسية

فهم األساليب ىف الرترتة ويقدر على تررتة النصوص العربية إىل يقدر الطلبة على 
 اإلندونيسية باألسلوب احلرفية وادلعنوية والرترتة بالتصرؼ

دللاتامل /ج . املؤشرات  

 يفهم الطلبة األساليب ىف الرترتة ادلتنوعة 
  تلخيص األساليب ىف الرترتة 
 يذكر األساليب ىف الرترتة 
  يقدر الطلبة على تررتة النصوص العربية إىل اإلندونيسية باستخداـ

 األساليب ىف الرترتة
 د .  املصادر واللسائل التعليمية

 ادلواد ادلعدة، السبورة، الطالسة، ادلعجم
 هـ . الطريقة

االستنتاجية، والرترتة، والكلمات ادلتقاطعة-والقياسيةاإللقائية   

 خطلات واسترياتيجية التعليم

 النقط أنشطة وخطوات ىف التعليم
 الوقت

  تلقى ادلدرسة السالـ إىل الطالب وىم يردونو مث تسأؿ عن
 أحواذلم ذاؾ اليـو

 
 



  التمهيد احلضورتقرأ ادلدرسة كشف 
دقيقة( ٘ٔ)    تشرح ادلدرسة درس ادلادة الذى سيتعلمونو وما ىى الكفاءة

األساسية،  ومؤشرات النجاح الىت البد لكل دارس أف حيصل 
 اعليه

  تلقى ادلدرسة دتهيدا للدخوؿ على ادلوضوعات الىت سيتعمها
 مثل تررتة التواصلية، الرترتة الداللية وغًن ذلكالدارسوف : 

  األساليب ىف الرترتة أنواعتشرح ادلدرسة  
 

النشاط 
 الرئيسي

دقيقة( ٓ٘)  
 

  ادلثل ىف تررتة النصوص العربية إىل اللغة تشرح ادلدرسة
 اإلندونيسية بػػػػػػػ "الرترتة كلمة فكلمة والرترتة احلرفية"

  حيلل الطلبة معىن الكلمات باألسلوب احلرفية وادلعنوية بٌن العربية
 واإلندونيسية

  توزع ادلدرسة الطلبة الكلمات ادلتقاطعة ىف النصوص العربية
 واإلندونيسية 

 التدريبات ىف تررتة قطعة النصوص باألمناط ادلتنوعة 
  تسأؿ ادلدرسة حوؿ ادلواد الىت مت تعليمها إىل الطلبة تقوديا لفهم

 الدارسٌن حنو ادلواد ادلعلمة
 

 االختتاـ 
دقيقة( ٘ٔ)    بالتعليم اجليد وااللتزاـ بالتدريبات ىف الرترتة لرتقية توصى ادلدرسة

 قدرهتم ىف الرترتة واعرتاؼ األمناط اجلمل وكيف ترترتو
 "ختتتم ادلدرسة الدرس بقراءة "احلمد هلل رب العادلٌن 
 خترج ادلدرسة بقراءة السالـ إىل التالميذ 



 

 اخلطة الدراسية ىف تدريس الرتمجة

()اللقاء اخلامس  

ٕٚٔٓمن ينايًن  ٖٔالثلثاء،  اليـو والتاريخ :  

تررتة اللغة العربية ادلادة         :  

أساليب الرترتة ادلوضوع      :  

الثانوية ٖ ادلرحلة       :  

دقيقة ٓٛ الوقت       :  

 أ . معيار الكفاءة

يقدر الطلبة على ادلفهـو األساسي ىف الرترتة، ويقدر على تررتة النصوص مناسبة 
ومطابقا باللغة األصيل إىل اللغة اذلدؼ حىت تكوف الطلبة قادرا على تطبيق األساليب أو 

 الطرائق ىف الرترتة جيدا.

 ب . الكفاءة األساسية

يقدر الطلبة على فهم األساليب ىف الرترتة ويقدر على تررتة النصوص العربية إىل 
رتة عند نومارؾاإلندونيسية ويفرقها بٌن ذتاىن مباديئ األساسية ىف الرت   

املدللات /ج . املؤشرات  



 يفهم الطلبة األساليب ىف الرترتة ادلتنوعة 
  تلخيص األساليب ىف الرترتة 
 يذكر األساليب ىف الرترتة 
  يقدر الطلبة على تررتة النصوص العربية إىل اإلندونيسية باستخداـ

 األساليب ىف الرترتة
 د .  املصادر واللسائل التعليمية

عدة، السبورة، الطالسة، ادلعجمادلواد ادل  
 هـ . الطريقة

االستنتاجية، والرترتة، والكلمات ادلتقاطعة-اإللقائية والقياسية  

 خطلات واسترياتيجية التعليم

 النقط أنشطة وخطوات ىف التعليم
 الوقت

  تلقى ادلدرسة السالـ إىل الطالب وىم يردونو مث تسأؿ عن
 أحواذلم ذاؾ اليـو

 
 

 التمهيد
دقيقة( ٘ٔ)  

 تقرأ ادلدرسة كشف احلضور 
  تشرح ادلدرسة درس ادلادة الذى سيتعلمونو وما ىى الكفاءة

األساسية،  ومؤشرات النجاح الىت البد لكل دارس أف حيصل 
 اعليه

  تلقى ادلدرسة دتهيدا للدخوؿ على ادلوضوعات الىت سيتعمها



 احلر والرترتة االضافية مثل تررتة الدارسوف : 
  أنواع األساليب ىف الرترتةتشرح ادلدرسة  

 
النشاط 
 الرئيسي

دقيقة( ٓ٘)  
 

  ادلثل ىف تررتة النصوص العربية إىل اللغة تشرح ادلدرسة
 "تررتة احلر والرترتة االضافيةاإلندونيسية بػػػػػػػ "

  حيلل الطلبة معىن الكلمات باألسلوب احلرفية وادلعنوية بٌن العربية
 واإلندونيسية

  توزع ادلدرسة الطلبة الكلمات ادلتقاطعة ىف النصوص العربية
 واإلندونيسية 

 التدريبات ىف تررتة قطعة النصوص باألمناط ادلتنوعة 
  تسأؿ ادلدرسة حوؿ ادلواد الىت مت تعليمها إىل الطلبة تقوديا لفهم

 الدارسٌن حنو ادلواد ادلعلمة
 

 االختتاـ 
دقيقة( ٘ٔ)    بالتعليم اجليد وااللتزاـ بالتدريبات ىف الرترتة لرتقية توصى ادلدرسة

 قدرهتم ىف الرترتة واعرتاؼ األمناط اجلمل وكيف ترترتو
 "ختتتم ادلدرسة الدرس بقراءة "احلمد هلل رب العادلٌن 
 خترج ادلدرسة بقراءة السالـ إىل التالميذ 

 

 

 

 



 
 ااختبار قبلى

 
اإلندونيسية!ترجم هذه الكلمات إىل اللغة   

 يعملوف ىف مكتب الشؤوف اإلدارية ادلوظفوف اإلداريوف .ٔ

 . بواب ادلدرسة حيافظ على أمن ادلدرسة كل يـو ٕ

. يتدرب الطالب على أنواع من الرياضة البدنية ٖ  

. يقـو ادلسلموف باألعماؿ الصاحلات ٗ  

. شاىدت أنا وصديقى أزتد معرض اذلوايات القومي جباكرتا ٘  

يشرؼ على أنشطة التالميذ ىف ادلدرسة . ادلدرس ٙ  

. الطالب يصلوف إىل ادلدرسة ىف ادليعاد ٚ  

. يقرأ يوسف الكتب واجملالت ىف أوقات الفراغ ٛ  

. اإلسالـ يهتم بالرتبية جبميع نواحيها ٜ  

. يتعلم األوالد ىف ادلدرسة فروع العلـو ادلختلفة ٓٔ  



Terjemahkan kalimat di bawah ini kedalam bahasa Arab! 

1. Ingin menjadi apa anda (pr) nanti ? 

2. Tidak sepatutnya para remaja menggunakan narkoba. 

3. Saya ingin menjadi dokter. Saya senang mengobati pasien.  

4. Mungkinkah tercapai cita-cita Anda di masa yang akan datang?  

5. Fadlan berharap menjadi insinyur agar dapat membangun perumahan. 

6. Zainab ingin pergi ke perpustakaan untuk menulis pelajaran. 

 

 ترجم إىل اللغة اإلندونيسية!

 العمل عبادة

اإلسالـ عقيدة وعمل، وعبادة وأخالؽ، لقد رفع اإلسالـ من شأف العمل، حيث   

 سبهانو وتعاىل. فقاؿ هللا جعلو مبنزلة العبادة الىت يتعبد هبا ادلسلم ابتغاء مرضاة هللا

 تعاىل : )َوُقِل ْاعَمُلْوا َفَسيَػَر اّلّلُ َعَمَلُكْم َوَرُسْولُُو َو اْلُمْؤِمنُػْوَف (.

وقد دعا اإلسالـ أتباعو إىل العمل بكل أنواعو، دعاىم إىل عمل الطاعات 

 احلياة للعبادات الىت شرعها هللا سبهانو وتعاىل، ودعا اإلسالـ إىل العمل والسعي ىف

 من أجل عمارة الدنيا.

وإذا كاف الرزؽ من عند هللا، فليس معىن ىذا أف يتكاسل اإلنساف ويرتؾ العمل، 

ألف هللا سبهانو وتعاىل حثنا على العمل، لتعمًن األرض وكسب الرزؽ، وأمرنا بأف 



ْواًل فَاْمُشْوا ننطلق سعيا للهصوؿ عليو، قاؿ تعاىل : )ُىَو الَِّذى َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذلُ 

 ىِف َمَناِكِبَها وَُكُلْوا ِمْن رِْزِقِو َوإِلَْيِو النُُّشْوُر(.

ولقد وردت ىف القرآف الكرمي والسنة النبوية أمثلة تؤكد ىذا ادلعىن وقيمتو، وتصف 

األنبياء والرسل عليهم السالـ بأهنم كانوا ذوي حرؼ وصناعات بالرغم من 

ىل هللا الواحد ألنو تعاىل قد اختارىم أف حيرتفوا، وأف مسؤولياهتم ادلهمة ىف الدعوة إ

يكتسبوا قوهتم بعرؽ جبينهم، فيقوؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم : )ما أكل أحد 

طعاما قط خًنا من أف يأكل من عمل يده وإف نيب هللا داود عليو السالـ كاف يأكل 

 من عمل يده(.

، واختارىم حلمل األمانة، كاف العمل من إف أنبياء هللا الذين بعثهم هللا برسالتو

صفاهتم، فهذا نوح عليو السالـ كاف يصنع السفن وتلك مهنة النجارين، وداود عليو 

هللا صلى هللا عليو و سلم رعى الغنم ألىل مكة  السالـ كاف حدادا وكاف رسوؿ

وكذلك تاجر ىف ماؿ خدجية رضى هللا عنها قبل أف يتزوجها، وكاف نعم الصادؽ 

وؿ هللا صلى هللا عليو وسلم : )ألف يأخذ مٌن فعن الزبًن بن العواـ قاؿ : قاؿ رساأل

أحدكم حبال فيأتى حبزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكف هللا هبا وجهو خًن 

حاثا على  لو من أف يسأؿ الناس: أعطوه أـ منعوه(. ويقوؿ عمر رضي هللا عنو



يقوؿ : اللهم ارزقين وقد علم أف اليقعد أحدكم عن طلب الرزؽ وىو (العمل :

 السماء ال دتطر ذىبا وال فضة(.

ومن أجل ذلك، وإذا كاف يـو اجلمعة وىو أفضل أياـ األسبوع، فالقرآف الكرمي 

حيض ادلؤمنٌن على طلب الرزؽ ويأمرىم مبجرد أداء الصالة، أف يسعوا ىف األرض 

ُة َفانْػَتِشُرْوا ىِف اأْلَْرِض َوابْػتَػُغْوا ِمْن لتدبًن معيشتهم قاؿ تعاىل : )فَِإَذا ُقِضَيِت الَصاَل 

 ِفْضِل هللِا(.

  



 ااختبار البعدى

. التعليم اإلسالمى تطور تطورا سريعا منذ أوؿ تارخيو الطويل ٔ  

. العلماء يقوموف بالبهث ىف القضايا ادلعاصرة ٕ  

. الحيسن للمسلم أف يدخل ادلسجد دوف الطهارة ٗ  

. يذبح ادلسلموف ىف عيد األضهى األضهية من الغنم أو البقر ٗ  

. يستفيد الطالب من معمل اللغة ىف تدريبهم على االستماع العرىب ٘  

 مد ىو رجل عاملي. زل ٙ

 ىو كثًن الرماد.  7

 ادلورد العذب كثًن الزحاـ.  ٛ

 اجلزاء من جنس العمل .  ٜ

 قبل الرماء دتأل الكنائن.  ٓٔ

 

Terjemahkan kalimat dibawah ini kedalam bahasa Arab! 

1. Pamanku seorang petani, dia menanam sayuran dikebun 

2. Seorang pedagang menjual pakaian di toko 

3. Ibuku adalah seorang dokter, ia pergi ke rumah sakit umum 



4. Wartawan adalah orang yang mencari berita dan menulisnya di koran-

koran 

 

 

جيدا  ترجم إىل اللغة اإلندونيسية   
 

 تطور التعليم ىف ادلاضى

لقد اىتم ادلسلموف بطلب العلـو اىتماما كبًنا منذ أوؿ عصر اإلسالـ؛ كانوا ىف 

أوؿ األمر يتعلموف ىف ادلسجد. فادلسجد إذا ليس مكاف عبادة فهسب، بل كانوا 

وفروع العلـو ادلختلفة مث تطور  يتعلموف فيو القراءة والكتابة والعلـو الشريعة واللغة

 التعليم مبرور األياـ بإقامة ما يسمى بالكتاب جبانب ادلسجد.

كاف الكتاب )مكانا( جبانب ادلسجد خيصص لألوالد يتعلموف فيو القراءة 

والكتابة والقرآف وشيئا من علـو العربية والرياضيات فأشبو )الكتاب( ادلدرسة 

 تطور التعليم بإقامة ادلدرسة جبانب )كتاب( اإلبتدائية ىف عصرنا احلاضر. مث

 ادلسجد.

وكانت الدراسة ىف )ادلدرسة( تشبو الدراسة ىف ادلرحلة الثانوية وادلرحلة اجلامعية. 

وكانت الدراسة ىف ادلدرسة قسمٌن: قسم خارجي وقسم داخلي. أما القسم اخلارجي 



الداخلي فللغرباء أو الذين فلمن يريد أف يرجع ىف ادلساء إىل بيت أسرتو، وأما القسم 

 اليعشوف على نفقات أبائهم.

ففى القسم الداخلي كاف الطعاـ يقدـ رلانا للطالب. وفيو يدرس وفيو يناـ، 

وبذلك كانت كل مدرسة حتتوى على مسجد وقاعات للدراسة وغرؼ لنـو الطالب 

 ومكتبة وزتاـ بل كانت بعض مدارس حتتوى أيضا على مالعب للرياضة البدنية.

وكاف رؤساء ادلدارس من خًنة العلماء وأكثرىم شهرة. وكانت ادلدارس أنواعا : 

منها مدارس لتدريس القرآف الكرمي وتفسًنه وحفظو وقراءتو، ومنها مدارس للهديث 

خاصة، ومنها مدارس للفقو، ومنها مدارس للطب، ومنها مدارس أخرى لغًن ذلك 

. وأفضل مثاؿ ذلذه ادلدارس ىو )ج امع األزىر (بالقاىرة. فهو مسجد تقاـ من العلـو

 فيو حلقات للدراسة حتيط بادلسجد غرؼ كثًنة لسكن الطالب.

تسمى الغرفة رواقا يسكنو طالب كل بلد، فهناؾ رواؽ للشاميٌن ورواؽ للمغاربة 

 ورواؽ لألتراؾ ورواؽ للسودانيٌن ورواؽ لألندونيسيٌن، وىكذا.

ر ىذه األروقة حوؿ مسجد األزىر. ونستطيع أف نشاىد ىف عصرنا احلاضر آثا

ويتمثل نظاـ القسم الداخلي اليـو عندنا ىف الباسانرتينات حيث حيتوى كل من 



الباسانرتينات على مسجد تقاـ فيو حلقات للدرلسة وقاعات يتعلم فيها الطالب 

 والطالبات على نظاـ حديث وغرؼ لنـو الطالب ومكتبة وزتاـ.

ادلالعب للرياضة البدنية، بل حيتوى ىف عصرنا  وحتتوى بعض الباسانرتينات على

احلاضر على معمل العلـو ومعمل اللغة، وعلى مركز النشاط ادلكتيب. تعد فيو 

 الوسائل اإللكرتونية، مثل احلاسوب وادلكينة لتصوير األوراؽ.

  



  



 
 دليل املقابلة مع املعلم

جاكرتا درس اللغة العربية للمدرسة الثانوية منبع العلـو الصديقية  
 

. عن ادلنهج ادلستخدـ ىف تدريس الرترتة ىف مدرسة ثانوية منبع العلـو الصديقية  ٔ
 جاكرتا

. عن ادلشكالت الىت تواجو ادلدرس ىف تدريس الرترتة  ىف ىذه ادلدرسة ٕ  

. عن الكتاب ادلستخدـ ىف تدريس الرترتة ىف ادلدرسة ٖ  

ادلدرسة. عن الطريقة ادلستخدمة ىف تدريس الرترتة ىف  ٗ  

. عن الوسائل ادلستخدمة ىف تدريس الرترتة ىف ادلدرسة ٘  

. عن التقومي ادلستخدـ لقياس قدرة الطلبة ىف دراسة الرترتة ىف ىذه ادلدرسة ٙ  

 
 
 
 
 
 
 



 

 دليل املقابلة مع الطالب
 درس اللغة العربية للمدرسة الثانوية منبع العلـو الصديقية جاكرتا

 
 االسم : 
 ادلرحلة :

 

ا ىى الطريقة ادلستخدمة ىف تعليم الرترتة؟. م ٔ  

. كيف رأيك ىف الطريقة أو األساليب ادلستخدمة ىف تعليم الرترتة؟ ٕ  

. ىل يستخدـ ادلعلم الوسائل التعليمية ىف تعليم الرترتة؟ ٖ  

. ما ادلشكالت الىت تواجهك ىف تعليم الرترتة؟ ٗ  

 . ما ىو الكتاب األساسي ىف تعليم الرتجم ٘
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 من مدّرسة مادة الرتمجة ااستبانة اجلدوال

 النتيجة البيان الرقم

التالميذ لفهم  الرترتة على طريقة نومارؾيساعد كتاب  ٔ
 الرترتةمادة 

 

  تناسب اللغة ادلستخدمة يف الكتاب بقدرة التالميذ ٕ
  كانت ادلادة يف الكتاب سهولة التفهيم للتالميذ ٖ

رغبة التالميذ يف تعليم مادة جيذب عرض ىذا الكتاب  ٗ
  رترتةال

تساعد التدريبات يف الكتاب لرتقية كفاءة التالميذ يف  ٘
  رترتةمادة ال

  الكتابة يف ىذا الكتاب واضها تكان ٙ

ٚ 
يستطيع ىذا الكتاب لرتقية كفاءة التالميذ يف مادة 

  رترتةال

  ستخدمة يف الكتاب لفهم مادة الرترتةتساعد األمثلة ادل ٛ
  تناسب ادلواد يف الكتاب بكفاءة التالميذ ٜ

تناسب ادلواد يف الكتاب بالكفاءة الرئيسية والكفاءة  ٓٔ
 األساسية

 

  رلموعات النتيجة احملصولة 
 

  



 دليل ااستبانة للطالب

 اإلجابة
 الرقم العناصر

4 3 2 1 

 ٔ ىل ادلادة التعليمية ضرورة ىف تعليم الرترتة    

    
يستخدـ ادلعلم الطريقة ادلناسبة يف تدريس الرترتة ىل 

 باستخداـ ىذا الكتاب
ٕ 

    
ىل شعرت بصعوبة  يف عملية تعليم الرترتة 

 باستخداـ ىذا الكتاب؟
ٖ 

    
ىل ادلادة التعليمية يف الرترتة تساعدؾ يف تررتة 

 النصوص العربية إىل اإلندونيسية
ٗ 

    
ادلساعدة يف فهم ىل باستخداـ ىذا الكتاب جتد 

 أنواع الطرائق يف الرترتة حىت تكوف سهلة يف تطبيقو؟
٘ 

    

ىل مبقابلة ادلفردات بٌن العربية واإلندونيسية تساعدؾ 

 يف الرترتة ؟

 

ٙ 



    
تاب كفاءة التالميذ يف مادة ترقي التدريبات يف الك

 الرترتة العربية
ٚ 

    
سهولة اللغة واإلرشادات ادلستخدمة يف الكتاب 

 التفهيم
ٛ 

    

باستخداـ ىذا الكتاب جتد ادلساعدة يف فهم عملية 

 التدريبات يف الرترتة ؟

 

ٜ 

 ٓٔ تناسب ادلادة يف الكتاب بكفاءة التالميذ    

  ٕ٘عدد التالميذ =  مبعدؿ

 

 

 

 

 

 



 املادةتصميم استبانة رأي اخلبري يف جمال 

 )للصف الثالث الثانوي(نظريات الرترتة اللغة العربية :   اسم ادلادة

 :   اخلبًناسم 

 :    التاريخ

( يف الفراغات ادلعدة، أما ادلعىن من كل  حلضرة اخلبًن أف يكتب عالمة )
 األرقاـ فهي كما يلي: 

 : جيد جدا  ٗ
 : جيد  ٖ
 : مقبوؿ  ٕ
 : ناقص  ٔ

 

 عناصر التحكيم الرقم
 النتيجة

4 3 2 1 
     يناسب تصميم الغالؼ بادلادة  ٔ
     مناسب حجم الكتاب ٕ
     ةكانت الكتابة واضه ٖ
     استخداـ احلروؼ ونوعها ومقياسها واضح  ٗ
     مناسب اختيار األلواف ٘
      الكتاب جذاب ٙ



     اللغة ادلستخدمة سهلة ومفهومة ٚ
     يناسب استخداـ اللغة بالقواعد اللغوية اجليد ٛ
     واضح تقدمي ادلادة ٜ
     ترتيب تقدمي ادلادة ٓٔ
     البيانات واضهة ٔٔ
     كانت ادلعلومات تكامال ٕٔ
     دليل االستخداـ يف الكتاب واضح ٖٔ
     عدادىتناسب ادلادة بادلستوى اإل ٗٔ
     يناسب إعداد التدريبات مبستوى التالميذ ٘ٔ
     أشكاؿ التدريبات متنوعة ٙٔ
     يف الكتاب لقياس كفاءة التالميذ التدريبات ٚٔ
     ترقي األمثلة يف الكتاب فهم التالميذ يف ادلادة ٛٔ
     تناسب ادلادة بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية ٜٔ
     تناسب التدريبات بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية ٕٓ

 

 

 ااقرتاحات 

...............................................................................

...............................................................................



...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
............................................................................... 

 

 ٕٚٔٓفربايًن  ٚٔماالنج، 

 ادلادة  خبًن يف رلاؿ تصميم

 

 الدكتور توفق الرزتن

 



 حمتلى املادة ولغتهااستبانة رأي اخلبري يف جمال 

 نظريات الرترتة اللغة العربية )للصف الثالث الثنوي(:   اسم ادلادة

 :   اخلبًناسم 

 :    التاريخ

( يف الفراغات ادلعدة، أما ادلعىن من كل األرقاـ فهي كما  حلضرة اخلبًن أف يكتب عالمة )
 يلي: 

 : جيد جدا ٗ
 : جيد ٖ
 : مقبوؿ ٕ
 : ناقص ٔ

 

 عناصر التحكيم الرقم
 النتيجة

4 3 2 1 
     تناسب مواد الرترتة بالنظرية ادلوجودة ٔ
     الرتتيب يف تقدمي ادلواد ٕ
     التكامل يف ادلعلومات ٖ
     اجلذابية ٗ
     ادلالئمة مبستوى الكفاءة األساسية ٘
     عدد التدريبات يف الكتاب مناسب دلستوى الطلبة ٙ
      يشتمل الكتاب تررتة الرتاكيب بٌن العربية واإلندونيسية  ٚ
     يشتمل الكتاب على األساليب والطرائق يف الرترتة ٛ



     الكتاب على نوع النصوص العربية يف الرترتةيشتمل  ٜ
     الوضوح يف معيار الكفاءة ٓٔ
     الرتتيب يف تقدديو ٔٔ
     مناسبة على األسس ادلستخدـ ٕٔ
     يعاًف الكتاب بٌن الرتاكيب العربية و اإلندونيسية ٖٔ
     عرض الرتاكيب النهوية يف الرترتة بكفاءة ٗٔ
     األمثلة  للرتاكيب الصعبة كافيةمنومج  ٘ٔ
     تقدـ الرتاكيب العربية واإلندونيسية بدرجة كافية ٙٔ

يعطي الكتاب القواعد والرتاكيب اللغوية األساسية ادلناسبة  ٚٔ
 دلستوى الطلبة

    

 

 

 ااقرتاحات: 

...........................................................................................

...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................



...........................................................................................
.............................................................. 

 

 ٕٚٔٓفربايًن  ٚٔماالنج، 

 ادلادة ولغتها  خبًن يف رلاؿ زلتوى

 

 الدكتور دانياؿ حلمى
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 السرية الذاتية للباحثة

 االسم       : نور فطرياىن فتيهة 

ٕٜٜٔمن نوفمبًن  ٛجالينكا، تاريخ ادليالد : ما  

جاتيتوجوح ماجالينكا جوى الغربية ٕٖرقم  ٖ، ٙالعنواف      : الشاريع كي باكوس راكٌن ،   

 اخلربات العلمية

  ماجالينكا.   ٚجاتى حصلت على شهادة التعليم االبتدائي ىف ادلدرسة االبتدائية احلكومية
 ـ ٕٗٓٓعاـ 
  حصلت على شهادة التعليم االعدادي ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بيت األرقاـ اإلسالمي

 ـ  ٕٚٓٓبندونج، عاـ 
  بربيبيس، عاـ  ٕحصلت على شهادة التعليم الثانوي ىف ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكمة

 ـ ٕٔٔٓ
  ،ـ ٕٗٔٓعاـ حصلت على درجة سرجانا ىف شعبة الدراسات اإلسالمية بقنيطرة ادلغرب 

 


